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العلويون في مهب السلطة السياسية
راتب شعبو

(((

يعرض علينا التاريخ في سورية ً
واقعا ً
نادرا يسهم في تقديم إجابة على السؤال :ما هي التغيرات التي يمكن أن
تحدث على مذهب ديني باطني (املذهب العلوي هنا) حين تتيح شروط معينة لنخبة من هذه الجماعة املذهبية
أن تسيطر على سلطة الدولة في مجتمع غالبيته الغالبة من مذهب آخر غير باطني (املذهب السني) .كيف تؤثر
السياسة على الدين الباطني أو فيه ،وكيف تتفاعل السلطات السياسية مع الدينية ،وفي أي اتجاه ،وكيف تتحرك
السلطات وتنزاح ،وأين تتركز وما هي جهة استقرارها في سياق هذه السيطرة؟

املذهب الباطني
ال تعني باطنية املذهب الديني ،مثل العلويين أو الدروز ،أنه يستبطن النص القرآني ،أي يرى أن للنص ً
ظاهرا
ً
ً
جزئيا .ذلك أن
وباطنا ،وأن الباطن هو الروح في ما الظاهر هو الجسد .هذا املعنى ال يحدد املذهب الباطني إال
افتراض أن للنصوص القرآنية معان مجازية ودالالت مستترة تتجاوز املعاني القاموسية للمفردات ،أمر شائع
حتى في التفاسير «الرسمية» للنصوص القرآنية .التحديد األهم للمذهب الباطني هو «السرية» ،أي اعتبار تفسيره
الباطني للنص ً
سرا يخصه وال ينبغي البوح به إال ألبناء املذهب نفسه ،ووفق قواعد يجب مراعاتها بغرض صيانة
السر.
على هذا ،تعرض الجماعات املذهبية الباطنية مفارقة شديدة التوتر بين الر�ضى املذهبي ،أي القناعة التامة
بصحة «السر» الذي لديها ،واالطمئنان إليه؛ واالنغالق والقبول بوضعية املغلوب إزاء الدين السائد .هذه
مذهبيا ،كما قد يتبادر إلى الذهن ،بل تعكس باألحرى ً
املفارقة ال تعكس ً
ثباتا ً
ً
ضعفا ً
نهائيا في القناعة
دينيا أو
املذهبية ال يخ�شى معه على الجماعة من االنجذاب أو الضياع واالنحالل في محيط الدين الرسمي الواسع .أهل
املذهب الباطني ال يدخلون في مناقشة دينية مع املذاهب األخرى لكي ال يكشفوا سرهم ،هذه الجماعات ليست
تبشيرية ،وال تطمح إلى التوسع واالنتشار ،ولكنها ،مع ذلك ،جماعات أكثر ً
ثباتا على دينها ،ولها قدرة مدهشة على
عبور العصور واملحن.
األهم من ذلك أن هذه الجماعات الباطنية ال ّ
تعرف نفسها ،وعليه تصبح معرفتها محكومة لروايات ومالحظات
الغير( ،نحن املعرفون بطريقة «هؤالء هم» العلويون ،وليس بطريقة «هذا نحن»)((( .األمر الذي يزيد في كثافة
غموض هذه الجماعات وامتالء تعريفها بالتخيالت والغرائب ،ما يزيد في عزلها وانعزالها.

((( راتب شعبو :باحث وطبيب سوري.
((( كما تقول وثيقة ظهرت على اإلعالم في  ،2016باسم وثيقة االبتدار العلوي ،مجهولة املصدر ،وتحمل عنوان (العلوي في املجتمع ،إعالن وثيقة إصالح هوياتي).
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مفارقة الجماعة الباطنية
االضطهاد الذي تعرض له العلويون ،من ضمن حالة االضطهاد العام التي لحقت بكل محكومي السلطات التي
تعاقبت على سورية ،يحمل ً
طابعا ً
دينيا ،إضافة إلى الطابع الطبقي (ريف ومدينة) .في كتاب «آثار الحقب في الذقية
العرب» نقرأ أن مسلمي مقاطعة صهيون ،بخالف مسلمي بقية املقاطعات في لواء الالذقية الذين كانوا «منقادين
للحكومة وال يميلون للتشويش وال للسرقة وقطع الطرق» ،كانوا «مماثلين للنصيرية في معيشتهم وتعدياتهم
وحبهم للفتن وميلهم للسلب وقطع الطرق وسفك الدماء ..ومع أن لهم ما للنصيرية من الجرائم والذنوب ،لم
تشهر عليهم الحكومة قط عصا التأديب ،التي طاملا أشهرتها على النصيرية ،ما ذلك إال لتحزب مسلمي الالذقية لهم
ومحاماتهم عنهم ،املحاماة التي تبعثهم عليها العصبية والغيرة املذهبية»(((.
السؤال اآلن :إذا كان املذهب الباطني قد نشأ في بيئة دينية وسياسية معادية ،واكتسب خصائصه من ظروف
نشأته ،ما الذي يحل على أهل هذا املذهب حين ينتفي القسر السيا�سي ،أو حين تغيب البيئة السياسية املعادية؟
هل يميل أهل املذهب إلى تخفيف قيود السرية عن مذهبهم؟ وإذا ما قادت األوضاع السياسية إلى تقدم بعض
أبناء املذهب الباطني وتبوئهم مناصب مقررة في الدولة ،كما حصل مع العلويين في سورية ،هل يمكن ألهل املذهب
أن يجدوا في هذا فرصة لنشر مذهبهم ،أي للتحول إلى مذهب تبشيري بغرض تعزيزز السيا�سي بالديني؟
عاديا أن تجد جماعة دينية تؤمن ً
ليس ً
ً
قطعيا ،كغيرها من الجماعات ،بصواب نظرتها الدينية وصواب
إيمانا

موقفها من نظرة الجماعات األخرى ،من دون أن يكون لديها االستعداد إلعالن الصواب الذي لديها ونشره
والدفاع عنه .ليس لدينا من تفسير لهذه الظاهرة سوى أن يكون ثمة خطر «سيا�سي»((( على الجماعة من كشف
«عقيدتها» ،بوصفها أقلية دينية في محيط ديني مغاير .وهذا التفسير يفترض أن في نشر هذه العقيدة الباطنية ما
ي�سيء للعقيدة السائدة إلى حد يمكن أن يدفع أتباع هذه األخيرة ،أو أصحاب السلطة فيها ،إلى أن يثوروا فيشكلون
ً
خطرا على أتباع العقيدة الباطنة املعنية .إذا صح هذا التفسير فإن النتيجة التالية تقول إن زوال خوف أصحاب
العقيدة الباطنية من انتقام أتباع العقيدة السائدة (كأن تتوفر دولة ديموقراطية علمانية تحمي حرية االعتقاد)،
يفتح الباب أمام تحول العقيدة الباطنية إلى عقيدة ظاهرة .غير أن الواقع ال يناصر هذا االستنتاج .املذهب الباطني
يحافظ على باطنيته كما لو أنها جزء جوهري من تعريفه.
ملاذا يحرص أهل املذهب الباطني على السر؟ هل هو الخوف من بطش الدين السائد ،أم املحافظة على السر
ً
من الشيوع ما يفقده سحره وجاذبيته بوصفه ً
سرا ،فضل على ابتذاله بوقوعه في دائرة النقد والسجال؟

ال يبدو أن العقيدة الباطنة ،حاملا تتكون وتتكامل بوصفها كذلك ،قابلة للتحول إلى عقيدة ظاهرة .من املفيد
هنا أن نميز بين العقيدة السرية أو الباطنية وبين الدعوة السرية ،هذه األخيرة تطمح إلى الظهور حاملا يتاح لها
الظرف ،مثل حال الدعوة املحمدية في مرحلتها السرية ،أما السرية في العقيدة فهي من صلب تكوينها الذي ال شك
ساهمت ظروف سياسية محددة في تبلوره .بكالم آخر ،الدعوة السرية هي مسار يسعى ،مع الزمن وتبدل شروط
ً
(محققا) ،ط( ،1بيروت :دار الفارابي )2013 ،ص.27
((( الياس صالح الالذقي ،آثار الحقب في الذقية العرب ،الياس جريج
ً
((( «إن ظهور العلويين كان ً
تغايرا عن أصل االنتظام السيا�سي واالجتماعي السائد حينه .لقد كان استمرارهم وحفظهم كمجموع ،خوضا في سياق ال بديل فيه
ً
عن البقاء أو الفناء .االنعزال واالنغالق صارا -لذلك -ملجأ بل منهجا لحفظ الذات ..فنحن املعتبرون من جيل إلى جيل ،على أساس «السرانية» املرتبطة باعتقادنا
الديني واملفهومة من بعض منا ومن بعض سوانا ،على أنها موجبة التقاءنا غيرنا ثم لكفه عنا» .وثيقة االبتدار العلوي سابقة الذكر.
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ً
ً
أساسيا في هويته.
محددا
القوة ،إلى الظهور والغلبة ،أما العقيدة السرية فهي تكوين منجز تشكل السرية
لنا أن نتصور أن سرية العقيدة أو باطنيتها ،ونمط تلقينها واكتساب معرفتها ،هي مكان مناسب الزدهار
صنوف االستخفاف بالعقائد األخرى ،والسيما منها العقيدة املسيطرة ،األمر الذي يزيد في سماكة جدار انعزالها
وميلها إلى االنغالق الذاتي.

الجماعة الباطنية والسيطرة

ً
لكن هل يعني انغالق الجماعات الباطنية على ذاتها ،أن هذه الجماعات املذهبية ال تحمل ميل إلى السيطرة؟
ً
ً
ً
غريزيا لدى
طبيعيا أو
طموحا
وما سبيلها إلى السيطرة إذا وجد لديها هذا امليل ،وهو موجود بالتأكيد بوصفه
الجماعات؟ جوابنا األولي ،الذي سوف ندقق به ً
الحقا ،هو أن السبيل الوحيد لغلبة هذه الجماعات ،بما هي
جماعات دينية ،هو السبيل السيا�سي القسري ،طاملا أنها ال تقبل في تكوينها نفسه استيعاب أتباع جدد كي تتحول
إلى دين غالب بالتعداد .لكن السؤال التالي هو كيف يمكن ،في العصر الحديث ،أن تسيطر جماعة بوصفها جماعة
أتباعا جدد وال تفصح عن «سرها»؟ الجواب األولي ً
دينية باطنية ال تقبل ً
أيضا هو السيطرة املموهة ،اي سيطرة
ً
بغطاء سيا�سي عبر إيديولوجيا غير دينية ،ايديولوجيا قومية مثل.
الوجود املحدد لهذا املنطق في سورية يقول إن العلويين (بهذه العمومية) خططوا وسعوا إلى السلطة من
خالل الجيش ،عبر االنقالبات ،ثم حافظوا عليها تحت ستار سيا�سي قومي باسم حزب البعث .يفشل هذا القول
في الرد على السؤال :ما الذي يجعل العلويين كتلة سياسية واحدة في حين أن مذهبهم أفقي غير هرمي في تكوينه
ً
ً
معنويا) يمكنها أن توحد إرادة أبناء املذهب؟ واقع الحال
هيكليا وال
وال توجد سلطة أو مرجعية دينية عليا له (ال
أن املنطق السيا�سي يغلب املنطق الطائفي ،ألن املصلحة تغلب العاطفة وامليول العصبوية .العلويون ،كغيرهم
من أبناء املذاهب األخرى ،هم موضوع للسياسة أكثر مما هم ذات لها ،من دون أن يستبعد هذا قدرة السياسة
في شروط محددة على تجيير عاطفة الجماعة العامة لخدمة مصالح سلطة محددة.
على هذا يبدو لنا أن سيطرة أقلية مذهبية غير توسعية ،بوصفها جماعة دينية ،ضرب من الخيال والتوهم
ً
ً
خيال أن جماعة مذهبية انتظمت وأصبحت ً
موحدا ،فمن
حزبا
ألنها تفتقد إلى التماسك السيا�سي (حتى لو افترضنا
املشكوك فيه قدرتها على السيطرة كجماعة مذهبية إال على طريقة سيطرة اليهود في فلسطين ،وهذا غير متاح
في الحالة السورية ال ً
ً
سياسيا) ،وألنها إذا ما وصلت نخبة منها إلى السلطة ،كما حدث في مثال العلويين
ماديا وال
السوريين ،فإن سعيها للمحافظة على السلطة سوف يميل بها إلى التقارب أكثر فأكثر مع األغلبية املذهبية ،طاملا
بقي ثمة قناة مشؤومة تصل بين الديني والسيا�سي وتنفخ الروح الطائفية في املجتمع.
الطابع غير التبشيري للمذاهب الباطنية ينطوي على تخل تام عن املنافسة الدينية كوسيلة للسيطرة ،والقبول
النهائي بالوضعية «االنكفائية» حتى لو توفرت للمذهب الباطني ،على سبيل االفتراض ،الغلبة العددية .لنتخيل،
ً
افتراضا ،أن للعلويين أغلبية عددية في سورية ،فلن يقود هذا إلى خروج املذهب عن سريته بحيث تكون تعاليم
املذهب العلوي هي التعاليم الدينية املسيطرة أو املفروضة على املجتمع .على هذا ،فإن قبول العلويين بأن يتلقى
ً
عدديا في سورية،
أبناؤهم النسخة السنية من اإلسالم في املدارس ،ال ينبع من كون املسلمين السنة هم األكثر
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بل من كون املذهب الباطني ال يصلح ،بطبيعته ،ألن يكون مذهبا للتعليم املدر�سي .ويمكن امل�ضي أكثر من ذلك
على هذا الخط ،بافتراض وجود دولة كل رعاياها من العلويين ،عندها ً
أيضا لن نجد «أسرار» املذهب العلوي
معروضة في الكتب املدرسية للتالميذ ،كما هو حال املذهبين الظاهريين التوسعيين السني أو الشيعي.
ال التفوق العددي وال الغلبة السياسية ألبناء الدين الباطني ،يمكن أن يقود إلى تفوق أو غلبة دينية للمذهب
على املذاهب األخرى .من الناحية الدينية يبقى الدين الباطني في جميع الحاالت على حاله ،أي يبقى ً
ً
«أقلويا»
دينا
في طبيعته ،فال تخرج «حقيقته» إلى العلن وال يظهر باطنه .الدين الباطني يحمل «سريته» كوشم أبدي.

تحررمحتجزللعلويين بعد 1970
التحرر من الخوف ،بعد وصول نخبة من الضباط العلويين إلى أعلى املراكز القيادية في سورية ،حرر العلويين
بالتدريج((( من عقدة الدونية «االجتماعية» الناجمة عن االختالف عن املذهب السائد من جهة ،وعن ترافق هذا
االختالف مع تدن باد في الوضع االقتصادي والثقافي .وقد عزز هذه العقدة ،بطبيعة الحال ،استحالة الدخول في
محاججة دينية مع املذهب السائد ،ومن ثم استحالة استعراض القوة املذهبية الدينية التي يعتقدها العلويون في
مذهبهم .والالفت أن عقدة الدونية هذه لم تظهر فقط بوصفها عقدة اجتماعية بل وبوصفها عقدة «دينية» ً
أيضا.
املفارقة الالفتة هنا ،أن العلويين ،على الرغم من اعتدادهم الداخلي بصوابية مذهبهم ،وعلى الرغم من مقاومتهم
الدائمة لكل املحاوالت التبشيرية((( سواء منها املسيحية القديمة أم الشيعية الحديثة ،كانوا يبدون ً
دائما ،ربما
بتأثير تاريخ طويل من الخوف والحيطة ،ما يشبه «الخجل» من إظهار ما ي�شي بمعتقداتهم العامة أمام املسلمين
وكثيرا ما يحاولون طمس الخالفات املذهبية معهم منغلبين ً
ً
دائما للمذهب السائد .الكالم هنا يدور عن
السنة،
عموم العلويين وليس عن «علمائهم».
في وثيقة «االبتدار العلوي» التي سبق ذكرها ،يقدم أصحاب الوثيقة املجهولون الذين يصفون أنفسهم
ً
بأنهم َّ
مفهوما للدين يتجاوز فكرة «الفرقة الناجية» ويقبل بالتعددية الدينية بمعنى تعددية النظر
«مفوضون»،
الديني« ،ليس من العلوية في حقبتها الجديدة((( أن يؤمن أبناؤها بأنهم وحدهم من قد يظفر بالنجاة في امتحان
املآل إلى هللا ..يقطع العلويون بأنهم عافون عن فكرة الطوائف الناجية والشعوب املختارة ومؤمنون بفكرة وجود
األخيار والفضالء في كل امللل والنحل» .بصرف النظر عن هوية كاتبي الوثيقة وموقعهم وتمثيلهم ،يمكن مالحظة
أن محاولة تجاوز االنعزال تنحو باملذهب الباطني إلى نوع من «الديموقراطية» الدينية التي ال تطمح ألكثر من
((( نقول بالتدريج ألن ما تراكم في الوعي لقرون من الزمن ال يمكن أن يزول بسنوات قليلة .بعد أكثر من عقدين على وصول حافظ األسد إلى املركز األول للسلطة
في سورية ،وما أعطى العلويين ً
قدرا من الشعور باألمان تجاه املذهب السني بالتحديد ،ألنهم باتوا أهل سلطة ،ظل العلويون يمتنعون عن الكثير من مظاهر
ً
مذهبهم اللفظية أو السلوكية في حضرة ابناء املذهب السني ،حتى حين يكون هؤالء بضيافتهم .يحرص العلويون مثل على إخفاء حقيقة قبولهم شرب الخمر في
أعيادهم الدينية إذا تواجد مسلمون سنة ،كما يحرص العلويون على عدم القسم «باإلمام علي» في حضرة املسلمين السنة ،ويشهد الكاتب على حادثة طريفة
ً
قام فيها األب بجمع أبنائه الصغار وتنبيههم بحفظ ألسنتهم عن القسم الدارج (واإلمام علي) حاملا يصل صديقه املسلم السني وعائلته الذين سيحلون ضيوفا
عندهم في القرية.
((( يمكن مراجعة :حسان القالش ،قطار العلويين السريع( ،بيروت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر).2017 ،
((( تنكر الوثيقة أن تكون «ابتدار إصالح ديني سواء في معتقدات أو في طرائق» ،مع ذلك تقول إنها «ترسم للعالم دستور هويتنا الجديدة» وتتكلم عن «العلوية
في حقبتها الجديدة».
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تحقيق املقبولية في الوجود ،على مبدأ اإلسالم الوليد في املرحلة املكية من الدعوة« :لكم دينكم ولي ديني «(((.
ً
هيمنيا ،أو ال ينزع إلى الهيمنة ،وأق�صى ما يبتغيه من الناحية املذهبية
املذهب الباطني في تكوينه العميق ليس
أن ُيقبل وجوده وسط بقية األديان واملذاهب ،فهو ال يطمح إلى كسب أتباع جدد ،كما أنه ال يبدي خشية من
ً
ً
متميزا يكمن في إشكالية العالقة
انقالب أتباعه .من هذه الزاوية فإن التجربة السورية بعد  ،1970تعرض خطا
بين السياسة التي هي نزوع دائم للهيمنة ،توالها عسكريون من بيئة علوية ،ومذهب باطني غير هيمني في تكوينه
ً
رباطا ً
ً
مساندا
متينا
األصلي .في هذه العالقة عملت السياسة على تحريض الجانب العصبي في املذهب ليشكل
للسلطة ،بغالف سيا�سي (فاملذهب العلوي ال يوفر غطاء ً
دينيا للهيمنة) .وفي الوقت نفسه سعت السلطة إلى
تبديد املرجعية الدينية لرجال الدين العلويين املستقلين بوجه خاص ،وإلحاق املشايخ برجال السلطة السياسة.
النتيجة كانت تعزيز العصبية العلوية وإضعاف املذهبية الدينية العلوية ،أو بلغة أخرى ،تعزيز الطائفية العلوية
ً
أشخاصا ذوي
وإضعاف الدين العلوي .البضاعة املطلوبة للسلطة هي علويون طائفيون في نظرتهم ،وليست
ً
معرفة دينية .تلك هي النتيجة التي يمكن رصدها بعد  .1970وقد تكون هذه النتيجة ،فضل على ما تكشف من
عدائية السلطة تجاه املجتمع بعد  ،2011هي ،في تصورنا ،الدافع وراء إصدار وثيقة االبتدار العلوي املذكورة
أعاله ،والتي تعلن التنصل من نظام األسد مع نفي صريح لالنتماء إلى املذهب الشيعي.
ً
ً
مزدوجا في املجتمع السوري ،فهي تظهر ً
تقربا ومراعاة شديدة للمذهب السني
تمارس سلطة األسد سلوكا
األكثري((( ،وتبث ،في الوقت نفسه ،روح طائفية في الوسط العلوي بسبل مباشرة ،عبر لغة طائفية صريحة في
األوساط الضيقة ،فعلى سبيل املثال ،يكثر رجال السلطة ترداد القول :متى كان يمكن للعلوي أن يرفع رأسه قبل
اليوم؟ وسبل غير مباشرة عبر استناد النواة الصلبة للسلطة على مجموعة من الضباط العلويين الذين توحدهم
ً
تواطؤا ً
علويا ال يرى
عصبية جمعت بين العصبية الطائفية وعصبية املصلحة .تطلبت هذه االزدواجية السلطوية
في «الظاهر السني» الصريح للسلطة سوى ظاهر تمويهي ،وير�ضى أو يقتنع أن «باطن» هذه السلطة أي حقيقتها
ّ
هو أنها «سلطة علوية» .تبطن هذا التواطؤ العلوي مع السلطة ،عصبية طائفية ،وتسوغه خشية لم تكف السلطة
عن بثها في الوسط العلوي مستفيدة من بروز تيارات سياسية إسالمية توحد بين السلطة والعلويين .الصيغة
التي أرادت سلطة األسد إيصالها للعلويين تقول :نحن نر�ضي املجتمع السني بهذه القشور لكي نضع «اللب» أي
السلطة في يد العلويين .باملقابل ،اشترك معارضو األسد اإلسالميون مع العلويين في إعدام قيمة «الظاهر السني»
للسلطة ،واعتبارها بالواقع «سلطة علوية» .التواطؤ العلوي املغشوش بوهم السلطة يضمر نظرة طائفية ،في
ما الرفض اإلسالمي «للسلطة العلوية» يعلن طائفيته ،على هاتين الركيزتين الطائفيتين (املضمرة والظاهرة)
استقرت سلطة األسد لعقود .هكذا أسست السلطة ذات الغالف البعثي وذات اللغة القومية والتقدمية ،لخط
ً
صراع طائفي لم يكف عن امتصاص كل طاقة تغيير سيا�سي في املجتمع السوري وصول إلى التدمير الشامل الذي
((( كانت الدعوة اإلسالمية في املرحلة املكية ال تريد سوى السالمة فيما هي تتطلع إلى سيطرة مستقبلية ،وحين حازت على القوة عملت على نسف املبدأ نفسه
الذي استندت إليه في مرحلة الضعف .في هذا الجانب ال يوجد تشابه بين الحالتين (املذهب الباطني والدعوة املحمدية في مرحلتها املكية) ،ذلك أن املذهب الباطني
ال ينطوي ،في صلب تكوينه ،على أي ميل للسيطرة املذهبية.
ً
ً
ً
مستمرا لسلطة األسد األب كما تشهد سنوات حكمه املديد ،ومن املفهوم في السياق نفسه زواج أبنائه تاليا من عائالت
هاجسا
((( إرضاء رجال الدين السنة كان
سنية ً
جريا على سياسة تسعى إلى كسب عنب الشام بالسياسة الظاهرة وبلح اليمن بالسياسة املستورة .من الالفت أن لعبة الظاهر والباطن مارسها النظام على
ً
طول الخط ،هناك دائما مواقف معلنة وتفسيرات مستورة ،الغرض هو كسب جمهور على الطرفين ،من لم ترقه املواقف الظاهرة يمكن كسبه عبر الدعاية
ً
املخفية .هكذا مثل شارك األسد في عاصفة الصحراء مع األميركيين إلخراج صدام حسين من الكويت ،لكي ال يتمادى التحالف الدولي حينئذ في ضرب الجيش
العراقي.
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صار إليه.
خالل عقود سيطرة نظام األسد ،تحول الشعور السوري العام تجاه العلويين من النبذ إلى املهابة .صار
العلوي أكثر جرأة على التحدث باللهجة التي أخذها من بيئته من دون أن يتكلف تصنع لهجة مدنية ،كما في
ً
شعورا ً
مهما بالتحرر يسمح
السابق ،في مسعى منه إلى إخفاء هويته املذهبية واالجتماعية .ال شك أن في ذلك
بالتصالح مع الذات .غير أن خروج العلويين من دائرة التهميش أو النبذ ،أو هذا التحرر العلوي ،لم يأت في سياق
تحرر املجتمع السوري ،بل جاء في سياق تكريس سلطة مستبدة تستثمر في إيهام العلويين بأنهم أصحاب سلطة،
فوجدوا أنفسهم يخرجون من التهميش إلى سيطرة متخيلة ،ولكن ليس إلى مساواة تؤسس لصعيد وطني مشترك
يهمش االنقسامات املذهبية والطائفية.
باتت اللهجة العلوية مصدر سلطة (وإن كانت موهومة إلى حد كبير) حتى بات غير العلوي يقلدها بغرض
اإليحاء بأنه ذو صلة بالسلطة األمنية التي تثير الرعب في املجتمع .وبات يمكن للعلوي أن يتجرأ على التدليل على
هويته املذهبية من خالل رموز معينة ،مثل وضع شريطة خضراء في املعصم ،أو وشم سيف “ذو الفقار” .غير
أن كل هذا “التحرر” الظاهر لم يغير ً
كثيرا في ضعف املوقف الديني للعلويين إزاء الدين املسيطر .االمتالء بالقوة
األمنية لدى العلويين ،لم يترافق ولم يقد إلى امتالء بالثقة املذهبية إزاء املذهب السني .بعد كل �شيء ،بقي في
الذهن العلوي أن السنة هم متن املجتمع السوري وأن هذه الحقيقة ال يمكن تجاوزها .لذلك كلما اقترب العلوي
من فكرة السيطرة العلوية على السلطة أكثر ،كلما أوجعه وأقلقه الشعور بحقيقة السيطرة السنية على املجتمع.
ألن هذه املقاربة الطائفية تضع العلوي املشبع بها أمام سؤال عويص :إذا كان أهل السنة يكرهوننا ،وهم متن
املجتمع السوري ،فما العمل؟ من نافل القول أن املقاربة الطائفية التي تنسف الصعيد املشترك بين السوريين
عبر إحالتهم إلى هويات دينية ومذهبية متواجهة ،ال تفتح الباب إال أمام عالقات سيطرة مذهبية (صريحة أو
مستورة) ،وفي كل الحاالت ،يتبين في آخر النهار ،أن الخاسر األكبر في هذه الحال هي األقليات الدينية(.((1
حين أفرجت جبهة النصرة (فرع القاعدة في سورية) في صيف  ،2018عن النساء العلويات اللواتي كان التنظيم
قد اختطفهن من قرية اشتبرق (أهلوها علويون معظمهم) ،استقبل األهالي املخطوفات بزيهن “اإلسالمي”
الجديد ،فقد كن يرتدين الحجاب املفروض عليهن من الخاطفين اإلسالميين املتشددين ،وبعد تحررهن من
سلطة الخاطفين ووصولهن إلى أهاليهن وبيئتهن االجتماعية ،لم تتجرأ أي منهن على نزع الحجاب املفروض
والذي يشكل أحد أهم رموز الخاطفين ،كما لم يقدم أي من األهالي على فعل ذلك .على الرغم من قسوة اللحظة
واحتدام الصراع (وربما بسببهما) ،وعلى الرغم من رفضهم السيا�سي الشديد للجهة الخاطفة ،لم يتجرأ أحد
من العلويين على إزاحة رمز الخاطفين «السنة» عن رؤوس املخطوفات .ما كان األمر سيكون على هذا الشكل
لو كان الخاطفون من مذهب آخر غير املذهب السني ،وقد فرضوا زيهم املذهبي على النسوة املخطوفات .حينئذ
كان من الراجح أن يتسابق العلويون على انتزاع الرمز املذهبي املفروض على نسائهن املحررات .غير أن األهالي،
تحديا ً
في الحالة املثال الذي نتناوله ،تحسبوا من أن يبدو رمي الحجاب ً
معلنا (أمام الكاميرات) للمذهب السني،
فاضطروا إلى احترام التغيير الشكلي الرمزي الذي فرضه الخاطفون على نسائهم ،والذي ال يلزمهم به فقههم
ً
(مترجما) ،ط( ،1الدوحة :مركز حرمون
(  ((1من املفيد ،في هذا الجانب ،العودة إلى كتاب تورشتين شيوتز وورن ،العلويون ،الخوف واملقاومة ،ماهر جنيدي
للدراسات املعاصرة ،)2018 ،والسيما الفصلين الخامس والسادس« .يصف العلويون سورية املعاصرة ،بأن االستقرار الذي يختبره العلويون اآلن هو محض
مدة راحة من (النظام الطبيعي) حين يكونون الطرف الذي يتلقى سوء املعاملة والظلم ..بعض العلويين يقولون إنهم يتمنون لو كانوا غير علويين» .ص.134-133
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املذهبي .هكذا استقبل االبن أمه املحررة وهي على هيئة لم يعتد أن يراها فيها ،هيئة تشكل في الواقع اعتداء على
ً
مكرها ،أمام الكاميرات على األقل ،نتيجة استبطان انغالب ديني أو دونية
صورتها املألوفة في نظره ،غير أنه قبلها
دينية تجاه املذهب السائد.
هنا نقترب أكثر من تحديد هذه املفارقة بين الر�ضى الديني التام ضمن الدائرة الداخلية ،وإعالن االنغالب
الدائم أمام املذهب السائد ،على الرغم من عقود مما يعتبر في الوعي العام ،سيطرة علوية على الدولة السورية.
هذه املفارقة العجيبة التي تجعلنا نشهد كيف أن جماعة دينية ال تخ�شى على مذهبها من أن يدرس أبناؤها املذهب
السائد في املدارس ،وال تهتم لكون الدولة تتبنى املذهب السائد من حيث الطقوس واألعياد من دون أن تكترث
ً
تلقائيا أمام طقوس املذهب السائد ،ولغته ،وكأنهم يخجلون
بمذهبها وطقوسها ،مفارقة أن ينسحب العلويون
من مذهبهم على الرغم من تمسكهم الشديد به ،ورضاهم التام عن «سره» .صحيح أن كل املذاهب على رضا تام
بذاتها ،غير أن املذاهب التبشيرية ال تقبل أن تنسحب أمام املذاهب األخرى ،وال أن يدرس أبناؤها في املدارس
تعاليم مذهب آخر سوى مذهبهم .املفارقات السابقة تقول إن هذه الجماعة ال يخالطها أدنى قلق على تماسكها
املذهبي مهما حصل .هكذا تعرض علينا الجماعة املذهبية العلوية (كنموذج عن املذاهب الباطنية) حالة يبدو فيها
ً
الضعف داللة قوة ،ويبدو مظهر االنغالب داللة ثقة بالثبات ،ويبدو االحترام الظاهر للمذهب السائد شكل من
االستهانة بقدرته على تفكيك اللحمة املذهبية للجماعة الباطنية.

بحث العلويين القلق عن شكل خارجي ملذهبهم
العقود العديدة من سيطرة نخبة عسكرية علوية على الدولة السورية ،قادت ،بخالف املتوقع ،إلى اقتراب
ً
التدين العلوي من التدين الظاهري السائد ،أكان ً
شيعيا .ففي حين بالغت النخبة العلوية املسيطرة في
سنيا أو
استرضاء رجال الدين السنة وأتباعهم ،تحت ضغط حاجة الرئيس «أول رئيس غير سني للدولة السورية» للقبول
من جانب النخبة الدينية للمذهب السائد ،مال رجال الدين العلويون ً
أيضا للتشبه أكثر باملذهب املسيطر ،في
سعيهم للرد على مشكلة طرحها وصول نخبة علوية للسيطرة على الدولة السورية ،ودوام هذه السيطرة ،وهي
تقديم شكل ظاهري للمذهب العلوي الذي بات ،بسبب وصول ضباط علويين إلى راس السلطة في سورية ،محط
أنظار لم تكن تعبأ به .كما لو أن املوضوع الذي طرح نفسه على رجال الدين العلويين هو تقديم تغييرات في
الدين ،من حيث الشكل والطقوس ،ليكون ً
مرئيا لعيون اآلخرين ،أو على األقل ليكون له شكل وصورة يبدو
عليهما ،بعد أن باتت معرفة هذا املذهب مطلوبة وبات يثير الفضول ويكثر الطلب على معرفته .كما يسعى أهل
البيت إلى ترتيب بيتهم وتزيينه بأشياء مجلوبة الستقبال ضيوف.
سريا في تعاليمه ورؤيته ،بل ً
مذهبا ً
ً
أيضا
من املعروف أن املذهب العلوي هو مذهب باطني ليس فقط في كونه
في طقوسه وشكله الخارجي .ال يوجد في املجتمع العلوي معالم دينية يستدل من خاللها على مذهب الجماعة ،كما
ً
يمكن االستدالل مثل على إسالمية الجماعة السنية من املساجد وعلى مسيحيتها من الكنائس .ال توجد بيوت
أو أماكن محددة للعبادة ،ولن تجد الرجل العلوي وهو يتعبد ربه في صالة طقوسية ظاهرة ،فالعلوي يصلي في
ً
قلبه أينما كان ،ويمكنه إنجاز صالته بينما هو يقوم بعمله في األرض مثل .كما يعتبر العلوي املؤمن أن الطهارة في
القلب كافية للبدء بالصالة من دون الحاجة إلى طهارة مستمدة من االغتسال (الوضوء) .كما ال يفرض املذهب
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ً
وغالبا من كبار السن(.((1
على العلوي فريضة الحج أو الصيام .هناك من يقوم بهذه الطقوس ،ولكنهم قلة
ً
حين سعى العلويون إلى إعطاء مذهبهم شكل ما ،لم يجدوا سوى الشكل اإلسالمي السائد ،لذلك انتشرت في
ً
القرى العلوية ظاهرة بناء املساجد .وقد بقيت هذه املساجد ،في الواقع ،شكل بال وظيفة على اعتبار أن املؤمن
العلوي ال يحتاج إلى مسجد للصالة .على هذا تحول املسجد إلى مكان إلقامة العزاءات باألحرى .وفي كثير من
القرى العلوية تحولوا بالفعل عن بناء املساجد إلى بناء مكان يناسب وظيفته الحصرية هي إقامة العزاءات ألهل
ً
القرية ،وأسموه ًّ
«مبرة» .كما ازداد بشكل ملحوظ عدد امللتزمين بصيام رمضان ،وبدأنا نشهد ميل ،وإن يكن
ً
ضعيفا ،لدى شابات علويات الرتداء الحجاب .ال نغفل أن وراء هذه الظاهرة أسباب سياسية ،يمكن صوغها
بوجود نزعة شعبية عميقة للتصالح مع األكثرية السنية ،وال سيما في عقب مجزرة حماة ،ويمكن فهمها على أنها
رسالة تبرؤ شعبية من مسؤولية أحداث البطش الرهيبة التي أوقعها النظام باملتمردين السنة في ذلك الزمن،
مع شيوع تصور يضع العلويون والسلطة «العلوية» في سلة واحدة .إلى هذا ،نعتقد أن العلوي يحمل ،في معرض
الحديث عن األديانً ،
قلقا يلخصه السؤال :ما هذا الدين الذي ال شكل له وال يفصح عن باطنه؟ ما هؤالء املؤمنون
الذين ال يصومون وال يحجون وال يصلون صالة اإلسالم وال يحرمون الخمر ...إلخ؟
دخل مبشرو املذهب الشيعي على الخط في هذه اللحظة ،لحظة شعور العلويين بضعف مالمح دينهم ،وتصدي
ً
ً
ً
مذهبا مغفل
وبعيدا عن األعين،
رجال الدين العلويين ملهمة تقديم شكل ظاهري ملذهبهم إلى العالم ،بعد أن كان
ً
ً
سعيدا به .استفاد املبشرون الشيعة ذوو الدعم اإليراني من السلطة التي أتيحت لهم جراء
ومكتفيا بالظل ،وربما
العالقة املتينة التي جمعت السلطة السورية األسدية مع السلطة الدينية اإليرانية ،واستفادوا من حاجة املذهب
ً
تقريبا بال شكل خارجي ،ال�شيء الذي صوره املبشرون الشيعة على أنه ضعف
العلوي إلى الظهور في حين إنه
ّ
مذهبي ،وبشروا بأن القوة تكمن في التشيع.
بين االنضباط والتراتبية الشيعية ومهارة الكالم واملحاججة لدى الدعاة الشيعة والشكل املتبلور للمذهب
الشيعي ،وبين بساطة الواجبات الدينية وانعدام الثقل الديني في الحياة اليومية للعلويين وبساطة رجال دينهم
وشبه انعدام الشكل الظاهري الطقو�سي ملذهبهم ،انقلب عدد من العلويين إلى املذهب الشيعي بوصفه مذهب
جاذب في دقة تنظيمه وفي علو كعب مبشريه باملحاججات الدينية واالطالع التاريخي ...إلخ ،واألهم ربما هو شعور
العلوي املنقلب أو املتشيع أنه بات على مذهب يمكنه من محاججة ومواجهة املذهب السني الذي طاملا انكسر
أمامه في مرحلته العلوية( .((1غير أن هذا املسار تعرقل بتأثير عاملين ،شعبي وسلطوي .األول هو مقاومة التغيير
املذهبي التي أبداها العلويون طوال تاريخهم ،بما في ذلك مقاومة التشيع على الرغم من االغراءات املادية في وضع
ً
اقتصادي صعب .والثاني هو عدم رغبة السلطة األسدية في انتشار التشيع بين العلويين ،أول ألن هذا يخرجهم
تنظيما ً
من دائرة نفوذ السلطة ويضعهم في الدائرة اإليرانيةً ،
ً
دينيا له أرباب ينافسون
وثانيا ألن التشيع يخلق
أرباب السياسة ،وهو ما ال يريده أهل السلطة األسدية .معروفة في الساحل السوري قصة تصفية الدكتور
( ((1ينظر املذهب العلوي إلى الطقوس على أنها أدوية ملرض ،وأن الجسم السليم ال يحتاج إلى أدوية .ويفهم العلوي الحج على أنه رحلة العقل إلى القلب ،وليس
ً
ً
ً
حجريا أينما كان.
فيزيائيا إلى مكة ،وأن بيت هللا هو قلب املؤمن ،وليس مبنى
انتقال
(  ((1يبدو لنا أن كل كسب شيعي في سورية يذهب إلى رصيد تخريب املجتمع السوري ،ذلك أن املذهب الشيعي هو مذهب مواجهة مع املذهب السني على عكس
الحال بالنسبة للمذاهب الباطنية املتواجدة في سورية والتي تقر للمذهب السني بالسيادة ما يحول دون صراعات طائفية رهيبة كالتي شهدها العراق بعد االحتالل
األميريكي.
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املهلب حسن في  ،1984بسبب صالته مع إيران ودعوته العلويين للتشيع ،ومعروف ً
أيضا حل جمعية اإلمام
ً
املرت�ضى في العام نفسه ألنها شكلت مدخل للتشيع.
ما يسترعي االنتباه ،أن سورية لم تشهد ،بعد املرحلة العثمانية مسعى إسالمي سني لكسب العلويين كما
فعل الشيعة ،على الرغم من أن تاريخ سورية في الحقبة العثمانية حافل بمساع لدفع العلويين إلى اعتناق
املذهب السني( .((1هل يكمن السبب في االنشغال بالهم الوطني بعد الدخول الفرن�سي إلى سورية ،ثم سيطرة
األيديولوجيات الكبرى بعد االستقالل كالقومية واالشتراكية؟ يمكننا بعد  1970رد األمر إلى بروز حساسية
مستورة حالت دون قيام أي مسعى سني بهذا االتجاه .وقد يكون في النتائج الهزيلة أو الفاشلة التي منيت بها املساعي
العثمانية على الرغم من ثقل القوة العثمانية ،ما أقعد الدعاة السنة في سورية عن السعي لتحويل العلويين.

السلطة و«ديموقراطية» املشيخة العلوية
من التغيرات املهمة التي طرأت على املمارسة الدينية العلوية بتأثير استمرار سيطرة نظام األسد ،هي كسر
ً
الحاجز التقليدي بين فئتي املشايخ والعامة .بات من املمكن ملن يشاء أن يصبح شيخا ،وأن يقوم بوظيفة الشيخ
املعروفة في الوفيات والزواجات واألعياد .يتندر العلويون بالقول إن «خريجي» السلطة ،وال سيما منهم مساعدو
الجيش أو األمن املتقاعدون ،يواصلون سلطتهم بأن يصبحوا إما مشايخ أو أصحاب مكاتب عقارية .هذا االبتذال
في موقع الشيخ العلوي ،رافقه بروز ظاهرة املشايخ العلويين األكاديميين الذين يتخرج غالبهم من معاهد تعليم
شيعية من دون أن يعني هذا تشيعهم ،مثلما أن تخرج بعضهم من كلية الشريعة في دمشق ال يعني تحولهم إلى
املذهب السني.
إذا كان الشيخ (املساعد السابق أو ابن السلطة) كهل يتمتع بسعة خبرته السلطوية وعالقاته ،فإن الشيخ
األكاديمي شاب يتمتع بمعرفة دينية أعمق ،غير أن كليهما جاءا على حساب خطوط املشيخة العائلية التقليدية،
األمر الذي أف�ضى إلى تفتيت السلطة املعنوية لرجل الدين العلوي ،وإضعافها .شيوع املشيخة حقق لسلطة
األسد إضعاف سلطة املشيخة التقليدية ،وضرب استقالليتها النسبية ،كما حققت السلطة عبر «ديموقراطية»
املشيخة اختراق العلويين ليس فقط من الناحية األمنية بل من الناحية الدينية ً
أيضا ،من خالل تمشيخ فئة
من الناس هي امتداد السلطة وابنتها من حيث الوالء والعقلية .النتيجة أن حضور رجل الدين العلوي يتراجع
في املجتمع ،ويزداد ً
ضعفا أمام حضور رجل السلطة .ففي الضمير العميق لقسم كبير من العلويين أن «تحرر»
العلويين ال يعود الفضل فيه إلى رجال الدين بل إلى رجال السلطة .وعلى هذا ،تقبل العلويون التحول الذي
افتتحته السلطة والذي ينتقل من خالله رجل سلطة سابق إلى رجل دين ،وكأن في ذلك عرفان يقدمه املجتمع
العلوي ألهل السلطة «املحررين» بكسر الراء .هكذا تسربت السلطة السياسية إلى املذهب العلوي عبر نافذة
العرفان أو الفرض ،ولم يكن بمقدور املشايخ التقليديين مواجهة هذا التحول .في املحصلة تطور لدى رجال
الدين العلويين (وبشكل خاص منهم أبناء السلطة املذكورين) تقدير لرجال السلطة فتح الطريق أمام إسباغ قيمة
دينية ،وليس فقط سياسية ،على الكبار منهم ،كما هو الحال مع حافظ األسد.
(  ((1يمكن العودة إلى الفصل الخامس من كتاب ستيفان وينتر ،إصالح امبراطوري واستعمار داخلي ،تاريخ العلويين من حلب القرون الوسطى إلى الجمهورية
ً
(مترجما) ،ط(،1الدوحة :مركز حرمون للدراسات املعاصرة ودار ميسلون للطباعة والنشر والتوزيع .) 2018
التركية ،أحمد نظير أتا�سي و باسل وطفة

289

العددان الثالث عشر والرابع عشر -كانون األول /ديسمبر2020

ملف العدد

خالصة

ً
نموذجا لدراسة تأثير السلطة السياسية املستبدة على
تفيد املالحظة املباشرة للحالة السورية ،بوصفها
تركيبة املذهب الباطني وصورته ،حين يتولى هذه السلطة عسكريون من املذهب نفسه ،ويجعلون من جماعتهم
املذهبية ً
سندا لديمومة السلطة ،أن املذهب الباطني ال يتخلى عن «سريته» مع تبدل األوضاع السياسية .وأن
هذا املذهب ال يميل ،بأي حال ،إلى االصطدام «الديني» مع املذهب الرسمي .على العكس من ذلك ،فقد دفع
تسليط األضواء على الطائفة العلوية بعد  ،1970بصورة خاصة ،إلى توليد نزوع شكالني لدى العلويين يهدف
إلى إضافة عناصر شكلية من الدين الظاهري (الشيعي أو السني) إلى حياتهم الدينية ،كما لو أن العلويين يأخذون
على أنفسهم بساطة دينهم.
ال يمتلك املذهب العلوي نزعة توسعية أو تسلطية ،ولذلك فإن سلطة األسد التي جمعت االستبداد إلى
العصبية الطائفية ،ولدت عالقة داخل الجماعة العلوية بين رجال السلطة ورجال الدين يكون لألخيرين فيها
موقع التابع ،حتى لو تمت مراعاة االعتبارات الشكلية في هذه العالقة .وحين يتمشيخ رجل السلطة السابق ،فإنه
يستمد من سلطته قيمة مضافة إلى وظيفته الدينية املستجدة.
ال بد أن العلويين يدركون في العمق ،شأنهم في ذلك شأن أي جماعة مذهبية باطنية كان يمكن أن تكون في
موقعهم ،أن العصبية الطائفية ال يمكن أن تشكل ً
أساسا يركن إليه ألمن الجماعة ومستقبلها ،وأن بناء مشترك
وطني هو مصلحة لهم قبل غيرهم .غير أن مقتضيات سلطة سياسية األسد التي توهموا أنها حررتهم ،أحيت فيهم
العصبية الطائفية على حساب الوطنية ،وأحيت بذلك النزوع الطائفي غير الوطني في مجمل املجتمع السوري،
ذلك كله من دون أن تظهر في اللغة الظاهرة للنظام أي كلمة طائفية.
بتنا اليوم أمام حالة يحتاج فيها إلى تحرير املذهب العلوي مع غيره من املذاهب ،التحرر من سلطة األسد
وأشباهها ،لكي يعود املذهب إلى مجاله الديني ،وتكف السلطة السياسية عن خلق العصبيات الطائفية واالستثمار
فيها كما كان الحال في سورية منذ نصف قرن على األقل.

290

