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 وزمي ًال بحثي ًا مع جمل�س،)2009-2004( ال�شرق الأو�سط يف «م�ؤ�س�سة هايرني�ش بول» يف بريوت
ت�ضم
ّ .)2004-2002( )Social Science Research Council( بحوث العلوم االجتماعية
:�أحدث م�ؤلفاته
«Divisive Rule. Sectarianism and Power Maintenance in the Arab Spring:
Bahrain, Iraq, Lebanon and Syria» (Berlin: German Institute for International
and Security Affairs, March 2014); «Citizens of the Void: Power-Sharing and
Civic Political Action in Lebanon» (in Democratic Transition in the Middle
East: Unmaking Power, New York: Routledge, 2012).

تر ّكز �أبحاثه احلالية على ديناميكيات التعبئة االجتماعية والنظم ال�سيا�سية يف عمليات بناء
.ال�سالم يف املجتمعات ذات التن ّوع الديني والإثني



ّ
ملخ�ص
مل تندلع االنتفا�ضة ال�سورية ،يف بدايتها ،ب�سبب الطائفية ،بل بفعل ُجملة من التظلمات
ال�سيا�سية واالجتماعية النابعة� ،أ�سا�س ًا ،من ف�شل الإ�صالحات االقت�صادية التي ط ّبقها نظام ب�شار
الأ�سد .بيد �أن االنق�سامات الطائفية  -التي �ش ّكلها طيلة خم�سة عقود ُحك ٌم يقوم على ال�سلطوية
املُبعرثة والتي عزّزها �إرث من العنف -غيرّ ت ب�سرعة �سردية هذا النزاع .ولذا ،مامل يتم تغيري
نظام احلكم احلايل املديد ب�شكل جذري ،ومامل ُيكبح جماح �أجهزة الأمن املُنفلتة من عقالها ،فلن
ُت�سفر احللول ال�سيا�سية التي تتبنى فكرة التقا�سم الطائفي لل�سلطة ك�أ�سا�س لنظام مابعد انتهاء
النزاع� ،إال عن تر�سيخ الالا�ستقرار وتعميق �ش�أوة االن�شطارات يف الكيان ال�سوري.

احلكم التق�سيمي لنظام الأ�سد
*
*

*

*

*

*

حت ّولت االنتفا�ضة ال�سورية �إىل حرب �أهلية نتيجة ملمار�سات حكم �آل الأ�سد ،التي
غر�ست النزعة الطائفية يف ثنايا العالقات االجتماعية.
�سمح نهج ال�سلطوية املبعرثة للأنظمة املتعاقبة بحيازة ال�سلطة وممار�ستها عرب
و�سطاء حمليني� ،سواء ال�ستتباع �أو لتهمي�ش جمموعات من كل اخللفيات وامل�شارب
الطائفية ،وفق ًا لال�ستن�سابات ال�سيا�سية اخلا�صة بالنظام.
�ضخّ العنف ال�سيا�سي ،الذي و�صل �إىل ذرى �شاهقة يف حقبة الثمانينيات ،نوابع
اخلوف يف العالقات االجتماعية .وقد �ساعد تو ّقع ن�شوب العنف الطائفي يف العام
 -2011والذي �ساهم النظام فيه عرب النفخ يف �إوار اخلوف -يف �إ�شعال ردود فعل
طائفية� ،أطلقت بدورها املزيد من العنف.
يف حني حملت حركة االحتجاج ال�سورية يف بداياتها �سردية عن الوحدة الوطنية
الالطائفية� ،إال �أن القمع العنيف دفع العديد من املحتجني �إىل تب ّني م�صطلحات
�إ�سالمية �س ّنية ،وق ّو�ض الدعوات العابرة للطوائف.
من غري املحتمل �أن ت�صبح �سورية مابعد ال�صراع تعددية حق ًا ،ناهيك عن �أن تكون
دميقراطية .فالتمثيل الطائفي قد يحل مكان الإ�صالح احلقيقي ،ما�سي�س ّهل �إدماج
قيادات امليلي�شيات يف نظام مابعد احلرب.
�أي حل �سيا�سي للنزاع ،من دون تغيري جذري يف العالقات االجتماعية ،خا�صة
مايتع ّلق بتقييد �سلطات الأجهزة الأمنية ،لن ي�ؤدي �إىل تغيريات حقيقية .البل رمبا
ُت�ستبدل ديكتاتورية فرد �أو عائلة بديكتاتورية العديد من مراكز القوى ،ما �سيخلق
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توازن ًا ّ
ه�ش ًا.

التحرك نحو نظام تعددي
ّ
*
*

*

*

*

*

�إعادة بناء العالقات بني الطوائف �سيتط ّلب ا�ستبدال الهياكل الأمنية الراهنة التي
ي�سيطر عليها النظام ،مب�ؤ�س�سات خا�ضعة كلي ًا �إىل امل�ساءلة.
قد ت�ساعد هياكل احلكم الذاتي املحلية يف املناطق التي الي�سيطر عليها النظام ،يف
التخفيف من حدة التوترات الطائفية .وبالتايل ،يتعينّ حت�صينها �ضد احتمال �أن
تعود �إليها �أجهزة �أمن النظام التي مل تخ�ضع �إىل الإ�صالح.
الإقطاعات الطائفية لي�ست بدي ًال عن الدميقراطية .ولذا ،يجب على الأطراف
اخلارجية التي �ست�ساهم يف �إقامة نظام �سيا�سي يف فرتة مابعد النزاع� ،أن ُتعطي
الأولوية للآليات العملية اخلا�صة باملحا�سبة وامل�ساءلة ،ولي�س ملوازين القوى
«ال�صحيحة» بني اجلماعات الطائفية وبني قادتها.
كما يجب على الأطراف اخلارجية �أن تعمل مع اجلاليات ال�سورية يف املنفى على
بناء حركات �سيا�سية وخلق ف�ضاءات للم�ساعي املُه ّم�شة �سابق ًا وللأ�صوات املُعار�ضة.
فبعد كل �شيء ،الن�شطاء واملواطنون امل�س ّي�سون هم قواعد التغيري.
ا�ستبعاد من ينتمون يف املجتمع ال�سوري �إىل �أ�شكال من الإ�سالم ال�سيا�سي ،لن يفعل
يتوجب على الأطراف اخلارجية
�شيئ ًا �سوى فتح الأبواب والنوافذ �أمام املتطرفنيّ .
�أال تقع يف فخ ا�سرتاتيجية النظام اخلا�صة ب�إغراق مثل ه�ؤالء املعار�ضني ب�سيل من
اتهامات التطرف والإرهاب ،بل عليها �أن ُت ِ�ص ّر ،بد ًال من ذلك ،على ا�شرتاك كل
الأطراف يف نظام تعددي.
الينبغي �أن يكون التمثيل ال�شكلي جلميع الطوائف املختلفة املعيار الوحيد للأطراف
اخلارجية حني تقوم باختيار �شركائها ال�سوريني .فالأهم من ذلك كي تتما�سك
التعددية احلقيقية �أن تتم ّكن كل القوى ،والن�شطاء ،واملنظمات غري احلكومية ،من
حت ّدي الرتتيبات الراهنة املتج ّذرة.

مقدمة
ّ
حتجون ال�سوريون الذي انتف�ضوا �ضد نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد يف العام  2011مقاربة
تب ّنى املُ ّ
الطائفية يف البداية ،بيد �أن اخلطاب واملفاهيم الطائفية �سرعان ما طغت على النزاع الحقا.
ففي غ�ضون �شهر واحد من انطالق املوجة الأوىل من االحتجاجات ،يف �أوا�سط �آذار/مار�س
 ،2011باتت الهوية الطائفية عام ًال مه ّم ًا ،وطاغي ًا غالب ًا ،يف ت�صاعد النزاع كما يف تف�سري
دوافعه.
1
هذا اليعني ،كما اعتقد العديد من املحللني� ،أن �سورية ُتعاين حرب ًا طائفية ب�شكل ح�صري،
�أو حتى �أ�سا�سي� .إذ ُيثبت ا�ستمرار دعم قطاعات مهمة من ال�سوريني ال�س ّنة للنظام� ،أو �سعي
مئات �آالف النازحني من املناطق ال�سن ّية للعثور على مالذ �آمن يف املناطق التي ُت�سيطر عليها
احلكومة� ،أن هذا لي�س �صراع ًا يدور بني جمموعات ُمتمايزة ومتما�سكة داخلي ًا ،حول التف ّوق
وال�سيطرة على الأرا�ضي وامل�ؤ�س�سات� ،أو حول �إق�صاء �أو �إبادة الطوائف الأخرى.
2
وباملثل ،ال ُتنحى احلرب ال�سورية وح�سب على «نزاعات عمرها قرون مديدة من الزمن» .البل
ثمة قرائن قوية على �أن ال�سبب املبا�شر لالنتفا�ضة �ضد حكم الأ�سد ،ي�ضرب جذوره يف �سوء
�إدارة التح ّول االقت�صادي خالل العقد املن�صرم ،حيث �أ�سفر هذا الف�شل عن مفاقمة التفاوتات
3
االجتماعية ،وعن �إغراق �شطر كبري من ال�سكان ال�سوريني يف لجُ ج فقر ماحق.
وبالتايل ،الترت�سم اخلطوط الفا�صلة بني املتمردين وبني املوالني للنظام ،بال�ضرورة ،حول
االنتماءات الطائفية والإثنية .فاالنق�سامات حتدث داخل اجلماعات الطائفية نف�سها ،ويف
العائالت ،وبني مناطق حمل ّية ت�أث ّرت على نحو متباين بالتح ّوالت االجتماعية .وهذا ماي�ضع
املُه ّم�شني يف مواجهة املُنتفعني اال�ستغالليني ،وامل�ؤمنني �ضد امل�ؤ�س�سات الدينية ،وال�شباب �ضد
الكبار.
ت�سد ،على رغم اجلهود املُ�ضنية
لكن ال�سردية ب�أن ال�صراع اجتماعي و�سيا�سي ،مل ت�ستطع �أن ُ
التي بذلها �أوائل النا�شطني �ضد النظام ،و�شد ّدوا خاللها على �أن املعركة تدور رحاها بني
املُف َقرين وجماهري الريفيني والنازحني واملحرومني من
ومتع�سف مل ت�ستطع ال�سردية ب�أن ال�صراع اجتماعي و�سيا�سي
حقوقهم ،من جهة ،وبني نظام �سلطوي وظامل
ّ
ت�سد .و�سرعان ما انح�سرت وح ّلت مكانها تف�سريات
ومعه عمالء ُط َفيليني ينفذون �أوامره وحما�سيب ر�أ�سماليني� ،أن ُ
من جهة �أخرى .وهكذا� ،سرعان ما انح�سرت هذه ال�سردية� ،صنّفت الأحداث على �أنها �صراعات طائفية بالكامل� ،أو
وح ّلت مكانها تف�سريات �ص ّنفت الأحداث على �أنها �صراعات على الأقل هي كذلك يف املقام الأول.
طائفية بالكامل� ،أو على الأقل هي كذلك يف املقام الأول.
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�أما النظام وحمازبوه فقد � ّصوروا النزاع على �أنه دفاع عن التعددية الدينية يف �سورية �ضد
التطرف الديني ال�س ّني ،الذي ت�سعى �أطراف خارجية �إىل النفخ يف �إواره وا�ستغالله .ور ّدت
املعار�ضة ب�أن املعركة هي ن�ضال �ضد نظام جعله طابعه العلوي معادي ًا بعنف المر ّد له للتيار
ال�سائد الإ�سالمي ال�س ّني .وما لبثت ال�سياقات الطائفية لهذه ال�سرديات والتف�سريات �أن حت ّولت
�إىل حقيقة واقعة ،مامنحها نفحة من امل�صداقية .فالهجمات على امل�ساجد ال�س ّنية ،التي كانت
املالذات العامة الوحيدة املتوافرة لل ُمحتجني ،اعتُربت �إثبات ًا دامغ ًا على التح ُّيز الطائفي للنظام،
ال بكونها حماوالت ل�سحق مراكز املعار�ضة.
يف املقلب الآخرُ ،ف ِّ�سرت عمليات اغتيال �ضباط الأمن العلويني على �أنها دليل على انت�شار
حمتجني مجُ ّردين
الكراهية الطائفية يف �صفوف املعار�ضة ،ال كر ٍّد على عمالء نظام مقيت واجه ّ
من ال�سالح بالذخرية احل ّية.
هذه الت� ّصورات واملُدركات ،تركت ب�صماتها الوا�ضحة على �سلوكيات ومواقف الر�أي العام لدى
كال اجلانبني ،و�أ�شعلت لهيب دورات �إثر دورات من االتهامات املتبادلة ،واملخاوف ،والعنف.
لكن� ،إذا مل يكن �سبب هذا النزاع �ألفي ًة من الكراهية الطائفية التي �أوقدت �أل�سنتها جملة
عوامل ،منها �ضعف النظام والتدخالت الإقليمية والدولية ،فلماذا �إذ ًا ت�س ّيد مفهوم ال�صراع
الطائفي الوجودي بهذه ال�سرعة؟ ملاذا عجز اخلطاب ال�شامل للجميع الذي رفعه املحتجون عن
كاف من ال�سوريني ،خا�صة غري ال�س ّنة منهم ،ب�أن «ال�شعب ال�سوري واحد» يف خ�ضم
�إقناع عدد ٍ
ن�ضالهم �ضد النظام؟ ملاذا ا�ست�سلم الكثري من ال�سوريني �إىل ت�أجيج املخاوف التي �أثارها نظام
كان يزدريه اجلميع (مبن فيهم امل�ستفيدون منه) ويدركون مدى ف�ساده وريائه وانتهازيته؟
اجلواب لدى العديد من �أن�صار االنتفا�ضة على هذه الت�سا�ؤالت وا�ضح« :اال�ستغالل ال�شرير
توجهاتها الأ ّولية املدنية
للطائفية الذي مار�سه النظام» ،هو الذي َح َر َف االنتفا�ضة بعيد ًا عن ّ
وال�شاملة للجميع 4.مثل هذا املنظور يبدو مقب ً
وال بداه ًة ،حني ن�ضع يف االعتبار الفوائد التي
اقتن�صها ح ّكام �سورية من عملية التطييف .فعلى ال�صعيد املحلي ،نعتُ االنتفا�ضة ب�أنها وليدة
تط ّرف طائفي �س ّني ،ميكن �أن يبث الرعب يف �أو�صال الأقليات الدينية ويدفعها �إىل اال�صطفاف
مع النظام .كما �أنه ُيخيف العنا�صر الليربالية يف الأغلبية ال�س ّنية التي تخ�شى حت ّو ًال نحو نزعة
دينية جامدة وحمافظة تفر�ضها الدولة ،على غرار مايحدث يف ال�سعودية وبقية دول اخلليج.
وعلى ال�صعيد الدويل ،مثل هذا القلق ي�ؤ ّثر �أي�ض ًا على املجتمعات الغربية التي يزدهر فيها
اخلوف ا َمل َر ِ�ضي من الإ�سالم (الإ�سالموفوبيا) .وهذا يحدث خا�صة حني ُتعبرّ �شخ�صيات دينية
يف املجتمعات املحلية امل�سيحية عن هذه املخاوف ،مع العلم ب�أن معظم املراقبني الغربيني غري
واعني لتبعية ه�ؤالء للنظام احلاكم.
واحلال �أن قرارات ومواقف مع ّينة ا ُتّخذت على �أعلى م�ستويات النظام ،ميكن �أي�ض ًا �أن ت�ؤخذ
كدليل على �أن بع�ض العنا�صر ،على الأقل ،يف هيكلية ال�سلطة ال�سورية �سعت �إىل دفع الو�ضع
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نحو �صراع طائفي �سافر .فقد كان حمتم ًا �أن ُت�شعل الت�صريحات الر�سمية التي ربطت املوجة
الأوىل من االحتجاجات بـ«م�ؤامرة لزرع بذور الفتنة الطائفية» ،والتي ا�ستح�ضرت جم ّدد ًا �أ�شباح
يزعم النظام
�سيناريوهات «الفتنة»� ،أتون املخاوف التي ُت�س ِّرع اندالع النزاع الطائفي نف�سه الذي َ
�أنه ُي ِّ
حذر منه 5.ثم �أن مهاجمة امل�ساجد على يد القوات اخلا�صة -الني ُيهيمن عليها العلويون-
واملجندين غري النظاميني من الأقليات ،خا�صة العلوية 6،و�إطالق املتطرفني واجلهاديني من
7
ال�سجون ،كل ذلك عزّز الأبعاد الطائفية لل�صراع.
من�سقة ومتّ�سقة للنظام ،ت�ستهدف
مع ذلك ،لي�س ثمة دليل ٍ
�شاف وقطعي على وجود ا�سرتاتيجية ّ
على الأخ�ص تفجري ال�صراع الطائفي .فردود فعل النظام على االحتجاجات يف الأ�سابيع القليلة
8
الأوىل كانت متناق�ضة وع�شوائية ،وبدا �أحيان ًا �أن عنا�صر من النظام تعمل لأهداف مت�ضاربة.
ويف حني �أنه ميكن بالفعل ت�صنيف خطاب النظام اخلا�ص بال ُبعد الطائفي يف خانة ت�أجيج
املخاوف� ،إال �أنه كان �أ�سا�س ًا ا�ستمرار ًا ال�سرتاتيجية ثابتة ت�ستند �إىل «الغمو�ض املتع ّمد» ،حيث
كان ُيدان بالطائفية كل من يك�شف حقيقة الهيمنة العلوية يف تركيبة النظام ال�سوري و�أجهزته
9
الأمنية واقت�صاد املح�سوبيات الذي ُيدير .وكل هذا خلف واجهة العلمانية.
من جهة �أخرى ،ظهرت يف وقت مب ّكر من �أوا�سط ني�سان�/أبريل  2011حاالت من العنف
واحتجاجات �ضد العلويني حتمل بجالء ب�صمات دينية �س ّنية ،توازي ًا مع خطاب مدين الطائفي
تطرحه حركة االحتجاج .وقبل ردح طويل من حت ّول النزاع �إىل �صراع م�س ّلح ،بد�أت دورات من
العنف الطائفي يف بع�ض املناطق .وهذه احلوادث غ ّذت �إرث ًا مديد ًا من العنف ،وفاقمت املخاوف
من «الآخر» الطائفي ،ماعزّز العنف و� ّأججه.
واحلال �أن الطائفية ُغ ِر َ�ست يف تربة املجتمع ال�سوري ،قبل �أمد طويل من قيام القوى اخلارجية
بدور َج َل ْل يف احلرب الراهنة يف البالد 10،و�إىل مدى �أو�سع بكثري مما قد يعرتف به من ُينحي
بالئمة الظاهرة على ا�سرتاتيجية النظام الهادفة �إىل الت�ص ّدي لالنتفا�ضة� 11.إذ تعود جذورها
�إىل �أمناط احلكم التي مار�سها النظام ال�سوري ،والتي خ ّلفت وراءها �إرث ًا ثقي ًال من العنف،
خا�صة غداة ال�صراع مع جماعة الإخوان امل�سلمني يف �أوائل الثمانينيات .وهكذا ،وبدل �أن تكون
عطى وجودي ًا َق َم َعه نظام علماين ُمفرت�ض ،كانت
الطائفية ُم ً
تعر�ض هذا النظام �إىل حتديات خطرية ،كانت
يف الواقع ثمرة ال�سلوك ال�سيا�سي لهذا النظام بالذات .وحاملا حاملا ّ
تع ّر�ض هذا الأخري �إىل حتديات خطرية ،كانت الطائفية الطائفية جاهزة لال�ستخدام ك�أداة تعبئة له كما
جاهزة لال�ستخدام ك�أداة تعبئة له كما خل�صومه ،وو ّفرت خل�صومه ،وو ّفرت الوقود لتغذية نريان النزاع العنيف.
الوقود لتغذية نريان النزاع العنيف.
هذه التَج ِلية جلذور الطائفية ُمه ّمة ل�سببني اثنني :الأول� ،أنها مت ّثل ر ّد ًا على من يجادل ب�أنه
مهما كانت الأنظمة ال�سلطوية بغي�ضة� ،إال �أنها �ضرورية لإدارة املجتمعات املنق�سمة التي تقع
خارج نطاق «العامل املُتط ّور» .مثل هذه الإطاللة ت�ست�أهل ال�شجب والإدانة ،لأنها ت�ستند يف العمق
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�إىل مقولة احلتميات الثقافية ،و�أحيان ًا العن�صرية ،و�أي�ض ًا لأنها تنحو �إىل حجب نزوع العامل
املتط ّور �إىل تعميق ومفاقمة مثل هذه النزاعات ،بهدف حتقيق م�صاحله اال�سرتاتيجية اخلا�صة.
ونقول �إىل �أولئك الذين ينافحون عن الأنظمة ال�سلطوية من منظور «الواقعية ال�سيا�سية»� ،إنه
يجدر �أن نتذ ّكر �أن التعاي�ش مع الطغاة هو انتهازية مهزومة ذاتي ًا ،من حيث �أنها ت� ِّؤخر فقط،
ورمبا تفاقم ،مت ّرد ًا الزب ًا وحتميا.
ال�سبب الثاين ،هو �أن التعاطي بج ّدية مع ال�سطوة الثقيلة وطويلة الأمد للطائفية وفهم
�أ�صولها� ،سيكونان �ضروريني حاملا ي�ضع ال�صراع ال�سوري �أوزاره وي ّزف �أوان امل�صاحلات يف
املجتمع .هنا ،قد يقود �إنحاء الئمة العنف على املناورات ال�شريرة للنظام �إىل حم�صالت
تب�سيطية ُمفرطة ،م�ؤ ّداها �أنه حاملا يحمل نظام الأ�سد ع�صاه على كاهله ويرحل� ،سيعود
ال�سوريون تلقائي ًا �إىل معطى الت�سامح مع التعددية الدينية التي ُز ِع َم �أنها كانت �سائدة يف
حقبة ماقبل احلرب 12.وحينها (والكالم اليزال للتحليل التب�سيطي) قد ت�سمح روح املواطنة
التي انطلقت خالل بواكري االنتفا�ضة ،رمبا مب�ساعدة برامج امل�صاحلة وبناء ال�سالم بدفع
خارجي ،بتحقيق مايقول ممثلو املعار�ضة �أنه الطموح احلقيقي لل�شعب ال�سوري� ،أي« :منح
كل ال�سوريني احلق يف العي�ش ب�سالم وكرامة ،وممار�سة �شعائرهم الدينية ومعتقداتهم
ال�سيا�سية بحرية ،وامل�ساواة بني اجلميع �أمام القانون» 13.وهذا ،كما هو معروف ،هو نف�سه
التعريف ا َملرجعي ملفهوم الدولة الليربالية.
بديهي �أن يتداول ممثلو و�أن�صار املعار�ضة املدنية مثل هذه الثقة .بيد �أن امل�شاريع املُجه�ضة
لبناء الدولة يف �أفغان�ستان والبو�سنة والعراق� ،أظهرت بو�ضوح كيف �أن �سيا�سات الهوية تنزع �إىل
مقاومة املقاربات التقنية يف جمال �إدارة النزاعات وتخ ّلف وراءها �أرجحية جَت ُّد ْد العداوات� ،إذا
مل يحدث تغيرّ جذري يف العالقات االجتماعية.
أنحينا جانب ًا
و�سورية ،يف غياب مثل هذا التغيرُّ و�إذا ما � َ
ن�صر ًا ع�سكري ًا حا�سم ًا ل ٍّأي من الطرفني� ،ستكون هي الأخرى
التغي يف العالقات االجتماعية،
يف غياب مثل هذا رُّ
ُعر�ضة �إىل �أن ينتهي بها املطاف �أن تبتلي باالنق�سامات
أنحينا جانب ًا ن�صر ًا ع�سكري ًا حا�سم ًا ل ٍّأي من
و�إذا ما � َ
الطائفية ال�سيا�سية العميقة ،التي تتنات�ش يف �إطارها القوى
الطرفني� ،ستكون �سورية ُعر�ضة �إىل �أن ينتهي بها
املتناف�سة املعتمدة على التعبئة الطائفية واخلوف ،امل�ؤ�س�سات
املطاف �أن تبتلي باالنق�سامات الطائفية ال�سيا�سية
والدولة ورمبا الأر�ض ،بهدف �إ�ضفاء ال�شرعية على نف�سها
العميقة.
واحلفاظ على ال�سلطة .والواقع �أن ح�صيلة مثل هذه لن مت ّثل
�سوى تغيرُّ طفيف (ال بل ا�ستمرارية �إىل حدٍّ كبري) لنظام الهيمنة املُبعرثة القائم على الطائفة،
والع�شرية ،والناحية ،وباقي ت�شكيالت الهوية ماقبل الدُولتية ،التي هي ال�سمة الرئي�سة لنظام
الأ�سد .بكلمات �أو�ضح :قد ي�صبح نظام مابعد نهاية النزاع يف �سورية عظيم ال�شبه بالنظام
الذي �ساد �إ ّبان حكم �آل الأ�سد منذ �أوائل ال�سبعينيات.
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الهيمنة العلوية والدولة الأمنية
تو�صف �سورية غالب ًا ب�أنها «نظام �أقالوي»� ،أي �أنها جمتمع حتكم فيه الطائفة العلوية (نحو
َ
 10يف املئة من �إجمايل ال�سكان) �أغلبية �س ّنية عربية تق ّدر بثلثي ال�سكان .لكن ميكن املجادلة
ب�أن النظام ا�ستغ ّل �أي�ض ًا روابط الت�ضامن الع�شائرية و�شبكات القربى للحفاظ على والء القطاع
الأمني ،كما ميكن القول �أي�ض ًا �إن النفوذ الكا�سح لهذا الأخري ،خلق انطباع ًا عن وجود َغ َل َبة
علوية التعك�س �إال جزئي ًا الواقع االجتماعي.
لقد جرى با�ستفا�ضة حتليل وتوثيق 14ق�صة �صعود العلويني ال�سوريني بف�ضل ال�سيا�سات
اال�ستعمارية الفرن�سية ،من كونهم طائفة ريفية مه ّم�شة �إىل قوة �ش ّقت طريق تق ّدمها عرب
االنخراط يف �صفوف القوات امل�سلحة� .أحد التف�سريات النموذجية للم�سار العلوي ،هي �أن
نظامي الأ�سد الأب واالبن ا�ستغلاّ موارد الدولة لتعزيز الع�صبية العلوية ،ور ّكزا عملية
«ك ًّال من َ
التوظيف يف القطاع العام يف �أيدي الطائفة العلوية ،فيما جرى �إغداق العطايا على �أن�صار
15
النظام مقابل التزامهم الوالء للدولة».
لكن ثمة هنا عامل اليقل �أهمية ،هو �أن الإحلاف على �ضمان بقاء النظام ،دفع �إىل �إخ�ضاع
الأجهزة الأمنية و�سلك ال�ضباط �إىل العالقات العائلية للع�شرية احلاكمة وحللفائها ال َق َبليني
العلويني .وقد �أُعيد �إنتاج هذه املزايا التف�ضيلية التي ُط ِّبقت على �أعلى امل�ستويات لت�شمل �أي�ض ًا
العامة .كانت امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية مت ّثل فر�ص عمل جذابة ،خا�صة لتلك القطاعات من
املجتمع من الطوائف كافة التي كانت حتى ذلك احلني التزال مه ّم�شة .بيد �أن التجنيد والرتقية
كانا �إىل حدٍّ كبري ق�صر ًا على من يتمتع ب�صالت مع كبار امل�س�ؤولني ،على �أن الأف�ضلية هنا كانت
لقرابة الن�سب .وهكذا ،كان العلويون املتّ�صلون بتلك القطاعات من الطائفة التي تهيمن على
املراتب العليا لل�سلطة ،لهم الفر�ص الأبرز للرتقي االجتماعي ،فيما الأقل حظ ًا لهم �أي�ض ًا مزايا
لكنها تتع ّلق فقط باحتالل املراتب الدنيا .وتبع ًا لذلك ،بات
بات التوظيف يف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية
التوظيف يف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية اجل�سر الرئي�س
اجل�سر الرئي�س للعبور �إىل الرتقي االجتماعي.
للعبور �إىل الرتقي االجتماعي« ،وهو َ
حيك ب�شكل مع ّقد للغاية
16
يف قلب ن�سيج املجتمع العلوي».
�شهدت �سطوة و�سلطان هذه امل�ؤ�س�سات �ش�أو ًا كبري ًا ،خا�صة بعد ال�صراع �ضد الإخوان امل�سلمني
يف الثمانينيات ،ماعنى �أن العمل يف اجلي�ش �أو الأجهزة الأمنية بات ي�ستح�ضر يف ثناياه ال�سلطة
يرجح �أن يكون
االجتماعية .وهذا �أفاد الطائفة العلوية ككل .فعلى ال�صعيد الإح�صائي ،كان ّ
ملواطن علوي له قريب �أو �صديق مق ّرب يخدم ك�ضابط كبري يف القوات امل�سلحة �أو يف الأجهزة
الأمنية ،فر�ص ًا �أكرب بكثري من فر�ص باقي الطوائف .وهذا القريب �أو ال�صديق كانا بدورهما
يحوزان على نفوذ و�سلطة حم�سوبيات �أكرث من �أقرانهما يف الطوائف الأخرى.
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وتك�شف املقابالت التي �أُجريت مع �ضباط �س ّنة ان�شقوا عن القوات امل�سلحة بعد انتفا�ضة العام
 ،2011عن خلل فادح يف عملية االلتحاق بالكلية احلربية� ،إ�ضاف ًة �إىل تفا�ضالت ومتايزات
ُكربى يف تراتبية خمتلف �أفرع القوات امل�سلحة ال�سورية .فقد كان يتم على نحو كا�سح تعيني
العلويني يف تلك الأفرع التي كانت تتلقى �أف�ضل املعدات و�أعلى م�ستويات التمويل واحلظوة
االجتماعية .ووفق هذه ال�سرديات ،كان العديد من ال�ضباط ال�س ّنة ي�شعرون ب�ضغوط للإفراط
يف �إبداء االبتعاد عن هويتهم الطائفية ،من خالل ممار�سة عرو�ض «علمانية» �سافرة (كاحت�ساء
الكحول) �أو �إخفاء التد ّين ال�شخ�صي ،حتى قبل اندالع االنتفا�ضة 17.ويفرت�ض املرء �أن مثل هذه
التوجهات ت�سري حتم ًا ،و�أكرث بكثري ،يف العامل الظليل واملُعتم لأجهزة املخابرات.
�إن احتالل موقع بارز يف قطاع الأمن ،ي�ساعد على توفري املداخل �إىل مزايا مهنية ومادية-
�أولها و�أهمها التوظيف يف الدولة -و�إىل عطايا الف�ساد املنهجي يف القطاع العام .وهكذا ،ارتبط
انطباع عميق لدى العديد من ال�سوريني حيال العلويني بتجارب احلظوات غري العادلة ،و�أحيان ًا
كثرية باملمار�سات التع�سفية مثل حماية االبتزاز� ،أو فر�ض الر�شى مقابل احل�صول على اخلدمات
العامة.
وبديهي �أن ي�ؤدي التمييز املنهجي والبائن يف جمال توفري فر�ص احلياة واملداخل �إىل �سوق
العمل� ،إىل متاهي �أكرب مع الطائفة �أو �أي فئة �أخرى ي�ستند �إليها هذا التمييز 18.وهذا كان فاقع
الو�ضوح يف �سورية ،حيث حتوز الدولة على نفوذ وا�سع يف معظم بنية االقت�صاد و�سوق العمل،
وحيث ح ّلت �شبكات املح�سوبية الكثيفة مكان الإجراءات الر�سمية والعقالنية امل�ؤ�س�سية.
الأمر الذي له داللة يف هذا ال�سياق هو �أن املحتجني يف املدن املختلطة كبانيا�س والالذقية
وطرطو�س طالبوا ،يف املرحلة الأوىل من انتفا�ضة العام  ،2011بتعديل وت�صويب التحيزّات
الطائفية يف قطاعات على غرار قطاعات الدولة والإدارات العامة 19.يف هذه املدن ،ارتبط
التناف�س الطائفي المُ فرت�ض على موارد ومزايا الدولة املحدودة على نحو وثيق بالنزوح الريفي
الذي رفع ن�سبة العلويني يف الالذقية من ن�سب طفيفة ع�شية اال�ستقالل �إىل نحو  50يف املئة
يف العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين .وكذا الأمر يف حم�ص التي ارتفعت فيها الن�سبة
من �صفر �إىل  25يف املئة ،ويف طرطو�س من  30يف املئة �إىل  80يف املئة ،ويف بانيا�س من
�أقل من  10يف املئة �إىل نحو  60يف املئة خالل الفرتة نف�سها 20.وكان من الطبيعي �أن تثري
اّ
التحولت الد ُميغرافية العميقة التوترات بني ال�سكان املدينيني التقليديني ،ومعظمهم من
هذه
امل�سيحيني وال�س ّنة ،وبني القادمني اجلدد.
لكن هذه االنق�سامات املحلية تفاقمت لأنها ت� ّؤ�شر على حت ّول جوهري يف احلظوظ الطائفية
على امل�ستوى الوطني ،حيث مت �إحالل حمرومني ومنبوذين ريفيني �سابق ًا مكان جمموعات
كانت ُمهيمنة (املدينيون امل�سيحيون وال�س ّنة) .ثم جاء رف�ض الزواج املختلط ومعايري ال�سلوك
املتنافرة (مثل احت�ساء الكحول ،واالختالط بني اجلن�سني ،وعادات مالب�س الأنثى) لت�ساهم يف
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تعميق االنق�سامات االجتماعية .ففي بانيا�س ،على �سبيل املثال ،جرى تق�سيم ال�شاطئ ب�شكل غري
ر�سمي بني ال�سكان ال�س ّنة والعلويني حتى قبل العام  21.2011وهكذا ،كانت العالقات بني ال�س ّنة
والعلويني يف املدن املختلطة ،حيث اندلع العنف الطائفي
�أو ًال يف العام  ،2011م�شوبة �أ�ص ًال بالتظ ُّلمات االجتماعية كانت العالقات بني ال�سنّة والعلويني يف املدن املختلطة،
حيث اندلع العنف الطائفي �أو ًال يف العام ،2011
املديدة.
ً
وحني �أز ّفت حقبة التحرير املحدود لالقت�صاد بعد العام م�شوبة �أ�صال بالتظ ُّلمات االجتماعية املديدة.
 ،2000والتي ّ
د�شنت مزيد ًا من التناف�س على املوارد العامة
املُ�ضمح ّلة ،مل تفعل هذه �شيئ ًا يف الواقع �سوى تعميق هذه
التوترات .فكما حدث يف مناذج مماثلة من التح ّول االقت�صادي -على �سبيل املثال يف �أوروبا
ال�شرقية غداة احلرب الباردة� -أ ّدى الطابع املتداعي واال�ستغاليل للقطاع اخلا�ص املُنبعث� ،إىل
جعل القطاع العام �أكرث جاذبية .وبقيت وظائف هذا القطاع لها الأف�ضلية على البطالة (على
رغم تناق�ص الرواتب واملخ�ص�صات) .وهذا �أ ّثر على عدد متزايد من �أولئك العلويني الذين ال
حظوة لهم مع املح�سوبيات.
يف �أوا�سط العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين ،تناق�ضت بح ّدة الفر�ص املتناق�صة
للمواطنني العاديني من كل الطوائف مع اال�ستعرا�ض الفاجر للرثوة التي كانت تقوم به فئة
�صغرية من رجال الأعمال فاح�شي الرثاء وحا�شيتهم 22.وقد بات ال�شرط الالزب لالزدهار
يف هكذا بيئة �أن تكون للمرء �صالت مع من هُ م يف مركز ال�سلطة ،على غرار م�س�ؤولني بارزين
يف امل�ؤ�س�سة الأمنية ،لتوفري احلماية .ثم �أن انت�شار ظاهرة عالقات القربى والن�سب ،عنى �أن
23
العلويني الزالوا الأبرز ح�ضور ًا من بني امل�ستفيدين يف املراتب العليا.
لكن ،كان ثمة ميل ّ
مطرد لهذا «املجتمع امل�ضاد الذي يقف بني ال�سلطة وبني املجتمع احلقيقي»
تو�سع خطى التحرير االقت�صادي ،ح ّلت بازدياد امل�صالح
لأن يعزل نف�سه عن العامة 24.ومع ُّ
الطبقية متعددة اجلوانب بني النخب مكان الت�ضامن الطائفي (وهذا كان جل ّي ًا عرب �إدغام
متت ب�صلة ُقربى امل�صاهرة ملاهر الأ�سد،
الأزالم غري العلويني ،ك�أفراد عائلة حم�شو ال�س ّنية التي ّ
وعائالت طال�س وال�شهابي ،وحتى العام  2005ع�شرية خدام� ،أو رجل الأعمال ال�شيعي �صائب
متنام من العلويني خارج دائرة االمتيازات الطائفية التي ُز ِع َم
نحا�س) .ونتيج ًة لذلك ،بات عدد ٍ
�أنهم متتعوا بها .ومع ذلك�َ ،ض َمنَ النفوذ غري العادي لأقطاب رجال الأعمال العلويني ،على غرار
رامي خملوف ،ابن خال ب�شار الأ�سد � ،اّأل تتطابق ت�صورات العامة مع التغيرّ ات التي طر�أت على
الوقائع االجتماعية -الطائفية.
عالو ًة على ذلك� ،ساهم التحرير االقت�صادي يف تعزيز الطائفية من خالل تقلي�ص دور حزب
البعث واملنظمات اجلماهريية املتف ّرعة منه .فقد بات جت ّذر احلزب يف القطاع العام والتزامه
املتوا�صل بقيم امل�ساواة (مهما كانت مخُ رتَقة ب�سبب املح�سوبيات) م�صدر �إزعاج للنخب .ويف
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حني �أن احلزب كان يعر�ض يف ال�سابق درجة من التمثيل للجميع وي�ش ّكل مدخ ًال للنفوذ الذي
25
يتجاوز الت�ص ُّدع الطائفي� ،أدى ارتكا�سه �إىل ك�شف مدى الهيمنة العلوية على الأجهزة الأمنية.
وباملثل ،حني �سيطرت ب�شكل متزايد اجلمعيات اخلريية واملنظمات غري احلكومية العاملة حتت
مظ ّلة ال�سيدة الأوىل �أ�سماء الأ�سد على اخلدمات االجتماعية ،مل ي�سفر ذلك �سوى عن زيادة
26
�أعداد املعتمدين على اجلماعات الدينية �أو ال�شخ�صيات القوية.
�إعادة الهيكلة االقت�صادية ،وان�سحاب الدولة من دور املُعيل ،وا�ستمرار الطبيعة الطفيلية
للقطاع الأمنيُ ،تربز للعيان �أكرث ف�أكرث التظلمات وم�شاعر ال�ضيم الطائفية القائمة .بيد �أن
م�ضاعفات الت�سنيد والتوريق مل تقت�صر على الق�ضايا املادية� ،إذ �أن ردود فعل النظام على
�صراع الثمانينيات ،ح ّول �سورية �إىل جمتمع يتم ّيز باخل�ضوع �إىل الرقابة ال�شاملة ،ما �أدى �إىل
�شيوع افرتا�ض ،مبالغ فيه على الأرجح ،ب�أن واحد ًا من كل �أربعة �أ�شخا�ص هو مخُ رب 27.وب�سبب
�أمناط التجنيد يف �صفوف الأجهزة الأمنية املعروفة للجميع ،فقد كان كل علوي ُعر�ضة لأن
يكون ُم�شتبه ًا به على �أنه مخُ رب �إىل �أن يثبت العك�س 28.وقد �ساهم الطابع الظليل لهذه الأجهزة،
وميلها القوي �إىل ا�ستخدام العنف ،وغياب �أي نوع من امل�ساءلة 29،يف خلق هالة من ال�شكوك
الوجودية بالعلويني ،وفاقم االنطباعات ال�شعبية عنهم ب�أنهم ينتمون �إىل طائفة متما�سكة
ب�إحكام ،و ُمغلقة ،ولها معتقداتها ال�س ّرية اخلفية للغاية �أو (وهذا �أ�ش ّد �إقالقا) � اّأل معتقدات لها
على الإطالق.
هذه الهالة حول العلويني خلقت قبل كل �شيء حالة خوف ُم�ست�شرية .على �سبيل املثال� ،سرت
�شائعة يف �أوائل الت�سعينيات ب�أن الفتيات على ال�شواطئ حول الالذقية قد يخطفهن �سفاحون
ي�ستخدمون زوارق �سريعة 30.و�سرعان ما قيل �إن اخلاطفني هم جزء من �شبكة تهريب �إجرامية
ترتبط بهذا ال�شكل �أو ذاك بع�شرية الأ�سد .ويف حني �أن مثل هذه الروايات قد التكون �صحيحة،
�أو رمبا مبالغ ًا فيها� 31،إال �أنه جرى تداولها با�ستمرار وحظيت بالقبول ،ما حدا بالعديد من
الدم�شقيني �إىل االمتناع عن �إم�ضاء العطل ال�صيفية على ال�شاطئ .وهذا بدوره ك ّر�س اخلوف
الذي كان يعتمل حتت �سطح ما كان يبدو �أنه عالقات طائفية ُمت�آلفة و ُمتحابة.
�إحدى حم�صالت هذا الربط املُع ّمم بني العلويني وال�سلطة ،هو �أنه كان ُيعتقد على نطاق وا�سع
�أن ال�شخ�صيات التي حتتل مواقع مرموقة يف قطاع الأمن علوية ،يف حني �أنها مل ت ُكن كذلك
(على �سبيل املثال ،امل�ؤ�س�س املُفرت�ض ملديرية خمابرات �سالح اجلو فائقة النفوذ واملدير الراهن
32
ملكتب الأمن القومي ،علي اململوك ،لي�س علوي ًا كما ُي�شاع ،بل �سن ّيا).
رب�ؤ من الطائفية واالنتقادات لرياء ونفاق النظام حيال
وحتى يف البيئات التي ي�شيع فيها الت ّ
يجر �أبد ًا تنا�سي االنتماءات الطائفية برمتها .على �سبيل املثال ،كان
علمانيته املزعومة ،مل ِ
النحات م�صطفى علي قادر ًا يف العام  2004على �شراء منزل قدمي عمره � 500سنة يف منطقة
ّ
من دم�شق ت�ستقطب باهتمام مقاويل املطاعم احلديثة والفنادق الفخمة ،و�أقام فيه �صالة
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منفذ ومتن ّف ٍ�س ملجموعات تتم ّيز مبعار�ضة النظام ب�شكل �أو
عر�ض فن ّية �سرعان ماحت ّولت �إىل ٍ
�آخر .وقد ُع ِز َي مت ّكنه من ذلك يف هذه الأو�ساط �إىل كونه
علوي ًا وبالتايل وثيق ال�صلة بامل�س�ؤولني ،حتى مع غياب �أي �أ�صبحت الطائفة ،طوال العقود التي �سبقت
دليل ملمو�س على ذلك 33.والواقع �أن الطائفة �أ�صبحت االنتفا�ضة ،الإطار العام لتف�سري ال�سلوكيات
طوال العقود التي �سبقت االنتفا�ضة ،الإطار العام لتف�سري االجتماعية ،مع اعتبار �أن طائفة بعينها (العلوية)
ال�سلوكيات االجتماعية ،مع اعتبار �أن طائفة بعينها (العلوية) تتميز بقوة مفرطة.
تتم ّيز بقوة مفرطة �شبه �سحرية.

هيكلية ال�سلطة املُبعرثة
خلقت النزعة الوح�شية والوجود الطاغي للدولة الأمنية يف كل مكان� ،إ�ضاف ًة �إليها العبادة
التافهة لل�شخ�صية التي �أحاطت ب�آل الأ�سد ،والتمو�ضع الإيديولوجي والع�سكريتاري للدولة،
االنطباع ب�أن حزب البعث �شبيه بالأحزاب اال�ستبدادية يف كوريا ال�شمالية ويف رومانيا ال�شيوعية
�سابقا 34.لكن احلقيقة ،كما �سنناق�ش يف هذا الق�سم ،هي �أن البعثية ال�سورية قامت على �أ�سا�س
هيكلية حمالوية ُمبعرثة �سمحت للنظام بدمج� ،أو ترقية� ،أو تهمي�ش ،فئات تنتمي �إىل طوائف
35
خمتلفة ،وفق ًا ملدى والئها وفائدتها يف خدمة الهدف املتم ّثل باحلفاظ على ال�سلطة.
ارتكزت هيكلية ال�سلطة هذه على �إدارة ال�شبكات غري الر�سمية لل�سلطة ،وعلى املح�سوبيات
التي ُن ِ�س َجت وفق الهويات ماقبل الوطنية (الطائفة ،الناحية ،العرق ،والقبيلة) .وعلى امل�ستوى
القاعدي ،قد يتعاون مزيج من ممثلي النظام الر�سمي و�ضباط املخابرات ووجهاء املجتمعات
املحلية على �إدارة منطقة ما ك�إقطاعية ،تتمتع يف بع�ض الأحيان بحكم ذاتي وا�سع .ه�ؤالء جميع ًا
ُيق ّدمون للقيادة الوالء والريع املادي يف مقابل امتيازات القوة ال�سلطوية .وهذا مايجعل العملة
الأ�سا�سية الرائجة يف هذا النظام من احلكم املُبعرث ،واملفتاح الذي يفتح مغاليق االمتيازات
واملوارد ،هما الوالء للنظام ومدى فائدة الأطراف املعنية يف احلفاظ على ال�سلطة ،ولي�س متام ًا
االنتماء الطائفي.
و�صف الباحث الأملاين فولكر بريث�س  ،Volker Perthesيف درا�سته املع ّمقة لالقت�صاد
ّ
ال�سيا�سي لدولة الأ�سد حتى فرتة الت�سعينيات ،هيكلية ال�سلطة على �أنها «نظام ت�شاركية
�سلطوية ملجموعة متثيلية»� ،شبيهة بالنماذج التي برزت يف �أمريكا الالتينية خالل ال�سبعينيات
م�سكون بال�سلطة املجتمع كمجمعات لها منافع
والثمانينيات» 36.ووفق هذا الر�أي ،يدير املُ ِ
ومطالب متباينة ،ويخدمونها ب�شكل انتقائي وجزئي يف مقابل احل�صول على والئها .كما �أنهم
يحاولون لعب دور املوازنة .ويتم توزيع ال�سلطة (مبعنى منح �شبه حكم ذاتي و�سيطرة على املوارد
والأمن وغريها) ،من �أعلى م�ستويات الدولة واملجتمع (املحافظات ،اجلماعات الطائفية) �إىل
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�أدناها (الأحياء ،العائالت املُمت ّدة) .ويف املقابل ،تخدم هذه ال�شبكات الأفقية والو�سيطة �أو
�سما�سرة ال�سلطة كم�سارب تد ّرجية لتمثيل امل�صالح من الأدنى �إىل الأعلى ،و�إن كان هذا يتم
بطريقة انتقائية وداخل حدود ُيعاد التفاو�ض عليها با�ستمرار .يتم رفع املطالب والتظلمات،
التي يجري ت�أطريها كعملية ت�شاور �أو حتى م�شاركة� ،إىل القيادة التي تر ّد عليها با�ستن�سابية
ووفق ح�ساباتها املتع ّلقة باملكا�سب واخل�سائر ال�سيا�سية واملالية .بكلمات �أو�ضح ،يتم احل�صول
على ال�شرعية واملقبولية من خالل احتواء املحكومني من قبل احلاكمني ب�شكل هرمي ،ولي�س من
خالل حق االنتخاب وامل�ساءلة القانونية .ويف الغالب ،يعتمد حجم ال�سلطة ،واملوارد ،والنفوذ
الذي يتدفق من �أعلى �إىل �أدنى يف العالقات اخلا�صة التي حتكم هذه ال�شبكات ،على ما �إذا كان
دعم جمموعة متثيلية ما ذا فائدة �أو ُيعت ّد به� .أي� :إىل �أي مدى ي�ساهم يف احلفاظ على النظام،
يف جمال توفري املوارد ال�سيا�سية والدعم على م�ستو َيي القاعدة والنخبة.
ي�ستطيع كل حكم �سلطوي ،يف مثل هذا الإطار� ،أن ميار�س
ي�ستطيع كل حكم �سلطوي �أن ميار�س دوره باحلد الأدنى دوره باحلد الأدنى ن�سبي ًا من الق�سر والإكراه ،فيما يخدم
ن�سبي ًا من الق�سر والإكراه ،فيما يخدم الوجود الطاغي
الوجود الطاغي الدائم لأجهزة املخابرات كتذكرة ب�أن احتمال
الدائم لأجهزة املخابرات كتذكرة ب�أن احتمال القمع
القمع اليزال موجود ًا .وبالتايل ،ميكن نقل املطالب والتظلمات
اليزال موجود ًا.
والتوترات �إىل القيادة ثم تنفي�سها يف وقت مب ّكر ،يف �إطار من
التبادل غري املتكافئ� 37.إىل ذلك ،تعمل �أ�شكال االحتواء هذه
على ت�أكيد ،و�إعادة �إنتاج ،عالقات القوة ال�سائدة ،فيتم بذلك جت ُّنب تفاقم ال�سخط والتوترات
االجتماعية التي قد يو ّلدها غياب امل�شاركة الفعلية والتفاوتات الفاقعة التي يفرزها ،الحمالة،
نظام املح�سوبيات .ثم �أن هذه الأ�شكال ت�سمح بالإدماج االنتقائي لقوى اجتماعية واقت�صادية
امل�س باحتكار القرار لدى القيادة .ويف حني جتري امل�ساومة
واخت�صا�صيني الغنى عنهم ،من دون ّ
على املوارد والنفوذ عمودي ًا وتراتبي ًا (بني ممثلي امل�صالح اجلهوية �أو القطاعية وال�شبكات،
من جهة ،وبني الدولة وبريوقراطية احلزب ،من جهة ثانية) ،ف�إن التناف�س �سيحدث �أفقي ًا� ،أي
بني ال�شبكات ،واملناطق ،والقطاعات التي تتزاحم على نيل ا�ستح�سان القيادة �أو على ح�صة
والتو�سط بني
�أكرب من كعكة املوارد .وهكذا ،ميكن ت�أطري الهيمنة اال�ستبدادية على �أنها الإدارة
ُّ
املجموعات التي تتناف�س على �أجندات خا�صة بها ،ولي�س على ر�ؤى خمتلفة تتع ّلق بال�صالح العام.
وبالطبع� ،سيكون من ال�صعب بناء التحالفات االجتماعية الوا�سعة يف مثل هذه الظروف ،ناهيك
عن �أنه ميكن فرطها ب�سهولة من خالل �سيا�سة ف ِّرق ت َُ�سد.
هذه املمار�سات التق�سيمية الهادفة �إىل احلفاظ على ال�سلطة ،تغ�شاها حالة توتر متوا�صلة
مع الأ�س�س الإيديولوجية لهذه الأنظمة التي تزعم ال�شراكة وت ّدعي الإعالء من �ش�أن التوافق
والوئام ،والتي تتخ ّيل اجلماعات �أنها �أطراف لكيان ع�ضوي وطني ي�ش ّكل النظام عقله املُد ِّبر.
ومن املثري يف هذا ال�سياق كيف �أن الأ�سد اختار بعد ثالثة �أ�شهر من االنتفا�ضة �أن َي ِ�سم خ�صومه
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ب�أنهم «جراثيم» �أو «ميكروبات» يتعينّ على اجل�سم ال�سليم (�أي ذلك املجتمع املتجان�س املتمحور
38
حول ر�ؤاه هو وقيادته) �أن يلفظها ب�شكل طبيعي.
لكن ال�س�ؤال احلا�سم الذي يرتبط بالعالقة بني ال�شراكة وبني التط ُّيف ،هو � ُأي املجموعات
التي يعرتف النظام ب�أنها �أجزاء من اجل�سم الطبيعي ويريد �إدماجها والتعاي�ش معها؟ �أنظمة
ال�شراكة تقرتح ،يف �شكلها الكال�سيكي ،التمييز وفق ًا للوظائف والأدوار يف املجتمع (فالحون،
ربر ،ال يف الواقع يجعل من
موظفون مرموقون ،عمال� ،صناعيون ،مثقفون ،رجال دين) ،ما ُي ّ
الطبيعي ،بروز تباينات يف املعاملة ،ويف ح�شد املوارد ،واملنافذ �إىل امل�شاركة .وقد �سبق حلزب
البعث �أن �أدمج جمموعات وفق هذه اخلطوط الوظيفية ،من خالل ت�شكيل منظمات جماهريية،
ومحَ َ َ�ض ح�ص�ص ًا (كوتا) لها وللهيئات ال�شكلية املنبثقة منها .بع�ض هذه الهيئات التزال ح ّية
حتى بعد تب ّدد نفوذ احلزب 39،كما �أن هذا الأخري جنح يف ا�ستلحاق م�ؤ�س�سات مت ّثل م�صالح
جماعية مثل غرف التجارة.
�أما بالن�سبة �إىل الطوائف الدينية ،فقد َخ َد َم �إدماجها التوافقي املُفرت�ض يف الدولة ،من
خالل ا�ستتباع قيادتها الدينية ،هدفني مهمني اثنني :الأول ،ال�شهادة على العلمانية املزعومة
للنظام ،من خالل و�ضع الطوائف حتت �صوجلان ال�سلطة ،والثاين ،طرح مقارنة �إيجابية
بالكوارث الطائفية يف لبنان املجاور والحق ًا يف العراق .كما جرى جتنيد قادة دينيني للقيام
بدور الو�ساطة ،ال بل �أي�ض ًا ت�أديب ومراقبة رعاياهم 40،ما �أدى �إىل ترقية �أهميتهم ،خا�صة بعد
41
انح�سار دور الو�ساطة التي كانت تقوم به هياكل حزب البعث.
على �سبيل املثال� ،أُنيط برجال دين مثل املفتي الأكرب �أحمد بدر الدين ح�سون� ،أو الع ّالمة
حممد �سعيد رم�ضان البوطي ،العمل على نيل دعم ال�س ّنة ال�سوريني .يف املقابل ،تلقى ه�ؤالء يف
ما�سة �إىل الدعم .ففي  5ني�سان/
بع�ض الأحيان تنازالت ملمو�سة حني كان النظام يف حاجة ّ
�أبريل � ،2011أَ ْب َط َل مر�سوم جمهوري ترخي�ص �أول مقمرة (كازينو) يف �سورية ،و�ألغى قرار ًا
�سابق ًا ب�صرف املئات من املعلمات يف املدار�س الر�سمية بحجة ارتدائهن النقاب .كان البوطي قد
انتقد ب�شدة هذين القرارين يف �أواخر العام  ،2010لكن على الرغم من ذلك ،نا�صر النظام بعد
اندالع االنتفا�ضة 42.ومن �سخرية الأقدار �أنه حني طالب املحتجون ب�إعادة املعلمات �إىل اخلدمة
خالل املرحلة الأوىل من االنتفا�ضة ،اعتربت �أبواق النظام هذا الطلب دلي ًال على تط ّرف �س ّني
مزعوم 43.هذا يف حني �أنه مت الت�سامح� ،أو ا�ستغالل ،متطرفني �س ّنة حقيقيني لأغرا�ض �سيا�سية،
على �سبيل املثال ،حني �س ّهلت �شبكات جهادية اخرتقتها املخابرات ال�سورية عبور املقاتلني �إىل
44
العراق ملواجهة قوات االحتالل الأمريكية بعد العام .2003
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،و ّفر نظام املُحا�ص�صة املُ�سترتة التوازن
و ّفر نظام املُحا�ص�صة املُ�سترتة التوازن الطائفي داخل
الطائفي داخل القيادة يف الإدارة ال�سورية برمتها 45.مث ًال،
القيادة يف الإدارة ال�سورية برمتها.
كان موقعا النائب الأول لرئي�س اجلمهورية وكذلك وزير
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اخلارجية من ح�صة ال�س ّنة ،فيما �أوجب بروز احلكم ال�ساليل ك�أمر واقع �أن يكون الرئي�س
دائم ًا علويا .بكلمات �أخرى ،كان املن�صبان التنفيذيان يف ر�أ�س هرم ال�سلطة والوزارة املرتبطة
حقيبتها على نحو وثيق بالرئي�س ،وكلها خارج دائرة �أي انتقاد ،حمفوظة للطائفتني الأكرث �أهمية
لبقاء النظام :الطائفتان العلوية وال�س ّنية .وهكذا ،بقي عبد احلليم خدام ،الذي ت�س ّنم من�صب
النائب الأول من �شقيق حافظ الأ�سد ،رفعت الأ�سد ،بعد املحاولة االنقالبية الفا�شلة التي قام بها
هذا الأخري ،يف هذا املوقع ملدة � 21سنة ( .)2005-1984وبعد تنحيته ،احتل فاروق ال�شرع هذا
املن�صب ،فيما ت�س ّلم وليد املع ّلم ،وهو �س ّني �أي�ض ًا ،وزارة اخلارجية .واليزال ال�شرع ي�شغل نيابة
46
الرئا�سة ،على رغم ال�شائعات عن خالفاته مع الرئي�س الأ�سد.
�أما يف املراتب الأدنى من الدولة ،حيث تعرتف القيادة
يف املراتب الأدنى من الدولة كانت الطوائف حتتل
�أحيان ًا مبناحي الف�شل و ُتعاقب �أكبا�ش الفداء ،فقد كانت
املنا�صب مداورة.
الطوائف حتتل املنا�صب مداورة .وهذه الآلية �سمحت يف
بع�ض الأحيان برت�ضية وتعزيز طوائف حم ّددة وفق ماتقت�ضيه
امل�صلحة الآنية .على �سبيل املثالُ ،فهِ َم من تعيني امل�سيحي داوود راجحة وزير ًا للدفاع يف 8
�آب�/أغ�سط�س  2011على �أنه خطوة خلطب و ّد الطوائف امل�سيحية وك�سب والئها 47.ورمبا مل ي ُكن
�صدفة �أي�ض ًا �أنه يف احلالتني اللتني حت ّول فيهما رئي�سا حكومتني من الطائفة ال�سنية �إىل �أوغاد
و�أ�شرار (حممود الزعبي ،الذي �أ�صبح كب�ش فداء يف العام  1999خالل احلملة �ضد الف�ساد
التي مهدت الطريق �أمام التوريث الرئا�سي ،والذي انتحر على ماقيل ،وريا�ض حجاب الذي
ان�شق وان�ضم �إىل املعار�ضة يف العام  ،)2013كان خليفتيهما من ال�س ّنة (حممد مريو ووائل
احللقي) ،وك�أمنا ُق ِ�ص َد �إق�صاء االنطباع ب�أن و�صم م�س�ؤول بالعار وال�شنار ،ميكن �أن ي�شي بوجود
تنافر بني النظام والطائفة.
لكن ،وعلى رغم هذه الألعاب التوازنية الطائفية� ،إال �أن الرتكيز على الطائفة الدينية وحدها
كان �أداة تفتقر �إىل الدقة لإدارة جمتمع فائق التعقيد اجتماعي ًا ود ُميغرافي ًا ك�سورية ،هذا
ناهيك عن عدم قدرته على الرد على التغيريات الديناميكية التي انطلقت يف م�ستهل التحرير
االقت�صادي خالل الن�صف الأول من الت�سعينيات .ثم� ،إذا انطلقنا من منظور احلفاظ على
ال�سلطة ،كان العمل مع ومن خالل الفئات العامة التي ح�صلت على ع�ضوية اجلماعة ب�شكل �سلبي
(�أي ُولدت من طائفة معي ّنة) ،المنطق والمردود له يف جمال خلق ومكاف�أة الوالء الن�شط.
ثم� :ستكون احل�صيلة �سلبية بكل ّيتها �إذا ماجرى ،على وجه اخل�صو�ص ،تهمي�ش غالبية
ال�سوريني الذين هم من ال�س ّنة ،ماقد يو ّلد �شعور ًا بالظلم امل�شرتك �سرعان ما �سي�ست ّغله اخل�صوم
فور ًا حل�شد الأن�صار لهم .ولذا �أ�سهب النظام ،بد ًال من ذلك،
�أ�سهب النظام يف اجلهود لتهدئة روع رجال الدين
يف اجلهود لتهدئة روع رجال الدين ال�س ّنة .كما عمل بتخطيط
ال�سنّة.
ود�أب على حجب وتنحية املظاهر اخلارجية للتد ُّين العلوي،
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و�شجع اندماج العلويني يف التيار الرئي�س ال�س ّني .والواقع �أن رجال الدين العلويني مل يح�صلوا
ّ
طيلة ال�سنوات اخلم�سني مما ُي�سمى احلكم العلوي على �أي �شكل من �أ�شكال االعرتاف �أو امل�أ�س�سة
التي قد ُت�شبه ولو من بعيد و�ضعية ال�س ّنة وباقي الطوائف 48.البل كان ر�ؤ�ساء �سورية العلويون
ي�ؤدون ال�صالة يف امل�ساجد ال�سن ّية حماطني مبفتي اجلمهورية ،و ُيل ّقن الأطفال العلويون ،مثلهم
مثل باقي الأقليات امل�سلمة ،التعليم الإ�سالمي ال�س ّني 49،و ُت�شاد اجلوامع (كما كان يحدث
خالل عهد االمرباطورية العثمانية) يف املناطق ذات الغالبية العلوية ،هذا على رغم �أنها تبقى
خالية.
ثمة عوامل �أخرى �ساهمت يف جعل ت�شكيل موقف جماعي �س ّني متّ�سق معار�ض للنظام ،ويتمتع
املوحدة ،م�س�ألة �أكرث �صعوبة� ،أبرزها التباينات ال�سلوكية
بح�س الهدف امل�شرتك والقيادة ّ
واالجتماعية واخل�صومات التاريخية بني املزارعني ال�س ّنة يف اجلنوب ،والقبائل البدوية يف
ال�شمال وال�شرق ،والبورجوازية املدينية يف دم�شق وحلب ،و�سكان القرى والبلدات متو�سطة
احلجم يف �سهوب الو�سط وال�ساحل .وطوال ن�صف قرن من حكم الأ�سدين الأب واالبنُ ،ب ِذ َلت
جهود �إما ال�ستمالة هذه املجموعات ال�س ّنية �أو لتهمي�شها ،يف �أوقات وظروف خمتلفة ،ا�ستناد ًا
�إىل تب ُّدل �أحوال الديناميكيات املحلية والإقليمية.
يف املقابل ،حاول اجلناح املُت�شدِّ د يف جماعة الإخوان امل�سلمني ،خالل بواكري حقبة الثمانينيات،
ا�ستحداث وبلورة ت�ضامن �س ّني قادر على اخرتاق االنق�سامات االجتماعية واجلهوية ال�سورية.
ولتحقيق هذا الهدف� ،سعى �إىل �إ�شعال جمابهة عنيفة �ضد النظام العلوي «الزنديق» ،لكنه مل
َ
يحظ بتجاوب �سوى بني الطبقات الو�سطى ال�س ّنية يف مدينتي حماة وحلب ال�شماليتني اللتني
ت�ضررت م�صاحلهما جراء �سيا�سات حزب البعث االقت�صادية� .أما ال�سكان ال�س ّنة يف الأرياف
واملدن ال�صغرية ،وكذلك البدو ،فقد كاف�أوا النظام على �أجندته الداعمة للتنمية الريفية
ب�إبداء والئهم ،جنب ًا �إىل جنب مع النخب ال�س ّنية الدم�شقية التي بذل النظام جهود ًا كبرية
50
ال�ستتباعها.
ُيلقي هذا التعاطي اجلغرايف املتمايز ،ومعه �إدماج اجلماعات ،الأ�ضواء على عامل رئي�س
يف ترتيبات ال�شراكة البعثية ،هو بعرثة ال�سلطة على امل�ستوى املحلي .ومالبث هذا العامل �أن
تو�سع ًا بعد �أن َذ َو ْت الهياكل القاعدية حلزب البعث ،ومعها ذبلت �أي �آلية م�ؤ�س�سية ف ّعالة
ازداد ّ
لإحكام القب�ضة على املُم�سكني بال�سلطات املحلية .وهكذا ،تطورت �سورية بعد �إدارتها كــ«نظام
مناطق»« 51،ولي�س كدولة� -أمة والحتى كدولة قطرية ،بل كدولة من الأرا�ضي ..التي يتفاو�ض
52
فيها النظام ب�شكل دائم مع جمتمعاتها املحلية».
من جهتها ،خدمت املناطق والنواحي كمع ٍرب للوالء اجلماعي وفق ًا ،على �سبيل املثال،
للطائفة ،والع�شرية ،ومنطقة م�سقط الر�أ�س .ويف املدركات ال�شعبية ،نحت معظم املناطق
الريفية ،والقرى ،واملناطق الفرعية� ،إىل التماهي مع طائفة حمددة� ،أو مع ع�شائر وقبائل
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محُ ددة حني يكون هذا مهما� ،أو مع �أي جمموعات فرعية �أخرى .الأمر نف�سه انطبق على
املناطق املدينية حيث كانت الدوائر التجارية والإدارية وحدها ُتعترب ف�ضاءات حمايدة.
ويف املقابل ،كانت معظم الأحياء ال�سكنية تتماهى بدورها مع طائفة حمددة نتيجة �أمناط
تاريخية تتع ّلق بالإقامة والهجرة ،لكن مع متايزات �إ�ضافية تبع ًا مل�سقط الر�أ�س ،والو�ضعية
االجتماعية ،وعوامل �أخرى.
�أثبتت هذه الهيكلية املبعرثة لل�سلطة �أنها بولي�صة ت�أمني
�أثبتت هذه ال�سلطة املبعرثة �أنها بولي�صة ت�أمني فع ّالة
فع ّالة حاملا تع ّر�ض النظام �إىل حتديات خطرية يف العام
تعر�ض النظام �إىل حتديات خطرية يف العام
حاملا ّ
 .2011فهي �سمحت للأ�سد باالعتماد على حلفاء حمليني
.2011
تقدموا ال�صفوف للدفاع عن الو�ضع القائم واحل ّد من انت�شار
ت�ضم
التم ّرد .وهنا ،كانت مناطق �شمال �شرق �سورية ،التي ّ
خليط ًا من امل�سيحيني والأكراد والقبائل العربية ،منوذج ًا مثري ًا لهذا الأمر .فقد عمد النظام،
الذي حكم هذه املناطق عرب العمل مع و�سطاء وتعاطى مع املجموعات التي م ّثلها ه�ؤالء على
نحو متباين� 53،إىل الر ّد على التظاهرات املطالبة بالدميقراطية العام  2011بالقمع العنيف
نف�سه الذي مار�سه يف باقي �أنحاء �سورية .لكنه على العك�س قا َب َل احتجاجات مماثلة تطالب
باحلقوق القومية والثقافية للأكراد بليونة وت�ساهل 54.ملاذا؟ لأنه كان وا�ضح ًا �أن توكيد الهوية
القومية الكردية ،والذي َ�س َبقَ �أن ُقمِ َع بعنف يف العام  ،2004كان �أقل خطر ًا بكثري من مطالب
التغيري الدميقراطي .وهكذا ،تنحى النظام جانب ًا يف العام  ،2012حني ا�ستوىل حزب االحتاد
الدميقراطي الكردي املرتبط بحزب العمال الكرد�ستاين على معظم املناطق التي ت�ضم ن�سبة
كبرية من ال�سكان الأكراد .وقد حت ّولت هذه الأرا�ضي �إىل منطقة عازلة بني النواحي التي ي�سيطر
كراع رئي�س للمعار�ضة ال�سورية ،والتي تعترب
عليها النظام وبني تركيا ،التي برزت يف ذلك الوقت ٍ
حزب العمال الكرد�ستاين عدوها اللدود.
�أ َّدت اندفاعة حزب االحتاد الدميقراطي الكردي �أي�ض ًا �إىل �شق اجلماعات املحلية العربية،
وحفزت العديد منها على اال�صطفاف �إىل جانب احلكومة ،حتى �أنها ز َّودت امليلي�شيات املوالية
للأ�سد بعنا�صر مقاتلة� .سبب ذلك هو �أن العديد من العرب قطنوا �أر�ض ًا كان حزب البعث قد
�صادرها من مالكيها الأكراد ،كجزء من �سيا�سة الــ«تعريب» التي انتهجها النظام ،وهم خ�شوا
�أن يفقدوا ملكياتهم يف حال �سيطر الأكراد على هذه املناطق .ويف الوقت نف�سه� ،ش ّكلت الطائفة
امل�سيحية الكبرية يف تلك املنطقة ميلي�شيا ُ�ض َّمت �إما �إىل هياكل حزب االحتاد الدميقراطي �أو
حتالفت مع النظام 55.وبالتايل ،فيما خرجت �أجزاء وا�سعة من �شمال و�شمال �شرق �سورية عن
ال�سيطرة املبا�شرة للنظام ،بقيت معادية خل�صومه ،وكان اليزال بالإمكان �إعادة ا�ستلحاقها
56
ب�سهولة �إىل احلكم غري املبا�شر للنظام.
وكما يف املناطق ال�شمالية ال�شرقية ،ا�ستطاع النظام ا�ستغالل الظروف املحلية يف موا�ضع
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�أخرى ،فع ّب�أ الوكالء ال�ستقطاب الدعم� ،أو على الأقل ل�ضمان حياد العديد من اجلماعات
ال�س ّنية� ،إ�ضاف ًة �إىل الطبقات الو�سطى والعليا يف كربيات املدنُ .قبيل الثورة ،كانت هذه
الطبقات املدينية تت�شكى من اجل�شع املُفرط واملزايا التي يحوزها وكالء النظام من
يعن �أنها على ا�ستعداد للمخاطرة بامتيازاتها عرب االن�ضمام
العلويني 57،بيد �أن هذا مل ِ
58
ال�صريح �إىل التم ّرد.
ومثلما حدث حني �أفادت ا�سرتاتيجية احلكم بع�ض املناطق واملجموعات ال�س ّنية و(يف
وقت مت�أخر) الكردية ،حدث التمييز �أي�ض ًا يف العالقات مع التجمعات العلوية .فاالختالفات
اجلغرافية كانت موجودة يف الوترية التي ا�ستُلحقت بها مناطق م�أهولة بالعلويني يف بوتقة
ال�سلطة و�أفادت منها .كان ثمة ،على وجه اخل�صو�ص ،تراتبية مهولة بني العلويني املتحدرين من
ال�ساحل واجلبال ال�ساحلية ،وبني علويي ال�سهل املركزي 59.وهذه التمايزات اجلهوية تداخلت
وتراكبت مع الأ�صول القبلية ،فيما بقيت املداخل �إىل ال�سلطة رهن ًا مبدى القرب العائلي وال َق َبلي
من ع�شرية الأ�سد -خملوف احلاكمة .وقد �سمحت املعلومات الكثيفة ،وكذلك الذاكرة احلادة
لأجهزة املخابرات ،للحكم بالتمييز الدقيق بني املنا�صرين الأوفياء ،واحلياديني ،واخل�صوم
املحتملني ،والوالءات القبلية وغريها.
ولذلك ،كانت الفروقات االجتماعية يف الطائفة العلوية ،الأ�صغر حجم ًا بكثري ،يف الفرتة التي
�سبقت انتفا�ضة  ،2011فاقعة الو�ضوح كما لدى الطائفة ال�س ّنية .لكن ،على عك�س هذه الأخرية،
افتقد العلويون �إىل تراتبية دينية متط ّورة ،وهياكل م�ؤ�س�سية� ،أو �إىل �سردية �إيديولوجية قادرة
على توحيد الر�ؤى .وكل هذا جعل من امل�شكوك فيه ما �إذا كان ثمة معنى للحديث قبل العام
 2011عن وجود طائفة علوية على الإطالق .بيد �أن االنتفا�ضة غ ّريت كل ذلك ،من خالل توفري
حافز قوي لإ�شعال انفعال وحما�سة الغالبية العظمى من العلويني (وكذلك للأقليات الأخرى �إىل
ٍ
حد ما) يف �أنحاء �سورية ،ودفعهم �إىل دعم النظام :اخلوف من الإبادة اجلماعية.

العنف� :إرث وتوقعات
ميكن القول �إن االنتقال من االحتجاجات ال�سلمية �إىل العنف املت�صاعد بني الطائفتني ال�س ّنية
والعلوية ،تفاقم بخطى مت�سارعة ب�سبب �إرث من اخلوف
املتبادل الذي خلقه نزاع عنيف �سابق ،خا�صة خالل انتفا�ضة تفاقم االنتقال من االحتجاجات ال�سلمية �إىل العنف
الإخوان امل�سلمني �ضد نظام الأ�سد يف �أواخر ال�سبعينيات املت�صاعد بني الطائفتني ال�سنّية والعلوية ،بخطى
مت�سارعة ب�سبب �إرث من اخلوف املتبادل الذي خلقه
و�أوائل الثمانينيات.
ففي  16حزيران/يونيو  ،1979هاجم ف�صيل متطرف من نزاع عنيف �سابق.
اجلماعة كلية املدفعية يف حلب ،وقتل مابني  32و 83تلميذ ًا
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�ضابط ًا .ووفق بع�ض التقارير ،كان املهاجمون انتقائيني ف�أعدموا العلويني و�أبقوا على ال�س ّنة.
�ش ّكل هذا الهجوم نقطة انعطاف نقلت معار�ضة نظام حافظ الأ�سد ،التي ت�صاعدت يف الن�صف
الثاين من ال�سبعينيات� ،إىل نزاع ُيهيمن عليه العنف الطائفي 61.بكلمات �أكرث حتديد ًا ،انقلب
النزاع �إىل مواجهة بني النظام وبني ف�صائل يف جماعة الإخوان انحازت �إىل ال�صراع امل�س ّلح
بدل الإ�صالح .وقد اختارت هذه الف�صائل ،بدافع مزدوج �إيديولوجي وو�صويل� ،ضرب النظام
يف تركيبته الطائفية بد ًال من الرتكيز على �سيا�سته اخلارجية ،و�أدائه االقت�صادي الفا�شل،
وممار�ساته ال�سلطوية.
كان رد الفعل على العنف الإ�سالمي هو عنف الدولة املُفرط والالقانوين ،و ُت ِّوج مبجزرة حماة
يف �شباط/فرباير  62.1982وقد تر ّكزت اخلطوات االنتقامية للنظام على جماعة الإخوان ،لكنه
ملا يقت�صر عليها .كان جمرد االنتماء �إىل اجلماعة جرمية عقوبتها الإعدام 63.ويف املقابل ،عنى
ت�صنيف �أي فرد ب�أنه علوي ،حت ّوله �إىل هدف لعنف قاتل ،بغ�ض النظر عن خياراته ال�سيا�سية �أو
�آرائه بالنظام .والواقع �أن النزاع يف �أوائل الثمانينيات �أظهر �أن الهوية امل�س ّي�سة مل ت ُكن م�صدر ًا
للعنف اجلماعي وح�سب بل ميكن �أي�ض ًا توليدها� ،أو ت�صليبها ،من خالل العنف 64.وبالن�سبة �إىل
ال�سوريني الذين �شعروا �أنهم ُ�ص ِّنفوا كعلويني� ،سواء ب�سبب اال�سم� ،أو م�سقط الر�أ�س� ،أو مكان
الإقامة� ،أو اللهجة املنطوقة� ،أو�صلهم احتمال ممار�سة العنف �ضدهم ،وكذلك االطالع على
الهجمات (التي كانت ّ
ت�ضخمها ال�شائعات واحلمالت الإعالمية) التي بدا �أن حمركها العداء
الطائفي� ،إىل القناعة ب�أن م�ستقبلهم يف �سورية مرتبط على نحو وثيق بالطائفة التي �إليها
ينتمون ،مهما كانت توجهاتهم اخلا�صة.
ومبا �أن خطاب الإخوان خالل حقبة ال�سبعينيات والثمانينيات كان ُي�ش ّدد بو�ضوح وجالء على
الطابع الهرطوقي للنظام ،مل يكن ثمة مفر من انبثاق ح�صيلة تقول �أال مكان للعلويني يف �سورية
يحكمها الإخوان �أو تالوين من �إ�سالم �سيا�سي م�شابهة لهم .وقد غر�س العنف الفاح�ش للنزاع
(بع�ض التقارير تقدِّ ر رقم �ضحايا جمزرة حماة وحدها بنحو � 40ألف ًا) يف نفو�س العلويني خوف ًا
65
طاغي ًا ب�أنه يف يوم ما قد تطالهم نريان العنف االنتقامي.
تفاعل بع�ض العلويني مع هذا اخلوف ب�إخفاء هويتهم �أو هوية �أحبائهم .ففي �إحدى احلاالت،
عمد والد امر�أة علوية ،بدافع القلق من م�ستقبل طائفي عنيف� ،إىل ا�ستخدام نفوذه ك�ضابط
حي دم�شقي �س ّني
خمابرات لتغيري مكان والدتها يف الأوراق الثبوتية لت�صبح امليدان ،وهو ّ
بغالبيته ،بد ًال من موطن العائلة الأ�صلي يف طرطو�س التي ُتعترب عموم ًا مدينة علوية 66.وقد
�أُبقيت جذوة اخلوف مت ّقدة بفعل حظر �أي حديث عن النزاع مع الإخوان طيلة �أوائل الثمانينيات،
عدا بع�ض اال�ستثناءات املح�سوبة بدقة.
بيد �أن اخلوف من م�سل�سالت انتقامية لي�س ب�أي حال ق�صر ًا على العلويني .ففي �أوائل
الت�سعينيات� ،أعرب العديد من امل�سيحيني عن قلقهم من �أن يوم احل�ساب � ٍآت ،حيث �ستتمدد
60
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املذابح �ضد العلويني (التي اعتُربت حتمية) كالنار يف اله�شيم �إىل الطوائف واملناطق غري
ّ 67
ال�سنية.
مل تبقَ جتربة العنف ح ّية وتركل يف الذاكرة اجلمعية والفردية وح�سب ،بل هي عبرّ ت عن
نف�سها �أي�ض ًا بالكيفية التي تخ ّيل فيها ال�سوريون م�ستقبلهم يف البالد وعالقاتهم مع الآخرين.
تفجر العنف التي مل جتر معاجلتها ،جمر ًا حتت الرماد تخفيه �صورة
وبالتايل ،بقيت احتماالت ُّ
عالقات افرتا�ضية متجان�سة بني الطوائف .ولهذا ال�سبب بالتحديد ،كان ثمة مايكفي من
68
العوامل يف بداية العام  2011لإ�شعال �أتون «اليقني القاتل» الذي تتميز به �سيا�سات الهوية،
مع �أنه مل تقع �آنذاك �سوى حفنة من حوادث العنف الطائفي ،بالتزامن مع موجة من العنف من
ِقبل قوات النظام.
�أ�ضفى اجتياح اجلامع العمري يف درعا يف � 23آذار/مار�س  ،2011حيث �أقام املحتجون
م�ست�شفى ميداني ًا ونوع ًا من املقر العام� ،صبغة طائفية على نزاع كان حتى تلك اللحظة
مرت ّكز ًا على الق�ضايا االجتماعية ،وعلى �سوء �سلوكيات احلاكم املحلي .وهذا �أ ّكد بالن�سبة
�إىل كثريين مدى عدم احرتام النظام للمقامات الدينية ،ما عنى �أي�ض ًا عدم اجالله للإ�سالم
ّ 69
ال�سني.
نتيج ًة لهذا التطور ،وجدت تظاهرات الت�ضامن مع درعا مرتع ًا خ�صب ًا لها يف � 25آذار/مار�س
يف العديد من املناطق ال�س ّنية ،مبا يف ذلك �أحياء يف مدينة الالذقية ال�س ّنية -العلوية املختلطة.
و�إىل جانب املجابهات بني املحتجني وبني قوات الأمن ،التي ا�ستُخدمت فيها الذخرية احلية ما
�أدى �إىل �سقوط  12قتيال ،وقعت م�شاجرات طائفية على �أطراف املناطق ال�سن ّية والعلوية ويف
حرم جامعة ت�شرين .وعلى مدى يوم كامل ،كانت الالذقية ت�ضج بالإ�شاعات عن قرب اندالع
حريق طائفي كامل و�شامل .لكن ،حني و�صل موكب �سيارات انطلق من قلب املناطق العلوية خارج
املدينة �إىل �ضواحيها بهدف «�إنقاذ» ال�سكان العلويني ،ت�ص ّدت لهم وحدات اجلي�ش وال�شرطة
و�أعادتهم على �أعقابهم 70.وحينها ،عمد الوجهاء املحليون وال�سلطات البلدية �إىل التعاون
71
ملواجهة احتمال ن�شوب حرب طائفية مفتوحة ،وجنحوا يف خامتة املطاف يف احتواء املوقف.
ويف الأ�سابيع التي تلت ذلك ،جنح احل�ضور الأمني الكثيف يف ح�صر االحتجاجات يف الأحياء
ال�س ّنية ،ثم �أخري ًا يف الطرف اجلنوبي من املدينة حني ّمت �سحقها.
بيد �أن التوترات الطائفية عاودت الت�صاعد بعدها ب�أ�سبوعني يف بانيا�س .ففي  9ني�سان�/أبريل،
�أ�سفرت دورة عنف بني حمتجني وبني قوات الأمن -و�أن�صار عنيفني تابعني للنظام كما ُز ِعم -
عن �سقوط �إ�صابات عدة .وعند الغ�سق ،تع ّر�ضت حافلة تنقل جمموعة من اجلنود والع�سكريني
العلويني �إىل كمني قرب املدينة �سقط فيه ت�سعة قتلى .ويف الوقت نف�سه ،بد�أت ُتتداول مقاطع
فيديو عن الفظائع حملت طابع ًا طائفي ًا وا�ضح ًا عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي .يف �أحد هذه
مقاطع ،ظهرت جمموعة خمتلطة من قوات الأمن وعنا�صر م�سلحة غري نظامية ،بدا من لكنتها
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و�أ�سمائها الأوىل �أنها علوية ،وهي ُتهني �سكان ًا مدنيني يف مايفرت�ض �أنها قرية البيا�ضة ال�س ّنية،
على بعد نحو �ستة �أميال جنوب بانيا�س 72.و�أظهر مقطع �آخر من بانيا�س القتل املر ِّوع لتاجر
خ�ضروات علوي ُز ِع َم �أنه كان ُيج ّند عنا�صر امليلي�شيات التابعة للنظام� ،أو ال�شبيحة ،على يد
ماقيل �أنهم دهماء من ال�س ّنة 73.وقد �ساهمت مفاو�ضات بني �أعيان بانيا�س وبني الأ�سد نف�سه
يف ا�ستيعاب خطر ن�شوب جمابهات طائفية �أو�سع ،بيد �أن اجلي�ش اجتاح املدينة يف � 7أيار/مايو
وو�ضع حد ًا لالحتجاجات لأ�شهر عدة.
يف حم�ص ،جت ّمع نحو  200متظاهر يف م�سجد خالد ابن الوليد يف � 18آذار/مار�س ،للتنديد
لي�س بالنظام بل باملحافظ املحلي .كان لهذا الأخري �سجل حافل مب�صادرة الأرا�ضي ب�شكل
تع�سفي ،و�إبرام �صفقات عقارية م�شبوهة ،والدفع باجتاه تنفيذ م�شروع جتديد عمراين م�ستقبلي
حمل ا�سم «حلم حم�ص» 74.تر ّكزت مقاومة امل�شروع ،بقيادة رجال �أعمال حمليني خ�شوا على
م�صري م�صاحلهم ،على االدعاء بوجود �أجندة خفية لتغيري الرتكيبة الدميغرافية لهذه املدينة
ذات الغالبية ال�س ّنية 75.وبعدها ب�أ�سبوع واحد ،يف � 25آذار/مار�س ،قامت ال�شرطة مبحا�صرة
امل�سجد ،لكن االحتجاجات اندلعت يف م�ساجد �س ّنية �أخرى حول املدينة ،ثم الت�أم �شمل املحتجني
يف �ساحة برج ال�ساعة اجلديدة ،حيث جرى ت�شويه �صور وجه الرئي�س .وحينها ،انطلقت
مظاهرة م�ضادة موالية للنظامُ ،ذ ِك َر �أنها جرت بتحري�ض من �أجهزة الأمن وال�شبيحة 76،من
الأحياء العلوية عكرمة والنزهة والزهراء ،ما �أدى �إىل �صدامات �أعقبتها عمليات اعتقال وا�سعة
النطاق وادعاءات عن حاالت تعذيب 77.وخالل الأ�سابيع الثالثة التالية ،وبعد �إغالق �ساحة برج
ال�ساعة اجلديدة لالحتجاج ،وقعت م�شاجرات متبادلة �أوقعت بع�ض الإ�صابات ،بني ماي�سمى
اللجان ال�شعبية التي مت تنظيمها يف الأحياء العلوية حلمايتها من توغالت مزعومة �سيقوم بها
م�سلحون �س ّنة ،وبني حمتجني �س ّنة جتمهروا يف خمتلف امل�ساجد .ويف املقابل� ،سرت �أنباء عن
عمليات اغتيال ا�ستهدفت عنا�صر علوية يف �أجهزة الأمن� ،سارعت و�سائل الإعالم الر�سمية �إىل
تغطيتها على نطاق وا�سع 78.ويف هذه الأثناء ،حت ّولت اجلنازات �إىل نقاط ح�شد وا�ستقطاب
لكال الطرفني.
منحى جديد ًا حني اندلعت مظاهرات �ضد ر�سالة الأ�سد �إىل احلكومة ال�سورية
اتخذت الأحداث ً
اجلديدة يف  16ني�سان�/أبريل ،ور ّدت عليها ال�سلطات ب�إطالق النار .وقد �أطلقت دورة اجلنازات
التي تلت ذلك مزيد ًا من االحتجاجات ،التي �أ ّدت بدورها �إىل جنازات �أخرى ،ثم �إىل ح�شود
�ضخمة يف  18ني�سان�/أبريل �سرعان ما دحرت قوات الأمن ،و�سمحت للمتظاهرين با�ستعادة
ال�سيطرة على �ساحة برج ال�ساعة اجلديدة ،التي �أعيدت ت�سميتها �ساحة احلرية .هناك� ،ش ّكلوا
جلنة قيادية ت�ضم رجال دين ،ووجهاء حمليني ،و�شخ�صيات بارزة �أخرى .ويقول م�شاركون يف
احل�شد �إن الدافع الرئي�س لهذا التح ُّرك كان �ضبط جناح كبري بني املحتجني كان يريد اجتياح
الأحياء العلوية واالنتقام من اللجان ال�شعبية 79.عالو ًة على ذلك�َ ،ض َر َب بع�ض املتظاهرين
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خيم ًا و�أقاموا ن�صب ًا ُك ِّر َ�س خ�صي�ص ًا للوحدة الوطنية ،بهدف الت�شديد على وجود مقاربة �شاملة
جلميع الطوائف .ووفق بع�ض تقارير النا�شطني ،و�صل وفد قال �إنه مي ّثل الأحياء امل�سيحية يف
توجه نا�شطون �آخرون و�صفوا �أنف�سهم ب�أنهم
حم�ص �إىل موقع املحتجني معلن ًا دعمه لهم ،فيما ّ
علويون �إىل املن�صة لإبراز الطبيعة الكلية لالحتجاجات وتخفيف التوترات الطائفية التي �أفرزتها
80
حوادث العنف ال�سابقة.
وهكذا ،كان املحتجون يتب ّنون بهذه الطريقة �أ�ساليب �شبيهة بتلك التي ُط ِّبقت خالل احتجاجات
دوار الل�ؤل�ؤة يف البحرين .هناك ،كما يف �سورية ،رد املحتجون
على �إدعاءات �أتباع النظام والإعالم التابع له ب�أن الطائفية رد املحتجون على �إدعاءات �أتباع النظام والإعالم
هي الدافع وراء هذا احلراك (الطائفية ال�شيعية يف حالة التابع له ب�أن الطائفية هي الدافع وراء هذا احلراك
البحرين) ،ب�أن دفعوا �إىل الواجهة معار�ضني بارزين من ب�أن دفعوا �إىل الواجهة معار�ضني بارزين من الطائفة
الطائفة الأخرى التي يفرت�ض �أنها تتعر�ض �إىل الهجوم الأخرى التي يفرت�ض �أنها تتعر�ض �إىل الهجوم.
(الأقلية ال�س ّنية يف احلالة البحرينية التي تنتمي �إليها
الأ�سرة احلاكمة) .وقد ترافق هذا اجلهد مع خطاب احتفايل جليل يتمحور حول الت�ضامن
81
والوحدة الوطنية العابرة للطوائف ،يف خ�ضم ن�ضال م�شرتك �ضد القمع.
لكن ،حني ن�ضع يف االعتبار امل�شاجرات الطائفية ّ
املطردة التي �سبقت احتجاجات  18ني�سان/
�أبريل ،كان من امل�شكوك به �أن تنجح جهود امل�صاحلة هذه لو ُ�سمِ َح للتظاهرات �أن تتوا�صل
وتتطور �إىل احتجاجات ميادين ،كما حدث يف بغداد والقاهرة �أو املنامة .على �أي حال ،جرى
�إجها�ض هذه احلركة بعنف �صبيحة  19ني�سان�/أبريل ،و�سقط عدد كبري من ال�ضحايا 82.وكما
حدث يف الالذقية �سابق ًاُ ،ط ِردت احلركة االحتجاجية بعيد ًا عن و�سط املدن الذي كان ميكن
�أن يخدم كمنطقة لقاء حمايدة كانت �ضرورية لرتقية �سردية «الوحدة الوطنية يف املقاومة»
التي حاول املحتجون ترويجها .بد ًال من ذلك� ،أُجرب املتظاهرون على التمركز يف الأحياء التي
ُع ِّر َف ْت ب�أنها �س ّنية ،على رغم كل املحاوالت لطرح مفهوم الوحدة الوطنية هناك �أي�ض ًا (مبا يف
جم�سم خ�شبي لربج ال�ساعة اجلديدة) .واحلال
ذلك بناء ّ
�أنه جرى حرفي ًا حمق ف�ضاء الت�ضامن العابر للطوائف يف كان ت�شجيع املظاهرات امل�ضادة العنيفة التي حت ّولت
التمرد �ضد القمع� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،كان ت�شجيع املظاهرات �إىل عملية جتنيد للميلي�شيات املوالية للحكومة،
امل�ضادة العنيفة التي حت ّولت �إىل عملية جتنيد للميلي�شيات خطوة خطرية قلبت ديناميكيات النزاع بني احلركة
املوالية للحكومة ،خطوة خطرية قلبت ديناميكيات النزاع بني االحتجاجية والنظام �إىل �صراع بني فئات اجتماعية
حد كبري.
احلركة االحتجاجية والنظام �إىل �صراع بني فئات اجتماعية تتحدد بالطائفة �إىل ّ
تتحدد بالطائفة �إىل ح ّد كبري .وطيلة ف�صل ال�صيف ،غرقت
حم�ص ،التي �أُطلق عليها «قلب الثورة» ،يف حلقة �شر�سة
من عمليات العنف والقتل واخلطف على �أ�سا�س الهوية الطائفية ،ما دفع الأمور �إىل االنزالق
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بالتدريج �إىل احلرب الأهلية املدينية.
كيف ميكن لأولئك الذين ينحون بالئمة كل �أو معظم االنعطاف الطائفي لالنتفا�ضة ال�سورية
على مناورات النظام� ،أن يف�سروا امل�سارات املتباينة يف الالذقية وبانيا�س ،حني جرى احتواء
ال�صراع الطائفي ب�سرعة ،ويف حم�ص ،حيث ُ�سمِ َح له �أن يتق ّيح لي�صبح حرب ًا مدينية؟ ميكن،
من جهة� ،إعادة �سبب االختالف �إىل ا�ستخدام النظام ال�سرتاتيجيات و�أهداف غري متناظرة يف
مناطق خمتلفة و�أزمان متباينة .وميكن ،من جهة �أخرى ،ن�سبتها �إىل ظروف حملية وم�ؤ�س�سية
خا�صة و�إىل �أطراف تابعة �إىل النظام تعمل لأهداف مت�ضاربة .من بني هذه االختالفات الو�ضع
الد ُميغرايف واالقت�صادي امله ّم�ش لل�سكان املحليني العلويني ،ماجعلهم ب�ؤرة جتنيد رئي�سة
للميلي�شيات املوالية للحكومة؛ هذا �إ�ضاف ًة �إىل وجود غالبية طاغية لل�س ّنة يف املدينة وحميطها،
على عك�س ما هو احلال يف ال�ساحل .وي�ضيف �إىل ذلك عزمي ب�شارة عام ًال �آخر هو اجلذور
البدوية لن�سبة من املحتجني وموقعهم اجلغرايف ،ما �س ّهل املداخل �إىل �شبكات التهريب وحيازة
84
الأ�سلحة اخلفيفة.
مهما كان الأمر ،ب ّينت الأحداث يف املدن املختلطة الثالث وعدد من الأماكن الأخرى ال�شبيهة
بها� ،أن ممار�سات النظام احلاكم خالل العقود ال�سابقة ،قلبت العالقات االجتماعية �إىل قنبلة
حتد ج ّدي للو�ضع ال�سيا�سي القائم .ومع مثل هذا النوع من
يفجرها �أي ٍ
طائفية موقوتة قد ّ
اال�ستعدادات ،لي�س ثمة حاجة لنظام الأ�سد ال�ستنها�ض النزاع الطائفي الذي اندلع ب�شكل �شبه
تلقائي .وعك�س ذلك ،كان التدخل ال�سريع واحلازم من قبل النظام والتو�سط مع وبني املجموعات
املحلية �ضروريني (وممكنني) لـمنع ن�شوب هذا النزاع .لكن الثمن الذي يريد النظام تقا�ضيه
لقاء ذلك هو اخل�ضوع والر�ضوخ ل�سلطته.
على رغم �أن العديد من املثقفني الذين �أ�صبحوا جزء ًا من املعار�ضة مل يتوقعوا االنحدار نحو
العنف بني الطوائف مبثل هذه ال�سرعة� ،إال �أنهم كانوا على ب ّينة من املخاطر الناجمة عن �إرث
العنف واخلوف 85.لكن ،على رغم الترب�ؤ الوا�ضح من الطائفية والبيانات الوقورة عن الوحدة
الوطنية يف و�سائل التوا�صل االجتماعي واملظاهرات العامة ،بقيت مقاربة املعار�ضة غام�ضة
ومتناق�ضة .فخالل �صيف  ،2011كان ن�شطاء �س ّنة �شبان لهم يف الغالب وجهات نظر علمانية،
يعربون عن مروحة وا�سعة من املواقف غري املتّ�سقة ،التي تت�أرجح بني دعم مفاهيم الت�سامح
مع الأقليات بوجه عام بعبارات تتبني فيها الفوقية ،والت�شهري الكا�سح بالعلويني ،والإ�شارات
الفخورة �إىل �شخ�صيات علوية بارزة (مثل الكاتبة �سمر يزبك
�أو املمثلة فدوى �سليمان) وممثلني عن �أقليات �أخرى (كالدروز
كان دعاة الإدماج بالحول والقوة وبقوا غري قادرين
86
�أو امل�سيحيني) الذي وقفوا علن ًا يف �صف املعار�ضة .بيد �أن
على منع االحتجاجات التي تتبنى اللغة والرموز
دعاة الإدماج كان الحول لهم والقوة وبقوا غري قادرين على
الدينية ال�سنّية.
منع االحتجاجات التي تتبنى اللغة والرموز الدينية ال�س ّنية.
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والواقع �أن امل�ساجد كانت املواقع الوحيدة املتوافرة للمعار�ضة ،فيما ح ّولت الأعداد املت�صاعدة
لل�ضحايا �شعائر الدفن واحلداد �إىل الذخرية الرئي�سة يف تر�سانة االحتجاج ،ما �أ�سبغ بال�ضرورة
ال�صورة العامة للحركة باللون الديني.
كان ثمة م�شكلة �أخرى هي الظهور الفاقع لأ�شكال التعبري الدينية يف االحتجاجات العلنية.
تتو�سع طيلة العقد املا�ضي ،خا�صة يف املناطق امله ّم�شة التي
�صحيح �أن ال�شبكات ال�سلفية كانت ّ
انطلقت منها هجرات مهمة �إىل منطقة اخلليج� ،إال �أنها مل ت ُكن مت ّثل �سوى ن�سبة �ضئيلة من
املتظاهرين .بيد �أن الدعوات �إىل ال�شهادة وارتداء الأكفان البي�ضاء للتعبري عن اال�ستعداد
للموت التي قامت بها بع�ض من هذه املجموعات يف بانيا�س وجبلة يف �أوائل ني�سان�/أبريل،
�سرعان ما انت�شرت بقوة على و�سائل التوا�صل االجتماعي 87.وال ريب �أن اللجوء لي ًال �إىل
�أداء التكبري ،حيث ي�صرخ حي ب�أكمله «اهلل �أكرب» من �أ�سطح املنازل (وهي و�سيلة ا�ستعارها
املحتجون من احلركة اخل�ضراء يف �إيران العام  88،)2009خلقت �إح�سا�س ًا بالتمكني لدى
املحتجني ال�س ّنة ،لكنها مل ت ُكن منا�سبة بالطبع لإقناع الطوائف الأخرى ب�أن االحتجاجات
�شاملة للجميع �أ�صال.
ويو�ضح خ�ضر خ�ضور ،م�شاعر �شاب علوي �شارك يف حركة احتجاج كبرية ُقمِ َعت بعنف يف
حم�ص يف ني�سان�/أبريل  2011كالتايل:
« ..ويتذ ّكر �أنه بعدها مبا�شرة� ،سمع نداءات �صاخبة للجهاد تنطلق من م�آذن امل�ساجد،
التي تعني بالن�سبة �إىل العلويني احلرب املقد�سة �ضدهم .ويقول (ال�شاب) :فج�أة �أ�صبحت
واجف ًا وغيرّ ت ر�أيي حني �أدركت �أن مايحدث مل يعد ثورة» 89.ثم مالبث اخلطاب امللتهب لدعاة
التلفزيون ال�سلفي الذي يبث من اخلليج �أن زاد الطني بلة يف هذه املخاوف التي باتت عميقة
ونافذة مع ت�صاعد �أعداد ال�ضحايا ،فيما كان عنف النظام يق�ضي على �أولئك الذين و ّفروا قيادة
معتدلة تتبنى ثقافة املواطنة.
ال نعرف ما �إذا كان ب�إمكان �أولئك ال�شبان يف غالبيتهم ترقية �سردية «الوحدة الوطنية
يف الن�ضال �ضد القمع» عرب مزيد من احلم ّية واحليوية لو ا�ستطاعوا اال�ستمرار� ،أو ما �إذا
كان مع�سكر االحتجاج يف حم�ص �سيتط ّور �إىل نواة ت�ضامن عابر للطوائف ،لو ُ�سمِ َح له
ب�أن يدوم؟ امل�ؤلف ال�سوري يا�سني احلاج �صالح� ،أحد قادة االنتفا�ضة املثقفني ،كان �أبرز
يف وقت مب ِّكر (حزيران/يونيو  )2011العالقة ال�صعبة بني العن�صر «املدين» يف حركة
االحتجاج -املك ّون من ن�شطاء �شبان ومتعلمني وليربايل امليول يف الغالب -وبني العنا�صر
90
«العامة التقليدية».
وباملثل� ،أرجع عامل االجتماع ال�سوري حممد جمال باروت �سرعة ت�أ ُّثر ال�شبان املحرومني
بـ«ال�شعبوية ال�سلفية» �إىل غياب �أو نق�ص فعالية �أي قوة �إ�سالم �سيا�سي ّ
منظمة (مثل جماعة
الإخوان امل�سلمني) 91،وبينما مل يت�ضح اجلانب ال�سلبي للطابع الالمركزي واملفتقد �إىل القيادة
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يف انتفا�ضات م�صر وتون�س واليمن ،والذي �أ�سبغ عليه املراقبون الأجانب �سي ًال من التهليل
والإطراء� ،إال يف املرحلة االنتقالية بعد االنتفا�ضات 92،كان نق�ص القيادة يف �سورية هو رمبا
93
النقطة القاتلة منذ البداية.

خامتة :جاء التغيري؟
كما تفعل دوم ًا النزاعات الداخلية التي تت�ض َّمن عوامل هوية نافرة� ،أطلقت احلرب الأهلية
ال�سورية تكهنات حول �إعادة توطني الطوائف يف �إطار حدود
�سيا�سية �أو �إدارية ت�سمح بقدر �أكرب من التجان�س والتماثل.
�أطلقت احلرب الأهلية ال�سورية تكهنات حول �إعادة

وهنا متيل املقارنات مع حرب الثالثني عام ًا يف �أوروبا
توطني الطوائف يف �إطار حدود �سيا�سية �أو �إدارية
واحلديث الدراماتيكي عن «عمليات الفرز الكربى»� ،إىل
ت�سمح بقدر �أكرب من التجان�س والتماثل.
ت�صوير �سورية ،مثلها مثل العراق ،على �أنها ب�ؤرة �صراع
وجودي لن ُي َح ْل �إال بتفكيك هذين البلدين �إىل مكوناتهما
الطائفية 94.وهذا يفرت�ض �أن اال�ستقرار طويل الأمد ،م�شروط بر�سم حدود تخلق جمتمعات
متجان�سة عموما .وحينهاُ ،يعترب نقل ال�سكان والتطهري العرقي اجلماعي جزء ًا ال مفر منه يف
مثل هذا ال�سيناريو.
لكن حل�سن احلظ ،احتماالت حتقق هذا ال�سيناريو متدنية للغاية .فلي�س هناك �سوى حفنة
من الأ�شخا�ص يتب ّنون مثل هذه اخلطط ،هذا �إذا كانوا موجودين �أ�صال .ال �أحد من الأطراف
ال�سورية ينتهج م�شروع ًا �سيا�سي ًا يهدف �إىل ال�سيطرة على �أي �شيء �أقل من كل م�ساحة �سورية.
والتق�سيم اجلغرايف ،وحتى الفدرلة ،م�س�ألة بغي�ضة يف نفو�س معظم الأطراف ماعدا الأكراد.
موحدة.
لكن حتى ه�ؤالء ق�صروا طموحاتهم على احلكم الذاتي الثقايف يف �إطار دولة �سورية ّ
بالطبع ،ميكن �أن يوجد� ،أو يتم ت�شجيع ،من يطرح فكرة الدويالت العلوية والدرزية وال�س ّنية،
�إذا ما اتفقت الأطراف اخلارجية على �أن هذا احلل للنزاع قابل للحياة .لكن ،ال �أحد يف الوقت
الراهن يبدو م�ستعد ًا للمغامرة يف هكذا �سيناريو الميكن التك ّهن مب�آله ويهدد بتقوي�ض النظام
الإقليمي القائم برمته.
بد ًال من ذلك ،قد ت�سري املحاوالت لو�ضع ح ّد لل�صراع مع املحافظة على وحدة الأرا�ضي ال�سورية،
يف اجتاه خطط لتقا�سم ال�سلطة على �أ�س�س غري جغرافية ،ما ي�سمح بدمج بع�ض عنا�صر املعار�ضة
وترقية متثيل الطائفة ال�س ّنية 95.بيد �أن �إ�صالح التمثيل يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ال�سورية لن
 حرب الثالثني عاما ً نشبت في شمال أوروبا في الفترة بني  ،1648-1618وكانت حربا ً دينية (بني
الكاثوليك والبروتستانت) وجيو -سياسية (انغمست فيها جيوش فرنسا والسويد وإسبانيا والدمنرك
وآل هابسبورغ الذين حكموا االمبراطورية الرومانية املقدسة) .وضعت احلرب أوزارها ،بعد ان أبادت ربع
سكان أوروبا على ما قيل ،مع توقيع معاهدة وستفاليا في العام ( 1648املترجم).
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يكون له معنى �إذا مل يوافق النظام على تفكيك جهازه الأمني املُتم ّدد واملُت�شعب ،والذي تكمن يف
ثناياه ال�سلطة احلقيقية .و�إذا ما و�ضعنا طبيعة هيكلية ال�سلطة ال�سورية يف االعتبار� ،ستكون �أي
حماولة لإدخال �إ�صالحات تدريجية �أو جزئية عقيمة .وهذه حقيقة ملّا تتغيرّ وملّا تهتز منذ حقبة
ربيع دم�شق املُجه�ض يف �أوائل القرن احلادي والع�شرين .ال �أحد من ممثلي املعار�ضة يحظى
بنفوذ و�صدقية �سيكون م�ستعد ًا للم�شاركة وفق مثل هذه ال�شروط وي�ضع نف�سه حتت رحمة جي�ش
الظل (�أجهزة املخابرات) التابع لنظام الأ�سد.
الأرجح� ،إذ ًا� ،أن ت�ستمر حالة التجز�ؤ الراهنة يف امل�ستقبل املنظور ،ما�سيخلق انف�صاالت
واقعية يف �إطار �إقطاعيات ،كما حدث يف لبنان املجاور خالل حربه الأهلية 96.وهكذا ،قد
تتعاي�ش خم�س �أو �ست مناطق ،حتكمها قيادات �سلطوية من م�شارب �إيديولوجية خمتلفة ،مع
بع�ضها البع�ض يف عالقة متململة تتم ّيز بتوازن ع�سكري م�ستقر ،فيما ينح�سر حجم القتال.
وهذا قد يف�سح يف املجال مع الوقت لل�شكل الوحيد من تقا�سم ال�سلطة الذي ميكنه النجاح يف
�إعادة دمج الدولة ال�سورية �شكليا :كونفيدرالية ديكتاتوريات عديدة حتوز ك ٌل منها على ح�صة
طائفية� ،أو مناطقية� ،أو �إثنية ،وحتتفظ بقواتها الأمنية والع�سكرية اخلا�صة داخل الإطار ال�شكلي
للدولة ال�سورية.
نظري ًا ،كان ميكن للتعاون التنفيذي بني الواليات املتحدة ورو�سيا ،الذي اقرتحه االتفاق
بني وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ووزير اخلارجية الرو�سي �سريجي الفروف �أن ّ
يد�شن
مثل هذه العملية من �إعادة الدمج .كما كان ميكن �أن يكون التوافق على � ٍأي من املجموعات
هاجم من �أحد،
�ستُعترب �إرهابية وبالتايل ُت�ستبعد من عملية وقف �إطالق النار ،و�أيها يجب �أال ُت َ
ما �سي�ساعدها على تعزيز مواقعها الع�سكرية ،ورمبا يجعلها ُم�شارِكة يف �أي عملية �سيا�سية .لكن
بدا �أن ال�صعوبات العملية �أمام التو�صل �إىل مثل هذا التوافق كانت ع�صية على التذليل و�سط
مناخات من الريبة وال�شكوك املتبادلة ،و�إعادة اال�صطفاف على الأر�ض ،والتفاو�ض جمدد ًا على
احلدود بني املنظمات القائمة والنا�شئة .كما كان من ال�صعب معرفة كيف ميكن تطبيق هذه
ف�سد الأطراف
اخلطة ،يف غياب قوى خارجية لديها قوات يف امليدان قادرة على �ضمان �أال ُت ِ
املُ�ستبعدة العملية برمتها .وبالتايل ،تبدو املقاربة التدريجية معقولة �أكرث و�ست�شمل على الأرجح
قوى ُتعترب الآن منبوذة ،مثل بع�ض ف�صائل جبهة الن�صرة (التي �أُعيد ت�سميتها جبهة فتح
ال�شام).
�إذا حدث ذلك� ،سيجري ا�ستبدال الإ�صالح احلقيقي ب�إدراج و�إدغام عدد من القوى اجلديدة
يف نظام ال�سلطوية املبعرثة نف�سها التي م ّيزت حكم حزب البعث ،فيما �سيحل التمثيل الطائفي
مكان الدميقراطية .وهذا يعني ،بالن�سبة �إىل احلراك املدين الذي ظهر خالل الن�صف الأول
من العام  2011يف �سورية ،و ُن ِّحي جانب ًا �أو �أُبعد �إىل اخلارج بانعطاف االنتفا�ضة نحو العنف� ،أن
الن�ضال احلقيقي � ٍآت حاملا ت�صمت املدافع.
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الآن� ،إذا ماو�ضعنا كل هذه الديناميكيات املحتملة بعني االعتبار� ،سنجد �أنه يتعينّ على
الأطراف ال�سورية واملجتمع الدويل �أن يركزوا على املبادرات التي تفي بنجاح ب�ستة �شروط:
الأول� ،أن �إعادة بناء العالقة بني املجتمعات املحلية ،ويف الواقع �أي تغيرّ �سيا�سي حقيقي ،يجب
�أن ي�ستند �إىل �إ�صالح �شامل لقطاع الأمن .بكلمات �أو�ضح ،يتعينّ حل امل�ؤ�س�سات الأمنية الراهنة
يلب ،حتى بعد حتقيق
و�إحالل م�ؤ�س�سات خا�ضعة كلي ًا للم�ساءلة مكانها .وطاملا �أن هذا ال�شرط مل َّ
وقف ثابت لإطالق النار ،لن يفعل التعاون مع م�ؤ�س�سات الدولة يف املناطق التي ي�سيطر عليها
النظام (�سواء مع الأ�سد �أو من دونه) �شيئ ًا �سوى امل�ساهمة يف تعزيز ال�سلطوية والطائفية.
ال�شرط الثاين ،هو �أنه يف املناطق التي تقع خارج �سيطرة النظام ،قد ت�ساعد هياكل احلكم
املحلي املدين على تخفيف التوترات الطائفية ،وبالتايل يجب حمايتها وتدعيمها بقدر الإمكان.
كما يجب منع �أي عودة لأجهزة خمابرات النظام التي مل تخ�ضع للإ�صالح �إىل هذه املناطق
يتوجب على القوى
حتت �أي ذريعة �أو �ستار مهما كان (مثل مكافحة الإرهاب) .ويف الوقت نف�سهّ ،
اخلارجية التي تدعم وتز ّود اجلماعات امل�سلحة باملال والعتاد يف هذه املناطق� ،أن ت�ضغط على
وكالئها للحفاظ على احلكم الذاتي املحلي.
ال�شرط الثالث ،هو �أنه يحتمل �أن ت�ؤدي م�شاطرة ال�سلطة �إىل �إحالل ديكتاتورية قادة
عديدين مكان ديكتاتورية الفرد .مثل ه�ؤالء القادة قد يح ّولون الو�ضعية الع�سكرية التي
غنموها خالل النزاع �إىل �سيطرة على امل�ؤ�س�سات واملوارد يف مناطقهم ،بدعوى متثيل هذه
الطائفة �أو تلك .وهنا يجب على الأطراف اخلارجية �أال تقع يف فخ الوهم ب�أن ت�سكني النزاع
عرب هذه الو�سائل �سي�ؤدي �إىل �شراء ا�ستقرار طويل الأمد ،وال �أن هذا �سريقى �إىل كونه نظام ًا
دميقراطي ًا ،حتى ولو �أُجريت انتخابات بدت تناف�سية فع ًال ،مبعنى تنظيم عملية موازين
القوى بني القادة املحليني.
ال�شرط الرابع ،هو �أن النظام ال�سيا�سي حلقبة مابعد ال�صراع ،ورغم كونه غري جذاب �أو
مريح ب�شكل عام ،قد ي�سمح بهام�ش من املعار�ضة التي تتباين من منطقة �إىل �أخرى .ويتعينّ
على الأطراف اخلارجية املعنية �أن تعمل مع اجلاليات ال�سورية
حتتاج �سورية على نحو عاجل �إىل وجود �أحزاب قادرة
يف املنفى ،و�أي�ض ًا حيثما �أمكن مع النا�شطني يف مناطق خارج
على متثيل �أ�شكال متعددة من الإ�سالم ال�سنّي امل�س ّي�س
�سيطرة النظام ،لت�شكيل �أحزاب وحركات �سيا�سية ،متهيد ًا
املنت�شر حالي ًا بني ال�سكان.
لإقامة نظام مابعد النزاع .كما حتتاج �سورية على نحو عاجل،
�إ�ضاف ًة �إىل بناء كيانات تتجاوز اخلطوط الطائفية� ،إىل
وجود �أحزاب قادرة على متثيل �أ�شكال متعددة من الإ�سالم ال�س ّني امل�س ّي�س املنت�شر حالي ًا بني
ال�سكان.
خام�س ًا ،على الأطراف اخلارجية التي �ست�ساعد يف �إعادة بناء �سورية مابعد النزاع � ،اّأل تفرط
يف اعتبار االن�ضمام ال�شامل للطوائف �أجمع �شرط ًا �أ�سا�سي ًا ومعيار ًا رئي�س ًا الختيار �شركاء يف
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داخل البالد .فلكي ت�صمد التعددية احلقيقية� ،ستكون قدرة الأحزاب وجمموعات النا�شطني
واملنظمات غري احلكومية على حتدي الرتاتبيات املتج ّذرة� ،أكرث �أهمية من �أن تعك�س ع�ضويتها
على نحو «دقيق» املزيج الإثني -الطائفي ال�سوري.
و�أخري ًا ،الدر�س الذي ُي�ستقى من الأزمة ال�سورية ملواجهة النزاعات امل�ستقبلية ،هو �أن االعتماد
على الأنظمة ال�سلطوية يف املجتمعات التي تهددها التوترات والنزاعات الإثنية والدينية
والطائفية ،هو �أمر ُم�ضلل على نحو خطري� .إذ يف خامتة املطاف� ،سيلج�أ احل ّكام ال�سلطويون
�إىل ا�ستغالل وتعبئة وع�سكرة هذه االنق�سامات االجتماعية ،كلما تعر�ضوا �إىل تهديدات ج ّدية.
ففي املجتمعات املُنق�سمة ،اال�ستقرار ال�سلطوي اليوم �سيلد احلرب الأهلية غد ًا� ،أو حتى ماهو
�أ�سو�أ :الإبادة اجلماعية.
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