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، عندما كان حرس نظام الطغيان السوري يقصفون حماة، رابعة المدن السورية، التي ١٩٨٢في شباط/فبراير من عام 

تفتقر األرقام إلى الدقة (بين  –عشرة آالف قتيل زهاء يربو عدد سكانها عن ربع مليون، في أوج حملة عسكرية أودت بحياة 

كانت الصحافة الغربية برمتها، رغم أسفها للعنف  –سبعة آالف وخمسة عشر ألفًا)، افتقارًا مشؤومًا لكنه ذو داللة كبيرة 

(ببعًا، تكاد تبرّر هذه الحملة باعتبارها شرًا ال بد منه إلبعاد شبح الخمينية
1F

ما،  شكلٍعن بلدان الهالل الخصيب؛ باعتبارها، ب )٢

(عملية جراحية ضد "معقل األصولية" اإلسالمية في سوريا
2F

٣(. 

ذا " مالالسا ضةنهن "ع اصًاخ ًاعدد) Le Magazine Littéraire( ليتيرير زينماغا لو شرت مجلةذاتها ن الفينةي وف

 نمهما كا، ووبهعيبكل [...]  الغربيالمنا عن ت: "إصفحا نمية الرسم يتعمارات تاريخنا االسندوّي مفع ما أبدبتليق ة حياتافت

ن يناجمال ءالؤس عالم هيل . إنهتعمارالسا ومناهضة، هوفنتوسمفونيات بزيين، النامة اوقعالم م ضًاأيهو ، ًانفّ عو متأ ًامنخور

ة، فقاوالث د،اتقواالن ين،قفثموال  كرفكرهون الي نالذي هاللبن يجانلمك ائولأ ؛ن للبشرجالديال إوا نكوي أنرفون ال يع نيالذ ،هللبا

 ّال ...".ثم ك الّ ك :ولقجب ال. فيمالجوال ،والحب

 دينية ةتواجه معارض ية التدجدّمية الانلمعب للدولة اللمقولَ ا عن تصويرهم  جوال حرّدث فح، ونما المراقبون المحنكّأ

 من جوهذا ال ففي .انرئصرخون ضماتسياء حماه إن شهد .تقليدياتّسامًا بالطابع ال عات المجتمعر قطاأكثا هعم، تدميةظال

يل لحالتلى ة إالملحّ جةبالحا ةللمنادا ًايالع وتالص رفع نبغيبية، يرغعالم الل اإلئه وساقخلتالذي  يكرفالاإلقصاء 

(ادتهاالجح باب وفت  يمتروّال
3F

(ية"اسيالس يةوحانلـ"الر اسالحمورات عض فضد ب وف في آن معًاوقللالنظري  )٤
4F

يُفترض ي تال )٥

 البلدية. يةالنتسوقها العق التي ةسيمجال تديهياالبو يقةعتوضد اليقينيات ال بها،  سمتّسالم الكفاحي ين اإلأ

بغزارة  مقارنته عندما سيّ ال  ،يلثاهيم نادرة المففي الم ةحالضيسفر عن  زمةاأل يقينًا إن التحليل حيال

 فاتنة،ا هنأا هما يقال في أقلّ رةٍهابم علمجتماع ودصا كيف تستغل هجهت رف منعة تطلس بها تقوم التي السياسية الممارسة 

                                                           
لحزب الشيوعي ا) من "المسار"، النابقة باسم منظمة ١٩٨٤آذار/مارس  –(شباط/فبراير  ١٦-١٥في العدد ألول مرة نُشرت هذه الترجمة  ]١[

 وكان مقال ميشيل سورا هذا قد صدر .عضوًا في هيئة تحريرها كنت، التي المكتب السياسي) في الخارج –لحزب الشيوعي السوري (ا السوري المعارض
، قبل اختطافه في الباريسية Esprit) من مجلة ١٩٨٣ /نوفمبر(تشرين الثاني ١١) في العدد Gérard Michaudباالسم المستعار "جيرار ميشو" (بالفرنسية 

 .]لمترجما[ ١٩٨٦آذار/مارس  ٥في بيروت حيث صُفّي لحساب أعداء الحرية في الشام تصفيةً أُعلن عنها في  ١٩٨٥أيار/مايو   ٢٢
العرب ، أن "فكرة وجودِ خميني آخر في دمشق تكفي لجعل ١٥/٢/١٩٨٢اللندنية، في عددها المؤرخ بـ) The Times( "تايمز"ذي كتبت جريدة   )٢(

 والغربيين، على حد سواء، يشعرون بالقشعريرة".
 .١٣/٢/١٩٨٢) الباريسية في عددها المؤرخ بـLe Monde( "لوموند"جريدة   )٣(
 "العمل التفسيري" الذي يقوم به الفقهاء في اإلسالم.  )٤(
 ، المؤرخ)Le Nouvel Observateur( من عدد مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور" 48في الصفحة  )Michel Foucaultميشيل فوكو (  )٥(

 .١٦/١٠/١٩٧٨ بـ
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خطر خلق وضع ال عودة  على سيادة تنطوي حداها أبدًاإن تسود أدون  ت المتناقضة في آن معًاثنائياوكيف تلعب بجميع ال

ثبات ج اإلمنهبع اسمة بطالتأكيدية المتّ الت ؤبدفق من التسا عقار الوطّ يش، باستراتيجيته كًاسمتم ،الديكارتيلفكر ا. فعنه

م السإ سلطة البعث؟نظام عسكري؟  ؟يفرانتقام ال ؟صراع ببقي؟ يةبائفمشكلة ها سائرَها: من كلٌ بعدستيَ التي نيلكينوا

 ، علىمههي ، فقلّماسداألظ فحا اأمّ خ.لإ ،سطينلف/يلرائس، إبالغرق/رش، اليسار/اليمينال :طبعالوب ؟م رجعيالسإثوري/

في ضوه الصعوبة التي يواجهها معار نشير استطرادًا إلى أن ذلك هو منشأ( س نظامًاؤسّأن ي، يثالبعمن التشدّق رغم ال

) Félix Guattari( ) وفيلكس غطّاريGilles Deleuzeنقول، مستعيرين صورة عرضها جيل ديلوز (بل إننا  ).اث جذورهثاجت

(في كتابهما "ألف صعيد"
5F

المنطق (الكينوني) الغربي الذي تطرقنا إليه توًا، منطق الشجرة  ن هذاس مالعكعلى ، بأنه، )٦

أرمولة تتشعّب تحت األرض، وفق منطق ذرائعي لضم المتعدّدات في حّيز واحد تعمره التحالفات،  وجذورها، يتمدّد تمدّدَ 

 والتناقضات المتالَعب بها، والمجاوزات.

جميع  ، تعبّئوجهاأذ في ئكة الشعبية التي كانت آنلحريق على الطرلقطع ا ،١٩٨٠ل عام طة خاللسلاراحت هكذا 

ية ومنضالوالقوى السياسية  خ ـــلإ ،تاادتحاالو "،شعبيةال منظماتال"نقابات والمن ـــ  للمجتمع يابقرالبيرُ لتأبيرسات اسمؤ

[، والحزب الشيوعي(البعث التقدمية"  بنيةجبهة الولا" في
6F

من منظمات حليفة لعربي في العالم ا اومي)، االشتراكواالتحاد ، ]٧

مع  "صداقة"عت معاهدة قّوَ، عيد الخارجيصلى العو ".مقاومة الفلسطينيةلا"و "الحركة الوبنية اللبنانية"ل ثم عميلةو أ

 بلدانيشكّله اإلسالم ـــ المتمّثل في  موازي لمااآلخر ـــ الين الطنندوق من صمساندة النت مِ ضَو تيااد السوفيحاالت

م إلسالعلى وتر قرابة تاريخية بين العلويين وا ةًعازف نيةيرااإل ورةثمع ال استراتيجيًا ًافوعقدت تحال، )7F٨(ةئمالقا االشتراكية

وعلى سي... سااألا هلمموّ ،ة السعوديةلعربياالمملكة مع  مة جيدًافهولماا هقاتعالفي واستمرت في الوقت ذاته الشيعي، 

 عليجمعية  هي اهالحديث عن إلى دنعوسمية بائفية ة العلوية بواسطة جمعية ظالئفالطافي  رفيالنت ببول قرع خر،نغم آ

حي جديدة اسد من جهته منجميل األ استغلوقد . سداأل لو جميه ئيس،الر اءالتي يقودها واحد من أشق ،)8F٩(ىتضلمرا

من قبائل البدو في منطقة الشامية (الضفة الغربية لنهر الفرات) ومن لى البيعة من بعض عل صفح المجتمع، للشقاق في

بعض قبائل األكراد في الجزيرة (الضفة الشرقية لنهر الفرات) لقاء توزيع بطاقات هوية سورية، إلخ. وفي هذا السياق 

ل شيعي ال مُشاّحة فيه، فتحظى عن هذا تقّيضت لبعض القبائل فرصة إبراز شجرة نسبها لكي تثبت أنها تنحدر من أص

الطريق بمكان لها في دائرة التبعية للسلطة العلوية. وعلى نطاق أوسع كانت هذه الجمعية تستعدي أهالي الريف على 

 وذلك ببعثها في الذاكرة الجماعية شعورًا عدائيًا موروثًا من عالقةـــ  المدينة ـــ حافظةِ اإلسالم ومعقل الحركة الشعبية

استغاللية ترقى إلى عدة قرون خلت. هكذا جاء فعل السلطة تعويالً على مضّلعات للقوى شديدة التنوع في شتى مستويات 

التراتب االجتماعي، ومراهَنةً على كل شيء، على جميع الصُعُد. وبالمناسبة نفسها، برهنت السلطة أن المشكلة ال تؤول إلى 

                                                           
)٦(  Gilles Deleuze وFélix Guattari"ألف صعيد" ، )Mille Plateaux) "الرسمالية وانفصام الشخصية" .(Capitalisme et schizophrenie (

 .36، الصفحة ١٩٨٠)، Editions de Minuitمنشورات "إدسيون دي مِنْوي" (
 .[المترجم] بكداشجماعة خالد  ]٧[
مليونًا من  ١٩٠:  عنوانه انعقاد مؤتمر نقابي عالمي للتضامن مع سوريا عن السورية وفيه مقال تشرينمن جريدة  ١٣/٥/١٩٨٠صدر عدد   )٨(

 الكادحين يقفون إلى جانب سوريا في معركتها.
 المعلّم الروحي للشيعة حاظيًا لديهم بالتبجيل. يظلعلي، ابن عم النبي ورابع خلفاء اإلسالم، الذي   )٩(
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ه ما من حاجة أبدًا إلى القسر في التحليل للقول بأن كل فئة في سوريا هي أقلية صراع "أغلبية" مع أقلية مسيطرة، وأن

(بالنسبة إلى فئة ما أخرى فيها
9F

١٠(. 

(التي قال بها ابن خلدون العصبية، تلك التالحمووسط هذا الحيّز، يقوم 
10F

 الذي قال به دُركهايم التضامن اآللي، و )١١

)Durkheim(11Fفهذه "العصبية" تتكون انطالقًا من شتى تصدعات الواقع االجتماعي في سوريا. ، عنصرًا محرّكًا للمنظومة. ١٢

وسيتبّين فيما يلي أن هذه العصبية تنفي الدولة على جميع مستويات النظر في هذا الواقع. فيجب أن تُدرس الدولة دراسةً 

تمثّلة في الهيمنة على المجتمع السياسي يُكفّ فيها عن االقتصار على النظر إليها من خالل جهازها، من حيث وظيفتها الم

(وحتى في تخريبه) ـــ كما جرت العادة دائمًا عندما يسارَع بعض الشيء إلى مقارنة "الفوضى" اللبنانية بقوة واستقرار 

، األهليالمجتمع وأن تُدْرَس أيضًا من حيث وظيفتها في الهيمنة الرامية إلى الحظو بقبول شتى قطاعات  –"الدولة" السورية 

 وإلى التمكن من توحيد "األمة" إديولوجيًا وثقافيًا.

 

 الصدع الطائفي؟

 يا،سورسكان  منفي المئة  ١٠ زهاء نيشكلو نيذ، النييلوعال ني بيفالطائ عدصاليعايَن ل، يحلتول للأتوى سفي م 

وسط، حر المتلبداد ساحل اتالبلد على ام برغمال ي شف قعةوالوا باسمهم، المسمّاة  يةبلجال ةالسلسلحيث يقطن معظمهم 

 السكان). نمفي المئة  ٧٠ر من ثكأ( السنيةالمسلمة  ة"لبيغاألبين "و

على  "مؤامرةلـ" ةيجنتك نةاهرال ةزماأل نطرحويم هف ي":ساساأل تناقضال"ا يكمن نن، هيالمسلم اإلخوانلى إ ةسبنالوب

 .أيديهمي ف تينداأال إسا جيش ليوالالبعث  نن أحيي فن ييساساأل نفّذيهان ميوى العلوقبيالم، ساإل

سماعيليين في االإلى  رقى افتراضًايفرقة العلوية الل أصن ألى إ استنادًاف .ريخالتل عابر هذا على نحوام هصك االتويُحرّر 

 ةا مجموع الشيعهرفتالتي اق "مئجرا"ال ولية جميعؤمس زييمخوان المسلمون دونما تلها اإليحمّ ،القرنين التاسع والعاشر

(ينيالسبع
12F

ن العاشر ن القرم( ةين في القاهرين العاشر، وحكم الفابملقرسود في ااأل لكعبةحجر الامطة لقرة اقسر :)١٣

في  نل الجوالهس ضاعةإهي  "ناتاالخي"خر هذه آو... مع الصليبيين وسقوط القدس "التعاون"و  )،اني عشرثلقرن الالى إ

أهم  لشكّيوالحال أن ذلك قبل أن تدخلها القوات اإلسرائيلية بإحدى وعشرين ساعة.  ةلقنيطراوتسليم  ١٩٦٧/يونيو حزيران

                                                           
 مة.د األيالقعلى مدة سيالي افة ضرَتمف ية"لبأغ لـ"اس الحق الثابت سم على أهالضنة شرعي رساءإلى إم هعلطتمين في لسمخوان اللى اإلع ًادر  )١٠(

لياس إ اقوقد س ذا.ه يةغلباأل أمبدل أسيرة تصبح أنلها  يمكنال  ،جيدًا يضاحًا، إيرفدة السريمن ج ٢٨/٦/١٩٨١ي عدد ف صقراس ميلإح ضوأكما  ة،مفاأل
ً قص مثمر  عبره. اهفسنها في رجل واحد ودافعت عن ترادإ ءملبمة األ سدتتجيث ح، عشر نالثام قرنلا انسس في فركاال قضيةلك ذعلى  اال

لكن يمكن توسيع مفهومها لتشمل العصبة  group feeling وإلى اإلنجليزية بـ esprit de corps التي يؤخذ عمومًا بترجمتها إلى الفرنسية بـ  )١١(
 نفسها.

 سةرمد لى رأسعوبحث  ة،ماعيجتلوم االعوال بيةفي التر ذًااست)، كان أ١٩١٧ – ١٨٥٨( لم اجتماع فرنسيعا :)Emile Durkheim( إميل دُركهايم  ]١٢[
له مًا تماع علجعل من علم االجن يألى إخالق، وسعى م األلمون لعضساس مأا، عن هبطتضي تال نينواقوالالمجتمعات  يف يةسنماع الفرجتعلم اال

ً ئع "أاقالو ذهي هفى ورأ ،يةسفوالن ةيولى الظواهر العضإة بسبالن يةماعتاالج عالوقائ صيةأكد خصوف، هالخاصان بجه موضوعه ومنه كير تفل والعللف شكاال
خفيف منها ا بعد التفيمول حا يةآل يةعيببسمة ة ياالجتماع تهظرنضفى على أا مم قسرية تفرضها عليه"، ةوقالفرد ولها  قخرج عن نطات عوروالش

 .[المترجم]
، أو االثني عشريين، الذين يشكّلون األغلبية الساحقة والذين يمكن بصورة تقريبية اعتبار أن الشيعة ينضوون في فرعين أساسيين: اإلماميين  )١٣(

سماعيل، االبن األكبر يعتقدون بتوالي اثني عشر إمامًا بعد علي، واالسماعيليين، أو السبعيين، الذين يعتقدون أن هذه المتتالية تتوقف عند اإلمام السابع، ا
األصغر. وتختلف اآلراء في أصل العلويين، لكن أبروحة نسبهم إلى الشيعة االثني عشريين تبدو لجعفر الصادق، الذي حرمه أبوه من اإلمامة لصالح أخيه 

)، Payot)، منشورات "بايو" (Les schismes dans l’Islam"االنشقاقات في اإلسالم" ( )Henri Laoustاألكثر إقناعًا. انظر بهذا الصدد: هنري الوُست (
  .147، الصفحة ١٩٧٧
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 ءمالعمة ولأل" خونةكـ" "خوانعصابة اإل"ر لتي ما تنفك تصوّاالسلطة يرد الحجة التي تتشدّق بها  لطِبْيُ هنأل لملف،ق اائوث

أن يقودوا  يبت فالثاة لمقابل من تأكيد حق السنّبامين لالمس اإلخوانن تمكّ ة"مرؤاالم" وحة عنبرن هذه األ. إيلائسرإل

 .عشر قرنًا ةربعأعية تاريخية قامت على مدى رش ،كل ماشب، دواسّجين أو بلد،ال نوؤش

عددًا ي تستهو ؤيةهذه الر تن كانلئ ية؟فئر الطاوشوعبر م ياسيوالس عيماجتاال إلى البعدين ؤيةلراول في هذه قما الف

ماركسي لا يلحلتال ةاالغي المفا تضاهي هأمل أنتد النبدو عي، فدُركهايم بمنظومة خذعن األ ئبيناتن البييرغال ينبقمرالمن ا

وهو  قية،والبنى الفو ـــ"الجائزة" دة يضات الوحقناتبارها التباع ـــ يةعامتاالج تاقطبة المعنية من منظور الللظاهر يديلتقال

في  ،وليقن أسد األحافظ ل أمكند قف .اسييفي كل الوسط الس جةمجومال لغةس الفبناق سوية طلسلاالذي تتبنّاه ل يحلتال

 ةبالرغباشتباه فيه  من ما شاع آنئذلى ع ردًا "،ل هذا الكالمثمال متععلى اس نتعودلم " ،١٩٧٦ ليبرأان/يساه في نألقطاب خ

 .نانيبالل عازالن يسالم فاإلد ضي يححالف علوي مست ةامإقفي 

سوريا. ي في سايل السفي المتخيّ ء، حاضرةكل شيمن  مرغتظل، على ال يةمانلالع ةالدول ةفكر كوني فنإنه ال يمكن 

 تم، "والوبن للجميع لهن ليالدة "ريهشالتي اتبارة بطرس البسعم على ئاق، الةذج الدولمون نوممّا يعّزز استمرارَ حضورها أ

الم عن في اللَتع رية"جمهو"ول أ نتكا يان سورأاسع عشر، وتفي القرن ال يةالعرب ةللنهض ةالسوري وساطي األف هورّتص

ال  ـــ نكرانهتعذر على  ـــيا في سور ةفيئلطااع قاون أو ههم ن األإ. ثم ية"ثداالح"النزعة ذه هل دًايجست ١٩٤٦ام عالعربي 

 مة تنجيزًا.شكال المنظوأر ثكابل ألقوالم ةبارعم اللبناني السائد للفهوبالم ةممنظّ دينية ف ئرض وجود بواتفي

عض أن ببول قال نبل يمك .قًامطل ًايحاكتين يحاكتل محليلتلطائفي لي واساين السياوتس المسليالراهنة  مةزاأل ففي

إلى عام  ١٩٦٦، الذي تولّى السلطة من عام دمتشدّله اتجاي االذ يدصالح جد عثب( "طشبا ٢٣ة حرككـ" ة،ارضعمالرات تيا

يق حتى أضلى مدى إ، ويسري ذلك يةوعللا ةماعلجي انهراظ بين ساسيحشد حشده األي، "وعيشيمل العلا بطةرا) أو "١٩٧٠

(")ياسيسالمكتب الـ"اة بسمّمض الترك الة رياموعجم( ي شيوعب الزلى الحع
13F

خيرة ال األعتقموجات االإلى   فالرجوع .)١٤

 فيما يخص ١٩٨٢/مارس وآذارفيما يخص الحزب الشيوعي،  ١٩٨٠لت هذه المنظمات (في تشرين األول/أكتوبر ي شمتال

حسبان بالؤخذ ي وذلك دون أن ية.العلو فةالطائ ياسي فيلسا تفاوتال اكدرإل يانكفذقية، يالال طقةم منقارأ يّنوتبة) طبلراا

من خطوط  داحون كيكلبيليرة اشوعادين الحد ةرعشي :يلعلومع اتجمشرذم البه تل تمكيي ذال يلائوالع الجانب العشائري

 كما عليه حال عشيرة ،اهنفس يرةالعش عائالتبط العالقات بين تضالتي  ةدييلتقال بواعد الحسب والنسقم لى، ثواق األشقال

بار ا اإلهذوفي  .فةئطالي لسايالس زحت المركبصأيين والتي ولعجبل ال في عةالواق يسئالر يةرق، حةرداقالكلبية في ال

ً إجة يثانو نةسد مكال عائلة األغشت وحتى آل  ،سماعيل وآل جركسال آل ثم ،رفع مقامًاأأخرى  عائالتلى إاس لقياب ماال

 الخيّر.

 عةالجما ةلحم ةويتق المتمثّل في ر،كذال بقةاسلا ىتضمرلا يعل جمعية ـب بإنابتهح مبوط هو الدور الالضببوذلكم 

 كارَ فم األهالُثميشغل  الذين موارنة لبنان على غرار  بق ــالسا ط كما فيفق يةنيد ــ ال بائفة سيةاسي ئفة ا باهلجعل ةيولعال

 اتنمدوّلا يف تةوقمقة المرفال هلدى هذ ه ــسد نفساأل"شخصية " علوية ــ على حد قول جميل  ية نمتو ة،داحقرال يف

                                                           
 تهرظ يتة الديدجال تاجهوتلا ،١٩٣٦ذ نام معال ميناألبكداش،  خالد عارض ث حي، ١٩٦٩ الذي عُقد عام ثالثتمر المؤلى الإ شقاقى االنقير  )١٤(
 الً حاص عه،اأتبض بع عمحزبه شكيل دة تاإعار فاخت  وضد تسلط القيادة...)، ح،المسل ينيطفلسالكفاح ال ةن مسأل(بشأي سايالس لمكتبا يةغلبأك لدى ذاآن

 ةادقي حين أن الالحاكمة، ف ين) ريصانوال ،يعيوشال بزوالح(البعث، ة يدمتقال نيةبوال لجبهةى افو ضاآلن ع ووه ية.العالم يةوعيالش ةالحركعلى تأييد 
 .١٩٨٠في السجن منذ تشرين األول/أكتوبر  –رياض الترك وفايز الفواز وعمر قشّاش ...  –يين لـ"المكتب السياسي" ساساأل
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كل ، يشالية حلى أع ؟ماعيجتل االيحلتب التراتفي  ةفئوالطا العشيرةل إحالب جي نرى أيتيا ف مي.الساإلللتاريخ  ميةالرس

 .يدتجد يةملع بةابمثله سبي يه العاملون فحطريوتضى، مرعلي ال يةمعجمج برنا ةفئلى الطاإ العشيرة منال نتقاال

وجهة نظر الدولة الحديثة فهي بالطبع مختلفة، إذ ليس في ذلك وفقَها إال عودة إلى النظام الملّي الذي كان سائدًا  أمّا

في ظل اإلمبرابورية العثمانية، أي تنظيم فئات األهالي غير المسلمة على هيئة بوائف دينية تنحصر السلطة فيها بأيدي 

ظر هذه في الميدان عندما تعدت جمعية المرتضى على ساحة الحزب الذي يقال زعمائها الروحيين. وقد ثبتت صحة وجهة الن

، ١٩٨١إنه "حاكم"، تعدّيًا من وجوهه تقديمُها في الالذقية، إبّان االنتخابات التشريعية التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 

، ١٩٨١لطائفية والسياسية، ظهر في خريف عام مرشّحين لها ضد مرشّحي البعث. بل إن نوعًا من التوتر بين المنظمتين، ا

عندما كانت تعبئة الطائفة العلوية في أوجها، بلغ حد االشتباك بين أعضاء ميليشيات الطرفين، كما حصل في إدلب، البلدة 

ن اعتبارها ، الواقعة بين حلب والالذقية. واليوم يشهد نشاط الجمعية نوعًا من التبابؤ. ويمك٦٠٠٠٠ التي يقارب عدد سكانها 

 واحدة من قوى النظام "االحتيابية" في صراعه مع الحركة اإلسالمية.

 

 الجيش؟

قيامه على المستوى األول: الجيش باعتباره إبار تحشيد  مستوىً ثانٍ من البديهي أن يقوم عليه التحليل بداهةَ ثمة

رأينا أن هذا المستوى ليس حاسمًا عند اإلخوان المسلمين: فهم يرون أن الجيش ليس إال أداة  للعصبية المهيمنة. لقد

 للسيطرة العلوية وهو نفسه مشروخ بالصدع الطائفي إلى درجة أن هناك اليوم جيشين في سورية، أحدهما أسير اآلخر.

دم منذ السنوات األولى للنظام البعثي حينما نُظر إلى وضع الجيش هذه النظرة فإنه يدّل بمعنىً ما على حصول تق وإذا

(يتنازعون السيطرة على الجهاز العسكري اكان المماليك من شتى اآلفاق الطائفية واإلقليمية لمّا يزالو
14F

. لقد صُفّيت )١٥

مجموعة سليم حابوم  ١٩٦٦مجموعة محمد عمران (العلوية)، وفي  ١٩٦٥جماعات االستقطاب الواحدة تلو األخرى: في 

مجموعة الضباط السنّة من منطقة حوران في جنوب البلد (الذين ما زال  ١٩٦٨(الدرزية) بعد إحباط محاولة انقالبه، وفي 

كّكت في أواسط السبعينات، بإبعاد بعض زعيمهم أحمد سويدان في السجن منذئذ) وأخيرًا "زمرة العلّيين" (العلوية) التي فُ

شراك بعضهم في السلطة مباشرة (علي حيدر قائد الوحدات الخاصة، وعلي دوبا عناصرها (علي الحسين وعلي صالح) وبإ

 رئيس المخابرات العسكرية).

صفيات ته العتمجموت ى تفادذال ـــ سداألب حافظ الانق نعندما كا، ١٩٧٠ي عام ف ًائمكان قاي ع الذوضلل فًاخالف

ن عشية وضحاها على مدى األشهر الستة التي سبقت بي رًامنتظَ ـــ لسيطرة على الطيرانارها باثئمن است قًاالمتتالية انطلا

 هطلباج ال يتنتوهذا استشرين الثاني/نوفمبر، ليس هناك اليوم في الجيش أية قوة من شأنها تهديد السلطة القائمة.  ١٦مآل 

 ت التي تهزّحركااللى ببيعة ع داللةال ما كلّ نىًعل بميدوالذى ، ١٩٨٢ر ي/ينايانثفى كانون ال أُحبط الذى ، عطايا خالدب قالان

 ةاحإلبدنى لأامج حد نحول بر عجلعلى  نوعتجم، يًابالغ نّةوالس، مومًاعالبعثيين ، اطبلضا بعض إنحيث  ًا:دوري شجيلا

(ولاأل الغن بأن مجرد صدور البيمقتنع ،لحكماب
15F

هذا  و ،يةوفعهذه ال إن لهم. تأييدًا عالشار ىلإل نزت" ريالجماه" لجعيس ،)١٦

                                                           
 .١٩٦٧اقرأ مثالً شهادة منيف الرزاز، األمين العام السابق للحزب في كتابه "التجربة المرّة"، الصادر في بيروت عام   )١٥(
يين بتغير للسور عارًاإش باإلذاعة، هلى بثع لالنقالبات العسكرية،  "البطولية" ، الفترةاتيالخمسين يافي سور ةت العاددرج ذيول الاأل البالغ   )١٦(

 امهم.حك
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من أصحاب  هلومموّ نهى عو تخلّأ ه،سئيتيل رغو اأ بارئ،  برأال اذا إ ،النظام الحالي ءطول بقابن اينذر ،السياسي غرافال

 ط.النف

 عِدادفي  يانيف سورتصجب ينه أخرى أ رةو بعباأ ؟الدولةبنى  شين الجبأول قاله هذ لةوالحا يجوزلكن هل 

كا يمرأبلدان  ضا شأن بعنهشأـــ  ةش الدولجي يدأي يه السلطة فيكون فتبمفهوم النظام الذى  ية ـــالعسكر تايورتاتالدك

 ينية؟التال

 ذاجب في هفي يد.جدتعامل  مبارهتعسكر باعى المال علد من اآلقد عقكي يمرتماع األجم االلكم كان ع عرفن

ل يبق نجمل م قمذاا لَيف ).Edward Shilsشلز () أو إدوارد Manfred Halpernءة منفريد هالبرن (راة قعادإ صالخصو

لى إ طسواأل شرقفي ال سةاين في السيكريسل العدخّت دمكن ر"ي :اليحع القاوع على محك التوضعندما  ية،لاالت لةالجم

مع جاوب تتي ال تفكار اللك األة، تون العامشؤدارة الإفي  ةوالنزاه يةعالفد النظام واليعصعلى  يثةفكار الحدألام بلّقهعت

 قسنلا ذاه ضةن فصاعدأ معارآلايجب من . )16F١٧("م الحديثهعدادإبفضل  ابوهتساك لتيحكم والفي ا المحلي دليتقال

التي "تبقي على  ربلحابشأن  )Pierre Clastresبيير كالستر ( الأمثبعه تّ الذى ي نيبياتج الهبالن لهؤافت يالمطمئن ف

(مقسّمة"، والتي "تُضادّ الدولة وتجعلها مستحيلة" رةالمجموعات مبعثَ 
17F

١٨(. 

لقد أسس ميشيل عفلق حزب البعث في أواسط هذا القرن معتقدًا بأن عهد البطولة سينفتح أمام الشعب العربي. ولديه 

التي تفضل  ) المأثور عن الديمقرابيةTocquevilleاليوم، وهو في سجنه في بغداد، متّسع من الوقت ليتأمل قول تُكفيل (

 المجتمع األهلي"العادات المستكينة" على "الفضائل البطولية". فالبطولة المعنية قد آتت فئةً من الفرسان لمعت في سحق 

أكثر من لمعانها في ساحة المعركة التي  يزل يمّثله على المستوى السياسي،الذي كان جيل عفلق، على وجه التحديد، لمّا 

لون جهازًا . ولئن لم يعد "أرباب الحرب" يسعون إلى الفوز بالسلطة، فهم يظلّون يشكّفي الميزان مستقبل "األمة" تضع

 اعتبارهمأساسيًا في المنظومة، في دائرة توزيع الوظائف العامة وعطايا بلدان النفط، التي يستوفون حصة منها من باب 

 ن عن "الشرف" العربي ضد إسرائيل واإلمبريالية.يالمدافع

 

 مدينة؟ال

. إن لها منشأ آخر، وهي تشكيلة أخرى ]...[[...] ليس غرضها الحرب  حربلا ةل"آ ):280ة فحص(ال صعيد"ف "أل بـد شهلنست

المأخوذ به  يقلضاالرعوي بمعناها الرُحّالية عن فهم  ادلنعذا إفإياه". و يجعلها في تضاد الرُحّاليغير جهاز الدولة. فمنشؤها 

أي  ائن"،حدى المدإور منبسط حول وب ومنحدر جبلي،  ،يةئة متنافيمنطقة ريبـ"ها صلت فيلنفهمها  البداوةالذي يساويها ب عمومًا

(بالمدينة"ليس ا "ا بها ممنذا فهإ اختصارب
18F

، الحاضرةي تعارضها مع ف ،الباديةم ابن خلدون عن هومف ديدج نا منلوجد، )١٩

وإن كان كثيرًا ما ال ى ركب ةيمأهب يتّسممة والذي زألبة باحاإلالسوري ولع قاوة الءرالق مستوى آخرَ يشكّللذي ا الصدع ذلك 

 يؤبه له.

                                                           
)، منشورات The Intellectuals and the Power, and other Essaysأخرى" ( ومقاالت)، "المثقفون والسلطة، Edward Shilsإدوارد شلز (  )١٧(

  .421، الصفحة ١٩٧٤)، الطبعة الثانية، University of Chicago Pressجامعة شيكاغو (
 Archéologie de la"جذور العنف" ( )Pierre Clastres( كالستر من كتاب "ألف صعيد" الذي سبقت اإلحالة إليه، وبيير 442انظر الصفحة   )١٨(

violence) "مجلة "ليبر (Libre 172و 171، الصفحتان ١٩٧٧، ١)، العدد. 
 .472، الصفحة الذكر السابق رجعالم  )١٩(



12 \ 7 

 هنتكما بيّ  حضرية حصرًا، تكونمنذ نحو أربع سنوات تكاد  اوريستهز  يتللحركة اان أمعرفة لأن نعرف حق افينبغي 

ن السورية دالم ، في جميع١٩٨٠آذار/مارس  ٨في   "رة"الثو لـرة عشة عان الذكرى الساببّإ امتق يضرابات والتظاهرات التإلا

 ماه في نيسان/أبريلح ثم بالت، ١٩٨٠ ربيعفي حلب  التي بالتع الكبرى مقال اتجمو يضًاأ هنتكما بيّ، ودمشق ستثناءبا

الجانب  يغلب عندما عدةالقا من تءاتكون هناك استثنا دنه قإ اعتراضيًاول هنا قون. ١٩٨٢ فبراير/في شباط ًاصوخصو ١٩٨١

قع الى الشرق من جبل العلويين حيث توجد قرى لوالسهل ااذلك  الغاب، قة طمنفي ا مك :خرىانب األالجوي على كل ئفلطاا

، في هاتَدق وحشُن تَأ نأمك التيذقية الال ا فيمكأو  ،يةعقة تنازعالرون ق ذم بينها منتقو ،ومسيحيةسنية، و ،يةعلو

(ليبة السني وحي الرمل العلويصالحي مواجهة بين على  انطوت ةعنيف اضطراباتٌ ،١٩٧٩ مبرأيلول/سبت
19F

أن ما  هذا مع .)٢٠

 السلطة...ة قامت بها فظ تاستفزازقية تلك كان الالذاث اأحدل خالجرى 

 صًاوصوخ ،والصيادلة ءبباسين واألهندحرة كالمالن هالم ينقابات ذو ،لعصريا مكوّنها يف ،ةَركحلا ذهكانت تقود هلقد 

من ضير أثالشخصيات ذات الت ضدية لبعجسلاية والتصف ، ١٩٨٠بريل /أنيسان يى حل هذه النقابات فتوذلك ح ،لمحامينا

 ةحلنافذة منذ صبيئ، ارفع حالة الطوارفي  المطلبي المنطلق أمكن تَلَّخصلمستوى اعلى هذا و المعنية. نيةالمه لقطاعات ا

خوان إلاالمرتبطين ب، وقسن تجار الإم . ثساسيةابية األرعادة الحريات الديمقإوفي ، ١٩٦٣ر/مارس ذاآن من لثاما "ثورة"

 ةالدول" ـل هآخر معاقل مقاومتونوا يك نألى إيصبون  ًايأهلقليدي ومجتمعًا الت يحضرللون النظام امثّ كانوا ي، لمينسالم

على النظام  دخيلة قليةٌثة أحدالل ًافالخ دهاغدت تجسّ فقد ـــ كما رأينا ولةالد نقيضةو أ ـــالمعنية  الدولةأما  ثة".الحدي

ية شديدة ريف  لصوذات أ، ش والحزبيالج عن بريق "الثورة"مع ة طلسللى اإلت صقائدة جديدة و ةنخب يه ي،الحضر

(سماعيليوناعليون ودروز و ز:يمالت
20F

ليست  التحليلصُعُد ن أخرى أكد مرة ؤوران والفرات (مما يحمن منطقتي  ةنّسُوكذلك ، )٢١

 ).متحاكية

قة عال لتقنينمي الساإل النسقلى إ بالقياسلى حد كبير إ هذا الوضعيعاش  للنظام ل الحركة المعارضةيّخفي متو  

ف تعرّ  المرجعيةففي هذه المنظومة  .يانية الواضحةبهمية التذات األ ،بن خلدونستعانة باالي اتأت ثممن . ولريفامدينة بلا

ي" ضو"علمجتمع  ًاجانتبصفتها  ،تحديدعلى وجه الالحضارة لكن  ي.لفكراو يج المادانتإلل ، أيللحضارةأنها مركز ب دينةالم

من الجماعة (العصبية) الذي ينفرد بمنح السلطة، فيمكن من ثم أن يضمن التماسك تضا مع )، ال تتوافقكما يقول دُركهايم(

لسلطة "العصبية". فهي، فداءً ألمنها وازدهارها، تتخلّى للمحاربين الرُحّل خْضَعة االجتماعي. وبالتالي فإن المدينة مُ

(الذي اقترحه جيل دولوز و فيلكس غطّاري nomosالمصطلح  ن"، إذا استعرنالسائبيلـ"ا(
21F

)، عن أمر حكمها والدفاع عنها. )٢٢

ً  كتب محقًا جدًا إذكان  )Ernest Gellnerإرنست جلنر (ف ("عاجزة سياسيًا" إنها قائال
22F

على هذا  . وتقابل تبعيتَها الكاملةَ)٢٣

 شرعنة ،خرىأ بعبارةي، أ ،نتاج دعوةٍإل ، باعتبارها إبارًاتوًاليها إالتي تطرقنا  ولوجيةُدياإل ظيفةُسيطرة الومال للعصبية الصعيد

                                                           
النموذجية في المنطقة  فـ"المدينة العربية" .فيها المعروضة المدينة مة هنا، وصورة المحاكمة المقدّ صالحذقية قد يثير مسألة المثال الال شك أن   )٢٠(

 صالحال في حلب وحم عليهكما  ،ين تقليديًاتالمدني الطائفتينس، تينك رثوذكين أو الروم األيمن الملك ةيحقلية مسيأ مع غلبيتها الساحقة أالسنية ب المدينة  هي
الوفود ال يزال هذا واليوم  .من االنتداب الفرنسي بدءًا ليهاإ يالعلو دالتشكيلة الطائفية الوفوه ذقية فقد أخل فيها بهذالأما ال .اننفي لب سلوبراب ه،وحما
سكان إ عن مشاريعحيث أخذ الحديث يجرى حماه  في وكما ص، في حم اكمة، المدين مةتستخدمها السلطة لشل مقاو عةاجن ةي وسيلئفالطا

الهادفة  اسةالسيهذه بيد أن . للمجتمع "الطبيعي" التطور "ههاشوّ"ي تة دمشق الماصعث بمثال التشبّ نذا لم إا هذ .رتمّدُي تال ءياحجهة األ "هةموجّ" مدينية 
 .انذجمولى رفض نإي عدم المسارعة ضمما يقت ،اة منهاخج المتوئالنتا إيتاءعن  عيدةب زالالغربية ما تة/قيروت الشبير شرخ من نمط ملى تعميإ
 ".وليعسم"و "يزر"دو ي"علو" نولى محرف األاأل خذأبم الالكب بًاتالع "عدس ةموحك" ةعباربه يلإر يشت يةبعات الشئعاشال نتمر الذى كااأل  )٢١(
 آنفًا.كور ذنى المعالمب فهمه جبي "رُحّل"فمصطلح أفضل،  على نحو باألزمة ةحابلى اإلمنه إرمى ي يُزاجسير مفتزاء إ أيضًاهنا  أنناح ضوا  )٢٢(
)، Cambridge University Press)، منشورات جامعة شيكاغو (Muslim Society، "المجتمع المسلم" ()Ernest Gellner( جلنر إرنست  )٢٣(

 .26و 25،  الصفحتان ١٩٨١
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 "السائب"في سيطرة  بيةالعرية القوم الدعوةأدته الدور الذى  هيةما ، نعرفالتي تهمنا لةلحاالق بيتع وفيما .حكاملا ةسلطل

 .لى المجتمعع يالعلو

ودعمًا لهذه الموضوعة، تُالحَظ ضآلة عدد أبناء المدن المنخربين في األحزاب السياسية السورية، وخصوصًا على مستوى 

(. ففيما يتعلق بالبعث، يالحظ سامي الجندييهقيادي
23F

 زيالً ه وظل، وهو من أوائل نشطائه، أنه نما في الريف منذ نشوئه، )٢٤

 الحزب ترسيخ ]تقتضي[ الجدي السياسي العمل  حتمية[...]  كانتفي المدن، وخاصة دمشق. وهو يضيف بلهجة اإلدانة: "

ً  كان الحزب ولكن. آخر مدى إلى االنتقال قبل الشعبية قواها على والسيطرة دمشق في  سهلة غنيمة عن يبحث مستعجال

ً  يركزها أن عليه ينبغي كان حينما قواه شتت أنه المميتة البعث خطيئة ].... [عسير دمشق في والعمل  .]...[ دمشق في أوال

 ال دمشق أن البعثيون قنع. عضويًا إرثًا فبات السنين آالف خالل تكّون الذي االجتماعي دمشق بناء البعث يدرس لم[...] 

على المنوال نفسه، يمكن للمرء أن يقرأ، في وثيقة و". [...] المستحيل من جدارًا وبينها بينهم فأقاموا بعثية تكون أن يمكن

شباط) بعدئذ بعشر سنوات هي أيضًا نقد ذاتي  ٢٣مستنسخة، صاغها "حزب البعث الديمقرابي االشتراكي العربي" (حركة 

دائمًا  واكانياديّيه قلتجربة الحزب التاريخية، أن مما يفسّر الفشل أن الحزب لم يكن قط منتشرًا في المدينة انتشارًا كافيًا، وأن 

(عنها غرباء
24F

 –ه دمشق . هاتان الوثيقتان كلتاهما تخلصان إلى االستنتاج ذاته: أن البعث، بالتفافه على العائق الذي تشكلّ)٢٥

السياسي. إنه بقي في بور  التنظيموفي تطوّره كحزب، بمفهوم  المجتمع األهليأخفق في دخوله  –وجه أعم والمدينة ب

 "سائب")  أن يقول، بقي تجمعًا من شكل Elias Canetti، في بور الشرذمة كما من شأن إلياس كانيتي (العصابة

)nomos يعبّر عنه تعبيرًا كامالً مصطلُح "الجماعة" العربيّ الدارجُ استخدامه في الخطاب السياسي العربي المعاصر (

 كمرادف لمصطلح "الحزب".

تها القومية، تقوم اليوم كحامية لإلسالم وإلرث حضاري عمره أربعة عشر قرنًا. لكن لبت منها دعوفالمدينة، بعد أن سُ

مهما كان مدى جِدّة ظاهرة "نهضة اإلسالم" هذه، فهي يجب أن ال تنسينا العرى الوثيقة التي ربطت دائمًا هذا الدين، ذا 

صت العربية اسم الفاعل "جامع" للداللة على البعد الجماعي البارز، بالمدينة، التي هي بالتعريف مكان للتجمع (لقد خصّ

المسجد الكبير الذي تقام فيه صالة الجمعة)، حيث تجتمع إذن كل شروط التديّن. وفي هذا الشأن أيضًا يجب الذهاب إلى 

م أبعد من التعبير الديني المحض عن هذه الحركة، الذي يحظى وحده باهتمام وسائل اإلعالم، وإحسان فهم منابها: نظا

من  يفلت شيءأن ال  علىلك ذل خالفًا  الذين يسهرون ،الجدد تجاه "الهمج" هالدفاع عن ةنيتزم المدعت يالذفة والمعر القانون

معة، لجاايحيق الخطر بنفسه،  سب المنطقبحوالمحامين.  كة لحر يّئهُ ر الذيصيالم إلىطرقنا تد لق . نظام حكمهمة بضق

اإلجراُء  علمية ةكل سم ه المؤسسة ويفقدهاهذ الَتغق اشيعي . فممّا نيةيلتخريج النخبة المديأ هعلى اعتبارها المكان الم

حدى إ ةالمهيمن )nomos(" ببقة السائبينـ"م بتربطه المستوى لكن  وب متدنّالجبه ببمو يُسَجّلفي الذى سالتع

تسجيالً  ـــالتابعة للحزب  شبه العسكرية وهيئات الشباب  ة"،الشعبي"ات ظموالمن ،فةائطالك ـــ الممكن االستقواء بها الشبكات 

(..). ،والهندسة  ،تها (الطببوعبصة الكليات المشهور يفيسمى "استثنائيًا" 
25F

٢٦(. 

                                                           
 .٣٩و ٣٨، الصفحتان ١٩٦٩"البعث"، دار النهار، بيروت،   )٢٤(
 .٢٧٠، الصفحة ١٩٨٠نقد وتقييم تجربة الحزب، أواخر  حول  )٢٥(
 .النظام نعع للدفا ـــسنة  ٢٥و ١٥بين  يراوح ـــر معين مة من عفئل متظندام المتخهو االس ،ة آخر جدير باالهتمامقراءك مستوى هنا   )٢٦(
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 ]حزب البعث[

لة أسممنة. وتلكم يمهمجموعة الالل تشكّ في البعث  سهام حزبإ أي تحليل للتحليل، سيسياتوى السالم أخيرًا اكهن

المصطلحات بى مّيسما  ،كدعوة البعث و ،لتأبير المجتمع وهيكلكجهاز  عثبال :نيتفتلخن متيها من زاوييلإيمكن التطرق 

 .للسلطة السياسيةَ رعيةَشال ]26F٢٧[ةيبيريالو

دمشق في في قد ع، الذي انعقطري السابلامؤتمره لقد كنس  .ية للنظامسسيا هةال واجإد علم ي ةكمنظم البعثإن 

اح نفتاالت نامكاإوهام عن أمن  قد ظل هناكأن يكون ، آخر ما يمكن ١٩٨٠اني/يناير الث وكانون  ١٩٧٩/ديسمبر ولألا ونكان

يوبي د األمو، وال سيما محالكتلة هذه منها شخصيات التي كانت تتألف ال فبضع .نية في الحزبالس  ة"الكتل" علىسي اسيال

مين القومي، األ حمراأل هللاوعبدلمؤتمر، ا دقاعالقطري قبل ان نمياألالذي كان ج و، وجابر بجبسابقًا ءرئيس مجلس الوزرا

 يةسن ئنليست سوى رهاها نأ ن خالل المؤتمرتبيّ ع،ومصطفى بالس وزير الدفا، ركان العامةيس األرئ وحكمت الشهابي

شقيق الرئيس ، سدرفعت األن إيجدر القول و المداخلة.تها الرغبة في غكلما دغد يةللسخر ت محطًالَ عِة، جُهيمنقلية المأللدى ا

ً  السابع. تمر ؤمتنظيم هذا ال ىعل شخصيًا فرأش ، واألشهر،اآلخر م ئقالية ابراقالديم ةركزيمبه ال زمن المبدأ الذي تتمي فبدال

(يةالمركزة ثم اللجن عرفثم ال الشعبة قمته: لىلتنظيمي إعلى انتخاب المندوبين من قاعدة هرم الحزب ا
27F

ل قع، تفّتق )٢٨

عب في شُجمع كل الة، باعدقلى القمة إمن البين دونالمء يين هؤالتع ةاببس يجري بكلأن  عن تفضيلر دبّام المظالن

باط ضمن الة رهمجحضور ب تايملعابرات الخالمت دارأ يثحة، للعاصم يةمالشال يةي الضاحف ةالرياض بقصرى الكبر ةاعقال

ي متظاهرًا بالسذاجة: "ف ،ماعاتتروا االجضحن الذي اءشطنحد البه أا نباح لكما ف مراقبين. بصفة  رتمكوا في المؤشرِأُ ن يالذ

لها يكتشكان  ، التيكرالذ  نفةاآل ةيزالمرك اللجنةدد صولها بى نقرأخ ةلنا كلم ،رًاوأخي سة". ايالس يابععدم تل يُفضّزب الح

 ةضيطوط العرالخ  دارستر لأشه ثالثةكل  ةمر، اتيئه الهذعلى هأها صفتب ،معتجتهي ف .بزات الحهيئد صعيعلى  دًايدتج

 علويًا، أغلبهم من الضباط. ٣٠هناك  ٧٥لـها ائعضاأ ينب بلد:ال ةاسيلس

، لى قصورهإضافة إ ،وهفبهذه الصورة.  يهحكام القبضة علإعادة استدعى إالحزب خل دا ئمًاقاكان الوضع الذي إن  

هو  جرّان ،لموجة الشعبيةافي وجه  لوقوف سدًااب ١٩٨٠و ١٩٧٩ عامي في ليهإمة الموكلة مهال داءعن أر، تباره بنية تأبيعبا

... اهليإبق التطرق تي سال، ١٩٨٠مارس /ارذن من آماثت الافي تظاهر دًاكّؤم ًاالبعثيون دور لنشطاءفأدى ا؛ مع التيارنفسه 

المسلمون ان إلخوالذي أبداه ا التعابف يمن هنا يأت .حزب المحليةلفروع ا وبمهاجمتهم مسيرات االحتجاج أحيانًا بقيادتهم

 لبعث.ا اهيعيش يالتهذه ب التساال "مأساة"بشأن  هم،سماالسرية النابقة ب النذير" " نشرة يف، السوريون

كون يتريقاع عقوبات شديدة بكل من إعلى  صبالن ي،داخلال لقسري از اهلتعزيز الج "بلحزقانون أمن ا"ذ ئمنذ نّلقد سُ 

بدافع  ،دراسةلكان قيد ا ءضاأعخمسة  هايا مستقلة تضم كل منحزب على شكل خاللعادة تنظيم اإل مشروعًان بل إ .حزبلا

العودة  يءالواقعي في ش لم يكن منلكن . ١٩٨٢ير فبرا/في شباط ر حصار مدينة حماهإثوذلك  ،ل التماسك نفسهاغمن ش

در قعضاء يجمالي من األلعدد إ خلية  ٣٠٠٠٠ شاء زهاءنإب توجّ  ضلى افترا، علسلطةذ اقبل أخ الذي كان قائمًا البعثلى إ

                                                           
لذى تتسم ا يقتصادالترشيد اال بين ة ئمقالقة االاللة العدبرز أ ، الذي)١٩٢٠-١٨٦٤( نيلمااألجتماع االعالم  ،)Max Weber(نسبةً إلى ماكس ويبر  ]٢٧[
البداية في  متأثرًا)، ١٥٦٤-١٥٠٩) (Jean Calvinي جان كلفين (حيالمس لمصلح الدينيقال به االذي  الخلقيطهر لوبين مذهب ا الرسماليةمة لمنظوا هب

ً  تالبالتحلي وكارل  )Wilhelm Diltheyاأللمانيين ولهلم دلتاي ( الفيلسوفين غرار على جامعًا جًاهاالجتماعية منلى العلوم عق أن يطبّ  الماركسية ثم محاوال
 .[المترجم]المعاصر  العالم في الترشيد سيرورة على وبالتشديد تاريخي عصر لكل" مثالي نموذج" بناء إلى بالسعي )،Karl Jaspersجاسبرس (

) ةلقحسمى ي نالذي كا نىدالقاعدي األالتنظيمي الذي يأتي مباشرة بعد الهيكل  كلهيهي الالفرقة ( قرفدة عبي ودننفسها تضم مة الشعب  )٢٨(
 .عرها فقوم في كل منيي تال اتفي المحافظ ًايأو ح ةرصغي ةنيمد ًابريقادل تتع يةرافغج ةطقنشمل متو
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 نتيجةًف ليسوا إال أعضاء غير عاملين يمرون بفترة اختبارية. ويلتعربا هؤالءور. نصااألء ضاألعحتساب عدد اادون  ١٥٠٠٠٠ بـ

ضرورية  ظّلتن إو المهيمنة،ي وللتقرّب من الزمرة يفظالو مراحل السلّمق لحربية كافية زلم تعد البطاقة الح ،آكللتذا اهل

 .لذلك

في المئة  ٤ال إ شدتح ال لتياالستشارات االنتخابية ا ءانثأ سيس النظام السياإفال يتجلى بمجمله، مجتمعال نطاق وعلى 

لى إ ءجوللامن رغم على ال وذلك  .١٩٨١وعام  ١٩٧٧ معا التي أُجريتيعية شراالنتخابات التفي حصل  ن كمالمقترعيمن ا

 ٤ الـ ن نسبةإويت. صقات الهوية بعد التابط، مثل خرز اركة في االنتخاباتشعلى الم" تشجيع"اللى إدفة الها الوسائلشتى 

ال إ ليس  ىربأن ما يج ،لطةسلاحزب  أعضاءذا قورن بعدد إ ،االعتقاد على وهذا رقم يحملمصوّت،  ٤٠٠٠٠٠في المئة تمثل 

 .للوسط السياسي "رة مغلقةئدافي " كًاتحرّ

ن أ ،سياسيةال التنظيماتعمَل الدول تعمل عصابات وتحرّكَ الحزاب ك األحيث تتحرّ ،رق اليومشم في يجب ، أاليرًاأخو

 ة،ورثوالرجعية وال ،راسيواليمين وال"، نيوو"الرخ " الصلبين"بين  امفي ة،اسي على مستوى مجموع المنطقيسال البعد حلّليُ

(إلخ
28F

زان رِبْ يُاها إيّبمعنى أنه و ة،منظومات السياسية القطريلل ارًاستمرا ،لى حد ما، إمستوى نفسهلن لم يكن هذا اإ ؟ وذلك)٢٩

 ".ولة الحديثةلداشيء إلى "ب متّ مما ال ي ئلسالوانفس  انكحرّويات الوالء س فن

ية مليقالسياسية اإلاللعبة تسيطر على ت غدو، راصلنامع عبد في المشرق ا بهنح ميوقال ءالبنا ةديولوجيإت قضد لق

، ونناقد الض "الحق"م قوي حيث ؛قاتلَطْفي سياق واحد من عبادة المُ ا بعضًاضهق بعزّمي، ة دوليئهعلى  متخفية  حزابأ

لى إ يجمن الخل" لمعروفاالسوري  يماركسلا رمفكلا قص،لياس مرفإ .معاوية ضد يوعل"، القَعَدة"ضد  "بطالو"األ

ة، ربيعواليساروية ال لفلسطينيةية اوفعا الهنتقد فيي ذعةال ةفي مقالنفسه  قول عنيكما  "المعرفةلى إالداعية "و "المحيط

 ً بعد عشرين سنة ثورة الدمشقيين في حمص، وثورة  ويمكن أن نشهدشرقي األردن، في  يةفلسطين ثورة شهدنا" كتب قائال

(في بيروت وبرابلس، وثورة السوريين في العراق جنوب اللبنانيال
29F

نجد، وثورة الجميع بطاح أردنيين في الشرق ، وثورة )٣٠

(التوسع الصهيوني" صعودهو  ‘الثوري صعودال’هذا الساحة العربية.  فيالجميع  على
30F

. لم يخطئ إلياس مرقص إال )٣١

 بتفاؤله: فلم تلزم عشرون سنة، وال حتى عشر، حتى يقوم هذا الوضع.

 

 األمــــــة؟

ال بائل من التوقف عند شعار "األمة العربية" وشعار "االشتراكية"،  :السلطة أو شرعيةَ  بصفته دعوةً البعثفي صدد 

اللذين أقل ما يمكن أن يقال فيهما هو أنهما فقدا كل دور في إضفاء الشرعية. ويبقى ادّعاء النظام الذي يقدّم نفسه وكأنه 

، ومن ثم كأنه اإلنجاز الملموس للمشروع العلماني للدولة الوارث الجامع للحركة القومية العربية منذ أواخر القرن الماضي

الحديثة. لقد تطرقنا إلى قوة النموذج في سوريا، مهد النهضة، حيث يعاش هذا النموذج باعتباره العامل المشترك الممكن 

                                                           
د أوالً بأنه يدور داخل ساحة جغرافية معيّنة. أما في حالة المشرق، فمن الصعوبة بمكان تحديد رنا ماكس ويبر بأن النشاط السياسي يتحدّيذكّ  )٢٩(

 قبل أن يكونا أي شيء آخر. عربيانهذه الساحة، ألن اإلنتاج اإلديولوجي واللعبة السياسية 
ًا"، بعث شبلي العيسمي، ومروان حموي (المسجون في إن هذه الثورة قائمةٌ اآلن، مجمّعةً حول التنظيم القومي، أي البعث المسمى "عراقي  )٣٠(

دمشق)، وميشيل عفلق ببعًا، وفي تصرفها كالعادة محطة إذاعة تسمى "صوت سوريا الحرة". لكن إلياس مرقص ينسى فقط ثورة العراقيين في 
 دمشق.

 .١١١، الصفحة ١٩٧١الراهن، دار الحقيقة، بيروت،  والموقفالمقاومة الفلسطينية   )٣١(
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(ره التعارضات والتنوعات، كما تطرقنا إلى االهتمام المتعابف لدى الغربمُعْالوحيد في حيّز تَ 
31F

الذي يشغله دون شكٍ  )٣٢

في منظومة الشرعية، يدين اإلخوان المسلمون ما يعتبرونه  يدقْالعُ المفترق امستقبل نموذجه السياسي. وفيما يتعلق بهذ

مزاودة باالستخدام ــــ الضمني ــــ لثالثية ابن خلدون (العصبية ــــ الدعوة ــــ المُلْك)، كمفتاح لسيرورة التغيير االجتماعي: 

حقبة تاريخية معّينة، تستخدم جماعة (عصبية)، متالحمة بعرى الدم أو بمجرد وحدة المصير، تبشيرًا دينيًا سياسيًا (دعوة) في 

بمثابة واسطة للوصول إلى السلطة (المُلْك). فعند "اإلخوان" يكفي أن يجري في هذه السلسلة المنطقية إحالل "العلويين" 

 محل الدعوة، حتى "يتضح كل شيء".محل العصبية، و"الدولة الحديثة" 

ونقول مرة أخرى إن الواقع على درجة من الغزارة تجعل من غير السديد االكتفاء بتحليله على المستوى الطائفي. لكن 

برهان اإلخوان جدير بالتوقف عنده، ذلك أن إلدراكهم للبعد الديني وللبعد السياسي قيمة تبيانية تضاهي من حيث الثبات 

(ليل الذي يربطهما بالبعد االقتصادي وفق سلسلة حتمية جامدةقيمة التح
32F

 فكّكالتي  ةاسيسيال المنظومة ه ففي هذ .)٣٣

 عصبيته  به،الخاص  يطائفلا هماسكت عبالصون الين أملها في ابك ةاللعب نكمت ،كبيرذق بح آليتهاون سلمخوان الماإل

عبر  رتم تيالية "العصرنة"، ولوجيدإ  ي،ومقلاالبناء ية لوجيودإع قوتحت  خرطرف اآللا امدهقفمتصرّفًا بحيث ي ه،ب صةالخا

 ًامدائة هي الخاسرغلبية" األ"ن أ حواضمن الو. المجتمع األهليويهم في استو يعالجم ةط لوحدركشتمايزه،  خلي كل عنت

 ةليها وستحزب بصفلل الدور الفعلي ةالطائف يدوبتالي تؤ .ضامنها الجماعيت ابغيب تتعّين هاأن ة، بالمااللعب ذهفي ه

 .البعث" ق"مأزالبالي و  يةاسسيال ةظومنع المضى وتتأيمن هنا  طة.سلال اع نتزال

 ثعببى، ضتمرلعلي ا يةعمجإلى نا قطرتنا عند أيكما ر، دانميفي المن ناحية أولى  يتجّسد يةاسيالس يةكل الشرعإن تآ

الى  باللجوء ومن ناحية أخرى  ماكس فيبر،ول بها التي يق  يةديلتقال يةالشرعمن  أي ة،اسسيلا لبقما  يةعرشمن أشكال 

ن يح الدالوص قفلعل يشيم إلى ةمن النهضـــ روا صوّتن يالذ"، المدارس يملّعم"ى زمان د ولّقل. ًانهجيغدا م على نحوف عنال

ية في العرب ةوميقال ي، داعيةالحصر ابعس اآلخر" القدرة معلّمبـ" مرورًا ،لحزب البعث "نسيسّؤمال ئديناقال، "البيطار

  أفكار دُركهايم. إبارن في اقيب ية،المدرس ةسسؤالم ريطوتل المن خ يماعتاالج اإلدماج ـــ تحقيق تاينيلخمسا

إنه  الوحيد. ن لسلطامصدر ا ة،صون العصبي عم بدًاأ قوافتنه ال يإون خلد نلم يقل ابأف ".رجعيًا"ليم تعبر التعاليوم يُو 

(ي"ساسي ءاصخ"
33F

 ،ذكرلنف ااآل "،يئاثنتسالال يالتسج" نظام من المستفيدون ب لطالفا .غرار الرضوخ للقوانينعلى  ،)٣٤

اجهون وي" ،هسنفئيس الر على حد قول ،مهو ".ورةثلاشبيبة ـ"حة للمسلّالفرق افي يون العموم مظلّ على م ه

قد غدا مصير األمة في يد حملة فجميالً.  مًا". كفى كالللدراسة يخصّصونهوقت  لهم والرجعيةَ، فال يتوفر اإلمبرياليةِ  اترمؤام

 هاستعداد نع اإلعالنسد عت األرف يستجيز) ١٩٨٠يوليو /وزمت ١( "رينشت"جريدة السورية للية حفتتاففي ا .فالكالشنكو

أن  ويةًمأس ثركر األمما كان األبر .ا يقولمل النه فعّأتلت  لتيا داثحنت األوقد بيّ  ".ورةلثل"  يةبن حمااللتضحية بمليون مو

بل  ...،حرب االنفصاليةالمريكا أو ،رهابد فرنسا اإلشهفلم تأ .ةاالمأس ه ال مناص مننأس بيبة ترى ولنف ب ال يفتقر أبدًاغرال

                                                           
إفالس اإلديولوجية العربية المعاصرة، غدت نصرة اآلخر بالنسبة للسلطة وسيلة ال يستهان بها من وسائل اكتساب الشرعية. فيكفي أن  في ظل  )٣٢(

 تنشر جريدة كولومبية مقال مديح عن سوريا، حتى يسارَع إلى إعادة نشره في الصفحات األولى لصحف دمشق.
"عالقة إنتاجية" ف دائمًا كش مكانن باإلأ ءبل المرقذا إلكن  يالً.بولوحده تحليالً دعي يستالذي  نتطرق هنا إلى مستوى القراءة االقتصادي ال  )٣٣(

ً  نكا /فبرايرد شباط"تمرأن   رأيقما دنعك حمالك نفسه عن الضيتنه لن إفوراء أية ظاهرة اجتماعية،  جارها على تحماه و ييغار حرفصل من عفة در أوال
 نُشر في) Fred H. Lawsonافْريد لوسون ( "، كما يرد في مقال بقلمالنظام رهشا(كذا) الذي ب طاقالواسع الن عيةناصال يةمتنال امجبرن

 من ١٩٨٣مارس /رآذا في عدد همن تطفاقتم)، ونُشرت ترجمة ل١٩٨٢ رمبسيد /ولألكانون ا -ر /نوفمبيانثن اليرتش ، ١١٠(العدد    Merip Reportsدورية
 .)Le Monde Diplomatique( بلُمَتيكلو موند دِ الشهرية الفرنسية

 .26الصفحة ، المصدر السابق الذكر، )Ernest Gellner( جلنر إرنست  )٣٤(
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انتقال بمثابة ذلك  رًامفسّ  مي"،القو ءلبناال يبس ييجب دفعه ف ذين المالث" نًاحياأهو  لعنفن اإلى أيذهب جلنر  إن إرنست

(ُدركهايمعالم ى لإدون خلمن عالم ابن 
34F

ن بأالقول لي، حاال نامقالالمقدّم في من التحليل  قًاالانطض، نرفإننا ف. أما نحن )٣٥

دينة ذه المه، يكفي النطق باسم لهذا القول ًافالفخ .سورية الجديدةفي بناء  شكالساهمت بأي شكل من األ همأساة حما

 .)35F٣٦("ًافاغر ًارحج البلد هذا  رعب دمتينهر العنف غدا "دراك أن حديث إللا في معرض

الرجعية ، بين ارسفي التمييز بين اليمين والي تتمثلعد تلم  القضيةن أ ة يدركضمعارلتيارات اض عبخذ إزاء هذا الوضع أ

(في البلد من جديد سيام سيانظ في مجّرد المسارعة القصوى إلى العمل لوجود ، بلةوالثور
36F

عار ش ءجا نامن ه .)٣٧

لى إها اءما ورفيو ياسية،الس نظومةملا ذاقنإلى إ نداءًبصفته جب فهمه يوالذي  ،ًايئفشض نفسه شيئًا الذي يفر ،مقرابيةيالد

"، الشعب هابلغ تيالعن درجة االنسجام االجتماعي  ًاينم"حياة األمة السياسية تعّبر تعبيرًا أ فـ .رجفتبال لمهدّدا مجتمعال ذاقنإ

لمسلمين ا نخواأن اإل مربلغ األ لقد. المجتمع األهلي عتراخجب اي ا زالبهذا المعنى م. و)Michelet()37F٣٨به ميشليه ( نارذكّكما ي

(سوريا وغيرها عوه فيمي" الذي غالبًا ما رفسالاإل لب "الحكممط عن تخلوا
38F

(امجهمرنبفأعلنوا في  )٣٩
39F

أنهم مع إعادة  )٤٠

ة يالدستورئ ومع احترام المباد ، وحرية التعبير، وحرية إقامة الجمعيات، والحرية النقابية)لفكرا يةحر( اسيةسألا ياترحال

أن المفترض أن الدولة  مغر الدولة، ة"داث"حمن  ثر بيانًاكأ هو ام ياسيةالس ةن من الحداثيمبد، ...) الشورىت، فصل السلطا(

 هي القيّمة على الحداثة.

طاب خن الأحين  يفف :ينفقثوسط الم يوذلك االنقسام الذي يظهر ف ض،هكذا نرى كل ما ينطوي عليه الوضع من تناق

 ،جتماعياال البعدلى بمس إ الإمطاف لاية انهفي  رميال ي، طاب الدولةخينا أوهو كما ر ،طبقاتلبمصطلحات ا يالسياس

ُ  رين بترُ آخى كف على ف نفسه.هم عتمجم تدارس في منه القًا رعوا انطش حيحًاص لة الحكم برحًاأفطرحوا مس ،يةئفطالا ةِبَرْأ

 اإلدماجن مسألة أ اضلوا عن افترعْدِيأن و ،االجتماعياالنسجام شكال أعن  يضًاألوا ءاسن يتأ من اآلن فصاعدًاؤالء ه

 ممارستها. لتغطي السلطة تفعل كما  ،لة محلولةأمس

                                                           
 .٩٦، المصدر السابق الذكر، ص)Ernest Gellner( جلنر إرنست  )٣٥(
 .W.J.Mوليام جيمس ميالر ماكنزي ( )، لـPower, Violence, Decisionفي "السلطة والعنف والحزم" (  )Robert Lowellروبرت لوويل (  )٣٦(

Mackenzie،( ) "الذي صدر عن "المنشورات الجامعية الفرنسيةPUFمترجمًا إلى الفرنسية بعنوان ،(  »Pouvoir, Violence, Décision «  ،١٩٧٩ ،
 .111الصفحة 

ك ذلك ما يمكن التعبير عنه، حسب مصطلحات ابن خلدون باالنتقال من "المُلْك الطبيعي"، حيث السيطرة ليست إال عنفًا محضًا، إلى " المُلْ  )٣٧(
 .فيبرالسياسي"، القائم على المنطق، الذي يقابل السيطرة المشروعة التي يقول بها 

 .305، الصفحة ١٩٧١)، Flammarion، منشورات "افْالمَريون" ()Paul Viallaneixفياالنكس (بول )، La voie royale"الطريق الملكي" ( في  )٣٨(
دولة قائمة على الشريعة. وهي في الواقع تأكيد لمبادئ الشرعية، ال لبرنامج حكم حقيقي، ألن هذا الشكل من السلطة لم يقم قط في   )٣٩(

في "الدولة في ) A. Larouiعبدلله العروي ( بعة. إنها "يوتوبيا تعي أنها بوبويتها"، إذا استعرنا عبارةالتاريخ، باستثناء عهد النبي والخلفاء الراشدين األر
)، الجامعة الكاثوليكية L’Etat dans le monde arabe contemporain, élements d’une problématiqueالعالم العربي المعاصر، عناصر إشكالية" (

 Centre de recherches sur le monde arabe )، "مركز دراسات العالم العربي المعاصر" (Université catholique de Louvainفي لوفان (
contemporain (٣)، "الكراس "cahier n° 3 ،(19، الصفحة ١٩٨٠ . 

 .١٩٨٠بيان الثورة اإلسالمية في سورية ومنهاجها، دمشق، تشرين الثاني/نوفمبر   )٤٠(


