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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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امللخص

حاولت كثيٌر من األبحاث الحديثة فهم دور الطائفية في الصراع السوري، إال أن قلة من الدراسات تناولت 
هذه القضية بنظرة عمودية، من القاعدة إلى القمة، من خالل دراسة تجارب الناس اليومية واملعيشة. 
تسعى هذه الدراسة للوصول إلى مسارات تشكيالت الهوية الطائفية، من خالل روايات الالجئين السوريين 
التي تعّبر عنها قصٌص تدور حول الثورة والحرب األهلية الناشئة. وتتساءل الدراسة عن الكيفية التي ُيختبر 
فيها الجدل الطائفي وانعكاسه، من منظور السرديات الجزئية لالجئين، ومن الطرق التي تتوافق بها هذه 
التجارب مع األطر املسيسة التي تعمل على املستوى الكلي. من خالل اتخاذ مفهوم »الطائفية« نقطة نظرية، 
تدافع الدراسة عن مقاربة هوية ديناميكية، عند محاولة فهم العمليات املعقدة للهويات املتنازع عليها 
 من الطائفية، قد ُيقّدم فهًما أكثر 

ً
واملتنافسة. وتشير الدراسة إلى أن استخدام مفهوم »التطييف«، بدال

ردة وتعبئتها، في صراعات مثل الصراع 
ّ
دقة للعمليات التي يتم فيها بناء الهويات الدينية بصورة خطابية مط

السوري. 

متعددي  سوريين  الجئين  مع  عميقة،  سردية  مقابالت  على  الدراسة  لهذه  الكيفي  التحليل  يعتمد 
الديانات يقيمون في النرويج، تنقسم قصصهم إلى أربع مجموعات سردية، وتتناول األمل والخوف واإليذاء 
أو التضحية وكذلك الكراهية وعدم الثقة. من خالل عمليات تطرف الثورة والحرب، تسرد كل مجموعة من 
هذه املجموعات ذكريات ولحظات وتجارب معينة، أسهمت -بطرق مختلفة- في معرفة وتشكيل قضايا الهوية 
وتصورات »اآلخر الديني«. وتكشف قصصهم مجتمعة منعطًفا مهًما، يمكن من خالله دراسة التعقيدات 

املحيطة بالدين والهوية والصراع، دراسة أوضح وأدق.
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1. املقدمة

»أتيحت لنا الفرصة لتنفس الحرية، وكان ذلك شعوًرا رائًعا. لقد شعرُت بأننا ُولدنا من جديد«؛ »الطائفية 
تجري في دم سورية.. إنها ليست قضية إيجابية أو سلبية، إنها واقع«؛ »وصلت الطائفية إلى نقطة يعرف فيها 

الجميع أنها اآلن باتت أبدية، وستجرف الجميع إلى الجحيم«! (1)

تصّور تمثيالت اليوتوبيا والديستوبيا إطاَرين قهريين، مجازًيا، يلّفان القصص التي جمعتها من الالجئين 
ردة ألصوات الالجئين. تتأرجح 

ّ
السوريين في املنفى. وهما يؤطران مًعا مساحة سردية تحدث فيها تعددية مط

تلك األصوات، بين اآلمال املليئة بالحيوية عن عصر جديد وديمقراطي بدأ بالثورة في عام 2011، ومشاعر 
اليأس باالنحدار الالحق إلى العنف والحرب والتهجير القسري. إن مسألة »الطائفية« أو الطرق التي يتم بها 
بناء الهويات واالختالفات الدينية وتعبئتها واكتسابها للزخم، اجتماعًيا وثقافًيا وسياسًيا، هي جزٌء ال يتجزأ 

من هذه القصص.

إن حالة الطائفية في سورية، من منظور الالجئين السوريين، ظاهرة مثيرة لالهتمام ال بّد من دراستها؛ 
حيث إن تاريخ البالد الطويل، من التنوع العرقي والديني والتعايش السلمي بين الثقافات، مثيٌر لالهتمام 
ا للما�ضي يتقيد به جميع السوريين. وراء أحداث عام 2011 

ً
والتساؤل، وإن لم يكن بالضرورة تفسيًرا مشترك

، عن األسباب التي جعلت سورية تنحدر 
ً

 عاًما وشامال
ً

وما بعده، هناك سياق متعدد الطبقات يثير سؤاال
بهذه السرعة إلى صراع عنيف، وتغذي االنقسامات على أسس طائفية. تتمثل إحدى طرق تتبع »جذور » 
وتطور هذه الخالفات وآثارها الدينية، إن جاز لنا التعبير، في أن نصغي جيًدا لالجئين السوريين املشتتين 
في بقاع األرض، عن تلك الخصومات وتداعياتها الدينية. تحاول هذه الدراسة، مسترشدة ببعض األسئلة، 
تتبع عمليات التطييف ]استخدام الطائفية في املشهد[ من خالل األصوات السورية في النرويج: كيف ُيعاش 
النقاش الطائفي، وكيف ينعكس عليهم، من منظور الالجئين وعلى مستوى السرد الجزئي؟ وكيف تتوافق 

هذه التجارب مع األطر املسيسة التي تعمل على املستوى الكلي؟

 من 
ً

على الرغم من الكميات املتزايدة من األدبيات املتعلقة بدور الطائفية في الصراع السوري، فإن قليال
الدراسات تناول هذه القضية، من منظور الدراسات االجتماعية والثقافية أو الدينية. وعدد أقّل منها يستمر 
في استكشاف تشكيل الهويات الطائفية والخطابات، من روايات الالجئين املباشرة (2). وبناء على ذلك؛ هناك 
حاجة إلى فهم أكثر دقة لكيفية عمل الدين والهويات على األرض في الصراعات املعقدة، مثل الذي يجري في 
سورية. على وجه الخصوص، كما أوضحت آن ماري كورتي ولوسيان فان ليير، نحتاج إلى النظر عن كثب في 
كيفية »تشكيل الهويات الدينية السائلة، و(إعادة) اختراعها و(إعادة) تخصيصها أو إعادة مالءمتها، ضمن 

األطر الثقافية والسياسية املتغيرة«.

(1)  - االقتباسات من محادثات مع الجئين سوريين يشاركون في هذه الدراسة.

(2)  - االستثناءات املثيرة لالهتمام التي يجب مالحظتها هي:
Salamandra (2013) ; Stolleis (2015) ; Schmoller (2016) ; Gaiser (2017) ; and Tobin.(2018)  
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 لهذه الدعوة؛ تسعى هذه الدراسة للوصول إلى مسارات تشكيالت الهوية الطائفية، من خالل 
ً
استجابة

روايات الالجئين التي عّبرت عنها السردّيات التي تدور حول الثورة والحرب األهلية الناشئة. وبالتحديد، 
تتساءل هذه املقالة عن كيفية أن شذرات من قصص التجربة الذاتية لالجئين تعرض اإلطار االستطرادي 
للطائفية وتعيد تقويمه وتتحقق من صحته، أو تنقضه وتنفيه. سأوضح أننا ننقل تجارب الالجئين بوساطة 
الخطابات، وهي موجودة في تقاطع السرديات الجزئية والكلية، والقصص األصغر واألكبر، والشهادات 
الفردية والخطابات االجتماعية السياسية. وإذا أخذناها مجتمعة، فإنها تكشف عن منعطف مهّم، يمكن 

من خالله دراسة التعقيدات املحيطة بالدين والهوية والصراع.

باتباع نظرة منهجية عامة، تبدأ هذه الدراسة بفحص نقدي ملفهوم »الطائفية«، وتوّضح أن املقاربات 
املختلفة نظرًيا تتفاعل مع املصطلح في تحليالت الصراع السوري. وتبدأ بتقديم ملحة عامة عن املشهد 
عمليات  ستكشف 

ُ
ت حيث  الكيفي،  للتحليل  األخير  الجزء  تخصيص  قبل  في سورية،  الرئيس  السردي 

التطييف من األسفل، باالعتماد على الروايات التي يسردها الالجئون السوريون. تنقسم القصص إلى أربع 
مجموعات سردية، وتتعامل مع األمل، والخوف، واإليذاء، والكراهية وعدم الثقة. وتكشف كّل مجموعة 
من هذه املجموعات عن لحظات وأحداث وتجارب معينة، قامت بطرق مختلفة بتشكيل التصورات حول 

قضايا الهوية واالختالفات الوليدة التي تنشأ عندما يتقاطع الصراع والدين في املسارات السردية للحرب.
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2. تأمالت منهجية

ناقش فيه املسارات السردية للحرب، ورحالت 
ُ
الدراسة الحالية هي جزٌء من مشروع تجريبي أكبر، ت

الهجرة القسرية، وتجارب إعادة التوطين بين الالجئين السوريين في النرويج، اجتماعًيا وثقافًيا، ومن خالل 
، شارك 28 الجًئا سورًيا في هذا املشروع، بواسطة جلسات مطولة 

ً
استخدام منظور الهوية الدينية. إجماال

من املقابالت السردية، وكذلك في مجموعات التركيز (3). وهم يمثلون مًعا نسيًجا ملوًنا ملختلف املجتمعات 
العرقية والدينية التي تميز املجتمع السوري منذ قرون. يهدف هذا املشروع إلى التقاط تنوع الخبرات التي ُيعّبر 
عنها بعض السوريين في املنفى، ويتضمن ذلك النظَر في كيفية تشكيل خلفياتهم شديدة التباين في مسائل 

عدة: الدين والعلمانية والعرق والتعليم واملواقع الجغرافية ملمارساتهم الخطابية.

 للقضايا املطروحة، تقتصر هذه الدراسة الخاصة على قصص عدد قليل من 
ً

لتقديم تحليل أكثر شموال
املشاركين في املشروع، مع التركيز على املواد التي ظهرت من خالل املحادثات واملقابالت املتعمقة في عامي 2017 
و2018، إذ ُرسمت محددات أكثر في اإلطار الزمني لقصصهم. ولفهم العمليات الطائفية الناشئة والتغييرات 
املتعلقة بقضايا الهوية بشكل أكمل؛ قررُت قصر الفترة الزمنية على التجارب واألحداث التي وقعت خالل 
عامي 2011 و2012. هذه فترة تكوينية في الصراع السوري، حيث وقعت فيها تجارب التغيرات الدرامية، 
وأزمات وأحداث حولت مجرى الحياة. وفي الوقت نفسه، تمثل هذه الفترة نذيًرا للمأساة املتصاعدة التي 
استمرت في الظهور في سورية في األعوام التي تلت ذلك، إذ لم تعد األزمة، على حد تعبير ياسين الحاج صالح، 
أزمة خاصة بسورية، بل صارت »أزمة العالم« (4). ومن املهم أن نالحظ أن الدراسة -من خالل الوصول إلى 
روايات هذه الفترة بالذات- ال تّدعي تقديم سرد تاريخي دقيق للثورة والحرب األهلية الناشئة. وهي ال تسَعى 
إلى إيجاد تفسير محدد لهذه الفترة املتنازع عليها. باالتفاق مع ماريتا إيستموند Marita Eastmond، ال أرى 
أن السرديات عمليات نقل شفافة لـ »الحقيقة«، بل انعكاسات »للتفاعل الديناميكي بين الحياة والخبرة 

والقصة« (5).

في (التنافس على الهويات الدينية Contesting Religious Identities،2017)، أكد كورتي Korte وفان 
ليير van Liere أن هناك حاجة ملّحة لفهم »كيف يتقاطع الدين مع الخطابات االجتماعية والسياسية 

(3)  - فــي محاولــة للتفكيــر فــي فسيفســاء الالجئيــن الســوريين املتعــددة األعــراق والديانــات، اختــرُت عّينــة واســعة مــن اآلراء مــن أشــخاص بدرجــات 
بلــغ 

ُ
متفاوتــة مــن االرتبــاط بخلفياتهــم الدينيــة و/ أو العرقيــة. اســُتخدمت أنــواع مختلفــة مــن منهجيــات أخــذ العينــات الكيفيــة فــي هــذه العمليــة. وأ

جميــع األشــخاص املشــاركين فــي البحــث، ووافقــوا علــى مشــروع البحــث ومعاييــره األخالقيــة قبــل املشــاركة. نظــًرا لقضايــا الحساســية السياســية 
والعرقية والدينية، فقد اخترت إخفاء هوية املشاركين، باستخدام أسماء وهمية. تمت املوافقة على املعايير األخالقية للبحث، وهي تضمن إخفاء 

الهويــة والســرية للمشــاركين فــي البحــث، مــن قبــل لجــان أخالقيــات البحــث الوطنيــة النرويجيــة قبــل املقابــالت. راجــع:
https//:etikkom.no/en/ 

(4)  - Al-Haj Saleh, Yassin. 2017. The Impossible Revolution. Making Sense of the Syrian Tragedy. London: Hurst and Company. 
P. 26

(5)  - Eastmond, Marita. 2007. Stories as Lived Experience: Narratives in Forced Migration Research. Journal of Refugee 
Studies 20: p. 248 ]CrossRef[

https://etikkom.no/en/
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واالقتصادية األخرى، ويتفاعل معها« (6)، وهذا أمٌر مهّم عند دراسة الصراعات الطائفية. في الواقع، في 
أوقات الصراع، نجد أن مفاهيم مثل الدين والعرق واألمة واللغة (املصادر واألشكال األربعة األساسية للهوية 
االجتماعية والثقافية والسياسية)(7) يكون لديها ميل للبروز والتشجيع والتساؤل. وأوضح كثيٌر من الباحثين 
أن دراسة السرديات هي طريقة لفهم هذه العالقات الديناميكية، حيث ال توجد القصص بصورة مجردة في 
املجاالت الشخصية أو العامة على التوالي، ولكنها تتقاطع بطرٍق تن�ضئ مواقع معقدة من الهويات املشتركة 

واملتنازع عليها (8).

من الناحية املنهجية، أطّبق مقاربة الهوية السردية، وأجدها وسيلة مفيدة للبحث في الطرق املختلفة 
واملتقلبة التي تتدخل بها السرديات في الهوية وممارسات التعريف، والعكس صحيح. بوحٍي من (مع أمور 
أخرى) التأويل األنثروبولوجي لـ ريكور حول الهوية السردية (9) و«سياسة سرد القصص« لـ جاكسون (10)، 
روى لنا. تلعب 

ُ
تبحث هذه املقاربة في املكونات الذاتية واالجتماعية للهوية، من خالل القصص التي نرويها وت

اللغة دوًرا مهًما في قضايا الهوية في الحرب، وال سّيما عندما تبدو الهويات في حالة حرب مع بعضها البعض. 
إنها تشكل وجهات نظر الناس ومعتقداتهم ومعاييرهم، وتوفر الشرعية للسلوك الفردي والجماعي. ويمكن 
للغة أن تعّبر عن الصور النمطية، وتعزز الحدود، وترّسم االختالفات، وتحفز العنف، وتستغل الخوف 
عّزز التفاهم والتعايش وتجّسر الفجوات في التمييز بين بعضنا 

ُ
من العدو اآلخر. ومع ذلك، يمكنها أيًضا أن ت

ها أيًضا، وتوفر مًعا 
ُ
ل
ّ
البعض. ال تعكس اللغة والسرديات والخطابات الحقائَق االجتماعية فحسب، بل تشك

موقًعا معقًدا الستكشاف الطرق القوية التي يتم من خاللها تشارك الهويات الفردية واالجتماعية أو التنازع 

(6)  - Korte, Anne Marie, and Lucien van Liere. 2017. Contesting Religious Identities: An Introduction. In Contesting Religious 
Identities. Transformations, Disseminations and Mediations. Edited by Bob Becking, Anne Marie Korte and van Lucien Liere. 
Leiden: Brill. p. 3

(7)  - Brubaker, Rogers. 2013. Language, religion and the politics of difference. Nations and Nationalism 19: p.3, & Enns, 
Diane. 2012. The Violence of Victimhood. University Park: Penn State University Press. P. 151 

(8)  - Ammerman, Nancy T. 2014. Sacred Stories, Spiritual Tribes. Finding Religion in Everyday Life. New York: Oxford 
University Press, Benmayor, Rina, and Andor Skotnes, eds. 2009. Migration and Identity. Oxford: Oxford University Press, De 
Fina, Anna. 2003. Identity in Narrative. A Study of Immigrant Discourse. Amsterdam: John Benjamins Publishing, Andrews, 
Molly. 2014. Narrating Moments of Political Change. In the Palgrave Handbook of Global Political Psychology. Edited by Paul 
Nesbitt-Larking, Catarina Kinnvall and Tereza Capelos. London: Palgrave Macmillan, Hammack, Phillip L., and Andrew Pilec-
ki. 2014. Methodological Approaches in Political Psychology: Discourse and Narrative. In the Palgrave Handbook of Global 
Political Psychology. Edited by Paul Nesbitt-Larking, Catarina Kinnvall, Tereza Capelos and Henk Dekker. Palgrave Studies in 
Political Psychology Series;
London: Palgrave Macmillan, & Somers, Margaret. 1994. The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network 
Approach. Theory & Society 23: 605–49.

(9)  - Ricoeur, Paul. 1991. Narrative Identity. Philosophy Today 35: 73–81. ]CrossRef[, & = (1996). Reflections on a new ethos 
for Europe. In Paul Ricoeur. The Hermeneutics of Action. Edited by Richard Kearney. London: SAGE Publications.

(10)  - Jackson, Michael. 2013. The Politics of Storytelling: Variations on a Theme by Hannah Arendt. Copenhagen: Museum 
Tusculanum Press.
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عليها (11).

هذه املنهجية، بالتأكيد، ال تخلو من العيوب والتحديات، وال سّيما ما يتعلق بدرجة الُبعد بين ما ُيروى 
واألحداث الفعلية التي تدعي أنها تمثلها. على هذا النحو، سيكون هناك دائًما توتر بسبب الخليط املعقد 
واملتناقض، في كثير من األحيان، من الذكريات والعواطف التي تشكل تمثيالت لألحداث املاضية. لذلك من 
، وأحياًنا غير مستقر، للوعي بالحرب والتمثيالت املرتبطة 

ً
املهم أن تدرك أن »... الذاكرة تظل أساًسا متحوال

بها« (بارابان وآخرون 2012، ص 4). ومع ذلك، ليس هناك شهادة فردية أو سردية كبرى مهيمنة، يمكن 
 القوة في مقاربة الهوية السردية هي انعكاُسها 

َ
أن تمثل بشكل كاٍف ما�ضي الصراع في مجمله، لكن نقاط

وانفتاحها على مشهد غير متجانس، تجد فيه عدد ال يح�ضى من األصوات واآلراء فضاءها الخطابي. وكما 
أعرب مطر وحرب (2013) بوضوح، يمكن تلخيص نقاط القوة واملحددات هذه على النحو التالي:

ردة املتنوعة التي يتم من خاللها التوسط في الصراع، 
ّ
يسمح لنا السرُد بفحص املساحات واألشكال املط

والتواصل معه، وتجربته، وتخيله، ومعايشته، مع عدم إغفال حقيقة أن مصطلح السرد نفسه يتضمن 
الذاتية واإلرادة، إن لم يكن إعادة بناء مؤقتة وجزئية لـ حياة وتواريخ(12).

 Briggs, Charles. 1996. Introduction. In Disorderly Discourse: Narrative, Conflict, and Inequality. Edited by Charles  -   (11)
Briggs. New York: Oxford University Press, pp. 10–14, Zotzmann, Karin, and John P. O’Regan. 2016. Critical Discourse Analy-
 sis and Identity. In the Routledge Handbook of Language and Identity. Edited by Sian Preece. London: Routledge, pp. 113–28,
(& Ibid. Van Liere (2014

 Matar, Dina, and Zahera Harb. 2013. Approaches to narrating conflict in Palestine and Lebanon: Practices, discourses -  (12)
and memories. In Narrating Conflict in the Middle East. Discourse, Image and Communication Practices in Lebanon and Pal-
estine. Edited by Dina Matar and Zahera Harb. London: I.B. Taurus & Co. p. 4
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3. الطائفية وسورية - مقاربات نظرية

ين في الحرب األهلية السورية هو موضوع متنازع عليه بشدة. وكذلك األمر بالنسبة إلى فكرة  إن دور الّدِ
»الطائفية« والتحليالت املختلفة املتعلقة بالهويات املتنافسة واملتنازع عليها. في األعوام األخيرة، ناقش عدد 
كبير من املنشورات مصطلح »الطائفية«: هل يعمل كمنشور رئيس يمكن من خالله فهم الصراع السوري 
أم ال (13). وهناك على األقل ثالث مشكالت رئيسة تصاحب الجدل حول الطائفية في األدبيات األكاديمية 
والعامة: املشكلة األولى أن املصطلح نفسه نادًرا ما يتم تعريفه، إذ ُيترك عبارة غامضة وغير متسقة مع كثير 
م بها واالستخدامات العشوائية؛ والثانية أن املفهوم يتأرجح بشكل غامض، بين أوصاف 

ّ
من املفهومات املسل

انتشار الدين في الصراع والتفسيرات األداتية التي تقلل من أهمية البعد الديني؛ واملشكلة الثالثة أن ذلك 
املصطلح نادًرا ما ُيناقش بالنظر من القاعدة إلى القمة، كما ُيرى من تجارب الناس اليومية واملعيشية أو 
 من ذلك، أصبحت عالمة 

ً
من خالل آراء الالجئين السردية، وهو املنهج الذي يؤدي غايتنا من البحث. وبدال

أساسية يستخدمها علماء العلوم السياسية والعالقات الدولية، في تقديم تحليالت من األعلى إلى األسفل، 
في محاولة لشرح سياسات الهوية والديناميكيات الجيوسياسية األكبر في سورية والشرق األوسط ككل.

على الرغم من املساهمة برؤى قّيمة في الجدل الطائفي، فإن كثيًرا من هذه الدراسات لم تتفكر بشكل 
 من ذلك، رفض التأطير الطائفي للثورة 

ً
كاٍف في كيفية فهم األفراد العاديين لها أو االشتراك فيها، وبدال

والحرب، ومن ضمن ذلك التصورات الديناميكية لـ »اآلخر الديني«. بالتأكيد، هناك حاجة إلى معلومات 
على مستوى تحليلي أكثر لفهم السرديات والسياقات تماًما، وتقّدم املعلومات -من منظور من أسفل إلى 
ا دقيقة إضافية للصورة بأكملها. وال تزال هناك حاجة إلى إجراء فحص نقدي ملفهوم الطائفية 

ً
أعلى- فروق

ردة في األدبيات األكاديمية حول سورية، وكذلك استحواذها الفردي واملتنازع عليه في السرديات 
ّ
كسمة مط

الشخصية. كما سنرى، قد تسمح مقاربة الهوية السردية بإضافة طبقات (مستويات) جديدة من الفهم 
النظري لهذا الجدل. 

3.1. من الطائفية إلى التطييف

يقال: ال يمكن ألّي شخص يدرس الشرق األوسط أن يفهم املنطقة، من دون »أن يأخذ في الحسبان مد 
وجزر سياسات الهوية« (14). في الواقع، غالًبا ما توصف صراعات الهوية في الشرق األوسط بأنها »طائفية«، 
حيث إنها أملحت في معظمها إلى الكراهية القديمة املتصورة واملواجهة التي ُيزعم أنها متنافرة بين »طوائف« 

(13)  -  انظر لألعمال األخرى:
Berti and Paris 2014; Farouk-Alli 2014; Browne 2015; Ghobadzdeh and Akbarzadeh 2015; Phillips 2015; Atassi 2015; Stolleis 
2015; Leenders 2016; Tomass 2016; Hashemi and Postel 2017; Gaiser 2017; Pinto 2017; Wehrey 2017; Wimmen 2017; Dix-
on 2017; Haddad 2017; Soage 2017; Makdisi 2017; Balanche 2018.

(14) - Telhami, Shibely, and Michael N. Barnett, eds. 2002. Identity and Foreign Policy in the Middle East. Ithaca: Cornell 
University Press. P. 2
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اإلسالم السّني والشيعي. وعلى الرغم من أن معظم الدراسات الدراسية الحالية تنتقد مثل هذه القراءة 
ا على فهم تعريفي مشترك، ونادًرا ما يتعلق باالنتماء  األساسية (15)، فإن مصطلح »الطائفية« ال يزال عصيًّ
إلى الهوية خارج االنتماء إلى السياق اإلسالمي. يبدو أن كثيًرا من املحللين يستخدمون املصطلح باإلشارة في 
الغالب إلى عمليات تشكيالت املجموعات التي تكون فيها الهويات الدينية على املحك(16). ومع ذلك، فإن 
االنتشار الكبير في استخدام املصطلح في األدبيات العلمية يشير إلى وجود كثير من املفاهيم االصطالحية 
للطائفية(17). على الرغم من ذلك، فإن الشائع في معظم املفهومات هو النظرة السلبية إلى الظاهرة، وربطها 
بالكراهية والقوالب النمطية والتحّيز والصراع العنيف(18). ومع ذلك، قد يظهر هذا التصور على أنه أحادي 
البعد، ألنه يرى التعايش الطائفي على أنه متناقض من حيث املصطلحات، إضافة إلى إخفاء حقيقة أن 
الهويات الطائفية تمكنت من التواصل والتفاعل بصورة إيجابية على مدى قرون في املنطقة. في حالة 
سورية، وفًقا ألتا�ضي(19)، يميل التاريخ الطويل واملتشابك للعالقات بين الثقافات واألديان إلى أن تصبح 
»سرديات مفقودة«، أو القصص التي أزيلت من الذاكرة املجتمعية، ألنها فشلت في أن تتناسب مع التأطير 

السلبي والوسيط للصراع على أنه طائفي.

الحظ أسامة مقد�سي(20) أن املصطلح العربي للطائفية -al-ta’ifiyya- أصبح مندمًجا بصورة سلبية في 
القرن العشرين، عندما حفزت املصالح االستعمارية الغربية، وكذلك الخطابات القومية العربية املحلية، 
َبلية ورجعية من ماض يعود إلى ما قبل 

َ
النقاش حول االنتماءات الطائفية، بكونها بقايا غير عقالنية وق

الحداثة. رأى كثير من املفكرين السياسيين أن الطائفية نقيض لفكرة الدولة القومية العلمانية املستنيرة 
واملوحدة وذات السيادة. قد يفّسر هذا االنزعاج من الطائفية سبب ارتباطها ب�ضيء مخجل ومحظور، وب�ضيء 

(15)  - Marashi, Ibrahim. 2014. Reconceptualizing Sectarianism in the Middle East and Asia. Available online: https://2u.pw/
TP39D  (accessed on 19
December 2018), Atassi, Basma. 2015. Syria’s Missing Narratives. Reuters Institute Fellowship Paper. Oxford: University of 
Oxford, Available online:https://2u.pw/dlhdG  (accessed on 9 January 2019), & Soage, Ana Belén. 2017. Islamism in the Mid-
dle East Conflict. Available online: https://2u.pw/8anL2  (accessed on 13 December 2018).

(16)  - تقــدم قواميــس أكســفورد اإلنكليزيــة، علــى ســبيل املثــال، التعريــف األسا�ضــي التالــي للطائفيــة: »االرتبــاط املفــرط بطائفــة أو حــزب معيــن، 
خاصــة فــي الديــن«.

https//:en.oxforddictionaries.com/definition/sectarianism. 

(17)  - لقــد حــدد فنــار حــداد خمــس طــرق رئيســة، يتــم مــن خاللهــا اســتخدام املصطلحــات أكاديمًيــا: (1) مقاربــة موســعة تضــم التعبيــرات الطائفيــة 
تحــت مظلــة شــاملة مــن دون توضيحــات أو حــدود. (2) مقاربــة »متركــزة علــى الطائفــة« مــع مجموعــة مــن املعانــي املختلفــة »للطائفــة«؛ (3) مقاربــة 
سياســية تركــز علــى مأسســة الهويــات الطائفيــة فــي األنظمــة السياســية. (4) مقاربــة متعــددة األوجــه ونمطيــة تتجنــب التعاريــف املفــردة و (5) مقاربــة 

تجعــل مــن الطائفيــة معادلــة للعنصريــة (حــداد 2017، ص 102 - 3).

(18)  - Haddad, Fanar. 2017. Sectarian Relations Before ‘Sectarianization’ in pre-2003 Iraq. In Sectarianization. Mapping the 
New Politics of the Middle East. Edited by Nader Hashemi and Danny Postel. London: Hurst & Company. P. 104, & Makdisi, 
Ussama. 2017. The Mythology of the Sectarian Middle East. James A. Baker III Institute for Public Policy. Available online: 
https://2u.pw/7D66Y  (accessed on 5 January 2019).

(19)  - Ibid. Atassi, Basma. 2015. P. 19

(20)  - Ibid. Makdisi, Ussama. 2017. Pp. 3-5

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sectarianism
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خطر يمكن أن يهدد الّسلم العام والتماسك الوطني.

هناك خالفات أخرى في األدبّيات، تتعلق بكنه الهويات والعالقات الطائفية: أهي �ضيء محسوس أو 
مفروض أو مبني أو متأصل في الطبيعة البشرية؟ وهل تنبغي دراستها كمسألة اجتماعية أو دينية أو سياسية(21). 
تنعكس هذه التناقضات أيًضا في ما يميزه بول ديكسون Paul Dixon على أنه ثالثة أنواع أساسية من 
النماذج التفسيرية املتعلقة بالطائفية والصراع. يقّدم النموذج البدائي إجابة بيولوجية الستعداد البشر 
للعنف، بينما يشير النموذج اإلثنو-قومي إلى تأثير الدين والثقافة في خلق الصراع الطائفي. كال النموذجين 
أسا�ضي، وفًقا لديكسون، من حيث إنهما يستبعدان العوامل األخرى املسببة للصراع، ويتجاهالن اإلرادة 
الفردية واالختالفات بين الثقافات(22). في تناقض حاد مع النموذجين السابقين، يختار النموذج الذرائعي 
instrumentalist (أو »السياسيون األشرار/ تفسير الدكتاتور«) مناظير أوسع تتعلق بكيفية تفاعل العوامل 
والهويات املختلفة وتقاطعها بمرور الوقت. ومن خالل املبالغة في تأكيد دور النظم السياسية والنخب في 
ر كل �ضيء داخل السياسة بشكل حصري، ويفشل في تفسير 

ّ
خلق العنف الطائفي(23)، فإن هذا النموذج يؤط

 عن إغفاله ظهور الدين وعالمات الهوية الثقافية األخرى.
ً

الخطابات الصادرة من أسفل، فضال

يتم تمثيل كّل هذه النماذج في التحليالت التي تتعلق بخصوصيات الصراع السوري. وتماشًيا مع املقاربة 
 The Religious الدينية للصراع السوري في »الجذور   ،Mark Tomass األساسية، يؤكد مارك توماس
Roots of the Syrian Conflict«، أن التعريفات الدينية والطائفية ليست مجرد نتاج الحرب الحالية، بل 
هي مصادر محددة للصراع. ويؤكد أن الهوية الدينية في سورية، وفي الشرق األوسط عموًما، كانت تاريخًيا 
»املحدد املهيمن للوالءات السياسية« (24). ولفهم الحرب السورية، كما يجادل، من الضروري فهم آليات 
قيام الجماعات واألفراد باستمرار »بإعطاء األولوية لهوياتهم الدينية والطائفية«(25). وعلى الرغم من أن 
عمله ُيظهر كثيًرا من املعلومات القّيمة حول التركيبة متعددة األعراق واألديان للمجتمع السوري، يمكن 
للمرء أن يجادل بأن ذلك العمل يصبح اختزالًيا، عندما يشير إلى أن الطائفية تدور حول الدين، ووجهات 

النظر الدينية املتأصلة، والصراع الحتمّي بين مختلف الهويات الطائفية.

 Sectarianism in Syria’s على الطرف اآلخر من الطيف، في »الطائفية في الحرب األهلية السورية
Civil War« (26)، يقدم فابريس باالنش مقاربة ذرائعية، يحلل فيها الطائفية على أنها متداخلة بإحكام مع 

(21)  - Ibid. Haddad, Fanar. 2017. P. 102

(22)  - Dixon, Paul. 2017. Beyond Sectarianism in the Middle East? Comparative Perspectives on Group Conflict. In Beyond 
Sunni and Shia: The Roots of Sectarianism in a Changing Middle East. Edited by Frederic Wehrey. Oxford: Oxford University 
Press. P. 17

(23)  - Ibid. p. 25

(24)  - Tomass, Mark. 2016. The Religious Roots of the Syrian Conflict. New York: Palgrave Macmillan. P. 8

(25)  - Ibid. p. 5

(26)  - Balanche, Fabrice. 2018. Sectarianism in Syria’s Civil War. Washington, DC: The Washington Institute for Near East 
Policy. Available online: https://2u.pw/Il5hx  (accessed on 18 March 2018).
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سياسات السلطة والطبقة والسياسات الحضرية/ الريفية. وعلى حين أن عمل باالنش عبارة عن مسح 
اجتماعي واقتصادي وجيوسيا�ضي مثير لإلعجاب ألهمية الهويات الطائفية في سورية، فإنه يفشل في تقديم 
صالح، الكاتب السوري والسجين السيا�ضي  الحاج  فهم أكثر دقة للبعد الديني للطائفية. يقّدم ياسين 
 ››The Impossible Revolution السابق، ذو الطابع الذرائعي األكثر عناًدا، في كتابه »الثورة املستحيلة
 معمًقا لطبيعة الطائفية املرتبطة بالسلطة التي يرى أنها تتغلغل بشكل منهجي في 

ً
(الحاج صالح 2017) تحليال

النظام السيا�ضي السوري: »الطائفية هي مسألة امتياز سيا�ضي واجتماعي، وليست مسألة هوية أو ثقافة أو 
دين«(27). إنها نظام يستخدم فيها نظام طائفي شامل بشكل غير مبرر، ما يسميه »السلطنة sultanate« ذات 
املطالبات املتعلقة بساللة حاكمة متأصلة، وباالختالفات الهيكلية كأداة للتمييز والتبعية والوالء القسري 
 للمدى الذي استخدم فيه 

ً
لتأمين هيمنته املتجانسة. مرة أخرى، بينما يقّدم هذا التحليل وصًفا شامال

النظام السوري الهويات ألغراض سياسية، فإنه يميل أيًضا إلى رفض العوامل املهمة األخرى، ووضع كل 
الذنب األخالقي على عباءة النخبة السياسية (راجع نموذج »ساسة أشرار/ الدكتاتور«).

بين  وسطية  أرضية  للطائفية  فهمه  يتخذ  التي  هاشمي،  نادر  لدى  اختزالية  األقل  املقاربة  تتجسد 
 من إطار الهوت 

ً
مقاربتي بالنش وتوماس، لكنه، على غرار الحاج صالح، يراها بحزم في إطار االستبداد، بدال

االختالفات القائمة على اإليمان. صحيٌح أن الهويات الدينية أصبحت أكثر بروًزا في سياسات الشرق األوسط 
من ذي قبل، إال أن الجهات الفاعلة الحكومية قامت بتسييس هذه الهويات سعًيا وراء مكاسب سياسية. إن 

سياسة األنظمة االستبدادية هي السياق الرئيس لفهم هذه املشكلة (28) .

 Mapping the« :Sectarianization في »الطائفية: رسم خرائط السياسات الجديدة للشرق األوسط
 مثيًرا لالهتمام للطائفية، كمفهوم تحليلي. 

ً
New Politics of the Middle East، يقّدم هاشمي وبوستل بديال

 من النظر إليها على أنها مرتبطة بعقيدة ISM-، خالية من أي محتوى ذي مغزى وتتضمن خاصية ثابتة 
ً

بدال
ال يمكن تعويضها للهويات املتعارضة، فإنهم يقترحون أن »الطائفية« هي مصطلح أفضل لالستخدام. 
لتها جهات فاعلة سياسية تعمل في سياقات محددة، وتسعى إلى 

ّ
ويعّرفونها بأنها عملية ديناميكية »شك

تحقيق أهداف سياسية، تتضمن التعبئة الشعبية حول عالمات هوية (دينية) معينة«(29). ويوّسع باولو جي 
إتش بينتو Paulo G. H. Pinto هذا الفهم، من خالل وصف تطييف الصراع السوري بأنه عملية تكشفت 
على مستويات متعددة: من أعلى إلى أسفل (تغذيه الدولة)؛ من أسفل إلى أعلى (تغذيه الفئات املجتمعية)؛ 
من الخارج إلى الداخل (تغذيها القوى اإلقليمية)؛ ومن الداخل إلى الخارج (انتشار الصراع السوري إلى دول 

الجوار) (30). 

(27) - Ibid. Al-Haj Saleh, Yassin. 2017. P. 278

(28)  - Hashemi, Nader. 2015. Toward a Political Theory of Sectarianism in the Middle East: The Salience of Authoritarianism 
over Theology. Journal of Islamic and Muslim Studies 1: 65–76. ]CrossRef[ p. 74

(29)  - Hashemi, Nader, and Danny Postel, eds. 2017. Sectarianization. Mapping the New Politics of the Middle East. London: 
Hurst & Company. P. 4

(30)  - Pinto, Paul G. H. 2017. The Shattered Nation. The Sectarianization of the Syrian Conflict. In Sectarianization. Mapping 
the New Politics of the Middle East. Edited by Nader Hashemi and Danny Postel. London: Hurst & Company. P. 123
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من أجل بلوغ أهدافنا، نجد أن »التطييف« هو أكثر املصطلحات مالءمة، حيث إنه تعرض الديناميكيات 
تنازع عليها واملتنافسة. ومن ثّم، فإن وضع تصور للتطييف يعني تجاوز 

ُ
التي تلعب دوًرا في عمليات الهويات امل

التفسيرات البدائية الذرائعية، واستيعاب املقاربات التي تعترف بتعقيدات الهويات والسياقات الزمنية 
ر مقاربة الهوية السردية فرصة 

ّ
واملكانية، وكذلك التبعية املزدوجة للقيود الهيكلية واإلرادة الفردية. قد توف

محتملة لتعزيز فهمنا النظري لهذه القضايا.

بوحٍي من مقاربة الهوية السردية لـ آدم غايزر Adam Gaiser، تتبنى هذه الدراسة فهَمه للطائفية على أنها 
 من النظر إلى االنتماء الطائفي، باعتباره 

ً
»خطابات تشاركية«، حيث يقوم األفراد بتقديم أنفسهم(31). وبدال

أمًرا دائًما وأساسًيا، ُينظر إليه على أنه »عملية ديناميكية وواعية، لتبني أنواع معينة من الهويات السردية 
والحفاظ عليها، والتالعب بها في أماكن معينة وفي أوقات معينة، من قبل أشخاص أو مجموعات معينة من 
األشخاص«. وهذا املنظور أكثر انسجاًما مع تحقيقنا في وجهات النظر الطائفية لدى الالجئين السوريين، 
لكونه يسمح باستكشاف االدعاءات الطائفية الفردية أو رفض الجهات الفاعلة في حياتهم اليومية، ولكونه 

يدقق الخطابات املهيمنة األكبر التي تغلف »القصص األصغر«، في أي وقت ومكان في التاريخ (32).

3.2 املشهد السردي الرئيس في سورية

لن يكون مفاجًئا أن تكثر سرديات الهوية السياسية في خضم الحرب األهلية السورية املستمرة. في سورية 
ية جنًبا إلى جنب مع أقلّيات أكبر وأصغر -مثل العلويين واملسيحيين 

ّ
متعددة األديان، حيث توجد أغلبية سن

والدروز واإلسماعيليين والشيعة واليزيدين- تتنازع اآلراء بخصوص طبيعة عالقاتهم الطائفية(33). وتنعكس 
هذه الخالفات أيًضا في الحقل الخطابي للقصص األكبر التي قد ندرجها تحت مفاهيم مثل »السرديات 
الرئيسة«(34)، أو ما بعد السرديات(35). بعد تحدي األحداث الدرامية التي حدثت في أعقاب الربيع العربي، 
 .Frida Nome تم تحدي العديد من خطابات الهيمنة السائدة في سورية بشكل خطير، بحسب فريدا نومي
نظًرا لكونه وقت أزمة، فقد أثار أيًضا أزمات هوية، حيث »تحاول القوى املتنافسة الهيمنة على الساحة 

(31)  - Gaiser, Adam. 2017. A Narrative Identity Approach to Islamic Sectarianism. In Sectarianization. Mapping the New 
Politics of the Middle East. Edited by Nader Hashemi and Danny Postel. London: Hurst & Company. P. 62

(32)  - Tobin, Sarah A. 2018. Vernacular Politics, Sectarianism, and National Identity among Syrian Refugees in Jordan. 
Religions 9: 225. ]CrossRef[. P. 225

 - التركيبة العرقية والدينية للديموغرافيا في سورية هي في حد ذاتها قضية متنازع عليها، واألرقام تختلف في استطالعات مختلفة. يقدر أحد  (33)
 تقديرات ما قبل الحرب (2009) إجمالي عدد السكان السوريين بحوالي 21 مليون شخص، 74 في املئة منهم من املسلمين السنة، و16 في املئة من
 املسلمين اآلخرين (من ضمنهم العلويون والشيعة واإلسماعيليون والدروز) و10 في املئة مسيحيون من مختلف الطوائف. راجع:
http//:www.heritageforpeace.org/syria-country-information/geography/. 

(34)  - Bamberg, Michael. 2005. Master narrative. In Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. London: Routledge, pp. 
287–88.

(35)  - Lyotard, Jean-François. 1984. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of 
Minnesota Press.

http://www.heritageforpeace.org/syria-country-information/geography/
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االجتماعية، ويقّدم كل منها إطارها الخاص باعتباره الحل الوحيد املمكن لألزمة«(36). 

وفًقا لتقرير عن سورية، صدر من خالل املنصة السردية الرئيسة Master Narrative Platform، فقد 
شكلت ثالث مجموعات من السرديات الرئيسة املتنافسة بشدة السياق السيا�ضي السوري قبل وبعد 
صَنف السردية األولى على أنها »سرديات توافقية«؛ وهي متداولة على نطاق واسع عبر 

ُ
انتفاضة (37)2011. ت

مختلف فئات املجتمع السوري. فمن ناحية أولى، تتعلق هذه السرديات بالتاريخ الحضاري الفخور لسورية 
الكبرى، ومن ضمنه التاريخ املتصور للعيش املشترك بين الثقافات واألديان والتعايش(38). ومن ناحية أخرى، 
تشمل املؤامرات املتعلقة بالقوى األجنبية واملحلية التي تهدد بتعطيل بقاء هذا اإلرث. وتتعلق الفئة الثانية 
بشرعية نظام األسد الخاضع لسيطرة العلويين وأنصاره، وتشمل سرديات »صيغت وُصقلت بعناية لتبرير 
ودعم الحكم االستبدادي«(39). في مواجهة الفئة الثانية، تشكل الفئة الثالثة حاجًزا يحتوي على مجموعة 
من األصوات التخريبية (املقاومة) التي تهدف إلى مواجهة النظام وتغيير الوضع الراهن. من بين األصوات 
التخريبية املذكورة في التقرير، الثوار والسّنة واألكراد -وهي قطاعات في املجتمع تدافع عن الحريات املنشودة 

منذ مدة طويلة، على الرغم من أنها ال تشترك بالضرورة في الوسائل لتحقيق هذه الرؤية(40). 

 كفاية، 
ّ
 على نطاق واسع، فإن املوضوع لم ُيغط

ٌ
وعلى الرغم من أن الحديث عن سردّيات الالجئين معروف

ويوفر هذا التقرير خلفية قّيمة للتحليل التالي للسرديات الفردية من سياق الالجئين السوريين(41). أهمل 
تب عام 2012، في بداية الحرب األهلية، على سبيل املثال، تضمين الخطابات اإلسالمية 

ُ
التقرير الذي ك

والجهادية التي بدأت تدخل ساحة املعركة السردية في هذا الوقت. وعلى الرغم من ذلك، في وقت مبكر 
بالفعل، يشير مشهد السرد الرئيس في سورية إلى انقسامات عميقة ووجودية، »تتميز بالصراع عبر الخطوط 

(36)  - Nome, Frida A. 2016. Making Islam in Times of Crisis. The Friday Sermon and the Syrian Uprising. Ph.D. thesis, 
Norwegian School of Theology, Oslo, Norway. P. 43

(37)  - املنصــة عبــارة عــن تعــاون بيــن Open Source Center وMonitor 360 وشــركاء آخريــن مــن حكومــة الواليــات املتحــدة، وهــي تقــدم التعريــف 
التالي للسرديات الرئيسة: »السرديات الرئيسة هي القصص التاريخية التي تعكس هوية املجتمع وخبراته، أو تشرح آماله، وتطلعاته واهتماماته. 
وتســاعد هــذه الســرديات املجموعــات فــي فهــم مــن هــم (هويتهــم) ومــن أيــن أتــوا، وكيفيــة فهــم التطــورات الجاريــة حولهــم«. راجــع تقريــر عــن ســورية 

(Master Narrative Platform 2012, p. 6) علــى املوقــع: 
https://2u.pw/WAsrR

(38)  - Løland, Ingrid. 2019. Negotiating Paradise Lost: Refugee Narratives of pre-war Syria. A Discursive Approach to Memory, 
Metaphors and Religious Identifications. European Journal of Cultural Studies. Unpublished manuscript, Chatty, Dawn. 2017. 
Syria. The Making and Unmaking of a Refugee State. Glasgow: Hurst Publishers, & Stolleis, Friederike, ed. 2015. Playing the 
Sectarian Card. Identities and Affiliations of Local Communities in Syria. Beirut: Friedrich-Ebert-Stiftung.

(39)  - Master Narrative Platform. 2012. Master Narrative Platform’s Country Report on Syria. Available online:
https://2u.pw/SbeDN (accessed on 10 February 2018). P. 8

(40)  - Ibid. p. 9

(41)  - هناك كثير من التقارير الحديثة ذات األهمية، مثل الطائفية في سورية (اليوم التالي 2016)، وهي دراسة استقصائية أجرتها منظمة اليوم 
التالي. وتقرير آخر هو اللعب بالورقة الطائفية، الذي حرره ستوليس Stolleis (2015)، حيث أفرد فيه مساحة للهويات واالنتماءات من وجهات 

نظــر األقليات املختلفة.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

15

العرقية والطائفية والسياسية«(42).

ت قضية الطائفية 
ّ
في الخطاب الوطني والرسمي السوري، طوال حكم نظامي األسد (األب واالبن)، احتل

مكانة مزدوجة غريبة؛ حيث ارتبطت السردية الطائفية باملصطلح العربي التاريخي »الفتنة fitna« الذي 
تطورت داللته عن استخدامه القرآني األصلي، وأصبح يعني »التشوش« و«الفو�ضى« و »التحريض« و 
»املحنة« و«الحرب األهلية »(43). صدر كتحذير صارخ، اسُتخدم هذا املصطلح مرات عديدة خالل خطاب 
الرئيس بشار األسد األول لألمة، بعد اندالع الثورة في عام 2011 (44). من ناحية أخرى، ومشروطة باألولى، 
تعني الطائفية اإلجراءات الرقابية التي تهدف إلى إبقاء غطاء محكم على »مرجل األحقاد القديمة«(45)، وغرس 
خضعت الطائفية في 

ُ
شعور بالخوف بخصوص أّي تعبير عن الهويات الطائفية أو ما دون الوطنية. وبذلك، أ

سورية، بعدما تم تسييسها وإخضاعها للتشويه، للصمت القسري في سياسة املقايضة، لضمان التعايش 
السلمي ضد القوى الطائفية املهددة. إن التناقض في هذه السردية، كما الحظ كثيرون، هو أنها تعتمد 
دائًما على »اآلخر« الطائفي الخارجي واملشيطن، بينما تخفي في الوقت نفسه اإلجراءات الطائفية واملتعلقة 

بالسلطة التي ساعدت في الحفاظ على خطاب النظام املهيمن(46).

(42)  - Ibid. p. 8

(43)  - يشير مصطلح »الفتنة« في استخدامه اإلسالمي إلى املحن واالنتفاضات التي حدثت في املجتمع اإلسالمي األوائل خالل القرن السابع، التي 
نتج عنها حروب أهلية متعددة واالنقسام الديني األخير بين السنة والشيعة.

(44)  - https://www.c-span.org/video/?298760-1/syria-president-bashar-al-assadhe. 

(45)  - Dixon, Paul. 2017. Beyond Sectarianism in the Middle East? Comparative Perspectives on Group Conflict. In Beyond 
Sunni and Shia: The Roots of Sectarianism in a Changing Middle East. Edited by Frederic Wehrey. Oxford: Oxford University 
Press. P. 21

(46)  - Ibid. Al-Haj Saleh, Yassin. 2017, Dixon, Paul. 2017, & Wimmen, Heiko. 2017. The Sectarianization of the Syrian War. 
In Beyond Sunni and Shia: The Roots of Sectarianism in a Changing Middle East. Edited by Frederic Wehrey. Oxford: Oxford 
University Press.

https://www.c-span.org/video/?298760-1/syria-president-bashar-al-assadhe
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كما الحظ كريستوفر فيليبس Christopher Phillips، »ُرفضت الطائفة رسمًيا، وُعززت القومية العربية 
عيد إنتاج الهويات الطائفية السياسية في وقت واحد، إما من قبل النظام أو 

ُ
السورية الشاملة، ولكن أ

من قبل أعداء داخليين وخارجيين«(47). لكن في أعقاب الثورة، من املهم مالحظة أن جميع أطراف الصراع 
انخرطت في خطاب طائفي، وارتكبت أعمال عنف طائفية ضد عدو آخر. وهكذا، أضيفت طبقات من 
القصص الرئيسة الجديدة إلى املشهد السوري، وشكلت ساحة املعركة حيث سعت مجموعات متمردة 
مختلفة، وإسالميون، وميليشيات محلية وأجنبية، وكذلك قوى إقليمية ودولية، إلى الهيمنة على روايتها 
لألحداث. حدثت لعبة رمي متبادل للمسؤولية بين األطراف في الصراع، حيث اتهم كل طرف الطرف اآلخر 
»بمحاولة إثارة الفو�ضى الطائفية، بينما يصورون أنفسهم في الوقت نفسه على أنهم منارات األمل لجميع 

السوريين«(48).

في تحقيقنا السردي القادم، سننظر إلى هذه القصص الرئيسة، ليس كقوالب أساسية محصورة داخل 
 من ذلك، كما سيتوضح، فإن أصوات الالجئين العاملة على املستوى الجزئي في املنفى، 

ً
حدود كتيمة. وبدال

ترتبط بهذه األطر السردية أحياًنا املؤيدة لها وأحياًنا أخرى برفضها، ويكشف ذلك في الغالب عن التجارب 
الوسطية أو املتقاطعة واملتجاوزة للخطابات املقبولة/ املرفوضة علًنا.

(47)  - Phillips, Christopher. 2015. Sectarian and Conflict in Syria. Third World Quarterly 36: 366. ]CrossRef[

(48)  - Browne, Craig McCrea. 2015. The Salience of Sectarianism: Making Sect Stick in Syria and Iraq. Available online:
https://2u.pw/Fktm9 (accessed on 5 January 2018). P. 13
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4. تتبع التطييف: سرديات الالجئين السوريين عن الثورة والحرب الناشئة

قوبل الربيع العربي الذي اجتاح الشرق األوسط، في أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011، بالحيرة وعدم 
التصديق والترقب الحذر بين السوريين. في حين أن قلة تجرأت على تصّور أن االحتجاجات يمكن أن تؤدي 
إلى إطاحة النظام االستبدادي املزمن في سورية -كما شهدنا في تونس وليبيا ومصر- كان آخرون يخشون 
ظهور مثل هذا السيناريو في وسطهم. بالنسبة إلى البعض، حملت الرياح الثورية التي وصلت في نهاية املطاف 
إلى سورية وعوًدا بـ يوتوبيا وليدة؛ وهي نقطة تحول غزيرة تنفث الحياة والنشاط في أمة من املضطهدين. لكن 
بالنسبة إلى اآلخرين، فقد ُعّد ذلك كابوًسا بائًسا (ديستوبيا) يزعزع استقرار الحياة بشكل خطير كما كانوا 
يعرفونه. من خالل تتبع عمليات التطييف عبر أطراف الثورة والحرب الناشئة، تنقسم املسارات التالية 
إلى أربع مجموعات سردية، يمكننا تصنيفها تحت عناوين: األمل، الخوف، اإليذاء، والكراهية وعدم الثقة. 
كشف الالجئون السوريون في املنفى، من خالل قصصهم والتحليل السردي الذي أعقب ذلك عن مجموعة 
من التجارب التي تمثل مًعا صورة طبق األصل مجزأة للغاية ومتنازع عليها عّما حدث في عام 2011 وما بعده.

4.1 املطالبة بالحرية: سرديات األمل

في عام 2011، كانت رانيا (سيدة دمشقية من أصول سنية مسلمة) طالبة جامعية شابة وطموحة. 
أجرت نقاشات عديدة مع صديقاتها بخصوص الربيع العربي. »كنا منقسمون«، كما تقول، اعتماًدا على 
»اآلراء الذاتية ومكان اصطفاف كل واحد منا في تلك اللحظة التاريخية«. تستذكر رانيا مشاهدة األخبار، 
عندما تنحى حسني مبارك، الرئيس املصري، في شباط/ فبراير 2011، حيث هتفت بعض صديقاتها: »نأمل 
أال يحدث هذا هنا! ال نريد أن تقع بالدنا في الفو�ضى!«. لم يكونوا بالضرورة سعداء مع النظام السوري، 
بحسب رانيا، لكنهم فّضلوا الوضع الراهن على عدم معرفة من سيمأل الفراغ في حال إزالة نظام األسد. لكن 
رانيا نفسها قالت إنها كانت »متفائلة للغاية«، كحال كثيرين؛ إذ بدؤوا في الواقع يعتقدون أنه إذا سقط 
حدث مثل هذه التغييرات 

ُ
مبارك، فقد يسقط األسد. إذا كانت االحتجاجات في ميدان التحرير يمكن أن ت

املحورية؛ فإن الناس في سورية يمكن أن يفعلوا ذلك. بالنسبة إلى رانيا، كانت تلك لحظة تدشين ما وصفته 
بـ »تسونامي األمل«. على الرغم من أن بعض صديقاتها من األقلّيات، حيث تهيمن الشكوك على تصوراتهم، 
فقد شاركها كثير منهم بشكل جماعي آمالها في إمكانية تحقيق اإلصالحات في سورية. وبحسب رأي رانيا، كانت 
الدعوة للتغييرات الديمقراطية علمانية بطبيعتها، ألنها تجاوزت االنتماءات الفرعية للهوية، وخلقت »فضاًء 

جديًدا« دفع »التضامن املجتمعي« إلى طليعة املعارضة.

 :
ً

ناصر (تاجر سّني مسلم في منتصف العمر من ضواحي دمشق) يكرر هذا املطلب الديمقراطي قائال
»أردنا الحرية واملساواة والعدالة االجتماعية. هذه هي القصة ببساطة«. ويضيف: عندما وصل بشار األسد 
إلى السلطة بعد وفاة والده عام 2000، كان كثيرون متفائلين بأن األمور ستتغير.. »لقد تحملنا عبًئا ملدة 30 
عاًما، وقلنا إن ذلك الشاب ]بشار[ قد يبعد ]جهاز[ املخابرات.. وعندما لم يحدث ذلك، بدا األمر وكأن شيًئا 
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ما يجب أن ينفجر«، مشيًرا إلى كأس على الطاولة، يقّدم ناصر صورة ملا يقصده: »انظروا إلى كأس املاء هذا، 
يمكنك أن تستمر في صّب املاء فيه، وبعد ذلك، ماذا تعتقد أن يحدث؟ بالتأكيد سيفيض!«.

وبحسب عبدول، ظهرت مشاعر مماثلة في الشمال الشرق من البالد، الذي كان قد أنهى للتو دراسته 
الجامعية في الدراسات اإلسالمية، عندما بدأت الثورة واستقر مع زوجته وأطفاله األربعة ملساعدة اإلمام 
في مسجد محلي. كان الناس في تلك املنطقة فقراء ومهمشين منذ فترة طويلة، على حد قوله، حيث القت 
الثورة الترحيب كوسيلة للقطيعة مع توترات املا�ضي وكأمل في مستقبل أفضل، يقول: كان شعوري، أو 
شعور غالبية الناس العاديين، إحساًسا ب�ضيء يسّمى الحرية. أتيحت لنا الفرصة لتنفس الحرية، وكان ذلك 

شعوًرا رائًعا. شعرت أننا ولدنا من جديد!«.

يشرح حسن (رجل ينتمي إلى الطائفة اإلسماعيلية، وهي أقلّية صغيرة تعّد فرًعا من اإلسالم الشيعي) 
عد 

ُ
املوقف بالقول: عندما بدأت الثورة، »كان الناس سعداء بحدوث ذلك«. في مدينة السلمية، التي ت

»عاصمة الطائفة اإلسماعيلية« في سورية، كان لدى الناس »أسباب كثيرة للخروج ]والتظاهر[«، على حد 
قوله.

ما يتضح من آراء حسن وعبدول وناصر ورانيا أن الثورة -لدى كثيرين- جلبت روح أمل عامة، وسط 
بالقمع والحرمان االقتصادي وانعدام الحرية والحقوق الديمقراطية.  مشاعر مكبوتة منذ فترة طويلة 
بالنسبة لـ ناصر، كما الحال عند كثيرين آخرين، فإن السقوط األخير الذي تسبب في فيضان الكأس كان 
بسبب األحداث التي وقعت في مدينة درعا في جنوب غرب البالد، في آذار/ مارس 2011. بعد اعتقال 15 
 على األقل وتعرضهم للتعذيب بسبب كتابتهم شعارات مناهضة لألسد على جدار مدرستهم(49)، نزل 

ً
طفال

الناس إلى الشوارع، مطالبين باإلفراج عن األطفال واملطالبة باإلصالحات. وأدت هذه االحتجاجات األولية 
في درعا (التي سميت فيما بعد بـ »مهد الثورة«) إلى إشعال النار الثورية التي انتشرت في جميع أنحاء البالد. 
مرددة ادعاء ناصر، لخصت الناشطة الحقوقية رفيف جويجاتي ما وصفته بأنه الهدف الرئيس للحركة 
االحتجاجية، وهو »حق جميع السوريين في العيش بسالم وكرامة؛ وممارسة معتقداتهم الدينية والسياسية 
بحرية؛ أن نكون مواطنين متساوين أمام القانون«(50).  وأظهرت دراسات تجريبية أخرى(51) أن أولئك الذين 
يميلون بشكل إيجابي نحو الثورة يرون أن االنتفاضة عملية تحرير، وأنها ترسم مالمح عصر جديد مليء 

باآلمال املبهجة لبداية جديدة.

 ،Heiko Wimmen في البداية، كما تؤكد رانيا، لم تكن الطائفية دافًعا رئيًسا للثورة. وبحسب هيكو ويمن
فإن »املتظاهرين السوريين الذين انتفضوا ضد نظام الرئيس السوري بشار األسد عام 2011 تبنوا مقاربة 

(49)  - Lister, Charles. 2015. The Syrian Jihad. Al-Qaeda, The Islamic State and the Evolution of an Insurgency. London: Hurst 
& Company, & Ibid. Wimmen, Heiko. 2017..

(50)  - جويجاتي (2015).

(51)  - Pearlman, Wendy. 2016. Narratives of Fear in Syria. Perspectives on Politics 14: 21–37. ]CrossRef[, Hindy, Lily, and 
Sima Ghaddar. 2017. A ‘Nation in Pieces’: Views from Syrians in Exile. Syria Report Published in the Century Foundation. 
Available online: https://tcf.org/content/report/nation-pieces-views-syriansexile/ (accessed on 4 January 2018), & Sørvig, 
Bendik. 2017. Syria. Den Tapte Revolusjonen. Oslo: Forlaget Manifest.
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غير طائفية«(52)(ويمن 2017، ص 61). لقد كانت انتفاضة غير عنيفة ومدنية في األساس، تتقاطع مع الدين 
والطائفة والعرق. وترددت أصداء ذلك في شعارات مثل »واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد«. 
زعم كثير من الثوار أنهم دافعوا عن شمولية (شمول الجميع) صريحة(53). وهكذا، في البداية، شددت 
االحتجاجات املناهضة للنظام واملوالية للثورة على أن جميع السوريين هم شعب واحد ومتحد، »وليسوا 

أعضاء في الجماعات الدينية، مثل العلويين أو الدروز أو اإلسماعيلية أو السنة أو األكراد«(54).

بالتأكيد، قبل الحرب، كانت هناك رواية وطنية منتشرة على نطاق واسع عن سورية، كدولة متناغمة 
يتعايش فيها التنوع، ويتم تبني التفاعل بين الطوائف كجزء طبيعي من نسيج الهوية السورية(55). لكن هذا 
حشد منذ بداية االنتفاضة أو أن التوترات الطائفية كانت غائبة في 

ُ
ال يعني القول بأن املراجع الدينية لم ت

املجتمع السوري. كانت هناك بالفعل ممارسات سياسية كانت فيها الحقوق واالمتيازات موزعة بشكل غير 
متساو وتمييزي بين السكان، وقد تسبب ذلك في كثير من اإلحباط والتوترات الكامنة في املجتمع (56).

إنها ضد هذه السياسة، وكذلك السمات العامة للسلطوية وآليات القوة الواسعة التي مارسها نظام 
األسدين (األب واالبن)، هكذا يجب فهم دعوة محاورنا إلى الحرية. في الواقع، كما يلمح ناصر، كانت هذه 
القوة مرئية أكثر في املؤسسات مثل الجيش والشرطة وأجهزة املخابرات سيئة السمعة (املخابرات) أكثر من 
أي مكان آخر، التي كان مخبروها موزعين في كل مكان(57). إذا أخذنا هذه العوامل مًعا، فقد فعلت الكثير 

لترسيخ الطبيعة الشمولية واملهددة للدولة السورية بشكل فعال(58).

4.2 كسر جدار الصمت: سرديات الخوف

بيرملان Wendy Pearlman في بحثها السردي املؤثر أنواًعا مختلفة من الخوف الذي  صنفت ويندي 

(52)  - Ibid. Wimmen, Heiko. 2017. P. 61

(53)  - Kahf (2011). See also Salamandra (2013, p. 303) and Pinto (2017, p. 128). 

(54)  - Van Dam, Nicolas. 2017. Destroying a Nation: The Civil War in Syria. London and New York: I.B. Taurus. P. 5

(55)  - Ibid. Løland, Ingrid. 2019.

(56)  - Ibid. Pinto, Paul G. H. 2017. P. 124

(57)  - Ibid. Wimmen, Heiko. 2017. P. 69, & Lister, Charles. 2015. P. 29

(58) - راجع: تقرير األمن العالمي: »تستخدم األجهزة األمنية مجموعة من األساليب لجذب السوريين للتعاون أو ترهيبهم. وتشمل هذه التقنيات، 
فــي أق�ضــى حــد مــن الطيــف، عــروض مكافــآت ومناصــب مرموقــة ومكافــآت أخــرى. وعلــى الطــرف اآلخــر، فهــي تنطــوي بشــكل روتينــي علــى إجــراءات 
قســرية مثــل حظــر الســفر واملراقبــة واملضايقــة لــكل مــن األفــراد وأفــراد أســرهم، والتهديــد باالحتجــاز (مــن دون تهمــة)، واالســتجواب، والســجن بعــد 
محاكمــات مطولــة. غالًبــا مــا تكــون فــي النطــاق املتوســط، بيــن اإلغــراءات والتهديــدات، إن األجهــزة األمنيــة الســورية هــي األكثــر فاعليــة، حيــث تكبــح 

املعارضــة، وتجبــر النــاس علــى اإلبــالغ عــن أصدقائهــم وزمالئهــم، وإقناعهــم أحياًنــا بتقديــم حجــج النظــام لتبريــر السياســات أو القــرارات«.
https//:www.globalsecurity.org/intell/world/syria/intro.htm. 

وانظر أيًضا: (ياسين الحاج صالح، الثورة املستحيلة (2017)، 2 237-236)

https://www.globalsecurity.org/intell/world/syria/intro.htm
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يكتنف الحرب األهلية السورية. تسمي أحدها »صمت الخوف«، في إشارة إلى أن االستبداد ُينتج مناخات 
من انعدام األمن واالمتثال من خالل املراقبة والترهيب واالعتقاالت(59). وهناك نوع آخر يسّمى »التغلب على 
ن »النضال من أجل الرأي السيا�ضي عوًضا من 

ّ
الخوف«، وهو نوع من الخوف رافق االنتفاضة وشّجع ومك

إسكاته«(60). كال النوعين من الخوف مرتبطان بقضايا الهوية، كما يتضح من القصص التالية لكل من 
حسان وسعيد وناصر.

يرى حّسان أن االنطباع بأن جميع األقليات كانت تقف إلى جانب النظام بشكل ال لبس فيه هو انطباع 
غير دقيق. إنه يشوش على حقيقة أن كثيًرا كانوا يخفون استياءهم وراء عرض واضح ومثير للخوف لدعم 
السلطات. لكن بعد درعا، استناًدا إلى العدد الهائل من املتظاهرين في الشارع، يرى حسان ذلك إشارة 

واضحة على حدوث �ضيء مهم في البالد، وأن »جدار الخوف قد انكسر«.

ومع ذلك، لم يأت هذا التغير من دون تكاليف شخصية ونفقات باهظة دفعها كثيرون. في ضواحي 
دمشق، كان سعيد يراقب األحداث الجارية في البالد بمزيج من الفرح والقلق. تعاطف سعيد (الذي ينحدر 
من عائلة ذات خلفية إسالمية سنية تقليدية) مع املتظاهرين، ألسباب تتعارض مع االهتمامات االجتماعية 
واالقتصادية والدينية، معتقًدا أن غالبية السكان السّنة كانوا محرومين مدة طويلة، وعانوا التمييز على 
حدث بعض التغييرات اإليجابية، 

ُ
أيدي العلويين (النخبة املهيمنة في املجتمع). كان يعتقد أن الثورة قد ت

»ربما اآلن، سوف يستمع إلينا أحد«. لكن سعيد، الذي يعيش في قرية صغيرة محاطة بقواعد عسكرية كان 
يشعر بأن عليه إخفاء هذا األمل جيًدا، وأوضح: »من الداخل، كنت سعيًدا جًدا بما كان يحدث، لكن لم 
أستطع إظهار ذلك. لم أتمكن من املشاركة في أي من التظاهرات، ألن لدي مسؤوليات تجاه عائلتي«. ويصف 
سعيد كيف توغلت قوات األسد األمنية في هذه التظاهرات املبكرة وغير العنيفة، وشاهد املشاركين فيها، 
وعمليات مالحقتهم وتعّقبهم فيما بعد. »في الحّي الذي أسكن فيه، اعُتقل أحد عشر شاًبا في منتصف الليل، 
ثالثة منهم لم يعودوا أحياء«. أخبر أحد الرجال الذين عادوا سعيًدا بالتعذيب واملعاملة املهينة التي تعّرض 
 بعد اآلن، لقد أم�ضى ظلَّ رجل 

ً
لها مع رفاقه في أثناء احتجازه في سجن صيدنايا. ويتذكر سعيد: »لم يُعد رجال

مريٍض ومكسور من الداخل«(61). لقد أعطاه هذا الرجل تحذيًرا إلزامًيا ظّل عالًقا مع سعيد حتى غادر سورية 
نهائًيا، معزًزا من خوفه من كسر حاجز الصمت: »مهما فعلت، ال تقْل شيًئا أبًدا ضد األسد!« ناحية أخرى، 
كان ناصر هو الشخص الذي تبنى بشدة الدعوة الثورية، وشارك بفاعلية في التظاهرات األولى. ومع ذلك، 
يتذكر كيف كان بحاجة إلى موازنة الخوف من التحدث، مع الخوف على سالمته وسالمة أسرته عند النزول 
إلى الشوارع. يدعي أنه شاهٌد على قيام ضباط املخابرات بقمع املتظاهرين بوحشية، وأن النظام جلب »تجار 
املخدرات وغيرهم من املجرمين«، للتسلل وسطهم من أجل »جعل التظاهرات تبدو وكأنها ليست سلمية، 
وأننا إرهابيون«. كانت هذه لعبة لعبها النظام، بحسب ناصر، بقصد تشويه صورة الثورة منذ البداية. لقد 

استفزته ألنه، في كلماته، »أقسم أننا لم نحمل شيًئا، ال أسلحة، وال ع�ضي، لم يكن معنا إال صوتنا«.

(59)  - Ibid. Pearlman, Wendy. 2016, p. 24

(60)  - Ibid. p. 26

(61)  - راجع »عن صيدنايا«، منظمة العفو الدولية:
https//:saydnaya.amnesty.org/en/saydnaya.html. 

https://saydnaya.amnesty.org/en/saydnaya.html
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نموذج هذه القصص هو االنطباع بأن النظام السوري منذ عقود قد خلق أمة في الخوف و »مملكة 
 على كل من 

ً
الصمت« (62). يظهر كل من سعيد وناصر كيف ألقت مؤسسات التنفيذ والعقاب عبًئا ثقيال

يحاول رفع صوته واملشاركة في التظاهرات. منذ أن تولى حزب البعث العربي االشتراكي السلطة في عام 
1963، وفرض قانون الطوارئ، حظر نظام األسد أي تجمعات عامة أو بوادر معارضة سياسية، وقمعها 
قسًرا(63). كذلك بذل النظام السوري جهوًدا كبيرة في السيطرة على سلطته وإدارتها بشكل رمزي، كما أملح 
حسن، عندما تحدث عن استعراض الدعم. ما أطلقت عليه ليزا ويدين اسم »عبادة األسد« هو مثال مقنع 
على ذلك. أصبحت هذه العبادة هي املحور الذي تدور حوله السيطرة االستبدادية، لتشديد الخناق على 
املجتمع، بحسب قولها(64). وكانت تتألف من مشاهد دعم ومفردات تبجيل -إن لم تكن عبادة- حزب البعث 
وزعيمه، إضافة إلى أشكال أخرى من اإلستراتيجيات الخطابية املصممة بعناية لفرض الطاعة والحث على 
التواطؤ وضمان الوالء. كانت هذه اإلجراءات قوية وفعالة، ألنها اخترقت بعمق »تجارب الناس في الحياة 

السياسية اليومية«(65)، و«نجحت في تكييف سلوك معظم السوريين«(66).

كان أحد الجوانب املهمة آلليات هذه القوة الرمزية الصمَت املفروض على كل حديث عن الطائفية 
والهويات ما قبل الوطنية. إن موضوع الطائفية هو من أسوأ املحرمات السياسية في سورية األسد. إنها مصدر 
شلل فكري وسيا�ضي، وهي أيًضا قناع يخفي ممارسات النظام الطائفية وتالعبه باملجتمع السوري«(67). في 
حين كانت هذه السياسة تهدف إلى تقوية السردية العلمانية لهوية وطنية عربية سورية موحدة، لم تنجح في 
 من ذلك، من خالل تصنيف الهويات العرقية والدينية كموضوع محظور 

ً
منع الطائفية عن املجتمع. وبدال

ومفرط الحساسية، فقد ساعد ذلك في تعزيز الجهل والتحيز تجاه اآلخر الديني، ويظهر ذلك بوضوح في 
نظام التعليم السوري(68). بالنسبة إلى سعيد، يبدو أن قمع االختالفات ونفيها قد انتهك شعوره باالختالف 

(62)  - Yassin-Kassab, Robin, and Leila al-Shami. 2016. Burning Country. Syrians in Revolution and War. London:Pluto Press.

(63)  - Ibid. Al-Haj Saleh, Yassin. 2017.

(64)  - Wedeen, Lisa. 2015. Ambiguities of Domination. Politics, Rhetoric, and Symbols in Contemporary Syria. Chicago: 
University of Chicago Press. P. 30

(65)  - Ibid. 

(66)  - تشــهد مجموعــة مــن كتابــات الشــهادات واملذكــرات األدبيــة التــي نشــرها الســوريون فــي املنفــى أنفســهم نتيجــة لخرقهــم للوائــح املفروضــة 
والرقابــة الذاتيــة علــى الخطــاب العــام، علــى هــذا الخــوف الداخلــي الجماعــي مــن التحــدث والتعبيــر عــن أي �ضــيء يمكــن أن ينتهــك املفــروض عليهــم 

رســمًيا. الحــوار. 
,(Halasa et al. 2014; Yazbek 2016; Malek 2017; Al-Haj Saleh 2017; Eid 2018; Abouzeid 2018)

(67)  - انظر أيًضا
Stolleis (2015, p. 8) ;Worren (2007) ; Salamandra (2013) ; Haddad (2017) ; Hindy and Ghaddar.(2017) 
وفًقا ألحد النشــطاء الذي قابله هندي وغدار (2017)، وهو اآلن الجئ في لبنان، »منعتنا الديكتاتورية من التعبير عن هوياتنا األساســية«. وطوال 
تاريخ سورية الحديث بالكامل، يؤكد أن »النظام وحزب البعث كانا يحتكران مناقشة الهوية«، وأدى ذلك إلى قمع التنوع الذي كان يعتمد عليه 

املجتمــع الســوري تاريخًيــا.

(68)  - Bali, Zeina. 2015. Domination, Privilege and Fear. Uncovering a Hidden Curriculum of Oppression in the Syrians’ 
Narratives on School. Master’s thesis, Lund University, Lund, Sweden.
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أو االغتراب. على الرغم من كونه عضًوا من الغالبية السكانية، كمسلم سني، شعر بأن ال أحد يصغي إليه، 
ا اقتصادًيا ودينًيا(69). جزئًيا، قد ُيفهم إحباط سعيد وأمله سياسًيا على أنه مطلب ملزيد 

ً
وبأنه أصبح مهمش

من الشمول واالحترام والتمثيل ضد رفض النخبة الحاكمة لتقاسم السلطة.

من ناحية أخرى، يعرب ناصر عن حزنه لسوء تعريفه على أنه »إرهابي« عند مشاركته في تظاهرات 
 طائفًيا منذ بداية الثورة، 

ً
سلمية. في الواقع، كما الحظ العديد من الباحثين، من العوامل التي أحدثت تحوال

 النظام السريعة في تصوير التظاهرات على أنها »مؤامرة 
ُ
حتى قبل أن تتحول االنتفاضة نحو العنف، نّية

أجنبية«، تتكون من »اإلرهابيين السلفيين »و« العصابات املسلحة » (70). كانت هذه سردية رئيسة صيغت 
م على أنها ضحّية ضد قوى تسعى لـ »زرع الفتنة الطائفية«(71)، والتحريض على  قدَّ

ُ
بعناية، إلظهار أن سورية ت

العنف الذي سيشكل تهديًدا أمنًيا لألمة. كان جزء رئي�ضي من تشكيل هذه السردية يقوم على تعزيز الشرعية 
وراء ردود الجيش وإخافة الناس، وال سيما األقليات، للوقوف إلى جانب النظام.

وفًقا لـ باالنش، تأتي هذه السردية على أنها »جزء مذهل من النفاق من نظام يعتمد على والء األقلية 
العلوية، ويبذل كل ما في وسعه لتقسيم مواطنيه السنة«(72). أصبحت سياسة »فّرق تُسْد« ظاهرة بوضوح، 
عندما صدر عفو رئا�ضي لإلفراج عن مئات السجناء اإلسالميين في أواخر آذار/ مارس 2011. وكانت هذه 
الخطوة، وفًقا لتشارلز ليستر Charles L. Lister، »محاولة خادعة أخرى من قبل نظام األسد للتالعب 
بخصومه، هذه املرة من خالل إطالق الِعنان ألولئك الذين يمكن أن تسميهم بأمان »جهاديين« أو »متطرفين« 
بين صفوفهم«(73). في الواقع، كما أشار ويمين Wimmen، في الواقع، نجد أن اإلجراءات التمييزية التي اتخذتها 

ر منه«(74).
ّ
السلطات لحماية السالم عّجلت في »اندالع الصراع الطائفي الذي ُيزعم أن النظام حذ

في الخطاب الوطني السوري، ُيعّد تصنيف الخصوم السياسيين باإلرهابيين ممارسة طائفية لها سوابق 
تاريخية، آخرها يشير إلى الصراع الطائفي الذي اندلع بين نظام حافظ األسد وجماعة اإلخوان املسلمين 

السورية في السبعينيات والثمانينيات.

4.3 شبح حماة: سرديات االستهداف واإليذاء

الخوف الذي يلوح في األفق، لدى معظم السوريين، هو عودة االضطرابات الداخلية التي بلغت ذروتها 

(69)  - انظــر باالنــش Balanche (2018) للحصــول علــى تقاريــر تتعلــق بالتمييــز االجتماعــي واالقتصــادي والسيا�ضــي ضــد الســكان الســّنة، قبــل 
االنتفاضــة وفــي أثنائهــا.

(70)  - Ibid. Yassin-Kassab, Robin, and Leila al-Shami. 2016. P. 40, & Stolleis, Friederike, ed. 2015.

(71)  - Ibid. Wimmen, Heiko. 2017. P. 63

(72)  - Ibid. Balanche 2018. P. 130

(73)  - Ibid. Lister, Charles. 2015. P. 53

(74)  - Ibid. - Ibid. Wimmen, Heiko. 2017. P. 63
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بمذبحة حماة عام 1982. وقد أثرت هذه األحداث بعمق على أجيال من السوريين، بغض النظر عن 
خلفيتهم الدينية أو الطائفية. يتضمن الصراع حالة العداء الطويل األمد واملتبادل بين حزب البعث واإلخوان 
املسلمين، على مكانة الدين والسلطة الدينية في املجتمع السوري(75). ويبدو أن ظالل هذا املا�ضي عادت إلى 
الظهور في ظل الثورة السورية، وأغلبية من حاورتهم يذكرون ذلك، بطريقة أو بأخرى، كما ينعكس هنا في 

قصص داني ومريم وحسان.

داني (مدير ذو خلفية مسيحية أرثوذكسية) كان يعمل في منطقة الالذقية عندما بدأت االنتفاضة. وهو 
يقدم سردّية مضادة لكثير من قصص الثورة امللّونة الزاهية التي واجهناها حتى اآلن. يقول: »فجأة، كان 
هناك أناس غاضبون في الشوارع يرشقون الحجارة ويهتفون. كّنا خائفين، ولم نكن نعرف ما يحدث«. في 
النهاية، بعد أن رأى داني ما حدث في سورية، خلص إلى أن هذه االحتجاجات »لم تكن ثورة«. لم يكن األمر 
يتعلق بالحرية أو الربيع العربي. ال، ال، كانت البداية في الواقع فقط في املناطق السنية، حيث أراد الناس 
إثارة املشكالت«. وقد عّزز شكوكه أن معظم التظاهرات كانت تنطلق بعد صالة الجمعة من املساجد(76). 
وأوضح باسم: »منذ البداية، علمنا أن هناك مؤامرة، وأن هؤالء األوالد ]املتظاهرين[ لم يكونوا أبرياء. لقد 
تم التالعب بهم، وُدفع لهم ]املال[ إلثارة املشكالت وإشعال الحرب في سورية«. اعتقد هو وكثيرون معه أن 
املحرضين ينحدرون من جماعة اإلخوان املسلمين: »ألننا نعلم من التاريخ أن هذه الجماعة لديها مشكالت 

وخالفات مع الحكومة«.

وفي سياق مماثل، ترى مريم (موظفة مسيحية من دمشق) أن ما حدث في الشوارع لم يكن تعبيًرا عن 
القمع أو دعوة إلى الحرية، وأن »الذين خرجوا في التظاهرات، كل السوريين يكرهونهم. كانوا غير متعلمين 
وسيئين«. بالنسبة إليها أيًضا، »كان األمر أشبه بمؤامرة. أرادوا تدمير سورية، ومحو التاريخ والحضارة (..). 
هذا ما هو مخطط له«. ووفًقا ملريم، فإن السبب الحقيقي وراء استياء املسلمين السّنة من الرئيس هو »أنه 
علوي«، في إشارة إلى الخطاب النقدي املعتمد تاريخًيا واملوجه ضد العلويين من كل من الطائفتين السنية 

والشيعية(77). 

من ناحية أخرى، على الرغم من أن حّسان ينتمي إلى األقلية اإلسماعيلية، فقد رأى في تعامل النظام 
الوح�ضي مع الثورة تكراًرا للمذابح التي حدثت في حماة. وأوضح أن كثيًرا من ضحايا حماة لجؤوا إلى بلدته 

(75)  - تعــود الخالفــات املتعلقــة بثقــل الديــن فــي املجتمــع الســوري إلــى عــام 1973، عندمــا طالــب اإلســالميون، ممثليــن بجماعــة اإلخــوان املســلمين، 
بأن يتضمن الدستور السوري فقًها إسالمًيا أكثر صرامة: »أثارت محاولة األسد لسن دستور لم ينّص على أن الشريعة مصدر من مصادر التشريع 
جبــر علــى إعــادة الجــذور الشــرعية للدســتور، ومــن ضمنهــا مــادة تنــص علــى أن رئيــس الدولــة يجــب أن يكــون مســلًما«(باالنش 

ُ
أعمــال شــغب. لقــد أ

2018، ص 117).

(76)  - يوضــح بينتــو أن املســاجد كانــت هــي األماكــن الوحيــدة املســموح بهــا للتجمعــات العامــة، ولذلــك اســتولى عليهــا املحتجــون علــى أنهــا »مســاحات 
طبيعيــة يمكنهــم التجمــع وتنظيمهــا بعيــًدا عــن أنظــار قــوات األمــن« (بينتــو 2017، ص 126).

(77)  - يعــود هــذا التاريــخ إلــى العصــور الوســطى، حيــث تعرضــت أقليــة الطائفــة النصيريــة (التــي ســميت علــى اســم مؤسســها ابــن نصيــر فــي القــرن 
التاسع) لعديد من الفتاوى الدينية، وتعرضت لالضطهاد على أساس الردة (توماس 2016، ص 78). وفًقا للباحث الشيعي هاينز هالم (2004)، 
فإن النقد الحديث لنظام األسد »يستخدم شعارات دينية مناهضة للنصيريين من أجل تشويه سمعة رئيس الدولة باعتباره غير مسلم ومهرطق، 
بينمــا حــاول األســد أن يواجــه ذلــك مــن خــالل املشــاركة العامــة فــي الصــالة فــي املســجد. مــن أجــل تبديــد الحديــث عــن البدعــة، أطلــق النصيريــون منــذ 
بدايــة القــرن الحالــي علــى أنفســهم اســم »العلويــون«، أي أنصــار الشــيعة، وبالتالــي فقــد حاولــوا الحصــول علــى االعتــراف بهــم (..) داخــل املجتمــع 

اإلســالمي »(هالــم 2004، ص 157).
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السلمية، »ونحن رّحبنا بهم كإخوة«. لم يمرر النظام هذه املسألة مرور الكرام، بحسب حسان، الذي يعتقد 
أن الثورة أعطت الحكومة فرصة لالنتقام من عدم والء املواطنين قبل ثالثة عقود.

، وبخاصة عند 
ً

النص الطائفي الذي أّيدته رواية النظام السوري منذ البداية وجد جمهوًرا متقبال
األقليات. ومع ذلك، فإن دور األقليات خالل اندالع الثورة مثير للجدل إلى حد كبير، ويجب التدقيق فيه نظًرا 
لتمثيلها املتحيز في كثير من األدبيات (Khoury 2015). مهجة قحف Mohja Kahf ترى أن ليس صحيًحا أن 
األقليات لم تشارك في االنتفاضة السورية(78). ومع ذلك، ليس هناك شّك -عند كثيرين- في أن دعم األقليات 
لألسد استند إلى حد كبير إلى الخوف من ظهور تمّرد إسالمي يفقدهم الحماية تحت جناحي دولة علمانية. 
وبالنسبة إلى آخرين، كان الصمت أو الحياد ناتًجا عن مجموعة من العوامل املختلفة، على سبيل املثال، 

بسبب الخوف من فقدان الوظيفة والسمعة املالية أو الحرمان من األسرة واملجتمع الديني. 

يكرر كلٌّ من داني ومريم العديَد من تجارب األقلّيات الدينية املحددة، واملخاوف املسيحية املتعلقة 
باالنتفاضة واملصبوغة بنظريات الشكوك والتآمر، بصورة تتوافق مع سردية النظام الرئيسة عن اإليذاء 
واالستهداف (Bandak 2015؛ Schmoller 2016). القاسم املشترك لكال السرديتين هو اإلشارة التاريخية إلى 
جماعة اإلخوان املسلمين وخطر اإلسالموية املتشددة على الجماعات الدينية األخرى. أدت هجمات اإلخوان 
املسلمين على أهداف علوية، في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، إلى تفاقم حالة الخوف لدى معظم 
مجتمعات األقليات السورية، حيث اندفع كثيرون إلى االعتقاد بأن سقوط األسد، سيكون مقّدمة لتال�ضي 
وجودهم، نتيجة إلراقة الدماء الطائفية. وقد استحضرت هذه الهجمات -عند كثير من العلويين- ذكريات 
االضطهاد واملجازر املاضية التي عانوها تاريخًيا على أيدي السّنة، في الوقت الذي عززت فيه روابط والئهم 
ا عميقة مماثلة تجاه السّنة بين 

ً
الطائفية لألسد (Balanche 2018، ص 117 - 18؛ وورن 2007). نجد شكوك

كثير من املسيحيين، وخوفهم الوجودي من االنقراض قد أثار التضامن األقلوي واملشاعر املؤيدة للنظام. 
في قصة مريم، قد نرى مثل هذه الشكوك تنعكس، في تصنيفها للمتظاهرين على أنهم »كلهم مكروهون« و 
ظهرهم عدًوا نمطًيا آخر يخضع لـ »لغة التجريد من اإلنسانية« (Van Liere 2014، ص 

ُ
»سيئو السلوك«، وت

.(37

بحسب تورشتاين شويتز وورين Worren، فإن الرّضات النفسية (تروما) التاريخية، إلى جانب الجرائم 
الطائفية األخيرة التي ارتكبها اإلخوان املسلمون، قد شكلت سردية الهوية العلوية كسردية إيذاء واستهداف 
(p. 102 ،Worren 2007). ال تتعلق هذه السردية بمجرد شعور الهوتي بالدونية، حيث ينظر من خالله 
خطاب سني مهيمن إلى العلويين بشك وتعبير هرطقي عن اإلسالم. وينعكس ذلك أيًضا سياسًيا في الخوف 
 Worren) (79)من محاكمة العلويين كمجموعة، ومحاسبتهم جماعًيا على ارتباطهم الطائفي بالنظام الحاكم
p.103 ،2007). في عام 2013، أعاد يوسف القرضاوي، املتحدث الروحي املؤثر لجماعة اإلخوان املسلمين، 
صياغة خليط االستياء الديني والسيا�ضي ضد العلويين. واستمراًرا في التقليد القروسطي البن تيمية، شجب 

(78)  - قحف (2013).

(79)  - تعرضــت هــذه الروابــط مــع النظــام لتعميمــات خطــرة ولســوء فهــم، كمــا هــو موضــح فــي دراســة ووريــن: »فــي الصراعــات السياســية فــي ســورية، 
يشــعر العلويون بأنهم مكروهون من اآلخر، بســبب أخطاء النظام. ويقولون إنها أســطورة أننا ننال بأي شــكل من األشــكال خلفية دينية مشــتركة. 
 مــن ذلــك، فــإن املحســوبية الواضحــة للغايــة تتعلــق بالعالقــات الشــخصية مــع العائــالت القويــة، الســنية واملســيحية والعلويــة وليــس الطائفــة. 

ً
وبــدال

لذلــك، يقــدم البعــض خلفيتهــم املشــتركة علــى أنهــا لعنــة ال نعمــة«. (Worren 2007، ص 98).
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القرضاوي العلويين، ووصفهم بأنهم »أكثر كفًرا من املسيحيين واليهود«، ودعا املسلمين في كّل مكان للذهاب 
إلى سورية ومحاربتهم (توماس 2016، ص 78، 161).

ره معظم املسلمين السّنة، من املعركة الطائفية ضد اإلخوان املسلمين، هو ذروتها في 
ّ
لكن ما يتذك

تل فيها ما بين (10،000 إلى 40،000) شخص (ليستر 2015، ص 26). وبهذه الحملة، 
ُ
مذبحة حماة التي ق

ألحق النظام هزيمة قاسية باإلخوان املسلمين، وافتتح حقبة »صار فيها اإلسالم السني والدين بشكل عام 
يخضعان لسيطرة دقيقة من قبل أجهزة الدولة« (ليستر 2015، ص 26). يرى الحاج صالح أن مذبحة حماة 
عام 1982 كانت »نقطة النهاية، ليس للصراع مع اإلسالميين، ولكن ألي حقوق سياسية لجميع السوريين« 
(الحاج صالح 2017، ص 236). وكما يتضح من قصة حسان، فقد أدى ذلك إلى موجات نزوح املدنيين من 
حماة، حيث كان الالجئون واملضيفون الذين قّدموا لهم املالذ، بحسب تفسيره، ضحايا واستهدفوا بشكل 

غير مبرر، وُعّدوا خونة للنظام.

وبحسب بيرملان Pearlman، فإن أحداث حماة »ال يمكن املبالغة فيها« (بيرملان 2016، ص 24). وهي 
تندرج تحت سرديات الخوف املدفونة منذ فترة طويلة، وقد تركت أثًرا على أجيال بأكملها. وكذلك ُيظهر 
رافاييل لوفيفر Rapahël Lefèvre في »رماد حماة Ashes of Hama« (لوفيفر 2013) أن الذاكرة الجمعية 
لتلك األحداث متجسدة بعمق في الصراع الحالي في سورية. وهكذا، على الرغم من األسباب املختلفة واملثيرة 
للجدل، فقد تركت هذه األحداث التاريخية بصمة دائمة في ذكريات املسلمين السّنة واألقليات على حد 
ا جماعًيا تسبب في رّضات جماعية صادمة عابرة لألجيال. وهذا يعيد 

ً
سواء. يبدو أن شبح حماة سيكون إرث

إلى األذهان مصطلح فاميك فولكان Vamik Volkan »الرّضة املختارة« الذي يفسره على أنه »تمثيل عقلي، 
عند جماعة كبيرة، لحدث تاريخي أدى إلى شعور جماعي بالعجز واإليذاء واالستهداف والعار واإلذالل على 
أيدي اآلخرين«، وعادة ما يتضمن خسائر فادحة في الناس واألرض واملكانة والكرامة »(فولكان 2006، 
ص 173). عندما يتم استيعابها أو تبّنيها، تميل هذه الجروح إلى االنتقال إلى الجيل التالي، وتتسبب في بقاء 
 Volkan) الجروح غير ملتئمة، بينما تغرس في الوقت نفسه إحساًسا بـ »الـ نحن« الذي يقوي هوية املجموعة
2006، ص 173)(80). ومن الواضح أن رّضة حماة العابرة لألجيال تقع في واجهة سرديتي اإليذاء واالستهداف 
املتنافستين وتعمالن مًعا كواحد من كثير من املفاتيح التفسيرية لفهم غني لوجهات النظر املتضاربة املتعلقة 

باالنتفاضة والثورة.

4.4. مواجهة اآلخر املتدين/ الديني: سرديات الكراهية وعدم الثقة

 من ذلك، 
ً

في دراستي، أنكر معظم املحاورين وجود مشاعر طائفية سلبية ضد »اآلخر الديني«. وبدال

 علــى 
ً

(80)  - يصــف الناشــط قاســم عيــد فــي ســيرته الذاتيــة، بلــدي. مذكــرات ســورية My Country. A Syrian Memoir. (2018، ص 128) مثــاال
مثل هذه الرّضة العابرة لألجيال، ويربطها بالحرب األهلية السورية الحالية: »ربما بسبب اإلحباط، تجرأنا نحن شباب سورية على األمل والحلم 
بمســتقبل أفضــل. لقــد خاننــا آباؤنــا بالســير أثنــاء نومهــم طــوال حياتهــم. كان ينبغــي عليهــم أن يعرفــوا بعــد مذبحــة حمــاة عــام 1982 أن عائلــة األســد 
هــي عائلــة متوحشــة للغايــة، بحيــث كان يجــب أال ُيســمح لهــا باالحتفــاظ بالســلطة لجيــل آخــر. كان ينبغــي عليهــم أن يصرخــوا بأعلــى صوتهــم، ويقاتلــوا 
 من ذلك، التزموا الصمت، بينما بدأ 

ً
 عليها. لكنهم، بدال

ً
بأســنانهم، ويصارعوا بكل قوتهم، بعد أن رأوا تلك الوحشــية التي كان نظام األســد مجبوال

حافــظ األســد فــي تنفيــذ خطــة قاتلــة للقضــاء علــى خصمــه املســتقبلي. نحــن، شــباب ســورية، تحّولنــا إلــى أولئــك املعارضيــن فــي املســتقبل، وألن جيــل 
آبائنــا ظــل صامًتــا، فقــد دفعنــا ثمًنــا مــن الــدم«.
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يدعم كثيرون بفخر وحيوية الطابع املتعدد األعراق والتعددية الدينية للمجتمع السوري قبل الحرب، 
حيث تمتد الصداقات والعالقات عبر االنقسامات الطائفية أو الدينية. ضمن قصص »الجنة املفقودة« 
(Løland 2019)، وفي الوقت نفسه، تخفي سردية العيش املشترك الكبيرة هذه تيارات معينة من التوترات 
التي اكتسبت زخًما واشتدت خالل الثورة والحرب الناشئة. من خالل القصص التالية، لـ محمود ومريم 
وداني وسعيد وعبدول وناصر ورانيا، تتشكل انعكاسات التغيرات امللموسة في املواقف املتعلقة باالنتماءات 
العرقية والدينية والسياسية للناس. وسواء كانت االختالفات حقيقية أو متخيلة، فقد ظهرت كقضايا تهديد 

.(Stolleis 2015) محتملة، تسببت في عرقلة العالقات بين أفراد األسرة واألصدقاء والجيران والزمالء

يشرح محمود (عامل صناعي سّني عربّي) كيف واجه هذا التحّول في الذهنية في مكان عمله متعدد 
األديان: »بعد فترة، لم نتمكن من قبول بعضنا البعض (..). كان العلويون يجلسون مًعا، ولن يتحدثوا إلى 
أي شخص آخر، والسّنة أيًضا، واملسيحيون كذلك. كنا نحاول تجنب بعضنا البعض. في الواقع أصبحنا 
خائفين من بعضنا البعض. (...) صار الوضع في سورية بحيث ال يمكنك الوثوق بأخيك، لذلك كان األمر 
صعًبا للغاية، وانقسمنا جميًعا إلى مجموعات صغيرة جًدا. كان البقاء بمفردك أفضل بكثير من التعبير عن 

مشاعرك ألي شخص، ألنه ال يمكن الوثوق بأحد«.

في البداية، لم يكن محمود يستوعب أن الصراع الذي طغى على السطح سوف يتحول إلى حرب أهلية، 
حيث تواجه السوريون ووّجهوا بنادقهم بعضهم إلى بعض. ومع ذلك، »عندما بدأ الجيش بالدبابات والقنابل 
واألسلحة الثقيلة، وصل األمر إلى نقطة، عرف عندها الجميع أن الحرب أصبحت أبدية، وسيذهب كل �ضيء 
إلى الجحيم!«. بعد أن عانى محمود خسائر فادحة في األرواح في عائلته املقربة، أصبحت الكراهية أمًرا ال مفّر 
منه عنده. على الرغم من أن كثيًرا من ذلك كان بسبب الشعور املتزايد بانعدام األمن العام وكذلك الفظائع 
العنيفة التي ارتكبها النظام، فقد منحه ما حدث تعبيًرا طائفًيا واضًحا: »كان هناك كثير من السّنة الذين 
يقاتلون مع النظام ويقتلوننا. لكن يمكنني القول إن أكثر من 90 في املئة كانوا من العلويين والشيعة، لذلك 

أشعر حتى اآلن بأنني أكرههم. ال أستطيع أن أسامحهم«.

على الرغم من الكراهية واالستياء ضد العلويين، رفض محمود القيام بدور نشط في دعم أي من 
قتل«. 

ُ
الجماعات املتحاربة فيما بينها. وفي ذلك يقول: »لم أكن مستعًدا لالنخراط في هذا الصراع، ألقتل أو أ

»كالهما ]النظام وأحزاب املعارضة[ كانا سيئين، بالنسبة إلينا. الجيش السوري قصفنا، ومقاتلو املعارضة 
سرقونا. لم يكن أحد يبحث عن سورية. ال أحد كان يهتم بالبلد. كان لكل فرد مشروعه الخاص«.

في وظيفته كرجل دين، كان عبدول شاهًدا مباشًرا آخر على التغييرات التدريجية التي حدثت في املجتمع 
َبلية قوية. 

َ
حيث كان يخدم: »قبل الحرب، وخاصة في املكان الذي كنت أعيش فيه، كانت هناك عالقات ق

لكن بعد الحرب، انضم الشباب على وجه الخصوص إلى مجموعات مختلفة، وتسبب ذلك في اختالف اآلراء 
واملواجهات. كانوا ذات يوم أصدقاء وتقاسموا عالقات قوية، قبل أن ينفصلوا ويذهبوا مع مجموعة أو 

أخرى«.

لكونه شخصية مرجعية دينية في قريته، يقول عبدول إنه تعّرض لضغوط من قبل كل من املتمردين 
املعتدلين، ومن الجماعات السلفية الناشئة املختلفة، متوقعين منه أن يقدم والءه ودعمه العلني لقضيتهم. 
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ألعوام، إلى أن دخلت داعش (الدولة اإلسالمية في العراق والشام) قريته في عام 2014، قال إنه كان هناك 
توازن محكم، في أال يقع في شبكة األجندة السياسية ألي شخص: »لم نرغب في أن يحكم علينا أحدهم. 
لذلك حاولنا تجنب ذلك، وأن نكون محايدين حتى ال نتعارض مع أي منهم. كان ذلك حتى زمن داعش. إذ لم 

يمنحنا حتى خيار البقاء على الحياد«.

من وجهة نظر األقلية املسيحية، تكرر مريم الصدمة وعدم التصديق املتعلق بالتغييرات الدراماتيكية 
التي ترسخت تدريجًيا في مواقف الناس تجاه بعضهم البعض. وتقول: »قبل الحرب، لم نعتقد أننا مسيحيون 
وهم مسلمون. كنا مًعا، نحتفل بكل �ضيء مًعا، نتشارك الحياة، ندعم بعضنا البعض. كان معظم املسلمين 

طيبين جًدا معنا. لقد كانت حياة جميلة وهادئة«.

ولكنها بعد ذلك، شعرْت بأن هناك شعوًرا متزايًدا بالتهديد املوجه لها ولألقليات الدينية األخرى: »في 
بداية الحرب، هتفوا في املساجد: »املسيحيون لبيروت والعلويون الى التابوت«! أثناء التجول، سيخبرك 
املسلمون املتشددون بأشياء مثل »هاه، أما زلتم هنا؟ ملاذا لم تذهبوا إلى بيروت؟« وللعلويين: »آه، أما زلتم 
 مثل هذه، 

ً
على قيد الحياة، فلماذا لستم ميتين؟«. إذن ما نوع املشاعر التي ستشعر بها، عندما تسمع أقواال

في بلدك؟!

هذا النوع من اللغة الطائفية، إضافة إلى عوامل أخرى، مثل قصص خطف املسيحيين، وكذلك إطالق 
النار والتفجيرات اليومية في محيط منزلها، دفعت مريم إلى ترك سورية وراءها. ال يخلو األمر من املرارة والندم، 
فهي تنظر إلى هذا القرار، وتشير بإصبعها إلى مجرم غير معروف، ُيدعى »ُهم«، بينما تستسلم بالنسبة إلى 
املسيحيين، لم تكن هناك انتصارات يمكن تحقيقها في هذه الحرب: »سمعنا أننا لسنا موضع ترحيب في هذا 
املكان بعد اآلن، وأننا قلة من الناس وينبغي أن نغادر. ستشعر أن هذا ليس كرًها، لكنه �ضيء يحطم روحك. 
وهذه الروح هي مكاني. إنها بلدي واملكان الذي نشأ فيه والداي. (..) لقد خططوا لهذا من أجل بلدي، اآلن أنا 
لست مهمة، يجب أن أذهب، وغادرنا في النهاية. أرادوا أن يذهب معظم املسيحيين، وذهبنا، لكن ملاذا؟ ألنها 

ليست حربنا وليست لعبتنا. كنا قد خسرنا. ألنه في النهاية من سيفوز«.

من جانب آخر، قال داني: »عندما بدأ النظام يفقد السيطرة على بعض املناطق مقابل جماعات 
املعارضة، أصبحت هذه األماكن خطرة على املسيحيين: الحكومة تحمينا في سورية. في كثير من األماكن 
التي ال تخضع لسيطرة الحكومة، ال يحترمون املسيحيين. إذا علموا أنني مسيحي يمكنهم قتلي. أنا ال أتحدث 
عن اإلرهابيين السنة مثل داعش ]داعش[ أو القاعدة، ال، نحن نتحدث عن أناس عاديين. إذا رأوا هويتي، 

فسيعرفون من اسمي أني مسيحي. ربما يحتاجون إلى املال ويأخذون أوراقي، أو ربما يقتلونني«.

بناًء على هذا التصور، خلص داني إلى أن »الطائفية تجري في دم سورية. إنها ليست إيجابية أو سلبية، 
لكنها واقع ». ورأى أن العالج الوحيد للخالص من التهديد بانتمائه الطائفي هو نظام قوي ورئاسة مستقرة، 

وعلى حد قوله: »من دون بشار األسد؛ ال يستطيع أحد أن يحمينا«.

ية، يتذكر سعيد أن اللغة الطائفية املهينة، مع تحّول الصراع إلى العنف 
ّ
من وجهة نظر مسلمة-سن

والعسكرة، أصبحت تجارب يومية لإلذالل والشتائم. »كل يوم، كان علّي أن أعبر كثيًرا من نقاط التفتيش، 
وكل يوم كنت أدعو هللا أن أعود بسالم إلى املنزل«. كان األشخاص الذين يديرون نقاط التفتيش دائًما 
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. لكن أكثر 
ً

ًيا وإرهابًيا محتمال
ّ
ون فيه، ويتحققون باستمرار من والئه لألسد، ويتحرشون به لكونه سن

ّ
يشك

األمور إزعاًجا لسعيد في هذه االحتكاكات هو الطريقة التي يسيئون بها إلى النساء املسلمات، وتهديدهن 
باالعتداء الجن�ضي: »لقد سبوا نسائنا، وهذا أمٌر مخٍز لنا«.

ويفّسر ناصر أيًضا تجارب الحديث املعادي للسّنة. حيث يدعي أنه شاهد كيف تحول هذا الحديث إلى 
ية: »عندما خرجنا 

ّ
تل أحد أصدقائه على أساس هويته السن

ُ
قتٍل خالل شهر رمضان عام 2011، حيث ق

من املسجد ذات مساء، جاء إلينا بعض العلويين وقالوا (سوف نقتلكم، سنضرب أخواتكم وأمهاتكم، أيها 
ه يموت«.

ُ
الكالب السّنة!) ثم قتلوه، نعم، شاهدت

لقد زرعت هذه التجربة املحورية شعوًرا عميًقا بالخوف في نفس ناصر لدرجة أنه قرر التراجع عن 
االنخراط في أي نشاط سيا�ضي بعد ذلك. وبالعودة إلى الوراء، يقول إن الثورة وكل ما ترمز إليه توقفت 
 من أن يحلم بمستقبل سوري جديد، لجأ إلى الخلفية ووجد قوة في إيمانه 

ً
بشكل مفاجئ في تلك اللحظة. بدال

اإلسالمي: »كانوا يكرهون املسلمين السنة (..) لكننا نترك كل األمور هلل. لو لم أكن مؤمًنا أثناء الحرب، ألصبُت 
بالجنون. لكن لدّي إيمان قوي، وهللا هو الذي جعلني أصبر«.

من ناحية أخرى، رانيا، التي تدعي أنها مسلمة علمانية، لم تجد راحة في الدين، ولم تفقد الثقة في الثورة. 
عندما دخل اإلسالميون املشهد الثوري، »اخُتطفت« الدعوة إلى الحرية والكرامة، على حد قولها، وشوهها 
ا«. ومع ذلك، تؤكد: »من املهم جًدا أال نقع في فخ اختزال 

ً
أشخاص »طوروا آراء طائفية أكثر حدة وتطرف

كل �ضيء إلى صراع طائفي، فهناك كثير من العوامل األخرى التي تلعب دوًرا في انقسام الشعب السوري«. 
التناقض بين الحركات السلمية التي شاركت فيها في البداية، وكانت لديها آمال كبيرة في ذلك والعنف املدمر 
الذي أطاح بها، يكاد يكون من الصعب للغاية التحدث عنها: »إذا فكرَت في حجم املأساة ]السورية[، فسوف 
تصاب بالشلل!«. ومع ذلك، بالنسبة إلى رانيا، كان من املهم عدم السماح للحرب بابتالع ما تبقى من الرسالة 
الثورية األصلية وغير العنيفة: »هدفنا الرئيس هو الحفاظ على هذه السردية. إن انقسام ]الشعب السوري[ 
هو حقيقة واقعة اآلن، لكننا نحافظ على السردية، ألن نسيانها وارٌد، عند عامة الناس، وعند السوريين 

أنفسهم، أو عند السياسيين أو املؤرخين«.

وتخلص إلى أن إبقاء شرارة السردية الثورية حّية، عند الناشطين السوريين في املنفى، هي »مهمتنا 
الوجودية. إنها مسألة من نحن/ انتماء«.

في هذا القسم السردي، رأينا أن تيارات السرديات املضادة، بالتوازي تماًما مع الحركة االحتجاجية غير 
الطائفية واملوجهة نحو الديمقراطية التي سعت إلى الوحدة والتعايش في املعارضة، تطّورت إلى خطابات 
مهينة تغذي فيها تدريجًيا رايات الهوية واللغة الطائفية الخوف كراهية »اآلخر الديني«. إن التغييرات في 
املواقف وعمليات التطييف في جميع القصص الشخصية ملحاورينا، وحيثما تمت معايشتها بطرق متباينة 

وعبر أوقات وأماكن مختلفة في سورية، تشير جميًعا إلى ترسيم فاصل ثنائي متزايد، بين »نحن« و«هم«.

كما ذكرنا، واجهت كل من الدولة السورية وقوات األمن الثورة في وقت مبكر بردود عنيفة متصاعدة، 
السكان  كبت ضد 

ُ
ارت التي  الفظائع  إلى تصنيف  رايتس ووتش)  (هيومن  الذي دفع منظمات مثل  األمر 
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املدنيين على أنها »جرائم ضد اإلنسانية«(81). بحلول منتصف عام 2011 وما بعده، ظهرت مجموعة من 
الجماعات السياسية والعسكرية املحلية واألجنبية الجديدة ملواجهة هجمات النظام. وفي الوقت نفسه، 
حاول اإلسالميون -على اختالف توجهاتهم- ممارسة تأثيرهم على اتجاه الثورة (Kahf 2013). في هذا املشهد 
 Darwich املعقد بشكل متزايد من القوى واملعارك املتنافسة، من املهم أن نالحظ، وفًقا لـ درويش وفاخوري
and Fakhoury (2016)، أن جميع أطراف الصراع حشدوا الخطابات الطائفية، وحفزوا مجموعة من 
السرديات الكبرى التي كان يؤسس ويؤطر فيها »اآلخر الطائفي‹‹. وهكذا، أصبح تصوير اآلخر الخارجي على 
أنه تهديد وجودي أداة قوية للتعبئة حول الهويات الدينية واكتساب الشرعية الستخدام العنف. كان لهذه 
التطورات تأثير كبير في سلوك السكان املدنيين. كما روى املحاورون، فإن املفردات التحريضية والطائفية 
كانت تصدر من ذوي الخبرة، وكانت موجهة ضد الناس في حياتهم اليومية، سواء كانوا مسلمين سنة أو 

شيعة أو علويين أو مسيحيين.

وفًقا لـ ياسين كساب والشامي (2016)، يبدو أن السردية الرئيسة للنظام تضفي الشرعية على استهداف 
املجتمعات املسلمة السنية على وجه الخصوص، وتقمع املتظاهرين بشكل غير متناسق وفًقا النتمائهم 
الديني. في السجون ومراكز االعتقال السورية، على سبيل املثال، ظهرت تقارير عن نمط منهجي من »أساليب 
التعذيب الطائفي« التي تهدف إلى انتهاك الحدود الدينية وتحقير الهويات الروحية للمعتقلين السنة (شلبي 
2017) (82). يمكن أن تشمل هذه األساليب الكفر اللفظي والجسدي القسري، مثل لعن هللا والسجود 
لصور بشار األسد أو اإلدالء بشهادات زور أثناء املعامالت الالإنسانية. إضافة إلى أن الهجمات على األضرحة 
املقدسة السنية وغيرها من اإلهانات الصوتية التي أصابت صميم التدين اإلسالمي قد فعلت الكثير إلثبات 
استياء السّنة والخطاب املعادي للعلويين (ياسين كساب والشامي 2016، ص 49). ويتضح من قصص 
سعيد وداود أن اللغة الجنسية املهينة ضد النساء املسلمات، والتحرش اليومي عند نقاط التفتيش وكذلك 
املواجهات القاتلة الفعلية في الشارع، كان ُينظر إليها على أنها تعبيرات وممارسات عن الكراهية الطائفية 
دت مشاعر الكراهية 

ّ
الشديدة(83). بالنسبة إلى مصطفى، فإن تجارب القتل وفقدان أفراد األسرة املقربين ول

وانعدام الثقة في املقابل، وغرست شعوًرا بالعداء الشديد ضد العلويين.

في املقابل، من وجهة نظر األقلية، أصبحت تجارب الطائفية مرئية في وقت مبكر من الصراع. العلويون 
على وجه الخصوص، وكذلك املسيحيون أيًضا -كما هو موضح في قصص سلمى وباسم- كانوا ضحايا 
الدعاية الطائفية واإلسالموية املتزايدة التي كانت فيها شعارات مثل »العلويون َع التابوت، واملسيحيون إلى 
بيروت« (”(p. 8 ،Stolleis 2015) تخلق الخوف ومشاعر الكراهية والخوف من اإلسالم(84). في الواقع، كما 

(81)  - (Human Rights Watch 2011).

جبر على انتهاك شهادة اإلسالم (الشهادة) بإعالن اإليمان بـ بشار األسد إلهه:
ُ
(82)  - انظر أيًضا إلى مثال من مقطع فيديو لطفل معصوب العينين أ

https//:www.youtube.com/watch?v=SN1O5nhi7-g. 

(83)  - قصــة ســعيد هــذه مدعومــة مــن قبــل كثيــر مــن املصــادر األخــرى، وآخرهــا تقريــر لألمــم املتحــدة حــول كيفيــة اســتخدام القــوات الحكوميــة 
الســورية وامليليشــيات املتحالفــة معهــا لالغتصــاب واالعتــداءات الجنســية كســالح حــرب.

(84)  - لكن وفًقا لبعض املصادر، فإن الشعارات املعادية لألقلية مثل هذه كانت جزًءا من دعاية الدولة السورية، وانتشرت لتخويف األقليات 
كــي تنحــاز إلــى جانب النظام.

https://www.youtube.com/watch?v=SN1O5nhi7-g


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

30

أوضح بينتو، أصبحت الثورة ملّونة بمراجع دينية تشير إلى أهمية اإلسالم، كإطار أخالقي لكثير من الثوار ذوي 
الخلفية اإلسالمية. اختلطت الشعارات السياسية التي تشير إلى الحرية والكرامة، باستخدام التعابير الدينية 
مثل التكبير takbir (ترديد »هللا أكبر«) وكذلك االستيالء على الرموز الدينية والفضاءات املرتبطة باإلسالم 
(Pinto 2017، ص 124). وقد خلق هذا املنعطف السني حتًما إحساًسا بالتمكين، عند كثير من املتظاهرين 
ا 

ً
السّنة (ويمن 2017، ص 81)، إال أنه أخاف اآلخرين ونّفرهم. بالنسبة إلى رانيا، أظهر هذا املنعطف انتهاك

ا« للرسالة الثورية األصلية التي رأت أنها شاملة وغير دينية بطبيعتها. لكن بالنسبة إلى 
ً
طائفًيا، أو »اختطاف

باسم، لم تؤد هذه التطورات إال إلى تقوية عدم ثقته تجاه املسلمين بشكل عام، ووضع آماله السياسية 
واعتماده على النظام. وبالنسبة إلى سلمى، أسهمت لغة الطائفية في شعورها بالغربة والدونية كأقلية 
مسيحية. يبدو أن تجربة العداء املفاجئ وعدم االرتياح من قبل األشخاص الذين شاركت معهم البلد ذات 

يوم بسعادة قد زادت من إحساس سلمى بالحزن والهزيمة، في ما تسميه لعبة، ليست من صنعها.

ا 
ً
قد نقرأ كل هذه القصص كسرديات عن الضحية تعمل على مستويات مختلفة. في حين أن هناك طرق

عديدة لفهم الرّضة واملعاناة والظلم، فإن عمليات التطييف، كما شوهدت في هذه القصص، تمثل تجارب 
 إلى 

ً
فردية مكثفة، باإلضافة إلى تسييس املمارسات الخطابية. لم يكن أي من محاوري، على حد قولهم، مياال

الطائفية العلنية. ومع ذلك، تكشف قصصهم كيف أصبح الترسيخ الطائفي مندرًجا في تجاربهم الحياتية، 
عيد) بناؤه من خالل هذه التجارب، وأثر في كيفية (إعادة) تقديمهم ألنفسهم ولـ »اآلخر الديني«.

ُ
و(أ

فمن ناحية، يبدو أن الطائفية كسرديات عن الضحية »تحفز الشعور بالهوية الجماعية واالنتماء، حيث 
تميل املعاناة املشتركة إلى تقوية التضامن بين الضحايا« (مطر وحرب 2013، ص 171؛ إينس 2012). ومن 
ناحية أخرى، قد ترتبط الضحية أيًضا بإحساس بالعجز ضد القوى التي تطغى على قدرة الفرد على التصرف 
في أوقات الصراع أو تحديها. في الواقع، على غرار رواية عبدول، يصور كثير من املحاورين في دراستي موقفهم 
على أنه عالق في وضع مستحيل بين األطراف املتنافسة. كما أوضح فان ليير، في أوقات الصراع، غالًبا ما 
تميل أنماط »تحديد الهوية ونزع الهوية« إلى توليد أصناف هوية بدائية ُيدَمج فيها العنف ودورات االنتقام 
في سرديات اإليذاء واالستهداف (فان ليير 2009، ص 475-78). تتضمن هذه العمليات عناصر »نزع الصفة 
اإلنسانية«، وفًقا لفان ليير، حيث يعتمد االنتماء إلى هوية داخل املجموعة »بشكل أسا�ضي على استبعاد 
مجموعة أخرى/ املجموعة األخرى« (فان ليير 2014، ص 39)، وبالتالي التأسيس لـ »عدم القدرة على رؤية 

اآلخر على أنه قابل للمقارنة أخالقًيا مع الذات« (فان ليير 2014، ص 35).

ا فًجا ملسألة معقدة« (Stolleis 2015، ص 
ً
ل عمليات التصنيف هذه »تبسيط

ّ
في سياقنا السوري، تمث

6)، وهذا ما يؤدي إلى تشويش القصص وتجارب التناقض التي تقع خارج هذه املعايير. وهو السبب في أن 
القراءة الجوهرانية للطائفية، كما شهدتها أيًضا رانيا، تأتي بنتائج عكسية لفهم أفضل للصراع السوري. ومع 
ذلك، فإن عمليات التطييف هي طريقة أفضل لوصف الحقائق السردية التي واجهتنا، من خالل قصص 
مجموعة متنوعة ومجزأة من الالجئين السوريين. بخالف افتراض أن الطائفية حقيقة ثابتة ومستقرة تطفو 
فوق التاريخ، فمن األهمية بمكان تعيين وتحديد (تأريخ) كل ما يسّمى بحدث ولحظة وبنية وهوية وخطاب 

»طائفي«، في سياقه الخاص (مقد�ضي 2017، ص 10-9).
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5. االستنتاجات

رت عنها مجموعة مجزأة من  حاولت هذه الدراسة تتبع عمليات التطييف، من خالل السرديات التي عبَّ
الالجئين السوريين املقيمين في النرويج. وقد حاولت كثيٌر من األبحاث فهم دور الطائفية في الصراع السوري، 
إال أن قلة من الدراسات قد استكشفت آلية تشكيل الهويات والخطابات الطائفية من األسفل، ومن خالل 
تجارب الالجئين املباشرة. وقد استخدمت هذه الدراسة مقاربة الهوية السردية، إلظهار أن التجارب الفردية 
وشهادات السرد الجزئي تتقاطع مع مشهد سردّي رئي�ضي أكبر، يحتل فيه مفهوم الطائفية مكاًنا مركزًيا 
ا وغامًضا. أنا أزعم أن القراءات الجوهرانية والذرائعية لهذا املفهوم تفشل في استيعاب 

ً
مهًما، وإن كان مربك

 من ذلك، اخترت مصطلح »التطييف« كطريقة للتصور 
ً

الطبيعة الديناميكية واملبنية سياقًيا للطائفية. بدال
الذي يصف بدقة أكثر العمليات التي تكون فيها الهويات املتنازع عليها واملتعارضة حاضرة.

 انطالق نظرية؛ تطورت مناقشة هذه الدراسة حول الخصوصيات املحيطة 
َ
باتخاذ التطييف نقطة

بالثورة السورية والحرب األهلية الناشئة، إضافة إلى الطرق التي يتقاطع بها الدين والهوية والصراع في املجال 
السردي للقصص الجزئية والكلية. وبعد أن حصرنا اإلطار الزمني لهذه املسارات السردية على األحداث 
والتجارب التي حدثت خالل العامين األولين من الصراع السوري؛ ُحذفت كثير من الجوانب املهمة للحرب 
األهلية السورية. على سبيل املثال، لدى جميع املحاورين املشاركين في هذه الدراسة مزيٌد من القصص عن 
التطورات التي حدثت بعد عام 2012، عندما ُدّولت الحرب، وأصبحت طائفية بشكل أكثر وضوًحا، بسبب 
عوامل عديدة، في مقدمتها دخول الجماعات اإلسالمية العنيفة ذات األيديولوجية الطائفية الصريحة إلى 
املشهد. وقد كانت هذه التطورات، مع املعاناة العامة للحرب (املستويات العالية من انعدام األمن والدمار 
والخسائر الشخصية)، في أّول قائمة األسباب املعقدة التي أجبرتهم على مغادرة سورية، والدخول في الوضع 
الجديد وغير املبرر كالجئين (Løland). ثانًيا، من خالل التركيز على الطائفية، كتعبير عن كيفية بناء الهويات 
واالختالفات الدينية واكتساب الزخم في الصراع السوري، كّرست هذه الدراسة اهتماًما أقّل لعوامل أخرى 
ال تقّل أهمية، مثل القضايا املتعلقة بالسياسة اإلقليمية واالجتماعية واالقتصادية والنوع االجتماعي 

(الجندر). 

على هذا النحو، تقّر هذه الدراسة بأن عمليات التطييف ليست سوى جانب واحد، من جوانب عديدة 
تتعلق بالتعقيدات املحيطة باالنتفاضة السورية والحرب األهلية التي تلت ذلك. على الرغم من أنها ليست 
تفسيرية شاملة، فإن املجموعات السردية األربع التي أبلغتنا بمسارات محاورينا عن الثورة والحرب، تزودنا 
بفهم معزز لكيفية تقاطع ُبنى الهوية الدينية والدينية مع مجال استطرادي معّقد من التعبيرات الفردية 
والعامة. ضمن األطر املجازية لليوتوبيا والديستوبيا، تكشف هذه املسارات عن فضاء مجزأ للغاية ومتنازع 
عليه، يكون فيه األمل والخوف واإليذاء واالستهداف وكذلك الكراهية وانعدام الثقة انعكاسات ألنماط 
هوية سردية متغيرة باستمرار و(متجددة). مثل هذه األنماط، كما تم توضيحها، ال تحدث في فراغ، إنها 
تعتمد بشدة على ذكريات املا�ضي، وعلى األطر الثقافية والسياسية املتغيرة للحاضر. في سياق الالجئين 
السوريين لدينا، رأينا أن الذكريات عن سورية قبل الحرب تلقي الضوء على املا�ضي الذي يعده كثيرون 
ا من الناحية السياسية. ويميل آخرون إلى الحفاظ على صورة مثالية لسورية في املا�ضي، 

ً
مضطرًبا ومؤملـــ
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 من الشعور الحاد بالفو�ضى الحالية.
ً

بدال

بالنسبة إلى الالجئين السوريين في دراستي، خلقت تجارب الحرب وكذلك رحالت الهجرة القسرية التي 
قاموا بها طبقات جديدة من الرّضات املاضية والحالية، التي ألقى كثير منها بظالله املرعبة على حياتهم في 
املنفى. ركزت هذه الدراسة على عمليات التطييف في سردياتهم املتعلقة باملراحل األولى من الصراع السوري. 
ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيٍد من التفكير في خطاب التطييف املتطور في الصراع السوري بشكل عام. 
وعلى وجه الخصوص، في حالة سورية ما بعد الحرب، يحتاج البحث الجديد إلى التركيز على كيفية تعامل 

الالجئين السوريين مع الجسور، بين املا�ضي الطائفي واحتماالت التعايش في املستقبل.
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