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أثر سياسات آل األسد في الثقافة السياسية للجزيرة السورية

الثقة ااًلجتماعية، املشاركة السياسية، الهوية

رشيد الحاج صالح)1(

: مقدمة
ً

أواًل

في	 كبيًرا	 دوًرا	 السياسية	 األنظمة	 لسياسات	 أن	 العنوان-	من	 -كما	هو	واضح	من	 البحث	 ينطلق	
)الثقافة	السياسية(	للشعوب.	وهذا	يعني	أن	الثقافة	السياسية	للناس	التي	تنشأ	في	ظل	أنظمة	تسلطية،	
على	سبيل	املثال،	تتشكل	وتتفاعل	بدرجة	كبيرة	مع	سياسات	األنظمة	التي	تهيمن	عليها،	وليس	فقط	
)أكثر	من	 املديدة	 آل	األسد	 أثر	سياسات	 البحث	 الشعبية.	ولذلك	سيتناول	 التقليدية	 ثقافتها	 وفق	
املنطقة)2(،	 لهذه	 التقليدية	 السياسية	 الثقافة	 في	 والفرات	 السورية	 الجزيرة	 في	منطقة	 نصف	قرن(	
األمر	الذي	أدى	في	النهاية	إلى	عدم	تحول	الثقافة	السياسية	الجزراوية	نحو	ثقافة	سياسية	منفتحة	
تعطي	وزًنا	أكبر	لـ	:	قيم	التسامح،	وقبول	اآلخر،	والثقة	االجتماعية،	والهوية	الوطنية،	وقيمة	الحرية،	
وبقائها،	في	جزء	منها	على	األقل،	ثقافة	سياسية	تقليدية	تعلي	من:	قيم	الطاعة،	والشك	في	اآلخر،	وال	
تؤمن	بالقانون	وال	باملؤسسات،	وال	باملشاركة	السياسية،	وتفرد	منزلة	خاصة	لوالءات	ما	تحت	الدولة	

)العشيرة،	املنطقة،	املذهب	الديني..(،	وإن	كانت	والءات	غير	متينة	عند	حدوث	تغيرات	كبرى.	

)1(		عضو	هيئة	التحرير	في	مجلة	قلمون.

)2(		على	الرغم	من	توزع	سكان	الجزيرة	السورية	بين	أربع	محافظات	هي:	دير	الزور	والحسكة	والرقة	واملنطقة	الشرقية	من	حلب،	فإن	
هناك	سمات	عامة	يشترك	فيها	سكان	املنطقة	األمر	الذي	يسمح	بدراستها	بوصفها	وحدة	قائمة	بحد	ذاتها،	من	دون	أن	يعني	ذلك	عدم	
وجود	خصوصيات	لبعض	مناطقها.	وتعود	تلك	املشتركات	إلى	أن	سكان	املنطقة	معظمهم	أبناء	عشائر	يحترفون	الرعي	والزراعة،	إضافة	
إلى	اشتراكهم	في	عادات	وتقاليد	وأعراف	متوارثة	مستمدة	من	بيئتهم	وتاريخهم	املشترك.	النقطة	املشتركة	الثالثة	هي	اإلهمال	املتعمد	من	
النظام	ملجاالت	التعليم	واالقتصاد	ومختلف	قطاع	الخدمات.	حول	عد	شرقي	حلب	جزًءا	من	االمتداد	التقليدي	والثقافي	للجزيرة	يقول	
عبد	الرحمن	حميدة	»يميز	عادة	في	محافظة	حلب	بين	أهل	الديرة	الغربية	أو	»أهل	مغرب«	وبين	الشرقيين	أو	أهل	الديرة	الشرقية..	أهل	
املنطقة	الغربية..	مستقرون	وفالحون	عريقون	من	مئات	السنين..	وهم	في	تقاليديهم	ومسكنهم	ومأكلهم	ومشربهم	أقرب	لطباع	سكان	
املدن	في	حين	يختلفون	نسبًيا	عن	سكان	أرياف	املنطقة	الشرقية	الذين	لم	يتخلصوا	بعد	من	الرواسب	البدوية	والعشائرية	مما	يدل	على	

حداثة	استقرارهم..	».	راجع:	عبد	الرحمن	حميدة،	محافظة	حلب،	)دمشق.	وزارة	الثقافة,	1992(،	ص	127. 
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	ويريد	البحث	دراسة	)الثقافة	السياسية(	ملنطقة	الجزيرة	السورية	والفرات	وتحليلها،	قبيل	الثورة	
ثقافة	سياسية	تميزها	 في	نشوء	 أثًرا	 السورية	وبعدها،	ألنه	ينطلق	من	أن	لخصوصية	هذه	املنطقة	
من	غيرها	من	املناطق	السورية	األخرى،	وإن	كانت	هذه	الثقافة	تشكل	في	النهاية،	جزًءا	ال	يتجزأ	من	
الثقافة	السياسية	للسوريين	بل	من	الثقافة	السياسية	العربية،	فالبحث	ينتهي	إلى	أن	االختالفات	هي	

في	الدرجة	ال	في	النوع.	

يستعين	البحث	ببعض	النظريات	الحديثة	التي	تفسر	الثقافة	السياسية،	وال	سيما	نظريات	)أملوند	
وفيربا(،	والتصنيفات	التي	قدمها	كل	من	بيتر	ه.	ميركل،	وأصحاب	)نظرية	القابلية	االجتماعية	الثقافية	
للنمو(	Theory	of	Cultural-Socio	Viability.	لم	ألجأ	إلى	الدراسة	امليدانية	لصعوبتها	بسبب	وجود	
	عن	

ً
سلطات	أمر	واقع	عدة	تتقاسم	املنطقة،	ولوجود	القسم	األكبر	من	الجزراويين	في	الشتات،	فضال

غياب	اإلمكانات،	ولذلك	لجأت	إلى	أسلوب	املقابالت	الهاتفية	التي	أجريتها	مع	عدد	من	أهل	الجزيرة	
املطلعين	على	الحياة	السياسية	والثقافية	ولديهم	تجارب	لها	أهميتها	في	اعتقادي،	وإلى	أدب	املنطقة	

لتحديد	مضمون	بعض	أنماط	الثقافة	السياسية	في	بعض	تلك	األعمال	األدبية.	

الثقة	 عدم	 الثقافة:	 لهذه	 مكونات	 ثالثة	 خالل	 من	 للمنطقة	 السياسية	 الثقافة	 البحث	 يحلل	 	
االجتماعية،	املشاركة	السياسية	واإلحساس	بالهوية.	ويحاول	قراءة	هذه	املكونات	من	خالل	تصنيفات	
من	 وأيًضا	 ومشاِركة،	 رعوية	 )تقليدية(،	 ضيقة	 ثقافات	 إلى	 السياسية	 للثقافة	 فيربا)4((	 	- )أملوند)3(	
خالل	تصنيف	أصحاب	»نظرية	القابلية	االجتماعية	الثقافية	للنمو«	الثقافة	السياسية	إلى	ثقافات	

ذات	أنماط	تراتبية،	مساواتية،	مستقلة،	فردية	وقَدرّية.	

يحاول	البحث	تتبع	أسباب	ارتفاع	درجة	عدم	الثقة	بين	السوريين	الذين	يعيشون	في	منطقة	الجزيرة	

الثقافة	 تناولوا	موضوعات	 الذين	 أبرز	علماء	السياسة	األميركيين	 	يعد	غابرييل	أملوند	)1911	Almond	A.	Gabriel-2002(	من	 	)3(
السياسية	والسياسة	املقارنة.	وتعد	مؤلفاته	مرجًعا	أساسًيا	في	هذين	املجالين.	وقد	أراد	أملوند	وغيره	من	املشتغلين	في	علم	السياسة	
الناس	 يراه	 ما	 أي	 الرسمي،	 غير	 السيا�سي	 السلوك	 إلى	 االنتباه	 لفت	 األولى:	 السياسية:	 الثقافة	 مفهوم	 وراء	 من	 قضايا	 ثالث	 تحقيق	
ويعتقدونه	حول	أمور	السياسة	والحكم.	الثانية:	أن	هناك	مجموعة	من	القيم	واالتجاهات	السياسية	الخاصة	بكل	قومية	أو	شعب	من	
الشعوب،	أي	وجود	نمط	خاص	من	الثقافة	السياسة	عند	كل	من	الصينيين	واألملانيين	واإليطاليين	واألميركيين	واإلنكليزيين	وغيرهم،	
يميزهم	من	باقي	األقوام،	بحيث	يمكن	القول	إن	شعًبا	ما	أميل	إلى	الديمقراطية	من	غيره،	أو	إن	شعًبا	ما	متعصب	قومًيا	أكثر	من	غيره.	
الثالثة:	معرفة	البلدان	التي	تتمتع	بثقافة	ديمقراطية	راسخة،	وال	سيما	في	مرحلة	ما	بين	الحربين	العامليتين،	ألن	الثقافة	السياسية	
الديمقراطية	الراسخة،	ُعّدت	-من	وجهة	نظر	أملوند-	من	العوامل	التي	تساند	الديمقراطية	في	بلد	ما	على	الرغم	من	تعرض	هذا	البلد	
لظروف	وكوارث	كبرى	من	مثل	الحرب	واالنهيار،	إذ	تم	التوصل	إلى	أن	الثقافة	الديمقراطية	راسخة	في	الواليات	املتحدة	وبريطانيا	أكثر	

منها	في	إيطاليا	وأملانيا	على	سبيل	املثال.	

)4(	سيدني	فيربا	2019	)1932-	Verba	Sidney(	عالم	سياسة	أميركي	وأستاذ	سابق	بجامعة	هارفارد.	مؤلف	مشارك	في	كتاب	)الثقافة	
املدنية(	مع	غابرييل	أملوند.	
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والفرات،	وكيف	استمر	غياب	هذه	الثقة	حتى	بعد	خروج	مناطقهم	من	سيطرة	النظام	األسدي.	مثلما	
ال	 عملية	 املشاركة	وجعلها	 فكرة	 النظام	 مّيع	 وكيف	 السياسية	 املشاركة	 العزوف	عن	 يوضح	سبب	
جدوى	منها.	ويتناول	البحث	امللمح	األهم	لتشكل	الهوية	من	حيث	هي	هوية	تتنازعها	األخالق	من	جهة	

واالنتماءات	األيدولوجية	واإلثنية	من	جهة	ثانية.	

تعود	أهمية	البحث	إلى	أن	تغيير	)الثقافة	السياسية(	السائدة	يعد	من	أكبر	التحديات	التي	واجهت	
تتعرض	 ما	 التقليدية؛	كثيًرا	 السياسية	 الثقافة	 تغيير	 في	 تنجح	 إن	أي	ثورة	ال	 بل	 الثورات	وتواجهها.	
لم	 األسدي	 فالنظام	 أجلها.	 من	 الناس	 ثار	 التي	 األهداف	 تحقيق	 عن	 تبعدها	 وإشكاالت	 ملصاعب	
يسيطر	على	سورية	فقط	بالقوة	العسكرية،	بل	كان	للثقافة	السياسية	»الرعوية«	التي	تبناها	وفرضها	
على	السوريين،	دور	كبير	في	بقائه	هذه	السنين	كلها،	إذ	دمر	أي	إمكانية	لظهور	ثقافة	سياسية	تساند	

الديمقراطية،	أو	تسمح	بهوية	وطنية.	

ثانًيا: حول مفهوم الثقافة السياسية

بأنها	 يعّرفها	 الذي	 أملوند	 غابرييل	 يد	 على	 	1956 في	 مرة	 ألول	 السياسية	 الثقافة	 مفهوم	 ظهر	
تجاه	 واملواقف	 املختلفة،	 بمؤسساته	 السيا�سي	 النظام	 تجاه	 واملواقف	 السياسية	 ))التوجهات	
والعمليات	 األشياء	 من	 خاصة	 مجموعة	 نحو	 التوجهات	 من	 مجموعة	 إنها	 النظام..	 في	 الذات	 دور	
وعرفها	 والجماعات(()6(،	 لألفراد	 السيا�سي	 والسلوك	 ))القيم	 بأنها	 آخرون	 وعّرفها	 االجتماعية(()5(.	
كمال	املنوفي	بأنها	))القيم	واالتجاهات	والسلوكيات	واملعـارف	الـسياسية	ألفراد	املجتمع((،	مثلما	تبّين	
له	أن	الثقافة	السياسية	هي	في	النهاية	ثقافة	فرعية	أو	جزء	من	الثقافة	العامة	للمجتمع	على	الرغم	
من	استقاللها	النسبي،	ويدلل	على	ذلك	بأن	مهادنة	السلطة	الحكومية	في	)البيئات	الزراعية	النهرية(	
ال	يمكن	فصلها	عن	التعامل	القدري	املعهود	للفالح	مع	قوى	الطبيعة)7(.	هكذا	فإن	مفهوم	الثقافة	

)5(	Gabriel	A.	Almond	&	S.	Verba,	The	Civic	Culture	-	Political	Attitudes	and	Democracy	in	Five	Nations,	)London:	Sage	
pubication,1989(,	p12.

)6(	 The	 International	 Encyclopedia	of	 Political	Communication,	 Edited	by	Gianpietro	Mazzoleni,	 1.	 Ed.,	 )UK:	 John	
Wiley	&	Sons,	2016(.	

املستقبلية	واالستراتيجية,	 للدراسات	 الدولي	 املركز	 )القاهرة:	 تأصيلية،	 السياسية:	دراسة	نظرية	 الثقافة	 املنوفي،	مفهوم	 	كمال	 	)7(
2008(،	ص4.
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السياسية	أخذ	يربط	))سلوك	األفراد	)السيا�سي(	بالنظام	الذي	يعيشون	فيه(()8(. 

)عملية	 هي	 حيث	 من	 السياسية	 الثقافة	 أهمية	 على	 فيركز	 	peter	H.	Merkl ميركل	 ه.	 بيتر	 أما	
الثقافية	 الصراعات	 تحديات	 ملواجهة	 أو	 الجديدة،	 املواقف	 مع	 والجماعات	 األفراد	 من	 تكيف(	

والتغيرات	االجتماعية)9(. 

ويبّين	لنا	)أملوند	-	فيربا(	أن	مفهوم	الثقافة	السياسية	مفهوم	مركب،	أي:	تدخل	في	تكوينه	جوانب	
الثقافة	 بين	 فيه	 والحدود	 وأخالقية.	 وتربوية	 وسياسية	 وأنثروبولوجية	 واجتماعية	 نفسية	 عدة؛	
والسياسة	ليست	صارمة.	فهو	مفهوم	نف�سي	من	حيث	تركيزه	على	)التوجه	النف�سي(	لألفراد	والجماعات	
لدى	 والتقييمات(	 واملشاعر	 اإلدراك	 داخل	 هو	 كما	 السيا�سي	 )النظام	 أي	 السيا�سي،	 النظام	 تجاه	
والصراعات	 الناس،	 بين	 والتثاقف	 االجتماعية،	 التنشئة	 عمليات:	 املفهوم	 في	 وتدخل	 السكان.	
الثقافية،	والتوجيه	االجتماعي	الذي	تمارسه	الحكومات	تجاه	الناس)10(.	من	دون	أن	نن�سى	أن	الثقافة	
الحداثة	والتقاليد(()11(.	وال	 بين	))مجالين	أساسيين	هما	 نتاج	توتر	وتفاعل	 النهاية	 في	 السياسية	هي	
يمكن	رصد	التغيرات	فيها	بدقة	على	أي	حال	ألنها	نتاج	عوامل	مختلفة	يأتي	في	مقدمتها	))مدى	ومعدل	
الحاكم	 النظام	 سياسات	 عن	 	

ً
فضال والـسياسية(()12(،	 واالجتماعيـة	 القتـصادية	 األبنيـة	 في	 التغير	
املديدة،	والعوامل	الخارجية	املستطيلة	والتراث	والتقاليد،	وغيرها.

تصنيفات الثقافة السياسية. 1

وتاريخها	 بلدانهم	 الناس	 معرفة	 	
ً
أوال هي:	 عدة	 نقاط	 بدراسة	 السياسية	 الثقافة	 ُحددت	 هكذا	

ومؤسساتها	وإدراكهم	حقوقهم	وواجباتهم،	ثانًيا	مشاعر	املواطنين	وعواطفهم	تجاه	النظام	السيا�سي،	
ا	تقييمهم	للنظام	السيا�سي.	وعندما	وجد	)أملوند	وفيربا(	أن	ثقافة	الناس	السياسية	تختلف	من	

ً
ثالث

أمة	إلى	أخرى	حاوال	تصنيف	الثقافة	السياسية	املنتشرة	في	العالم،	بعد	دراسة	ميدانية	واسعة	شملت	

)8(		مجموعة	من	املؤلفين،	نظرية	الثقافة،	علي	سيد	صاوي	)مترجًما(،	الفاروق	زكي	يونس	)مراجًعا(،	سلسلة	عالم	املعرفة،	ع:	223,	
)الكويت:	املجلس	الوطني	للثقافة	والفنون	واآلداب،	1997(،	ص	315. 

)9(	peter	H.	Merkl,	Modern	of	comparative	politics,	)New	York/	London:	Rinehart	and	Winston,	1970(,	p	149.	

)10(	peter	H.	Merkl,	Modern	of	comparative	politics,	p	12-13.	

)11(	Gabriel	A.	Almond	&	S.	Verba,	The	Civic	Culture,	p5.	

)12(	كمال	املنوفي،	مفهوم	الثقافة	السياسية:	دراسة	نظرية	تأصيلية،	ص	9. 
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خمس	دول،	في	ثالثة	أنماط	أساسية	تنتظم	فيها	الثقافات	السياسية	على	اختالفاتها،	وهذه	األنماط	
هي)13(:

	 الثقافة	السياسية	الضيقة	أو	املحلية	التقليدية:	ال	يفصل	الناس	في	هذه	الثقافة	أ.
سياسية	 أدوار	 توجد	 »ال	 مثلما	 واالجتماعية،	 الدينية	 توجهاتهم	 عن	 السياسية	 توجهاتهم	
متخصصة«،	بحيث	يمكن	أن	يكون	لرجل	الدين	دور	سيا�سي،	مثلما	يمكن	لزعماء	العشائر	
أن	يلعبوا	أدواًرا	سياسية	ودينية،	وهلم	جرا.	يضاف	إلى	ذلك	أن	توقعات	الناس	من	النظام	
السيا�سي	في	التغيير	تكون	ضعيفة	في	هذا	النمط.	أما	توجهات	األفراد	في	هذه	الثقافة	فهي	
وكراهية	 حب	 مشاعر	 لديهم	 أن	 بمعنى	 معرفية.	 أو	 إدراكية	 منها	 أكثر	 ومعيارية	 عاطفية	
تجاه	النظام	ومؤسساته،	ويستطيعون	تقييمه،	ولكن	ليست	لديهم	تصورات	عن	حقوقهم	
وواجباتهم،	ومعرفتهم	بالنظام	السيا�سي	ومؤسساته	ليست	دقيقة.	وتنتشر	هذه	الثقافة	في	

َبلّية	والتقليدية.	
َ
البلدان	الق
	 إلى	ب. متخصصة	 سياسية	 أدوار	 توجد	 النمط	 هذا	 في	 الرعوية:	 السياسية	 الثقافة	 	

إلى	املشاركة	السياسية،	مثلما	يظنون	أن	ال	قدرة	لهم	على	 الناس	ال	يميلون	 حد	ما،	ولكن	
إلى	 يميلون	 النمط	 في	هذا	 فالناس	 العموم	 .	وعلى	

ً
إجماال والسياسة	 الحكم	 نظام	 في	 التأثير	

من	 الرغم	 على	 مواجهته،	 إلى	 ميلهم	 من	 كثيًرا	 أكثر	 وطاعته	 السيا�سي	 النظام	 مع	 املهادنة	
معرفتهم	السياسية	به،	ولديهم	مشاعر	حب	أو	كراهية	تجاهه.	وينتشر	هذا	النمط	في	البلدان	

التسلطية	والشمولية.	
	 بالدور	ت. النمط	 هذا	 إلى	 ينتمون	 الذين	 األفراد	 يعتقد	 املشاِركة:	 السياسية	 الثقافة	 	

)الناشط	للذات	في	النظام	السيا�سي(،	مثلما	يتميزون	بتوجه	إيجابي	نحو	قيم	الديمقراطية،	
ومعرفة	عالية	باملجال	السيا�سي	ومؤسسات	الحكم	والعملية	السياسية	برمتها.	وهذا	النمط	

موجود	في	الدول	الديمقراطية.

ألنماط	 الخاص	 التوزيع	 دراسة	 سوى	 ليست	 السياسية	 الثقافة	 أن	 إلى	 وفيربا(	 )أملوند	 ويذهب	
املرء	 يدرس	 عندما	 إنه	 أي	 ما)14(،	 أمة	 أعضاء	 بين	 السيا�سي	 املجال	 نحو	 السابقة	 الثالثة	 التوجه	

الثقافة	السياسية	ألمة	ما،	فإنه	يقيس	عواطفها	ومعرفتها	وتقييمها	للنظام	السيا�سي	ومؤسساته.	

ا	
ً
)أملوند	وفيربا(	ال	يفترضان	أن	نمط التصنيفات	من	فوارق	كبيرة	فإن	 بين	هذه	 وعلى	الرغم	مما	
	ال	تلغي	الثقافة	الضيقة	

ً
واحًدا	يمكن	أن	يسيطر	على	أمة	ما	سيطرة	كاملة،	فالثقافة	الرعوية	مثال

)13(	Gabriel	A.	Almond	&	S.	Verba,	The	Civic	Culture,	pp16-	17.	

)14(		Ibid,	p	13.	
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النسب	 نحو	 القوي	 كالتوجه	 الضيقة	 الثقافة	 من	 أنماط	 على	 نفسه	 الوقت	 في	 تحتوي	 وقد	 تماًما،	
والقرية	والجماعات	الدينية	املحلية.	مثلما	أن	الثقافة	املشاِركة	ال	تلغي	كلًيا	النمطين	الرعوي	والضيق.	
وهذا	يعني	أن	أنماط	الثقافات	السياسية	الثالث	يمكن	أن	تتعايش	وتتبادل	التأثر	والتأثير	بين	بعضها،	
مثلما	يمكن	أن	نجد	فرًدا	أو	جماعة	تنتمي	جزئًيا	إلى	هذا	النمط	بينما	جزؤها	اآلخر	ينتمي	إلى	نمط	آخر	
في	الوقت	نفسه...	إلخ،	على	الرغم	من	سيطرة	أحد	األنماط	بمفرده	على	الثقافة	السياسية	في	املجتمع	

 .)15(

أما	بيتر	ه.	ميركل	فيضع	خمسة	مكونات	للثقافة	السياسية،	يعتقد	أن	علينا	أن	نركز	عليها،	ونعرف	
أفكار	الناس	وسلوكاتهم	حولها:	وهذه	املكونات	هي)16(:	

	 بالثقة	أ. اإلحساس	 عدم	 أهمية	 تعود	 	social	 distrust االجتماعية:	 الثقة	 عدم	
من	 العامة	 الحياة	 في	 وسياسية	 اجتماعية	 بأدوار	 القيام	 يمكنه	 ال	 املرء	 أن	 إلى	 االجتماعية	
ال	 االجتماعية	 بالثقة	 إحساس	 لديه	 ليس	 الذي	 والشخص	 واملجتمع.	 باآلخرين	 الثقة	 دون	
العائلة	 في	 الثقة	 عدم	 ويتجلى	سلوك	 الدولة.	 وأجهزة	 واألحزاب	 والقوانين	 باالنتخابات	 يثق	
ومع	الجماعات	القريبة	والغرباء،	فتجدهم	قليلي	الثقة	باملجموعات	االجتماعية	البعيدة	من	
قبائل،	أو	أعضاء	أحزاب	أخرى،	أو	جيران	جدد،	أو	غرباء،	أو	كل	من	هو	من	خارج	املجتمع	
املحلي.	وباملقابل	نجد	أن	ارتفاع	إحساس	املرء	بالثقة	باآلخرين	يجعله	أكثر	تعاوًنا	معهم	وفهًما	
الكل	االجتماعي.	ويضيف	ميركل	أن	الشكاكين	يثقون	باملسؤولين	املحليين	أكثر	من	 ملصالح	
ثقتهم	باملسؤولين	القادمين	من	مكان	آخر،	من	دون	أن	ين�سى	اإلشارة	إلى	أن	عدم	الثقة	قد	
تكون	من	منطلق	ديني	أو	قومي	أو	لغوي	أو	حتى	جن�سي.	بل	إن	ثقة	املرء	املفرطة	بمجتمعه	
)رمًزا	 بوصفها	 األخرى	 املجموعات	 في	 درجة	شكوكه	 ارتفاع	 في	 املنطقي(	 )السبب	 هي	 املحلي	

للعالم	الخارجي	املعادي(.			
	 التي	ب. البلدان	 في	 يرتفع	 شعور	 وهو	 	:Sense	 of	 autonomy باالستقالل	 اإلحساس	

يسود	فيها	القانون	والعدالة،	وال	سيما	في	بلدان	الغرب.	وهو	أساس	)للصرح	الكامل	للتمثيل	
)اإلجماع(،	 مفهوم	 والشمولية	 التسلطية	 البلدان	 في	 ويقابله	 الفردية(.	 والحقوق	 االنتخابي	
أنظمة	 ذات	 البلدان	 ظل	 في	 ينمو	 باملسؤولية	 الشعور	 إن	 ثم	 الواحد(.	 )الحزب	 وظاهرة	

االنتخابات	التنافسية.	
	 بالذنب،	ت. الفردي	 بالشعور	 مرتبط	 وهو	 	:Sense	 of	 initiative باملبادرة	 اإلحساس	

)15(		Ibid,	pp	18-19.	

)16(	peter	H.	Merkl,	Modern	of	comparative	politics,	pp	157-	164.	
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بمعنى	أنه	يمكن	للمرء	أن	يثور	على	نظام	غير	عادل	كلما	ارتفع	شعوره	بالذنب،	ألنه	يؤنب	
نفسه	كيف	ترك	املبادرة	للمنافقين.	وعلى	العموم	هو	شعور	مرتبط	بـ	)احترام	الذات	املتجذر(.

	 هذا	ث. يمتلكون	 الذين	 	:Sense	 of	 generativity واإلنتاجية	 باملثابرة	 اإلحساس	
اإلحساس	ينظرون	إلى	الحكومة	بوصفها	مسؤولة	عن	تطوير	املجتمع	واالهتمام	باملستقبل	
وجعله	أكثر	ازدهاًرا،	بعكس	الذين	ال	يمتلكون	هذا	اإلحساس،	إذ	يكتفون	بالنظر	إلى	الحكومة	
بوصفها	محض	مسّير	)لألوضاع	الحالية(.	وهو	الفرق	بين	من	يتبنون	منظوًرا	راكًدا	وتراجعًيا	

للسياسة،	ومن	يتبنون	منظوًرا	تقدمًيا	ودينامًيا	للسياسة.	
	 	الشعور	بالهوية	identity	of	Sense:	ويعده	ميركل	من	املكونات	)الحاسمة(	في	الثقافة	ج.

بـ)الهوية	االجتماعية	والسياسية(.	 السياسية	للناس.	وهو	شعور	يتعلق	باإلحساس	الفردي	
 -)17(  Erik	H.	 Eriksonأريكسون أيريك	 إلى	 سيما	 -وال	 االجتماعي	 النفس	 لعلم	 ميركل	 ويرجع	
أنفسهم،	 عن	 األفراد	 صورة	 مع	 للتماهي	 )وجودية(	 حاجة	 الهوية	 إلى	 الحاجة	 إن	 ليقول	
وتتكون	من:	)1(	منزلتهم	في	املجتمع،	)2(	دورهم	األخالقي،	)3(	هدفهم	من	الحياة	وعقيدتهم	
ا	لهم.	وهو	إحساس	ينمو	

ً
وأيديولوجيتهم	التي	تضفي	املعنى	على	حياتهم،	وتجعل	العالم	ملك

ويتأثر	بعوامل	التنشئة	االجتماعية	وبيئة	األقران،	وكثيًرا	ما	تتدخل	الدول	لتعزير	هوية	معينة	
يلتف	حولها	املجتمع	أو	تعديلها	أو	تخيلها،	مثلما	قد	تلجأ	تلك	الدول،	إلى	تفسير	التاريخ	من	
بالهوية	 أن	ضعف	اإلحساس	 ذلك	 إلى	 لبناء	هوية	وطنية	معينة.	يضاف	 أيديولوجي	 منظور	

	إلى	االنسحاب	من	الحياة	السياسية	والعكس	صحيح	أيًضا.		
ً
يجعل	املرء	مياال

يذكر	أن	السوسيولوجيين	املعاصرين	لم	يتفقوا	حول	عدد	األنماط	الثقافية	في	الثقافة	السياسية	
وطريقة	تصنيفهم	إياها،	فإذا	كانت	ثالثة	أنماط	عند	)أملوند	وفيربا(	وخمسة	عند	ميركل،	فإنها	أيًضا	

خمسة	أنماط	عند	أصحاب	نظرية	القابلية	االجتماعية	الثقافية	للنمو،	ولكنها	مختلفة)18(:

	 النمط	التراتبي:	يعطي	الفرد	التراتبي	في	أي	مجتمع	التدرجية	االجتماعية	دوًرا	كبيًرا	في	أ.
	مفتوحا	

ً
حياته	ويركز	على	االلتزام	بقواعد	الجماعة.	مثلما	يعتقد	أن	السياسة	ليست	مجاال

للجميع،	وأنها	يجب	أن	تقتصر	على	أهلها	من	املحترفين،	وأن	أق�سى	ما	يمكن	فعله	سياسًيا	هو	
املشاركة	في	االنتخابات.	يضاف	إلى	ذلك	أن	التراتبيين	يحرصون	على	مناداة	اآلخرين	بألقابهم،	
السلوك	 بأهمية	املؤسسات	من	أجل	تشكيل	 وعلى	ضبط	عواطفهم	وانفعاالتهم.	ويؤمنون	

)17(		إيرك	أركسون	)1902	Erikson	H.	Erik-1994(	عالم	نفس	معاصر	وتلميذ	آلنا	فرويد.	معروف	بنظريته	االجتماعية	عن	الهوية	التي	
	وليست	فردية.	

ً
ترى	بأن	الهوية	هي	اجتماعية	أوال

)18(		مجموعة	من	املؤلفين،	نظرية	الثقافة،	ص	-36 45. 
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وضبط	املجتمع،	ألنهم	يعتقدون	أن	اإلنسان	ليس	خّيرا	بطبعه.	
	 النمط	املساواتي:	يعتقد	املساواتيون	أن	السياسة	هي	املجال	الطبيعي	أمام	األفراد	ب.

لتحقيق	ذواتهم،	مثلما	يتميزون	بالتخفيف	من	القيود	التراتبية	لصالح	املساواة	بين	مختلف	
األطراف	املوجودة	في	املجتمع.	ويفّضلون	املشاركة	السياسية	ويبجلون	من	يضحي	من	أجل	
املؤسسات	 ولكن	 خّيرين،	 يولدون	 البشر	 أن	 املساواتيون	 يرى	 كما	 عامة.	 أهداف	 تحقيق	
االجتماعية	تفسدهم،	وهذا	يعني	أنهم	متفائلون	وأن	على	البشر	العودة	إلى	فطرتهم	الخيرة،	

وأن	هذه	العودة	تحدث	من	خالل	تعاونهم	ومقاومة	كل	ما	يفسدهم	ويسبب	لهم	القهر.	
	 نمط	املستقلين:	وهم	الذين	يميلون	إلى	االنعزالية	كنوع	من	رفض	العالقات	القهرية	ت.

املوجودة	في	املجتمع.	ويحاول	املستقل	-بقدر	اإلمكان-	تجنب	أي	تأثير	يأتي	من	الخارج،	ويميل	
إلى	االكتفاء	بذاته،	وال	يدين	بالفضل	لغيره.	وال	يهتم	املستقلون	كثيًرا	باملستقبل	وال	بصغائر	

األمور	وتفاصيلها.		
	 ضوابطها،	ث. من	 والتحرر	 الجماعة	 نقد	 على	 تجاسًرا	 األكثر	 وهم	 الفرديين:	 نمط	

ولذلك	تجدهم	يحافظون	على	مسافة	مريحة	عند	تعاملهم	مع	الجماعة.	مثلما	تجدهم	كثيًرا	
وال	 السلطة	 محل	 الذاتي	 التنظيم	 إحالل	 إلى	 ويميلون	 األمور،	 بتسييس	 اآلخرين	 يتهمون	 ما	
يفضلون	التعامل	مع	املؤسسات	التسلطية.	يعتقد	الفردي،	كذلك،	أن	اإلنسان	سيظل	أنانًيا	

مهما	بذلنا	من	جهد	ولذلك	يفضل	االبتعاد.	
	 ون	االبتعاد	عن	السياسة	بقدر	اإلمكان،	فهي	عندهم	ج. َدري:	يفضل	القَدريَّ

َ
النمط	الق

النهائي	هو	النجاح	الفردي	والعائلي،	وال	يهتمون	 مصدر	للخوف	والقلق	الدائمين،	وهدفهم	
بمصادر	الصعوبات،	وال	يولون	تلك	املصادر	)األسباب(	أي	أهمية،	كما	أنهم	ال	يميزون	بين	
يؤمنون	 وهم	 الفرديين.	 بخالف	 بينها	 واضحة	 يضعون	حدوًدا	 وال	 والخاصة،	 العامة	 الحياة	
َدري،	فإن	الطبيعة	اإلنسانية	ال	يمكن	التنبؤ	بها،	فهو	غير	

َ
بالحظ	ال	باملهارة.	في	ما	يتعلق	بالق

موقن	إذا	ما	كان	اإلنسان	شريًرا	أم	خّيًرا	بطبعه،	لذلك	تجده	ال	يثق	باآلخرين،	وكثير	التشكك.	
َدريون	إلى	التكيف	مع	األوضاع	ال	سيما	أنهم	مقتنعون	بأنهم	ال	يستطيعون	السيطرة	

َ
ويميل	الق

عليها،	غير	أن	تكيفهم	ال	يعني	أنهم،	بعيًدا	من	املنطق،	ال	يتوقعون	ساعات	الحظ	السعيدة.	

في	املجتمع	 الفردي	واملساواتي	 النمطين	 بين	 ا	
ً
تعايش التصنيف	أن	هناك	 وقد	وجد	أصحاب	هذا	

األميركي،	وبين	النمطين	التراتبي	والفردي	في	املجتمع	البريطاني،	مثلما	أن	أقوى	نمطين	في	الصين	هما	
التراتبي	واملساواتي)19(.	ومن	ميزات	هذا	التصنيف	أنه	ال	ينظر	إلى	األنماط	الثقافية	في	حالة	ثباتها،	بل	
في	سياق	التغيرات	التي	تطرأ	عليها،	ووجدوا	أيًضا	أن	أهم	العوامل	التي	تدفع	إلى	تحول	الناس	من	نمط	

)19(		مجموعة	من	املؤلفين،	نظرية	الثقافة،	ص	11. 
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إلى	آخر	هي	تراكم	الواقع	ومفاجآته،	األمر	الذي	يجبر	الناس	على	أن	يعيدوا	التفكير	بطريقة	تكيفهم	
مع	الواقع	االجتماعي	بحيث	يكونون	أكثر	تالؤًما	مع	العالم	كما	هو)20(. 

انتقادات ملفهوم الثقافة السياسية التقليدي. 2

تعرَّض	مفهوم	الثقافة	السياسية	النتقادات	عدة	أفضت	إلى	تحوالت	في	املفهوم،	وتغليب	فهم	على	
	،

ً
فهم	آخر	له.	ومن	تلك	االنتقادات	أن	املفهوم	ينظر	إلى	القيم	الثقافية	بوصفها	أمًرا	مسلًما	به	أوال

مثلما	ينظر	إلى	الثقافة	السياسية	بوصفها	سبًبا	لألبنية	املؤسساتية	وسياسات	األنظمة	وليست	نتيجة	
لها،	في	حين	يمكن	النظر	إلى	الثقافة	السياسية	بوصفها	سبًبا	ونتيجة	في	الوقت	نفسه،	بل	إنها	نتيجة	
،	إلى	أن	الثقافة	السياسية	الديمقراطية	

ً
في	بعض	األحيان)21(.	يذهب	بريان	باري	Barry	Brian،	مثال

)التي	تؤمن	بالديمقراطية	ويكون	فيها	دور	الذات	واملشاركة	السياسية	مرتفًعا(	هي	نتيجة	للعيش	في	
نظام	ديمقراطي	وليست	التزاًما	قيمًيا	مسبًقا	يضغط	على	النظام	السيا�سي	للتحول	نحو	الديمقراطية	

كما	اعتقد	)أملوند	وفيربا()22(.  

ونحن،	في	بحثنا،	نسير	في	طريق	االنتقادات	التي	وّجهت	إلى	مفهوم	الثقافة	السياسية	الذي	جعل	
بلّيا.	بخالف	ذلك،	فإن	البحث	سيأخذ	بمعنى	للثقافة	السياسية	يجعل	من	

َ
الثقافة	أمًرا	ق من	هذه	

التي	 الثانية	 النقطة	 أما	 متبادلة.	 عالقة	 السيا�سي	 والنظام	 الثقافة	 تلك	 بين	 والتأثير	 التأثر	 عالقة	
الثقافية،	وال	سيما	 )االنتظار	املتحفز(	داخل	األنماط	 اقتراح	وجود	مفهوم	 البحث	فهي	 بها	 سيأخذ	
داخل	النمط	الرعوي،	بمعنى	أنه	إذا	كان	السائد	في	هذا	النمط	من	الثقافة	هو	الطاعة،	وعدم	انتظار	
�سيء	من	النظام	السيا�سي	ومؤسساته،	فإن	وراء	تلك	القناعات	والسلوكات	كلها	حالة	من	االنتظار	
املتحفز	لرفض	النظام	السيا�سي	وتغييره،	وإن	الطاعة	وعدم	املشاركة	هي	حالة	من	القناعات	املؤقتة،	
ألنها	تدخل	في	باب	التكيف	الظرفي	املؤقت،	بسبب	اختالل	موازين	القوة.	فالناس	يطيعون	غير	أن	
لديهم	إحساًسا	بأنهم	مكرهون	على	الطاعة،	وهم	يعرفون	في	داخلهم	أن	هذه	الطاعة	ليست	السلوك	

الطبيعي	والخيار	األفضل.	

سياسات	األنظمة	التسلطية	والشمولية	توضح	هذه	النقطة،	ألنها	سياسات	ال	تتعامل	مع	شعوبها	

)20(		املرجع	السابق	نفسه،	ص	12. 

)21(	املرجع	السابق	نفسه،	ص	319. 

)22(	املرجع	السابق	نفسه،	ص	319. 
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فهي	 الواقع،	 إلى	 األقرب	 هو	 العكس	 عليها.	 السيطرة	 السهل	 من	 تقليدي	 رعوي	 نمط	 ذات	 أنها	 على	
تصرف	جل	ميزانياتها	وتجند	جيوشها	وأجهزتها	األمنية	ومؤسساتها	القضائية	والتشريعية	والتنفيذية	
»االنتظار	 لتنويم	 الدينية	 واملؤسسات	 الدراسة	 ومناهج	 واألحزاب	 واالتحادات	 والنقابات	 واإلعالم	
املتحفز«	وتعطيله	وتفتيره	في	نفوس	الناس.	هي	أنظمة	سياسية	تعرف	أكثر	من	غيرها،	بحكم	خبرتها	
مؤقت	 تكيف	 وأنه	 الحيلة،	 قلة	 باب	 من	 الطاعة	 سلوك	 أن	 طويلة،	 سنين	 الحكم	 في	سدة	 ومكوثها	
ناتج	من	غياب	اإلمكانات	األخرى،	على	الرغم	من	تسرب	تبريرات	الطاعة	إلى	عقول	الناس	وتحولها	إلى	

عادات.	

ت(	
َ
ّرِغ

ُ
و)ف األحزاب،	 ُمنعت	 األسد(	 آل	 عهد	 في	 سورية	 )ومنها	 والشمولية	 التسلطية	 البلدان	 في	

حَبط	رغبة	الناس	في	املشاركة	الفعلية	
ُ
لت	إلى	عملية	بال	جدوى،	لكي	ت االنتخاباُت	من	محتواها،	وُحّوِ

في	الحكم.	حتى	إننا	إذا	أردنا	اختصار	السياسة	الداخلية	بمجملها	في	سورية	في	هذه	الحقبة	لقلنا	إنها	
تتمحور	-من	أولها	إلى	آخرها-	حول	تكثيف	رأي	عام	وفرضه	وعقلنته؛	رأي	يتبنى	قيم	األنماط	الرعوية	
فوزه	 أعلن	 أن	 األسد	 بحافظ	 األمر	 وصل	 وقد	 التشاركية.	 نمط	 قيم	 ويحبط	 والضيقة،	 والتراتبية	
99	باملئة،	على	الرغم	من	وصوله	إلى	سدة	الحكم	قبل	أشهر	عبر	 1971	بنسبة	 باالنتخابات	في	عام	
سلسلة	من	االغتياالت	والعمليات	العسكرية،	وبعد	خسارته	حرب	حزيران	املدوية،	وعدم	قبول	عدد	
كبير	من	البعثيين	به،	ما	اضطره	إلى	سجن	بعضهم	وطرد	بعضهم	اآلخر.	كان	يستطيع	أن	يضع	نسبة	
رسالة	 بمنزلة	 كانت	 املذكورة	 النسبة	 ولكن	 طبيعية،	 بصورة	 األمور	 لتسير	 النصف	 على	 تزيد	 عادية	
مقصودة	بأن	على	الشعب	أال	يفكر	بأن	للمشاركة	السياسية	أي	جدوى	ترتجى.	ما	يعني	في	النهاية	أن	
الثقافة	السياسية	الرعوية	هي	-في	جزء	كبير	منها	على	األقل-	نتيجة	سياسات	مديدة،	على	الرغم	من	
وجودها	في	املجتمعات	بوصفها	ثقافة	تقليدية.	أما	الدول	التسلطية	فتلجأ	إلى	توجيه	الثقافة	الرعوية	
ألن	هذ	التوجيه	-بكل	بساطة-	يشكل	بحد	ذاته	سلطة	فاعلة	في	الحكم	)سلطة	معرفة	باملعنى	الذي	
يستخدمه	ميشيل	فوكو(،	أهم	من	السلطة	العسكرية،	بل	إن	القوة	العسكرية	ال	تفعل	فعلها	إذا	لم	

يكن	لوسائل	توجيه	الثقافة	السياسية	عمل	كبير	تنجزه.	

تبين	استطالعات	الرأي	العلمية	أن	الشعوب	في	البلدان	التسلطية	مقتنعة	بالديمقراطية	وأهمية	
املشاركة	السياسية،	في	دواخلها،	أكثر	كثيًرا	مما	يظن	الباحثون	ومراكز	الدراسات	التي	تدرس	الثقافة	
السياسية	في	تلك	البلدان.	وهذا	يعني	أن	طغاة	املنطقة	أدرى	بشعوبهم	من	مستشرقين	وباحثين	كبار	

ومراكز	دراسات	مهتمة	بالثقافة	السياسية	في	البلدان	التسلطية	والشمولية.	

ومن	تلك	االستطالعات	استطالع	)املؤشر	العربي(،	وهو	أضخم	مسح	عن	الرأي	العام	في	املنطقة	
العربية،	ويشمل	الدول	العربية	أغلبها،	ويجري	سنوًيا	منذ	عام	2011،	يبين	هذا	املؤشر	أن	نحو	76 
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باملئة	من	العرب	يؤيدون	مقولة	أن	)الديمقراطية	أفضل	من	غيرها	من	األنظمة(،	وأن	نحو	16	باملئة	
 33 يعارضونها.	ويوضح	االستطالع	توجهات	العرب	نحو	قضايا	سياسية	مختلفة،	إذ	اتضح	أن	نحو	
باملئة	فقط	يؤيدون	نظام	شريعة	إسالمية	من	دون	أحزاب	وانتخابات،	على	الرغم	من	أن	من	يعّرفون	
أنفسهم	بأنهم	متدينون	جًدا	ومتدينون	بلغت	حوالى	85	باملئة،	ويوضح	املؤشر	العربي	أن	حوالى	36 
74	باملئة	يريدون	حكًما	ديمقراطًيا،	 باملئة	يؤيدون	نظام	حكم	يقوده	العسكر،	في	حين	وجود	حوالى	
وحوالى	50	باملئة	يعتقدون	أن	الربيع	العربي	سيحقق	أهدافه	في	نهاية	املطاف،	وأن	حوالى	80	باملئة	من	

العراقيين،	و67	باملئة	من	املصريين	يؤيدون	فصل	الدين	عن	السياسية	)23(. 

من	مجمل	ما	سبق	نريد	أن	نقول	ثالثة	قضايا	أساس	في	هذا	املقام:	

مسبًقا	 	
ً

عامال فقط	 وليست	 به،	 وتتأثر	 السيا�سي	 النظام	 في	 تؤثر	 السياسية	 الثقافة	 أن	 األولى؛	
يفسر	النظام	السيا�سي.		

الثانية؛	أنه	ليس	هناك	ثقافة	سياسية	معينة	خاصة	بأمة	من	األمم	موجودة	بصورة	جوهرية،	وأن	
الثقافة	السياسية	هي	وليدة	عوامل	اجتماعية	وسياسية	وثقافية،	ال	أكثر	من	ذلك.	

الثالثة؛	أن	هناك	مستويين	للثقافة	السياسية	في	وجدان	الناس	ودواخلهم،	األول	علني	وظيفته	
تحين	 عندما	 لها	 لالنحياز	 ويتحفز	 الحقيقة	 يعرف	 مضمر	 طبيعي	 والثاني	 الذات،	 وحماية	 التكيف	

الظروف	املناسبة.

ا: الثقافة السياسية في الجزيرة ومنطقة الفرات
ً
ثالث

يتناول	هذا	القسم	من	البحث	أثر	سياسات	آل	األسد	في	الثقافة	السياسية	الحديثة	ألهالي	منطقة	
الجزيرة	والفرات.	وسنتناول	هذا	األثر	من	خالل	ثالثة	مكونات	للثقافة	السياسية	هي:	عدم	الشعور	
بالثقة	االجتماعية،	املشاركة	السياسية	واإلحساس	بالهوية.	أما	خصوصيات	هذه	املكونات	في	منطقة	
الجزيرة	فنابعة	من	أوضاع	املنطقة	الخاصة،	خصوصيات	سياسة	آل	األسد	في	املنطقة،	إضافة	إلى	

ثقافتها	التقليدية	الصوفية.	

)23(		املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسيات،	»برنامج	قياس	الرأي	العام،	املؤشر	العربي«.	
https://arabindex.dohainstitute.org/AR/Pages/Index.aspx 

https://arabindex.dohainstitute.org/AR/Pages/Index.aspx
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عدم الشعور بالثقة ااًلجتماعية . 1

بالعودة	إلى	التاريخ	القريب	ملنطقة	الجزيرة	والفرات	نجد	أن	الصراعات	املحلية،	واملذابح،	والتنقل	
الدائم،	ومواسم	الجفاف	وما	تسببه	من	ترحال	وجوع	وصراعات،	والسكن	في	مناطق	بعيدة	عن	سلطة	
الدولة،	عوامل	ساندت	كثيًرا	ثقافة	عدم	الشعور	بالثقة،	وعدم	الشعور	باألمان.	ويبين	ذلك	التاريخ،	
وبوضوح،	أن	الحروب	والصراعات	بين	عشائر	املنطقة	لم	تهدأ	حتى	ظهور	الدولة	السورية	الحديثة	بعد	
انتهاء	االحتالل	الفرن�سي)24(،	وأن	نظرة	سريعة	على	واقع	القرى	في	املنطقة	عموًما	يبين	أنه	ال	تكاد	تخلو	
قرية	واحدة	من	االقتتال	شبه	الدائم	بين	األهالي	على	الحدود	بين	األرا�سي،	أو	من	أجل	املراعي.	ومهمة	
تأمين	األمان	وحماية	السكان	بقيت	مهمة	ذاتية،	حتى	سبعينيات	القرن	املنصرم،	وبخاصة	في	املناطق	
البعيدة	نسبًيا	عن	الحاميات	واملخافر	ومراكز	املدن،	ولذلك	كان	سكان	تلك	املناطق	يحرصون	على	
امتالك	السالح	وتدريب	أبنائهم	على	استخدامه	منذ	سن	املراهقة.	أما	استمرار	امتالك	السالح	حتى	
بعد	تولي	بشار	األسد	السلطة،	فيوحي	بأن	أهل	الريف	خصوًصا،	لم	يستقر	شعور	األمان	في	داخلهم.	
حتى	إن	حزب	البعث	أغرى	عدًدا	كبيًرا	من	املنتسبين	إليه	في	املنطقة	بإعطائهم	)رخصة	حزبية(	بحمل	

السالح،	منذ	السبعينيات،	على	الرغم	من	عدم	وجود	حاجة	إليها	في	تلك	املنطقة	آنذاك.	

فإن	 ولذلك	 العائلة،	 داخل	 والعائلية	 االجتماعية	 العالقات	 على	 املسيطر	حتى	 هو	 القوة	 منطق	
العشائر	الكبيرة	مهابة،	وحقوقها	مصانة،	أكثر	كثيًرا	من	العشائر	الصغيرة،	وأن	ابن	العم	في	الريف	
-	يستطيع	أن	)يحّير(	ابنة	عمه	بسهولة	)يخّيرها	بين	الزواج	منه	أو	البقاء	من	دون	زواج	لبقية	

ً
-مثال

الحق	 ربط	 ويعود	 بالقوة.	 كبيرة	 بدرجة	 ا	
ً
مرتبط كان	 الجزراوي	 في	ذهن	 الحق	 أن	 يعني	 حياتها(.	وهذا	

،	وإلى	أن	)العامل	االجتماعي(،	في	النهاية،	أقوى	
ً
بالقوة	هذا	-في	تقديرنا-	إلى	صعوبات	الحياة	الريفية	أوال

من	)العامل	الديني(	في	املجتمعات	التقليدية	ثانًيا.	ولعل	هذا	ما	يفسر	أن	مفهوم	»العيب«	في	الجزيرة	
السورية	أقوى	كثيًرا	من	مفهوم	»الحرام«.	ولذلك	نجد	أن	أهل	الجزيرة	عموًما	يخافون	على	سمعتهم	
مما	هو	 أكثر	من	خشيتهم	 اجتماعًيا	 أو	مرفوض	 ما	هو	مقبول	 ويتحسسون	 االجتماعية،	 وصورتهم	
)حرام(	دينًيا.	خصوًصا	إذا	تعلق	األمر	بحقوق	املرأة	في	امليراث	والتعليم	واختيار	الزوج،	أو	توزيع	امليراث	
بين	األوالد	في	حال	تعدد	الزوجات.	حتى	االحتكام	إلى	القضاء	العشائري	أو	)العارفة/	قا�سي	عشائري(،	
عند	حدوث	املنازعات،	ال	يكون	إال	بوصفه	حصيلة	لتوازن	القوى؛	إذ	يمتلك	األفراد	األقوياء	حق	عدم	
اقتتال.	ولعل	هذا	ما	يفسر	 إلى	 لو	أدى	األمر	 القضاء	واإلصرار	على	املوقف،	حتى	 إلى	ذلك	 الذهاب	

)24(		يورد	جمال	باروت	أحداث	تصل	فيها	األوضاع	األمنية	في	الجزيرة	السورية	إلى	حالة	تسمى	بـ	)حالة	الفلت(،	وهي	حالة	تخرج	فيها	
منطقة	معينة	في	بعض	األحيان	من	سيطرة	السلطة	املركزية	بصورة	شبه	كاملة،	راجع:

محمد	جمال	باروت،	التكوين	التاريخي	الحديث	للجزيرة	السورية،	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسات	السياسات،	2013(،	ص	
.527	،437	،153	،145	،138
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إنها	 التفكير،	من	حيث	 في	 املنطقية	 املوضوعية	 النزعة	 من	 أكثر	 الذاتية،	 التسويغية	 النزعة	 انتشار	
نزعة	تسوغ	الحق	عبر	القوة	ال	عبر	العقل.	بمعنى	أن	العقل	وطرائقه	في	املحاكمات	العقلية	معروف	
لديهم،	وال	معنى	للحديث	عن	هذا	الجانب	الذي	كثيًرا	ما	يغمز	من	قناة	أهل	املنطقة،	ولكن	موازين	

القوة،	وليس	العقل،	هي	التي	تحدد	ما	هو	مقبول	وما	هو	غير	مقبول	اجتماعًيا،	أو	ما	هو	الحق.

بعدم	 الشعور	 ارتفاع	 كانت	وراء	 آل	األسد،	 في	عهد	 أربعة	عوامل	جديدة،	 يمكن	تحديد	 وعموًما	
الثقة	لدى	أهل	الجزيرة	تجاه	السلطة	في	سورية.	

	 العامل	األمني:	على	الرغم	من	ازدياد	حضور	مؤسسات	الدولة	وأخذها	زمام	املبادرة	أ.
حيث	أصبحت	هي	املالكة	الوحيدة	للسلطة	الفعلية،	بقي	الشعور	بعدم	الثقة	قابًعا	في	وجدان	
أهل	املنطقة.	كثرة	املدارس	وافتتاح	املصارف	الزراعية	وشق	الطرق	رافقه	أيًضا	إنشاء	فروع	
ومفارز	أمنية	في	البلدات	الكبيرة	كلها.	وهذا	يعني	أنه	إذا	كان	أهل	الجزيرة	ال	يشعرون	بالثقة	
واألمان	في	املرحلة	السابقة	على	آل	األسد	بسبب	الصراعات	املحلية	وضعف	السلطة	املركزية	
وطبيعة	املنطقة،	فإن	تلك	املشاعر	بقيت	بسبب	تسيد	الهاجس	األمني	في	الساحة	العامة.	
يضاف	إلى	ذلك	أنه	مع	منتصف	السبعينيات	أصبحت	عدائية	األجهزة	األمنية	أوضح،	وزاد	
تنمرهم	على	أهل	املنطقة،	محتمين	بقانون	الطوارئ	الذي	فرض	على	سورية	منذ	الستينيات.

النظام	األسدي	 أن	 الرغم	من	 األمان،	على	 بعدم	 الشعور	 تفاعل	مع	 الثقة	 بعدم	 الشعور	 إن	 ثم	
جعل	من	»األمان«	أحد	العناوين	األساسية	التي	حاول	تركيز	ثقافته	السياسية	حولها،	وتحويل	ذلك	
الكشف	عن	حقيقة	 على	 يساعد	 أن	 النف�سي	 للتحليل	 يمكن	 منجزاته.	 من	 منجز	عزيز	 إلى	 الشعور	
مفهوم	األمان	لدى	النظام	األسدي؛	ذلك	أن	الشعور	باألمان	بالنسبة	إلى	النظام	السوري	هو	شعور	
حرًصا	 أكثر	 السوري	 ويجعل	 أماًنا	 أكثر	 النظام	 يجعل	 النظام	 من	 الخوف	 منه.	 بالخوف	 السوريين	
على	عدم	املس	بالخطوط	الحمراء	للنظام.	عندما	يؤسس	الشعور	بالخوف	اإلحساس	باألمان	لدى	
الناس	يتحول	اإلحساس	باألمان	إلى	وسيلة	للحرص	على	الخوف	والعيش	في	ِنَعم	هذا	الخوف.	يقول	
إبراهيم	السالمة،	وهو	من	أهالي	الحسكة)25(:	))أنا	لم	أشعر	باألمان	إال	في	عهد	حافظ	األسد،	الناس	
ال	ُيحكمون	إال	بالقوة	وما	عدا	ذلك	كالم	فارغ.	إذا	احترمت	الدولة	ال	أحد	يتعرض	لك.	ال	تتدخل	فيما	
ال	يعينك	ال	تجد	إال	ما	يرضيك.	كل	الناس	يريدون	أن	يصبحوا	زعماء.	ولم	يدركوا	أهمية	األمان	الذي	

رته	لنا	الدولة	إال	بعد	عام	2012،	وما	الحرية	التي	ينادون	بها	سوى	وسيلة	لجلب	الفو�سى((.		
ّ
وف

)25(		رشيد	الحاج	صالح،	مقابلة	هاتفية	مع	إبراهيم،	)07.04.2022(.
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الحاجة	إلى	األمان	تأتي	في	املرتبة	الثانية	بعد	الحاجات	الفيزيولوجية	في	هرم	)ماسلو()26(	الشهير	
عن	الحاجات	األساس	التي	ال	يمكن	لإلنسان	أن	يعيش	حياة	سليمة	من	دونها.	وإذا	كان	النظام	يوفر	
األمن	للناس،	فإن	ذلك	على	حساب	الحاجتين	الرابعة	والخامسة	في	هرم	)ماسلو(،	أال	وهما	الحاجة	

إلى	التقدير،	والحاجة	إلى	تحقيق	الذات،	وهي	حاجات	مرتبطة	بالكرامة.		

الجديدة	 األجيال	 اليوم	 بالسياسة،	 يفهمون	 الناس	 كان	 ))متى	 الخلف:	 األحمد	 إبراهيم	 يقول	
الدولة	تاج	رأسنا	وحاميتنا	ومصدر	األمن	واألمان،	ولوالها	لكنت	 الكبير،	 أصبحت	وقحة	وال	تحترم	
رأيت	الناس	يقتلون	بعضهم	في	الشوارع،	صحيح	هناك	أخطاء	وفساد،	ولكن	األمور	ال	تنصلح	بين	ليلة	
وضحاها.	أسأل	أجدادك	عن	املذابح	التي	كانت	تقوم	بها	العشائر	صاحبة	القوة،	عندما	لم	يكن	لدينا	
دولة..	إذا	لم	نتوحد	لن	تقوم	لنا	قائمة	وسنبقى	تابعين	والقوى	الكبرى	تلعب	بنا	كما	تريد..	يريدون	من	
الدولة	أن	تقوم	بكل	�سيء	وكأنها	خادمة	عند	أهلهم	وينسون	ما	عليهم	القيام	به	من	واجبات.	ال	يستطيع	
الرئيس	الدخول	في	أعماق	الناس	ملعرفة	من	الصالح	ومن	الطالح.	أعود	ألقول	لك	بأن	الحرامية	في	كل	

مكان	-هذا	صحيح-	ولكن	الكل	عليه	مواجهة	هذه	املشكلة	وليس	فقط	الدولة(()27(.   

هاجس	األمان	كان	أحد	الهواجس	التي	ال	تفارق	الجزراوي	بسهولة.	تروي	لنا	رواية	)شهادة	آتان(	
النار	 الليل،	وأطلق	عناصره	 الجزيرة	ظل	مستنفًرا	طوال	 بلدات	 في	إحدى	 كيف	أن	مخفر	الشرطة	
بشكل	كثيف،	العتقادهم	أنهم	يتعرضون	ألمر	جلل،	إلى	أن	تبين	األمر	لهم	في	حقيقته،	وكان	محض	

حمار	صغير	تائه	تجاوز	سياج	حرم	املخفر)28(. 

أكبر	قضية	أمنية	أشغل	بها	نظام	األسد	الجزيرة،	خالل	الثمانينيات،	البتزازاتهم	أمنًيا	كانت	توجيه	
التهم	إليهم	باالنتماء	إلى	بعث	العراق	بقيادة	صدام	حسين	التي	أودت	بعدد	ال	يستهان	به	إلى	السجون،	
القضية	 هذه	 إبقاء	 على	 األمنية	 األجهزة	 حرصت	 وقد	 العام.	 للرأي	 الشاغل	 الشغل	 شكلت	 مثلما	
))لدى	 الزور:	 دير	 أهالي	 الناصر،	من	 أحمد	 يقول	 بد	من	معالجتها.	 املنطقة	وال	 كمصيبة	حلت	على	

الحاجات	 فيه	 وحدد	 	)Abraham	 H.	 Maslowm	 )1908-	 1970 	 ماسلو	 إبراهام	 األميركي	 النفس	 عالم	 وضعه	 ماسلو	 هرم	 	)26(
الفيزيولوجية	والنفسية	األساسية	لإلنسان	الحديث	التي	من	دونها	ال	تستوي	حياته	ويبقى	يعاني	الضغوط	النفسية	التي	قد	تصل	به	إلى	
درجة	املرض.	وهذه	الحاجات	بالترتيب	هي:	)1(	الحاجات	الفيزيولوجية	)أكل،	شرب،	جنس،	نوم..(،	)2(	الحاجة	إلى	األمان،	)3(	الحاجات	
االجتماعية	)الحب،	األسرة،	األصدقاء..(،	)4(	الحاجة	إلى	تقدير	اآلخرين	له	والشعور	بالثقة	بنفسه،	وحصوله	على	املكانة	االجتماعية،	

)5(	تحقيق	الذات	وتطويرها	والحصول	على	ترقيات	نفسية	ومعنوية	ومادية.	راجع	حول	ذلك:
Abraham	H.	Maslowm,	Motivation	and	Personality,	Harold,	Paul,	and	Lew	of	the	Universal	Container	Corporation,	
1970.

)27(		رشيد	الحاج	صال،	مقابلة	هاتفية	مع	إبراهيم	األحمد	الخلف،	)18.02.2022(.		

)28(	محمد	إبراهيم	الحاج	صالح،	شهادة	أتان،	)بيروت:	درا	اآلداب،	2008(،	ص	26. 
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	أن	أثبت	لهم	 كل	عناصر	األمن	العسكري	الذين	التقيتهم	شعور	شبه	يقيني	أنني	)صّدامي(،	وأنه	عليَّ
الثمانينيات،	 في	 إلى	العراق	 بها	لالستجواب	بسبب	أحد	أقاربي	الذي	هرب	 طلب	

ُ
أ العكس	في	كل	مرة	

ا	مني،	
ً
ا	وتحّوط

ً
علًما	أنني	معروف	لديهم	بعدم	اهتمامي	بالسياسة	ومشاغلها،	غير	أنهم	يرون	ذلك	خبث

أعرف	كثيرين	ممن	يكرهون	النظام	والحزب	ألنهم	يرون	أن	هذه	الكيانات	عبًئا	عليهم	أكثر	مما	يرونها	
	لهم.	ال	يحب	الناس	البعث	العراقي	لسواد	عينيه	وإنما	يغيظون	النظام	الذي	ال	يحترم	كبيًرا	وال	

ً
ممثال

بينما	الديري	 إلى	أهل	املوصل	كيف	يصولون	ويجولون	في	املؤسسات	العراقية	 صغيًرا.	هم	ينظرون	
ليس	له	قيمة	تذكر	في	دمشق(()29(.

يمكن	تفسير	تعاطف	قسم	من	أهل	الجزيرة	مع	حزب	البعث	العراقي	وصدام	حسين،	بثالثة	أمور:

األول؛	وهو	العامل	األهم،	االنتقام	من	حافظ	األسد	الذي	همش	املنطقة	وأفقرها،	إذ	كان	صدام	
عدوه	التقليدي	خالل	مرحلة	الثمانينيات.	

التي	طردها	حافظ	األسد	وحلفاؤه	من	 القومية	 للقيادة	 نتيجة	استقطاب	صدام	حسين	 الثاني؛	
الحزب،	وال	سيما	ميشيل	عفلق	وصالح	البيطار،	وتعيين	عفلق	أميًنا	عاًما	لحزب	البعث	العراقي.	ذلك	
تم	 التي	 القومية	 القيادة	 على	 محسوبين	 كانوا	 الديريين-	 سيما	 -وال	 أغلبهم	 الجزراويين	 البعثيين	 أن	

االنقالب	عليها	وتصفيتها	في	أواسط	الستينيات	تدريجًيا.

في	 متمرسة	 غير	 بسيطة	 ريفية	 أغلبها	 كانت	 األب	 األسد	 مرحلة	 في	 البعثية	 القيادات	 أن	 الثالث؛	
األمنية	 لألجهزة	 الحقيقية	 السلطة	 وأن	 سياسية،	 واجهة	 محض	 أنها	 يدرك	 أخذ	 والكل	 السياسة،	

وليست	لها،	فتحول	التعاطف	مع	البعث	العراقي	إلى	نوع	من	التقليل	من	منزلة	تلك	القيادات.	

ويمكن	تقسيم	بعثيي	الجزيرة	إلى	قسمين:	

لديه	معرفة/	 ليست	 لديه	مشاعر	وعواطف	قومية	جياشة،	ولكن	 ذو	نمط	ضيق/	محلي	 األول	
إدراك	سيا�سي	بالحقوق	وما	على	الحكومة	من	واجبات،	ويكفيه	أن	يكون	الحزب	قومًيا،	وهو	يفتخر	
بذلك	ويتبنى	موقف	األجهزة	األمنية	بأن	كل	من	يخالفه	رأيه	هو	عميل	وخائن،	وفي	أحسن	األحوال	

مغرر	به.

	أما	القسم	الثاني	فهو	تراتبي/	رعوي	لديه	عواطف	قومية	ومعرفة	سياسية	في	الوقت	نفسه،	وهو	
مدرك	في	قرارة	نفسه	أن	حزب	البعث	لم	يعد	له	أي	قيمة	في	الحياة	السياسية	السورية،	ولذلك	انتسب	

)29(		رشيد	الحاج	صالح،	مقابلة	هاتفية	مع	أحمد	الناصر،	)12.04.2022(.	
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إلى	الحزب	من	باب	الوجاهة	أو	للحصول	على	مكاسب،	أو	لتجنب	املضايقات	األمنية.	ليس	لدى	هذا	
القسم	ثقة	كبيرة	بالحزب	والنظام	السيا�سي،	ولذلك	تجده	يناقش	في	السياسة	من	منطلق	ما	يجب	
أن	يكون	األمر	وليس	من	منطلق	ما	هو	كائن،	ألن	ما	هو	كائن	مزٍر	وال	يستطيع	الدفاع	عنه	فيضطر	
	إلى	الكالم	عن	اإلصالح	القادم	في	املستقبل	إلى	أن	يوقع	نفسه	تدريجًيا	في	األساطير	املؤسسة	األربع	

ً
مثال

للثقافة	السياسية	للبعث	األسدي،	وهي:	)1(	األولوية	للسياسة	الخارجية	واألهداف	القومية	وتحرير	
ويستغلون	 ومرتشون	 فاسدون	 الناس	 	)3( الحاشية،	 في	 املشكلة	 ولكن	 جيد	 الرئيس	 	)2( فلسطين،	
انشغال	القيادة	بالقضايا	الكبرى	)اإلنسان	سيئ	بطبعه(،	)4(	أفكار	البعث	صحيحة،	لكن	املشكلة	في	

التطبيق.	

	 في	ب. الفالحين	 ألوضاع	 املعروفين	 املؤرخين	 أحد	 حنا،	 هللا	 عبد	 يقول	 الفساد:	 عامل	
على	 سارت	 العشرين	 القرن	 من	 األخير	 الربع	 في	 نشأت	 التي	 الجديدة	 ))الطبقة	 إن	 سورية:	
الطريق	نفسه	في	التملك	وخزن	األموال	واالستغالل	واالستثمار	الذي	سلكه	كبار	مالك	األرض	
أيام	االستعمار	الفرن�سي	كانت	أرحم	 )30(.	حتى	أن	بعض	الفالحين	ذكر	له	أن	 اإلقطاعيين((	
إلى	التاريخ	على	أنه	يسير	باتجاه	 كثيًرا	)يقصدون	األحوال	االقتصادية(.	السردية	التي	تنظر	
االنحدار	وليس	التقدم،	وبخاصة	في	ما	يتعلق	بالفساد	وتراجع	األخالق	والظلم	وقلة	القيمة	
الجزيرة	 لفالحي	 السياسية	 للثقافة	 املكونة	 األساسية	 السرديات	 إحدى	 أصبحت	 والفقر،	
وأهل	املنطقة	عموًما.	غير	أنها	أحاديث	تجري	في	الجلسات	الخاصة،	وبعيًدا	عن	أنظار	من	
يمكن	أن	يشوا	بها	لألجهزة	األمنية،	واألمر	يتعلق	طًبعا	بمدى	خطورة	مضمون	تلك	الجلسات،	
فالحديث	عن	فساد	وزير	أقل	خطورة	كثيًرا	من	الحديث	عن	أموال	باسل	األسد	في	)البنوك	
السويسرية(	التي	كثر	الحديث	عنها	بعد	وفاته	1994.	ويمكن	القول	إن	ثقافة	املنطقة	كانت	

أميل	إلى	الثقافة	الرعوية	التي	تعرف	كل	�سيء،	ولكنها	تميل	إلى	املهادنة	وعدم	املواجهة.	

مرحلة	 في	 والفرات	 الجزيرة	 مناطق	 في	 معدومة	 شبه	 كانت	 الرشوة	 أن	 األحمد	 خلف	 يحدثنا	
الخمسينيات	والستينيات،	وال	يمكن	ألي	موظف	أن	يكون	فاسًدا	ويستمر	في	عمله،	وال	أن	يترفع	إلى	
مرتبة	أعلى.	))املرتشون	في	كل	محافظة	الحسكة	كانوا،	في	الستينيات،	ثالثة	موظفين	أو	أربعة	على	
األكثر،	وجميعهم	من	خارج	املحافظة((.	في	التسعينيات	أصبحت	الوظائف	تباع	وتشترى	على	نطاق	
يتولى	منصبا	 كان	 )إذا	 املرت�سي	 إن	غير	 ثرواتهم،	حتى	 بإخفاء	 يهتمون	 املرتشين	 يعد	كبار	 واسع،	ولم	
رفيًعا(	أصبح	ينظر	إلى	نفسه	على	أنه	شبه	مستهدف	من	جموع	الفاسدين	املحيطين	به	وعليه	الحذر	

الجامعة«،	مركز	 الوطنية	 	
َ
َجَرف ح	

ّ
املسل العمل	 نحو	 السلمية	 الشعبية	 التحركات	 انزالق	 »مقابلة	عبد	هللا	حنا:	 ناصر،	 )30(	غسان	

 https://2u.pw/tHVdn	.)05.2021(	،املعاصرة	للدراسات	حرمون
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أكثر	من	غيره.	نظافة	اليد	والنزاهة	كانت	إحدى	الشعارات	التي	يتفاخر	بها	بعض	قادة	سورية	)حسني	
الزعيم(.	أما	األعراف	التي	تفرض	على	كبار	املسؤولين	تقديم	سجل	بممتلكاتهم	قبل	استالم	املنصب،	
وشعار	)من	أين	لك	هذا؟(،	فلم	نعد	نسمع	بها	منذ	أيام	رئيس	الوزراء	السابق	عبد	الرؤف	الكسم،	آخر	

	بممتلكاته)31(. 
ً

مسؤول	سمعت	أنه	قدم	سجال

	 عامل	التهميش:	يصرح	أحد	كبار	مشايخ	عشيرة	عنزة:	))كيف	أثق	بالدولة	وهي	ال	تثق	ت.
بي،	وأنا	شيخ	عشيرة	ال	أستطيع	قضاء	أي	مراجعة	ألي	فرد	من	أفراد	عشيرتي(()32(.	ويصف	
وش،	تعامل	املوظف	معه	عندما	قدم	له	

ّ
أحد	شخصيات	قصة	)املخبر(	للروائي	إبراهيم	العل

أوراق	معاملته:	))كان	يمحص	في	كل	نقطة	على	الورقة،	كأنه	يطارد	خطأ،	أو	كلمة،	أو	شخطة،	
قد	تبدو	غير	معتادة	النظر،	فيستطيع	أن	يبني	عليها	حجة	تقلعني	من	أمامه((،	كان	يستمتع	

بـ	))تأجيل	طلبات	املراجعين(()33(. 

تفوح	أجواء	عدم	الثقة	بين	األهالي	حتى	إن	بطل	قصة	)اللقاح	القرمزي(	شك	في	أن	اللقاح	الذي	
أخذه،	وتسبب	في	ألم	في	الرقبة،	إنما	أعطته	الحكومة	للناس	بقصد	جعل	رقابهم	مطأطئة)34(.	وتمتد	
مشاعر	عدم	الثقة	لتشكل	حتى	نظرة	الناس	إلى	بعضهم،	فبطل	رواية	)الرجل	الذي	أكل	نفسه(	يردد	
على	الدوام:	))الناس	ألسنة	فحسب،	ألسنتهم	كأذرع	األخطبوط..	جارنا	هذا	التعيس،	لو	لم	يكن	أردأ	

منا	ملا	كلمنا(()35(. 

	 الدولة:	ث. الجيش	واألمن	وإدارات	مؤسسات	 في	 املنطقة	 الوجود	املحدود	ألهل	 عامل	
بالنسبة	إلى	اإلدارات	والوزارات	فإن	األمر	يعود	إلى	ضعف	التعليم	في	املنطقة،	وبعدها	عن	
العاصمة.	أما	بالنسبة	إلى	الجيش	واألمن	فإنه	يعود	إلى	عدم	ميل	الجزراوي	إلى	الحياة	العسكرية	
	عن	البعد	الجغرافي	ألماكن	الخدمة	العسكرية.	غير	أن	السبب	األكثر	أهمية	في	

ً
املقيدة،	فضال

تقديرنا	يعود	إلى	غلبة	الطابع	)األقلوي(	على	الجيش	الذي	أسسه	الفرنسيون	في	سوريا	بعد	
استتباب	األمر	لهم	مع	بدايات	العقد	الثالث	من	القرن	العشرين)36(،	وهو	أمر	دأب	حافظ	

)31(		رشيد	الحاج	صالح،	مقابلة	هاتفية	مع	خلف	األحمد،	)20.02.2022(.
وخلف	األحمد	اسم	مرمز	بناء	على	رغبته	الشخصية	ألنه	يعيش	في	مناطق	سيطرة	النظام.	

)32(		د.م،	»تصريح	للشيخ	نواف	طراد	امللحم«،	صحيفة	الوطن	السورية،	26.12.2017(.

)33(		إبراهيم	العلوش،	البحر	األسود	املتوسط،	)دمشق:	دار	الفرقد،	2010(،	ص	-19 22. 

)34(		إبراهيم	العلوش،	البحر	األسود	املتوسط،	ص	39. 

 pdf.456/https://bostan-ekotob.com/bostan/15 .120	ص	ألكترونية(،	)نسخة	نفسه،	يأكل	الذي	الرجل	النعيمي،	خليل		35((

)36(		يقول	حنا	بطاطو:	))من	بين	سرايا	الخيالة	االثنتي	عشر	التي	تتوافر	عنها	البيانات،	تألفت	واحدة	فقط،	هي	السرية	24,	من	عرب	

https://bostan-ekotob.com/bostan/15/456.pdf
https://bostan-ekotob.com/bostan/15/456.pdf
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األسد	على	املحافظة	عليه	وتوسيعه.	أكثر	من	ينتسب	إلى	الجيش	من	أهالي	املنطقة	هم	أبناء	
باقي	 من	 أكثر	 كان	 املدنية	 والحياة	 بالسياسة	 أهلها	 انخراط	 أن	 إلى	 يعود	 وهذا	 الزور،	 دير	
املناطق،	إضافة	إلى	الجفاف	الذي	أخذت	تعانيه	املدينة	وريفها	مما	قلل	األرزاق.	ويبدو	أن	قلة	
عدد	الجزراويين	في	الجيش	قد	تكون	إحدى	العوامل	التي	قللت	من	الوزن	السيا�سي	للمنطقة	

وشجعت	عناصر	األمن	على	التنمر	على	أبناء	املنطقة	أكثر	من	بقية	املناطق	في	سورية.	

وتبقى	ثقافة	أهل	املنطقة	مثلها	مثل	باقي	املناطق	النائية	تخ�سى	من	الغريب،	ال	سيما	إذا	كان	هذا	
املتشكك.	 القَدري	 النمط	 انتشار	 يعني	 ما	 املنطقة.	 بأهل	 يأبه	 وال	 قرار	 أو	صاحب	 	

ً
مسؤوال الغريب	

يقول	أحد	أبطال	قصص	محمد	إبراهيم	الحاج	صالح	الذي	جعل	بعًضا	من	قصصه	تتكلم	بلسان	
:	))نعم	أنا	

ً
الحيوانات،	على	طريقة	ابن	املقفع،	وبطل	القصة	هنا	هو	كلب	غريب	يخاطب	حصاًنا	أصيال

مجلوب	إلى	هذه	البالد	التي	ملكها	أسيادي	بالسيف	فما	أنت	وما	هي	قصتك	يا	ذا	العتق	واألصالة(()37(. 
بالثقة	 القادمين	من	خارج	الجزيرة،	تفاعلت	كثيًرا	مع	عدم	الشعور	 يذكر	أن	قضية	كبار	املوظفين	
الذي	جلب	 الفرات	 قيام	مشروع	سد	 بعد	 وال	سيما	 العلن.	 إلى	 بل	خرجت	 الدولة،	 تجاه	مؤسسات	
صصت	وزارة	خاصة	به	سميت	)وزارة	

ُ
آالف	املوظفين	من	خارج	املنطقة.	وقد	بلغ	كبر	حجمه	حًدا	أن	خ

سد	الفرات(،	وبقيت	حتى	أواخر	السبعينيات.	وكان	أول	وزير	لسد	الفرات	عينه	حافظ	األسد	عام	
قيس	 ذلك	 بعد	 األب	 األسد	 وعين	 عدة)38(.	 وزارات	 منصبه	 في	 استمر	 وقد	 ونوس(،	 )منير	 هو	 	1970
األسد	مديًرا	عاًما	ملشروعات	سد	الفرات،	حيث	تحول	قيس	إلى	شخصية	اجتماعية	معروفة	ونافذة	
يأتي	إليه	الناس	للتوسط	عنده	والدفع	له	لقضاء	حاجتهم	عند	مؤسسات	الدولة،	حتى	إن	املستشار	
)أكبر	 الطبقة،	 مدينة	 وهو	من	سكان	 الحسين،	 الرزاق	 عبد	 بالرقة،	 االستئناف	 في	محكمة	 السابق	
مدن	محافظة	الرقة(	يصف	شعور	أبناء	منطقته	بأنهم	كانوا	يشعرون	أنهم	))مواطنون	من	الدرجة	
الثانية((،	وأن	موظفي	سد	الفرات	القادمون،	يعاملون	أبناء	املنطقة	وكأنهم	))سوريون	سود((،	بينما	
ويضيف	 غرباء((.	 ملستوطنين	 ))مستعمرة	 الطبقة	 منطقة	 مركز	 تخال	 حتى	 بيض((،	 ))سوريون	 هم	
الحسين	هناك	))شبكة	عنكبوتية	ضخمة	ومغلقة	للوظائف((	الكل	يشعر	بها،	ويسعى	إلى	االستدالل	
على	مداخلها،	حتى	إن	قرارات	التوظيف	تتخذ	بلمح	البصر	ومن	دون	قواعد	واضحة،	والنتيجة	هي	

سنة	ريفيين	من	دير	الزور	والرقة،	وضمت	اثنتان،	هما	السرية	21	و25,	بعض	العناصر	العربية	من	قبيلة	شمر	أو	من	مدينتي	إدلب	
وحمص.	وجميع	الوحدات	األخرى	كانت	من	الدروز،	أو	الشركس،	أو	األكراد،	أو	األرمن،	أو	اإلسماعيلية((.	راجع:

حنا	بطاطو،	فالحو	سورية:	أبناء	وجهائهم	الريفيين	واألقل	شأنا	سياساتهم،	عبد	هللا	فاضل-ورائد	النقشبندي	)مترجمين(،	ثائر	ديب	
)مراجًعا(،	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات,	2014(،	ص	304. 

)37(		محمد	إبراهيم	الحاج	صالح،	قمر	علي	بابل،	)الالذقية:	دار	الحوار،	1993(،	ص	24.

https://2u.pw/nx1MT	.املعاصر	السوري	التاريخ	موقع	األسد«،	حافظ	»حكومة	د.م،	راجع:	38((
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تراكم	آالف	الوظائف	للمتنفذين	ومن	يدور	في	فلكهم)39(. 

أما	خلف	الغازي،	وهو	أحد	موظفي	مؤسسة	الحبوب	املعروفين	في	الرقة،	فقد	روى	أنه	أح�سى	نحو	
نوا	في	املحافظة	خالل	مرحلتي	السبعينيات	والثمانينيات،	 84	رئيس	دائرة،	من	خارج	محافظة	الرقة،	عّيِ
وأن	)العقيد	عزيز(	رئيس	فرع	أمن	الدولة	بالرقة	في	مرحلة	الثمانينيات،	وأحد	رموز	الرعب	فيها،	قد	
استدعاه	غاضًبا	بسبب	اإلحصائية	التي	انتشرت	على	ألسنة	الخاّصة.	ويضيف	الغازي	أن	املحافظة	
كانت	تسمى	بين	موظفي	الالذقية	املتنفذين	بـ	)خليج	الساحل(،	وأن	أحد	مديري	مؤسسة	الحبوب	ذكر	
له	أنه	اشترى	املنصب	بـ	6	ماليين	ليرة	سورية	في	تلك	املرحلة،	وأن	املناصب	اإلدارية	أغلبها،	خصوًصا	في	
الدوائر	الغنية	مالًيا،	مو�سى	بها	من	رؤساء	الفروع	األمنية	واملحافظ،	وأن	أي	تجاوز	من	أحدهم	على	
)40(.	مفارقة	رهيبة	ومحزنة	أن	توصف	املنطقة	 اللعبة	 ا	لقوانين	

ً
حصة	اآلخر	من	املناصب	يعد	خرق

األكثر	فقًرا	في	سورية	من	قبل	موظفين	مستفيدين	بأنها	خليج	الساحل.	

املشاركة السياسية. 2

السياسية	 املشاركة	 حول	 الفرات	 ومنطقة	 السورية	 الجزيرة	 في	 الناس	 ثقافة	 تصنيف	 يمكن	
بالنمط	الرعوي،	إذ	ال	يعتقد	األهالي	بأن	مشاركتهم	السياسية	ذات	جدوى،	وليس	لديهم	اعتقاد	بأنهم	
ا	
ً
يستطيعون	التأثير	في	النظام	السيا�سي	أو	أن	يفرضوا	عليه	ما	يريدون.	ولكنه	على	أي	حال	ليس	نمط
ضيًقا	بشكل	كامل	ألنهم	يعرفون	ما	يريدون	ولدى	قسم	كبير	منهم	إدراك	لطبيعة	النظام	األسدي.

أصبح	 فالرئيس	 معنى.	 بال	 وأصبحت	 محتواها	 من	 السياسية	 املشاركة	 فرغت	
ُ
أ 	1970 عام	 بعد	 	

الثلثين«	 و«نسبة	 حصًرا.	 البعث	 لحزب	 القطرية	 القيادة	 من	 وُيرشح	 ينتخب،	 وال	 عليه	 ُيستفتى)41(	
والفالحين	 العمال	 واتحادات	 واملهندسين،	 واألطباء	 املحامين	 ونقابات	 الشعب،	 مجلس	 مقاعد	 من	

)39(		رشيد	الحاج	صالح،	مقابلة	هاتفية	مع	عبر	الرزاق	الحسين،	)07.02.2022(.

)40(	رشيد	الحاج	صالح،	مقابلة	هاتفية	مع	خلف	الغازي،	)02.02.2022(.

)41(	املصطلح	الرسمي	لالنتخابات	في	سورية	منذ	تولي	حافظ	األسد	السلطة	هو	)االستفتاء(،	وليس	االنتخاب.	واالستفتاء	يعني	وجود	
مرشح	واحد	فقط	لالنتخاب	من	دون	منافس.	يذكر	أن	حافظ	األسد	جلب	مفهوم	االستفتاء	الذي	يطبق	في	حال	كانت	السلطة	تريد	
معرفة	رأي	الناس	حول	الدستور	وتعديالته.	أما	حافظ	األسد	فحوله	إلى	طريقة	النتخابه،	وهو	يعني،	من	مجمل	ما	يعني	أنه	محض	
سؤال	أو	استطالع	رأي	السوريين	في	استمراره	في	سدة	الحكم،	أكثر	منه	انتخاًبا	باملعنى	املتعارف	عليه	في	الدول	الديمقراطية.	فهو	)قائدنا	
إلى	األبد(	بحسب	الشعارات	التي	ترفع	في	كل	استفتاء.	كما	أن	هناك	إشاعة	سرت	بين	السوريين،	مصدرها	الفروع	األمنية	والحزبية،	
أجري	 عندما	 السوريين	 بعض	 فوجئ	 ولذلك	 الثالثة،	 للمرة	 عليه	 االستفتاء	 بعد	 األبد	 إلى	 قائد	سورية	 أصبح	 األسد	 حافظ	 إن	 تقول	

االستفتاء	الرابع	عام	1992.
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والحرفيين	أصبحت	من	حصة	الجبهة	الوطنية	التقدمية.	واحتكر	حزب	البعث	لنفسه	اتحاد	الطلبة	
تخذ	

ُ
منفرًدا،	وُمنعت	األحزاب.	يذكر	أن	ترشيحات	أعضاء	الجبهة	الوطنية	التقدمية	لالنتخابات	كانت	ت

البعث	ملجلس	الشعب	 القاعدية؛	بمعنى	أن	أسماء	مرشحي	حزب	 الدوائر	 الدوائر	األعلى	ال	من	 من	
؛	تحددها	القيادة	القطرية	في	العاصمة	بالتشاور	مع	الفروع	األمنية.	وهذا	يعني	أن	الجزراوي	البعثي	

ً
مثال

بأي	 القيام	 أنه	ال	يستطيع	 الرغم	من	 البعثيين،	على	 ليس	هو	من	يقرر	أعضاء	مجلس	الشعب	من	
نشاط	سيا�سي	إال	عبر	حزب	البعث	والجبهة	الوطنية	التقديمة؛	أي	إن	مشاركة	الجزراوي	السياسية	

بال	جدوى	في	األحوال	كلها.

السياسية	 الثقافة	 في	 األساسية	 املقومات	 تستحضر	 ألقاًبا	 نفسه	 على	 يطلق	 األسد	 كان	حافظ	
الضيقة،	وهي	ثقافة	تقوم	على	مفهومات:	)1(	الطاعة،	)2(	الوالء	من	دون	مقابل،	)3(	تبجيل	الزعماء،	
العلم	 ))راعي	 فهو	 ألهلها..،	 السياسة	 ترك	 	)5( على	حقوقه،	 الدولة	 تجاه	 الفرد	 واجبات	 تقديم	 	)4(
والعلماء((،	وهو	))امللهم((،	و))املناضل	األول((،	و))القائد	إلى	األبد((،	و))القا�سي	األول((،	و))املعلم	
لالستفادة	 )البيعة(،	 بعد	مصطلح	 ما	 في	 عليه	 أطلق	 فقد	 االستفتاء	 أما	 األول((.	 و))الفالح	 األول((،	
من	دالالت	كلمة	البيعة	في	التراث	السيا�سي،	من	ناحية	أن	البيعة	تجري	مرة	واحدة	وإلى	األبد،	وأن	
نادرة،	وأنها	مرتبطة	بحكم	سالالت	وعائالت	مكثت	 في	حاالت	 املحكومين	ال	يمكنهم	خلع	الحاكم	إال	
في	الحكم	مدة	طويلة،	وحولت	السلطة	إلى	محض	عملية	توارث)42(.	أما	أهم	شعار	كان	يرفع	في	أثناء	

االستفتاءات	فهو	))منك	العطاء	ومنا	الوفاء((.	

ضمن	وضع	كهذا	كان	النظام	األسدي	يدرك	أن	الناس	أغلبهم	لن	يشاركوا	في	عمليات	االستفتاء	
على	الرئيس،	ولذلك	جعل	الفروع	األمنية	تراقب	من	كثب	تلك	املشاركة.	وأصبح	الناس	يشاركون	في	
االستفتاء	حتى	ال	تشملهم	الشبهات.	فاإلقطاعي	يشارك	لئال	يقال	إنه	غير	راض	عن	النظام	االشتراكي،	
والفالح	يشارك	حتى	يضمن	املوافقات	األمنية	ألوالده	عندما	يتقدمون	للحصول	على	وظائف،	وَمن	
يجّدد	جواز	سفره،	وهكذا.	 األمنية	سفره	عندما	 املوافقات	 عرقل	

ُ
ت ال	 يشارك	حتى	 الخليج	 في	 يعمل	

وعلى	الرغم	من	ذلك	كله	بقيت	املشاركة	في	االستفتاء	على	منصب	رئيس	الجمهورية	منخفضة.	وهو	
ما	دفع	الفروع	األمنية	إلى	تمييع	عملية	االنتخابات	وإفراغها	من	مضمونها.	يقول	املستشار	عبد	الرزاق	

)42(		يذكر	أن	مفهوم	البيعة	يستخدم	بكثافة	وسهولة	الفتة	لالنتباه	في	العالم	العربي	الحديث،	سواء	من	قبل	األنظمة	العلمانية	أم	
اإلسالمية	على	حد	سواء،	مثلما	تستخدمه	التنظيمات	اإلسالمية	في	تنظيرها	للسياسة.	ويعكس	ذلك	سعي	تلك	األطراف	الحثيث	لترسيخ	
،	تمت	في	بدايتها	عبر	مبايعة	عدد	من	أصدقائه	له،	اعتبرهم	هو	))أهل	

ً
ثقافة	سياسية	رعوية	في	املجتمع.	فبيعة	أبو	بكر	البغدادي،	مثال

الحل	والعقد((،	وبذلك	أصبح	خليفة	املسلمين،	هكذا	وبكل	بساطة.	لالطالع	على	أن	البيعة	تتم	ملرة	واحدة	فقط،	وأنها	ملزمة	للمبايعين	
طوال	حياتهم،	وأنها	أتت	من	فعل	يبيع،	وتعني	السمع	والطاعة	للمبايع،	راجع:	

أحمد	محمود	آل	محمود،	البيعة	في	اإلسالم:	تاريخها	أقسامها	بين	النظرية	والتطبيق،	)البحرين:	كلية	اآلداب،	د.	ت(،	ص	-18 28. 
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الحسين:	))كان	بعض	البعثيين	يفاخر	بأنه	أدلى	بصوته	أكثر	من	خمس	مرات	في	يوم	االستفتاء	من	
دون	أن	يسأله	أحد	عن	هذه	املخالفة((.	ويفسر	الحسين	السهولة	في	مخالفات	كهذه	بأن	اإلجراءات	
التنفيذية	لتنظيم	عملية	االنتخابات	جرى	اللعب	بها	بدرجة	كبيرة	بحيث	فقدت	معناها،	ففي	املراكز	
االنتخابية	لم	يعد	هناك	سجل	ملا	يسمى	بـ))املواطن	االنتخابي((،	ومن	ثم	أصبح	بإمكان	الناس	اإلدالء	
بأصواتهم	في	يوم	االستفتاء	مئات	املرات	ال	خمس	مرات	فقط،	ال	سيما	مع	غياب	مندوبي	املرشحين	
املتنافسين	في	مقرات	الصناديق،	وكون	رؤساء	الصناديق	أغلبهم	من	البعثيين،	واملرشح	بعثي	أيًضا،	
وهي	))مهزلة	قانونية((	بكل	ما	تحمل	كلمة	مهزلة	من	معنى.	ويضيف	الحسين	أنه	في	قريته	)غرب	الرقة(	
كان	أمين	الصندوق	االنتخابي	يمأل	األوراق	االنتخابية	كلها	بـ)نعم(	في	نهاية	يوم	االستفتاء،	كان	يخاف	
من	أن	يتهم	بأن	نسبة	التصويت	في	مركزه	قليلة	فيتعرض	للمساءلة	األمنية.	عدد	)كتبة	التقارير(	كان	
يق�سي	كامل	اليوم	في	املركز	لرصد	من	يدلي	بصوته	ومن	ال،	وعلى	الرغم	من	ذلك	كان	كثير	من	األهالي	
ال	يبالي)43(.	في	قصة	)البحث(	يقول	بطلها،	وهو	من	املوظفين	املشرفين	على	صندوق	انتخابي	لرجل	

يريد	أن	يصوت	بـ	)ال(	في	االستفتاء	على	رئيس	الجمهورية:	))ال	يجوز	يا	أخ..	سيأتيني	وجع	رأس!(()44(. 

اإلدراك	 من	 	
ً
بدال السياسية	 العواطف	 تسوده	 الذي	 الضيق	 النمط	 انتشار	 تجاهل	 يمكن	 وال	

السيا�سي.	إذ	يعد	مصطلح	)الوفاء(	من	املصطلحات	التي	شكلت	الزمة	لحديث	املؤيدين	لتولي	بشار	
لتمسكه	 الوفا(	 )أبو	 لقب	 طالس	 مصطفى	 على	 أطلقوا	 إنهم	 حتى	 والده.	 وفاة	 بعد	 السلطة	 األسد	
ودفاعه	عن	خيار	تولي	بشار	األسد	رئاسة	سورية،	في	وقت	خاف	فيه	بشار	وموالوه	من	حدوث	طارئ	

ما	يعوق	انتقال	السلطة	من	الوالد	إلى	الولد.	

يقول	أحمد	النايف)45(	كانت	كلمة	الوفاء	تستخدم	من	مؤيدي	بشار	األسد	كتعويذة،	مثلما	كانوا	
لذلك	 الرافض	 )العطاءات(.	هكذا	يصبح	 لوالده،	صاحب	 الوفاء(	 بـ)عدم	 يعارض	بشار	 يتهمون	من	
أوفياء	ألن	 إنكم	 لي	 يقولون	 األمنية	 املفارز	 كان	رؤساء	 الوفاء.	 أخالق(	وعديم	 )بال	 للسلطة	 االنتقال	
أحد	أفراد	قريتي	أولم	وليمة	كبيرة	بعد	فوز	بشار	األسد	بأول	استفتاء	له،	وكان	صاحب	الوليمة	يطرب	
بالفخر	واالعتزاز،	وبأن	قريته	مدينة	له	ألنه	جعل	سيرتها	على	لسان	 لسماع	ذلك	الوصف،	ويشعر	
ذوي	الشأن	في	املنطقة.	ويضيف	أن	حافظ	األسد	أوقف	انتخابات	املؤتمر	القطري	لحزب	البعث	ملدة	
خمسة	عشر	عاًما	)من	1985	حتى	2000(،	وهي	أهم	انتخابات	في	مستوى	حزب	البعث	في	سورية،	وال	

)43(		رشيد	الحاج	صالح،	مقابلة	هاتفية	مع	عبد	الرزاق	الحسين.	

)44(	إبراهيم	العلوش،	البحر	األسود	املتوسط،	ص	14. 

)45(	رشيد	الحاج	صالح،	»مقابلة	هاتفية	مع	أحمد	النايف«،	)24.02.2022(.
	)أحمد	النايف	اسم	مستعار	بناء	على	رغبة	صاحبه	الشخصية	ألنه	يعيش	في	مناطق	سيطرة	النظام(.
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يوجد	سبب	واضح	إللغائها	سوى	أنه	يريد	إهانة	البعثيين	أنفسهم،	والقول	لهم	إنني	أنا	من	يقرر	كل	
�سيء.	بعد	انتخابات	املؤتمر	القطري	في	الرقة	1985	اعُتِقل	قادة	حزب	البعث	أغلبهم،	وسجنوا	أكثر	
قت	لهم	تهم	بانتمائهم	إلى	بعث	العراق.	طبًعا	كانت	 من	خمس	سنوات	)بعضهم	عشر	سنوات(،	ولّفِ
التهم	محض	أكاذيب،	واعتقالهم	كان	بقصد	تخويف	املنطقة	ال	أكثر	بدليل	أن	بعض	املعتقلين	بعد	
خروجهم	عادوا	إلى	الحياة	السياسية،	وتقلدوا	مناصب	كبيرة	وصلت	إلى	العضوية	في	مجلس	الشعب.	

	يلجأ	املؤيدون	إلى	ثالث	حجج،	في	تبريرهم	تضييق	النظام	مجال	املشاركة	السياسية؛	األولى	أن	آل	
الثالثة	 إليه،	أما	الحجة	 األسد	أفضل	الخيارات	املتاحة،	والثانية	أن	الذي	تعرفه	خير	ممن	تتعرف	
فهي	أن	لكل	نظام	مفاسده،	وأن	بشار	األسد	سيصلح	ويّحدث	ويعيد	األمور	إلى	نصابها.	تعكس	مثل	
زت	عبر	عشرات	السنين،	ثقافة	تقدم	للزعيم	 هذه	الحجج،	وتلك	الشعارات	ثقافة	سياسية	ضيقة	ُحِفّ
دعًما	غير	محدود،	وتجعل	الثقة	به	أمًرا	مسلًما	به،	ومن	ثم	ال	معنى	ملشاركة	الناس	في	أمور	الحكم،	
فهو	يعرف	كل	�سيء،	ويستطيع	ترتيب	األوضاع	كلها.	وكما	مر	معنا	فإن	)أملوند	وفيربا(	يريان	أن	لدى	
أصحاب	الثقافة	السياسية	الضيقة	مشاعر	تجاه	الدولة/	النظام،	ولكن	ليس	لديهم	معرفة	سياسية،	
منها	 أكثر	 عاطفية	 السياسية	 مواقفهم	 وأن	 تجاههم،	 الدولة	 وواجبات	 بحقوقهم	 سيا�سي	 إدراك	 أو	

معرفية	أو	إدراكية.	

الثقافة	 نذكر	 السياسية	 املشاركة	 بال	جدوى	 الناس	 التي	زادت	من	شعور	 العوامل	األخرى	 ومن	
التراتبية/	الضيقة	التقليدية	للمنطقة	التي	تعلي	من	شأن	الزعماء	والقادة	والحكام.	))النظام	مفضل	
على	الناس((	شعار	يرفعه	أصحاب	هذه	الرؤية	العتقادهم	أن	السلطة	هي	التي	تعيل	املجتمع،	وأنها	
ثقافتهم	 في	 يعطي	هؤالء	 السياسية.	ولذلك	ال	 املعرفة	 في	 حاَسب،	وهذا	يعكس	ضعًفا	

ُ
ت حاِسب	وال	

ُ
ت

السياسية	دوًرا	كبيًرا	لحقوقهم	تجاه	النظام	بقدر	ما	يعطون	األولوية	لواجباتهم	تجاه	ذلك	النظام.

الضيق،	 النمط	 صفات	 إحدى	 وهي	 السورية،	 الجزيرة	 في	 السياسية	 املعرفة	 مستوى	 تدني	 أما	
الجزيرة(،	 محافظات	 في	 هي	 في	سورية	 أمية	 نسبة	 )أعلى	 تعليمهم،	 انخفاض	مستوى	 إلى	 إّما	 فيعود	
أو	إلى	تنشئتهم	السياسية	التي	كانت	وسط	عائالت	فقيرة	في	معرفتها	السياسية.	هناك	عامل	آخر	أثر	
السياسة	وعلم	االجتماع	 تتناول	 التي	 املقررات	 تغيير	 به	 الضيقة،	ونقصد	 الثقافة	 ازدياد	مظاهر	 في	
وحقوق	املواطنين،	في	أواسط	الثمانينيات،	بمقررات	سميت	بـ	))الثقافة	القومية	االشتراكية((،	وهي	
منشورات	في	هيئة	كتب	)بروباغندا	سياسية(،	تشرح	املنطلقات	النظرية	لحزب	البعث،	وتقدم	حافظ	
الوطن	وقائده.	 إلى	محض	�سيء	من	أجل	 الفرد	 العربية،	وتحّول	 تاريخًيا	لألمة	 األسد	بوصفه	زعيًما	
ررت	هذا	

ُ
ق املواطنة.	وقد	 التي	تتحدث	عن	حقوق	اإلنسان	ومفهوم	 كلها	 الفصول	 -تقريًبا-	 وُحذفت	

الكتب	في	املراحل	االبتدائية	واإلعدادية	والثانوية	والجامعية.	
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الثالث(	مادًحا	الخدمات	والتعليم:	))كل	ذلك	بفضل	 )الرعيل	 يقول	األستاذ	)عيدو(	بطل	قصة	
بالروح	 نقول	 أن	 يكفي	 لنا..	ال	 السعادة	 الليل	من	أجل	رعايتنا	وتوفير	 التي	تسهر	 الرشيدة	 حكومتنا	

بالدم	نفدي	قادتنا،	ال	أبًدا.	يجب	أن	تتحرك	فينا	روح	الفداء	األصلية(()46(.

اإلحساس بالهوية ومشاغل ااًلنتماءات. 3

يزخر	تاريخ	الجزيرة	الحديث	في	النصف	األول	من	القرن	العشرين	بتحوالت	كبرى	سببتها	املنازعات	
املحلية،	الهجرات،	والصراعات	الدولية.	ويحدثنا	جمال	باروت	عن	تلك	األوضاع	املعقدة	نسبًيا	التي	
أدت	إلى	عدم	استقرار	وضع	الجزيرة	حتى	نهاية	الحرب	العاملية	الثانية.	فقد	كان	وضع	دير	الزور	معلًقا	
إلى	تركيا	 بين	سورية	والعراق،	وخضع	ملساومات	فرنسية	بريطانية،	ثم	إن	قسًما	من	الجزيرة	ذهب	
بموجب	تفاهمات	وتقاسم	مصالح	بين	فرنسا	والجمهورية	التركية	الناشئة،	مثلما	انقسمت	املنطقة	
السلطنة	 بقاء	 يريدون	 كانوا	 الذين	 عن	 	

ً
فضال للفرنسيين،	 ومؤيد	 فيصل	 امللك	 لحكومة	 مؤيد	 بين	

العثمانية،	ثم	إن	الهجرات	الكردية	واألرمنية	لم	تهدأ	في	تلك	املرحلة.	وقد	وصلت	حالة	االستقطاب	
)47(1920.	هذا	الوضع	غير	املستقر	يعد	من	العوامل	األساس	 علنت	)دولة	الرقة	املستقلة(	

ُ
أ حد	أن	

التي	أبقت	نوًعا	من	القلق	بين	الجزراويين	على	هويتهم	ومصيرهم	السيا�سي.	ومع	ذلك	يبقى	من	الصحيح	
القول	إن	حاجة	الجزراوي	إلى	االنتماء	والهوية،	ومضمون	هذه	الهوية،	ترتفع	وتنخفض،	تتجه	باتجاه	

االنتماء	الديني	أو	األصل	القومي،	أو	البعد	العشائري	واملحلي،	بحسب	األوضاع	املحلية	والعامة.	

وسنتناول	قضية	الهوية	واالنتماءات	في	الجزيرة	ومنطقة	الفرات	من	خالل	النقاط	الخمس	اآلتية:	

	 )1918-أ. العجيلي	 السالم	 عبد	 الدكتور	 يحدثنا	 ومدينة(:	 )ريف	 املحلية	 االنتماءات	
1947	النيابية	بأن	قائمته	االنتخابية	التي	نجحت	في	حينها،	كان	 2006(	عن	انتخابات	عام	
نصفها	من	أبناء	العشائر	ونصفها	من	حضر	املدينة)48(،	في	ما	يمكن	أن	نعّده	إشارة	واضحة	
تلك	 في	 الجزيرة،	 مناطق	 في	 ا	

ً
ضاغط يكن	 لم	 املدن	 وسكان	 العشائر	 بين	 االنقسام	 أن	 إلى	

املرحلة،	وأن	الحديث	اليوم	عن	ذلك	االنقسام	من	باب	وعي	رجعي	يسقط	انقسامات	تالية	
على	وضع	سابق.	

)46(		إبراهيم	العلوش،	البحر	األسود	املتوسط،	ص	77. 

)47(		محمد	جما	باروت،	التكوين	التاريخي،	ص	138.

)48(		عبد	السالم	العجيلي،	أيام	ذكريات	السياسية،	)لندن:	رياض	نجيب	الريس،	2002(،	ص	47. 
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القومية	 القيادة	 البعث	الداعمة	له	على	 انتصار	حافظ	األسد	والقيادة	القطرية	لحزب	 أما	بعد	
بالبروز،	ألن	القيادة	القطرية	التي	 )املؤِسسة	للحزب(،	فقد	أخذت	االنقسامات	بين	الريف	واملدينة	
كانت	تقاد	من	قبل	بعثيين	وعسكر	من	أصول	ريفية	قد	أبعدت	البعثيين	املنتمين	إلى	املدن	والعائالت	
الحضرية	أغلبهم	)القيادة	القومية()49(.	ويمكن	مالحظة	ذلك	بوضوح	في	ما	يتعلق	بدير	الزور،	حيث	
كان	ألبناء	املدينة	دور	سيا�سي	بارز	منذ	أن	شكلت	العائالت	الثالث	الرئيسية	القاطنة	في	املدينة	حكومة	
محلية	في	املدينة	في	مرحلة	تحول	السلطة	من	السلطنة	العثمانية	إلى	الفرنسيين)50(،	إضافة	إلى	وجود	
عدد	من	الديريين	في	القيادة	القومية	لحزب	البعث،	في	مرحلة	ما	قبل	حافظ	األسد)51(.	أما	في	مرحلة	

ما	بعد	1970	فقد	تصدر	أبناء	الريف	قيادة	حزب	البعث	على	حساب	أهل	املدينة.	

الجزيرة،	وسورية	 في	 فإنها	 عاملًيا	 والريف	ظاهرة	معروفة	 املدن	 بين	سكان	 االنقسامات	 كانت	 إذا	
عموًما،	ظاهرة	ُعّزِزت	وتفاقمت	بسبب	سياسات	حافظ	األسد	الذي	جعل	للريفيين	)أمنيين	وبعثيين(	
الريف	 أهل	 تجاه	 املدن	 السلبية	ألهل	 املشاعر	 إن	 القول	 ويمكن	 املدن.	 أهل	 املجلس	وهّمش	 صدر	
مشاعر	)متخيلة(	ألنها	في	حقيقتها	مشاعر	كره	تجاه	حافظ	األسد	ونظامه	الفاسد،	ولكنها	ال	تملك	
لوا	

ّ
القدرة	على	التعبير	عن	تلك	الكراهية	عالنية	فتلجأ	إلى	تفريغ	تلك	املشاعر	في	َمْن	يعتقدون	أنهم	يمث

نظام	حافظ	األسد،	أي	أهل	الريف.

	 االنتماء	السيا�سي	هو	األقوى:	الثقافة	العشائرية	مناوئة	للعشائر	األخرى،	فالكيان	ب.
	لحماية	أعضائه	من	الكيانات	األخرى،	ولكنها	ثقافة	تميل	أيًضا	إلى	التعاون	

ً
القبلي	ُوِجد	أصال

مع	الحكومات	املركزية	ككيان	ينظم	األمن	والحياة	العامة	بين	الجميع،	إذ	يبين	تاريخ	املنطقة	
أن	شيوخها	كانوا	يتعاونون	مع	الحكومات	املركزية،	ولم	ينقسموا	إال	بخصوص	املوقف	من	
يخضع	 كان	 السلطات	 تلك	 مع	 التعاون	 أن	 غير	 ومقاوم.	 متعاون	 بين	 الفرن�سي	 االستعمار	
ملعادالت	املصالح	والدعم،	والخالفات	القبيلة،	حتى	ثورات	أهل	املنطقة	كانت	ثورات	قبلية،	
أي	إن	الكيان	الذي	يقوم	بالثورة	هو	)القبيلة()52(،	بصورة	أساس،	وليس	املدينة	أو	األحزاب	

)49(	حنا	بطاطو،	فالحو	سوريا،	ص	284. 

)50(		جمال	باروت،	التكوين	التاريخي...،	ص	139. 

)51(		نذكر	منهم:	جالل	السيد	)1913-1992(	الذي	رأس	املؤتمر	التأسي�سي	األول	لحزب	العبث	عام	1947,	وكان	أحد	املؤسسين	الكبار	
كامل	 تخالف	بشكل	 السلطة	 توليه	 بعد	 بعث	 إن	سياسات	حزب	 في	كتابه	 السيد	 البيطار.	كما	قال	 للحزب	مع	ميشيل	عفلق	ونديم	

دستور	الحزب،	مثلما	كان	يفّرق	بشكل	كامل	بين	حزب	البعث	القديم	وحزب	البعث	الجديد،	حتى	إنه	استقال	من	الحزب	راجع:
جالل	السيد،	حزب	البعث	العربي،	)بيروت:	دار	النهار،	1973(،	ص	214-213. 

)52(	يبين	جمال	باروت	أن	زعماء	القبائل	هم	في	األغلب	قادة	الثورات	التي	كانت	تقود	حركات	العصيان	في	منطقة	الجزيرة.	راجع:	
محمد	جمال	باروت،	التكوين	التاريخي...ن	ص	139. 
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على	سبيل	املثال.	

األحزاب	 مع	 يتفاعل	 َبلي	وكيف	
َ
الق السوري	 للريف	 السياسية	 الثقافة	 السيد	عن	 يحدثنا	جالل	

السياسية.	يقول	عن	بلدة	يعرفها	هو	شخصًيا،	ويبدو	أن	الحديث	عن	مرحلة	ما	قبل	السبعينيات:	
))هناك	قبيلة	أكثرها	ناصريون	وهناك	قبيلة	أكثرها	بعثيون.	أما	القبيلة	األخرى	املنافسة	فإنها	تريد	
التعبير	عن	استقاللها	ووجودها،	ومجرد	قبولها	بالناصرية	أو	البعثية	يعد	تبعية	لغيرها.	فوقفت	بين	
	مع	التيارات	املناهضة	للبعثية	والناصرية	كالسورية	

ً
ال	ناصرية	وال	بعثية،	ولكنها	كانت	تتعاطف	قليال

القومية.	والقبيلة	تلك	ال	تعرف	شيًئا	عن	املذهب	السوري	القومي	وال	تؤيده	وإنما	هي	عربية	املشاعر،	
وموقفها	هذا	مستمد	من	املحاولة	العفوية	واإلرادية	إلثبات	استقاللها(()53(.	ويمكن	تفسير	مالحظة	
بالوجاهة	 	

ً
وثيقا ا	

ً
ارتباط مرتبطة	 الجزيرة	 منطقة	 في	 السياسة	 أن	 األولى	 نقطتين:	 في	 املهمة	 السيد	

بقدر	 مرغوبة	 السياسة	 تكون	 أو	 للوجاهة،	 وسيلة	 لتصبح	 السياسة	 تتحول	 ثم	 ومن	 االجتماعية،	
لها	 الضيقة	 السياسية	 الثقافة	 أن	 الواضح	 من	 أنه	 إلى	 الثانية	 النقطة	 وتعود	 وجاهة.	 من	 تقدم	 ما	
حضور	في	ذهن	الجزراوي،	من	حيث	إن	لديه	مشاعر	سياسية	قوية،	ولكن	ليس	لديه	معرفة	سياسية	
)الحقوق	السياسية،	والواجبات،	والدستور،	واملعرفة	باألحزاب	وبرامجها(،	وإال	كيف	يمكن	تفسير	

انخراطه	في	أحزاب	قومية	)ضد	عشائرية(	على	أسس	عشائرية؟

غير	أن	األمور	لم	تبق	كما	هي.	فإذا	كانت	الرابطة	بين	أفراد	العشيرة	تشكل	متنفًسا	لهويات	محلية	
فإن	استقرار	العشائر	وتوقفها	عن	الترحال	خفف	من	مشاعر	االنتماء	إليها،	وأصبح	االنتماء	إلى	األرض	
)بعد	االستقرار(	أقوى.	مثلما	أن	العشيرة	لم	تعد	مصدر	األمان	األول	وال	حتى	مصدر	الرزق	األسا�سي،	
في	 مهمة	الحت	 أموًرا	 أن	 لو	 آخر،	 بمعنى	 العشيرة؛	 إطار	 خارج	 أرزاقهم	 عن	 يبحثون	 أخذوا	 فالناس	
األفق	فإن	الجزراوي	غير	مهتم	بالعشائرية	سياسًيا،	هو	يحتفظ	بها	بوصفها	كياًنا	ثقافًيا	واجتماعًيا	
فحسب،	يعّزه	ويحترمه.	والدليل	على	ذلك	أنه	عندما	اندلعت	الثورة	السورية	ترٍاجع	االنتماء	العشائري	
وتقدم	االعتبار	السيا�سي،	بحيث	انقسمت	العشائر	أفقًيا	في	مواقفها	من	الثورة،	حتى	داخل	البيت	
الواحد،	حيث	وقف	قسم	من	العائلة	الواحدة	مع	الثورة،	وقسم	ضدها،	وثالث	أخذ	يدعو	أن	يحلها	
هللا	بنوره.	األمر	الذي	يعني	أيًضا	أن	الوزن	السيا�سي	لشيوخ	العشائر	اليوم	هو	وزن	»زائف«	سياسًيا،	
وأن	شيوخ	العشائر	يدركون	ذلك	أكثر	من	غيرهم،	ولعل	هذا	ما	يفسر	سهولة	استمالتهم	من	جانب	
القوى	الفاعلة	في	املنطقة،	وبخاصة	بعد	الثورة	السورية.	يضاف	إلى	ذلك	فإن	مواقفهم	تنطلق	من	

مصالحهم	الشخصية	أكثر	مما	هي	تعبر	عن	موقف	أبناء	العشيرة.	

)53(	جالل	السيد،	حزب	البعث	العربي،	ص253-252. 



ملف العددالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

358

	 عشائر	ت. هناك	 أن	 لوحظ	 فقد	 ذلك	 من	 الرغم	 وعلى	 واملصالح:	 االنتماءات	 تداخل	
كانت	معارضة	للنظام	أكثر	من	غيرها	أو	كانت	موالية	للنظام	أكثر	من	غيرها،	وهذا	مرده	إلى	
موقع	بعض	أفراد	العشيرة	في	الوظائف	في	سلك	الدولة،	فالعشائر	التي	لديها	عدد	كبير	من	
)بدا	هذا	األمر	 أيًضا،	 النظام،	والعكس	صحيح	 الوقوف	مع	 إلى	 كبار	املوظفين	كانت	أقرب	
واضًحا	في	الحسكة	أكثر	من	غيرها(.	وهذا	يعني	أن	الوظائف	كانت	تستخدم	وسيلة	لضمان	
الوالء،	سيما	أن	الوظائف	أغلبها	-حتى	الدخول	إلى	املعاهد	امللتزمة	بتوظيف	خريجيها-	تتطلب	

)املوافقات	األمنية(	املعروفة	للسوريين.	

وعموًما	ليس	لدى	أهل	الجزيرة	والء	مطلق	للنظام	ألنهم	يشعرون	في	قرارة	أنفسهم	أنه	ال	يمثلهم،	
وألنه	نظام	تسلطي	ال	يحفظ	كرامتهم	وال	يصون	حرمة	مجتمعهم.	يشترك	في	ذلك	قسم	كبير	من	العرب	
والكرد.	يقول	فيصل	النعيمي:	))كيف	أؤمن	بنظام	ال	يؤمن	بي،	ال	بحقوقي	وال	بشخصيتي	وال	بهويتي.	
نظامنا،	وبكلمة	واحدة،	نظام	لصوص	وحرامية،	وكل	الحديث	عن	الهوية	والقومية	وما	إلى	ذلك	مجرد	
تمويه	على	تلك	الحقيقة.	في	نهاية	موسم	القمح	علّي	أن	أذهب	إلى	ثالثة	رؤساء	مفارز	أمنية	وأعطي	
كل	واحد	منهم	عشرة	آالف	ليرة،	لكي	آمن	جانبهم.	أعين	رجال	األمن	على	جيوبنا	منذ	بداية	املواسم	
حتى	نهايته.	الهوية	الوطنية	بدون	كرامة	كالم	فا�سي،	والوطن	بدون	مواطنة	حقيقية	حديث	جرائد.	
النظام	يضحك	على	الناس	ويمنحهم	بعض	املزايا	والوظائف	ليشتريهم	ويشتري	عشائرهم،	واملصيبة	
أن	كبار	املوظفين	يعرفون	ذلك	جيًدا	في	قرارة	أنفسهم،	ويعرفون	أيًضا	أن	الوالء	وليس	الكفاءة	هو	
من	أجلسهم	على	كراسيهم(( )54(.	يذكر	أن	ماكس	فيبر	ركز	كثيًرا	على	نقطة	شراء	الوالء	عبر	»	سوق	
ل	من	خاللها	السياسة	من	حيث	هي	عمل	يعيش	اإلنسان	من	 َحوَّ

ُ
املناصب«،	وعّدها	أهم	استراتيجية	ت

أجله	إلى	عمل	يعتاش	اإلنسان	منه.	وأن	ذلك	السوق	هو	البديل	الجديد	»للغنائم«	التي	كان	يوزعها	
رؤساء	العصابات	وقطاع	الطرق	على	عناصرهم)55(.  

	 من	ث. توظيفها	 النظام	 حاول	 التي	 األساسية	 القضية	 الكرد:	 تجاه	 الهوية	 سياسات	
أجل	تشكيل	هويات	متناحرة	بين	أهل	املنطقة	هي	تسييس	الهوية	الكردية	وتخويف	العرب	
التراتبي	الذي	ينطلق	 النمط	 الهوية	هذه	ساعدته	على	تقوية	 والكرد	من	بعضهم.	سياسات	
تفكيره	في	السياسة	من	أن	السلطة	القوية	هي	التي	تستطيع	ضبط	األمور	وحماية	األطراف	
بين	 السياسة	 اقتصرت	 وبذلك	 بالقوة.	 االجتماعي	 السلم	 بوصفها	ضامن	 بعضها،	 من	 كلها	
األهالي	على	طريقة	للتنافس	على	الحظوة	عند	رموز	السلطة	في	املنطقة،	وهم	بالطبع	قادة	

)54(		رشيد	الحاج	صالح،	»مقابلة	هاتفية	مع	فيصل	النعيمي«،	)28.02.2022(.	

)55(	ماكس	فيبر،	العلم	والسياسة	بوصفهما	حرفة،	جورج	كتورة	)مترجًما(،	)بيروت:	املنظمة	العربية	للترجمة،	2011(،	ص	275.
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م	بأن	النظام	يحميه	من	اآلخر.	ولعل	هذا	ما	يفسر	
ّ
الفروع	األمنية،	بافتراض	أن	الجميع	يسل

أن	مناطق	الحسكة	أغلبها،	من	كرد	وعرب،	تهادن	النظام،	أكثر	من	غيرها	من	مناطق	الجزيرة،	
بوصفه	حامًيا	للعرب	من	الكرد،	وحامًيا	للكرد	من	العرب.	وهو	ما	يفسر	أيًضا	قبول	نسبة	
كبيرة	من	الكرد	بسلطة	حزب	PYD	على	الرغم	من	أنه	حزب	تسلطي	عسكري	ومصمم	على	

طريقة	حزب	البعث	في	عهد	حافظ	األسد.		

يقول	عبد	الرحمن	شيخ	نبي)56(،	وهو	كردي	من	مدينة	القامشلي:	الكرد	مكون	أسا�سي	في	الجزيرة	
أكثر	من	 أنهم	موضوع	مساومات	منذ	 في	ذلك	 السورية،	ومع	ذلك	ال	يشعرون	باالستقرار،	والسبب	
نصف	قرن،	وهذا	أمر	متعب	ومقلق	جًدا	لنا.	تصور	أنك	تعيش	طوال	عمرك	وأنت	متوجس	من	أطراف	
تحكمك،	ولكنها	ال	تنظر	لك	إال	بوصفك	جزًءا	من	صفقة،	أو	غنيمة	تريد	أن	تسيطر	عليك.	األكراد	
أغلبهم	كانوا	مع	الثورة	واملشروع	الوطني	الذي	نادت	به.	بعد	اندالع	الثورة	بأشهر	عدة	أدرك	النظام	
ذلك	فقرر	دعم	حزب	PYD	والتنسيق	معه،	فقتل	الطرفان	)مشعل	تمو(،	وطرد	كل	من	ال	يتعاون	
	،PKKـ	لـ معهم.	الكرد	يعرفون	كثيًرا	عن	السياسة	وصفقاتها	أكثر	من	غيرهم.	حزب	PYD	حزب	تابع	
واألخير	هو	حزب	إيراني،	بكل	بساطة.	والحديث	عن	كردستان	وحقوق	األكراد	السياسية	والتاريخية	
هو	محض	كالم	يشبه	حديث	حافظ	األسد	عن	الوحدة	العربية.	ال	تستطيع	أن	تفكر	بوطن	أو	مشروع	
وطني	سواء	كنت	كردًيا	أم	عربًيا،	ألنك	تجبر	على	االنشغال	بقضايا	أخرى:	املعيشة،	األمان،	تعليم	
األوالد،	الحصول	على	عمل،	وهذه	أمور	قد	تجبرك	-وبخاصة	بعد	الثورة-	على	بيع	قناعاتك	ورأيك،	
وخفض	جناح	وطنيتك،	حتى	تتمكن	من	تأمينها،	بالحد	األدنى.	هويتنا	أصبحت	أن	نخاف	من	بعضنا	
بكل	بساطة،	إذا	أردت	العمل	بالسياسة	فكأنك	تعمل	في	حقل	ألغام،	حتى	أن	بعض	الكرد	املتابعين	
للوضع	كان	يتوقع	اغتيال	بعض	الشخصيات	الفاعلة	قبل	اغتيالها.	هناك	أصدقاء	لي	توقعوا	اغتيال	
عمر	علوش)57(	،	وهناك	من	توقع	اغتيال	مشعل	تمو)58(.	أن	تعمل	بالسياسة	يعني	)أن	تحمل	كفنك	
كانت	 الثورة	 قبل	 	.

ً
فإن	مصيرك	سيبقى	مجهوال وإال	 مبادئ،	 وبال	 ونّصاًبا	 منافًقا	 تكون	 وأن	 بيدك(،	

أجهزة	األمن	األسدية	تشتغل	بنا،	بعد	الثورة	تولى	)األسايش()59(	املهمة	وبهمة	عالية	أيًضا.	

الوطنية	 بالهوية	 اإلحساس	 أما	 الكردي،	 الشارع	 في	 املسيطر	 هو	 التراتبي	 النمط	 أن	 الواضح	 من	
فهو	في	أدنى	مستوياته.	فالبيئة	السياسية	سواء	في	عهد	آل	األسد	أم	حزب	PYD	بيئة	طاردة	للهوية	

)56(	رشد	الحاج	صالح،	»	مقابلة	هاتفية	مع	عبد	الرجمن	شيخ	نبي«،	)24.04.2022(.	واالسم	مستعار	بناء	على	رغبته.

)57(	أحد	القيادات	الكردية	املدنية	في	مناطق	سيطرة	قسد،	اغتيل	في	ظروف	غامضة	في	مناطق	سيطرة	)قسد(.	

)58(	ناشط	سيا�سي	وحقوق،	وسجين	سيا�سي	كردي	اغتيل	في	بداية	الثورة.	

 .pyd	لحزب	التابع	األمني	الجهاز	59((
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الوطنية،	بل	تنظر	إلى	هذه	الهوية	بوصفها	خطًرا	ال	بد	من	العمل	على	تشتيته.	

يمكن	تحديد	ثالثة	ركائز	يقوم	عليها	نهج	النظام	األسدي	وحزب	PYD	في	سياسيات	الهوية:	

	تقديم	األمن	على	الهوية	)أمننة	الهوية(	أو	تأسيس	الهوية	على	األمن،	بل	التشويش	 -  1
على	الهوية	الوطنية	عبر	التخويف	ورفع	مستوى	الشعور	بعدم	األمان.	فالخائف	لديه	

»أزمة	هوية	»	بصورة	دائمة	بحسب	أيريك	أريكسون	)60(. 
الوالء	مقابل	الغنائم؛	أي	تحويل	الدولة	أو	السلطة	أو	الحزب	إلى	(وقف(	ملجموعة	 - 2

واملنزلة،	 والجاه	 للثروة	 إلى	مصدر	 إليهم	 بالنسبة	 الدولة	 تتحول	 الذين	 املستفيدين	 من	
وقومية(	 دينية	 جماعات	 عائالت،	 )عشائر،	 املحلية	 الجماعات	 والءات	 تتحدد	 بحيث	
بقدر	ما	تحصل	على	مكاسب	من	مؤسسات	الدولة.	وهو	ما	يعرف	بالنزعة	الوقفية	أو	
املعاصرة	 السياسية	 الدراسات	 في	 املفهوم	 هذا	 ويشير	 	.)61()Perbendalism( الغنيمية	
لها	أكبر	كلما	حصلت	الجماعة	على	غنائم	 الوالء	 إلى	غنيمة،	ويكون	 الدولة	 إلى	تحويل	
ومكاسب	ووظائف	أكثر	وليس	بوصفها	إطارً	ا	للوطن.	بحيث	تجد	األفراد	الذين	لعشيرتهم	
عدد	أكبر	من	الوظائف،	هوية	انتماء	إلى	الدولة	أكثر	ممن	لهم	عدد	أقل	من	الوظائف	
واملكاسب،	مثلما	تجد	أن	مفهوم	الوطن	نفسه	تحول	إلى	صراع	على	غنيمة،	بحيث	نجد	
نوًعا	من	التضامن	املؤيد	)للدولة(	بين	من	لديهم	مكاسب،	ونوع	من	النقد	)للدولة(	بين	

املحرومين	من	الغنائم.	
الصراعات	 - 3 تحويل	 أو	 البينية	 الصراعات	 أجل	 من	 املحلية	 االنتماءات	 توظيف	

واملماحكات	إلى	)الحالة	العادية(	للحياة	السياسية،	سواء	كانت	تلك	الصراعات	انتماءات	
عدم	 حالة	 )تأبيد(	 بقصد	 التوظيفات	 وهذه	 عائلية.	 أم	 دينية	 أم	 قومية	 أم	 عشائرية	
الثقة	والتشكك	في	اآلخر،	أو	جعلها	الحالة	الطبيعية	بحيث	ينظر	إلى	من	يثق	باآلخرين،	

املختلفين	في	القومية	أو	الدين	أو	املذهب،	بوصفه	شخًصا	ساذًجا	أو	غير	طبيعي.	

	 الهوية	األخالقية	والهوية	األيديولوجية:	يقول	أحمد	الكردي)62(:	))هللا	وكيلك	كرهنا	ج.

)60(		بيتر	كوسين،	البحث	عن	الهوية،	سامر	جميل	رضوان	)مترجًما(،	)العين:	دار	الكتاب	الجامعي،	2010(،	ص	111.

)61(	 	Felix	Onen	Eteng	,	 Ikechukwu	Jonathan	Opara	&	Hilary	Adie,	Prebendalism	and	Rural	Poverty	in	Cross	River	
State,	Nigeria,	Journal	of	Sustainable	Development;	Vol.	14,	No.	6,	)2021(,	p	90.	
وهذا	البحث	هو	دراسة	لتأثيرات	الفقر	الريفي	في	نيجيريا،	حيث	يبين	أثر	سياسات	تحويل	الدولة	إلى	وقف	للمتنفذين	وأقربائهم،	حيث	

تحل	مشاغل	الحصول	على	وظائف	ومكاسب	في	ظل	بيئة	فاسدة	محل	الشعور	بالهوية	الوطنية.	

)62(	رشيد	الحاج	صالح،	مقابلة	هاتفية	مع	أحمد	الكردي،	)12.04.2022(.	)االسم	مستعار	بناء	على	رغبته	الشخصية(.	
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كل	�سيء	اسمه	قومية	وأيديولوجية	ويمين	ويسار	واشتراكية	ورأسمالية..،	ال	نريد	سوى	نظام	
والعيش	 واالجتماعية	 السياسية	 الناس	 حقوق	 تأمين	 على	 ويعمل	 للجميع	 املساواة	 يحقق	
بكرامة،	حتى	أنك	تشعر	أن	الحديث	في	العقائد	واأليديولوجيات	التفاف	على	تلك	الحقوق.	
الكرد	والعرب	وأهل	املنطقة	كلهم	من	امللل	والطوائف	األخرى	لديهم	هذه	القناعة	بعد	عشر	
سنوات	من	األحداث.	ومع	ذلك	تجد	من	يعتقد	-وهم	كثر-	أن	قوميته	هي	حبل	نجاته	ومستعد	
ألن	يحرق	نفسه	من	أجلها،	حتى	لو	كان	املستفيد	زعيم	ال	يعنيه	االنتماء	القومي	ال	من	قريب	

وال	من	بعيد((.	

يمكن	القول	إن	الجزراويين	تتقاسمهم	هويتان؛	)هوية	أخالقية(	و)هوية	أيديولوجية(،	أصحاب	
عن	 النظر	 بغض	 	

ً
عادال نظاًما	 يريدون	 عامة(	 أخالقية	 بمبادئ	 قناعاتهم	 )يبررون	 األخالقية	 الهوية	

أما	 ذلك.	 غير	 أم	 يسارية	 أم	 إسالمية	 أم	 قومية	 كانت	 سواء	 ذلك	 إلى	 ستوصلهم	 التي	 األيديولوجية	
وأن	عليك	 السياسية،	 األخالق	 القومية	فوق	 أن	 فيعتقدون	 القومية	 األيديولوجية	 الهوية	 أصحاب	
	حتى	تكون	صاحب	أخالق	ثانًيا.	هذه	الطرائق	في	التفكير	تدل	على	وجود	نمطين	

ً
أن	تكون	قومًيا	أوال

متداخلين	في	مقاربة	الجزراوي	لوضعه،	فهو	ال	يثق	بالقيادات	واألحزاب	السياسية،	ويعتقد	أنها	هي	
التي	أفسدت	الناس	)صحاب	الهوية	األخالقية(،	وهذه	هي	طريقة	تفكير	النمط	املساواتي	الذي	يعتقد	
التي	تفسد	كل	�سيء.	ومن	جهة	أخرى	يوجد	 أن	فطرة	اإلنسان	خّيرة	غير	أن	مؤسسات	السلطة	هي	
نمط	آخر	منافس	ال	يقل	عن	النمط	املساواتي	وهو	النمط	الضيق	الذي	ال	يثق	إال	بجماعته،	سواء	
كانت	قومية	أم	دينية	أم	عشائرية.	وهو	نمط	تكون	فيه	الهويات	حاضرة	بقوة،	ولكنها	عاطفية،	يسهل	

توجيهها.	

يضاف	إلى	ذلك	أن	النظريات	الحديثة	في	العلوم	السياسية	املعاصرة	ترفع	من	درجة	االرتباط	بين	
الثقافة	السياسية	الديمقراطية	والهوية	الوطنية،	حتى	إن	تشارلز	تايلر)63(	يربط	بين	الهوية	الحديثة	
والديمقراطية؛	وهذا	يعني	أن	هناك	صعوبة	في	أن	تنمو	هوية	وطنية	حديثة	في	الدول	غير	الديمقراطية،	
ألن	الدولة	الحديثة	بحكم	كونها	ديمقراطية	تجعل	أفرادها	يحملون	شعوًرا	قوًيا	بالتماهي	معها	ألنها	
تحترم	حقوقهم	وتحرص	على	العدالة	واملساواة	بين	الجميع،	بقدر	اإلمكان.	ولعل	هذا	األمر	هو	الذي	
دفع	بتايلر	إلى	التأكيد	أن	الهوية	الوطنية	اليوم	ال	يمكن	إال	أن	تكون	مرتبطة	بـ	)املواطنة()64(.	ولعل	
هذا	ما	يفسر	أيًضا	حرج	بعض	الجزراويين	عندما	يعبرون	عن	عدم	حبهم	لوطنهم،	ألنهم	في	الحقيقة	

)63(	تشارلز	تايلر	)1931	Taylor	Charles(،	فيلسوف	كندي	معاصر	يعرف	باهتماماته	حول	قضايا	الهوية	والتعددية	الثقافية.	

ة	الحديثة،	حيدر	حاج	إسماعيل	)مترجًما(،	)بيروت:	املنظمة	العربية	للترجمة،	2014(،	 )64(		تشارلز	تايلر:	منابع	الذات،	تكوين	الُهوّيِ
ص	770.
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يريدون	القول	إن	وطنهم	ال	يهتم	بمواطنتهم،	أي	إنهم	يريدون	وطًنا،	لكن	ليس	من	دون	مواطنة،	أو	
)وطًنا	خالي	الدسم(	كما	علق	أحدهم	ساخًرا.		

رابًعا: خاتمة

يمكن	القول	إن	النمطين	األساَسين	في	الثقافة	السياسية	الجزراوية	هما	التراتبي	والقدري	بحسب	
القابلية	االجتماعية	الثقافية	للنمو،	أو	الضيق	والرعوي	بحسب	تصنيف	 تصنيف	أصحاب	نظرية	
)أملوند	وفيربا(،	من	دون	أن	يعني	ذلك	عدم	وجود	بعض	السلوكيات	واألفكار	االجتماعية	والسياسية	
أهل	 بين	 ينعدم	 يكاد	 السياسية	 املشاركة	 بأهمية	 فاإليمان	 املساواتي.	 بالنمط	 تفسيرها	 يمكن	 التي	
الجزيرة،	والثقة	االجتماعية	في	أدني	مستوياتها،	أما	إحساسهم	بالهوية	فهو	مشتت	بين	هويات	قبلية	
آل	 املنتشر	وسياسات	 الفساد	 نخرها	 التي	 الوطنية	 الهوية	 وأيديولوجية	قومية،	وذلك	على	حساب	

األسد	األمنية.	

واالقتصادية	 األمنية	 األسد	 آل	 سياسات	 بين	 الواضحة	 العالقة	 تجاهل	 البحث	 يستطيع	 وال	
السياسية	موجودة	 املشاركة	 في	 فالرغبة	 املنطقة.	 في	 السياسية	 الثقافة	 من	 معينة	 أنماط	 وانتشار	
)لتأكيد	الذات(	ولكن	النظام	السيا�سي	هو	من	حولها	إلى	عملية	ال	جدوى	منها.	ثم	إن	املشاعر	الوطنية	
والقومية	مرتفعة،	ولكن	سياسات	آل	األسد	لعبت	الدور	األكبر	في	بعثرة	هذه	املشاعر	وتحويلها	إلى	
مشاعر	عدم	ثقة	باآلخرين	وخوف	على	الذات؛	إذ	تدل	املقابالت	التي	أجريت	مع	أهل	املنطقة	أن	هناك	
بـ	 املؤمنين	 بعض	 متدنية،	وحجج	 إلى	مستويات	 السوري(	 )والوطن	 بالدولة	 الثقة	 في	مشاعر	 تراجع	
)الدولة	السورية(	تعكس	تدنًيا	واضًحا	في	)املعرفة	السياسية(	أكثر	مما	تعكس	مشاعر	وطنية،	ومن	
الواضح	أن	الوطن	هنا	ال	يعني	دولة	املواطنين،	بقدر	ما	يعني	كياًنا	يستتر	به	الناس	من	نائبات	الدهر؛	
ت	الهوية،	لتصبح	)هوية	أمنية(	إذا	جاز	لنا	

َ
ْمِنن

ُ
بحيث	تحول	الوطن	إلى	محض	)كيان	أمني(،	مثلما	أ

هذا	التعبير.	

وتبين	للبحث	أنه	من	دون	افتراض	وجود	)االنتظار	املتحّفز(	القابع	في	وجدان	الناس	الداخلي	ال	
القابلية	االجتماعية	الثقافية	للنمو،	ونموذج	)أملوند	وفيربا(،	تفسير	 يمكن	لنموذج	أصحاب	نظرية	
رضت	عليها	قيم	الثقافة	الرعوية	مدة	زمنية	طويلة.	ال	سيما	أن	

ُ
حدوث	ثورات	كبرى	في	مجتمعات	ف

الثورة	السورية	لم	تحدث	في	لحظة	تعرض	فيها	النظام	لهزة	كبيرة	)انقسامات	داخلية،	حرب	خارجية،	
انهيار	اقتصادي..(،	بل	على	العكس	اندلعت	الثورة	السورية	في	وقت	كان	النظام	السوري	في	أوج	قوته	

وتوحده.	
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أما	مضمون	االنتظار	املتحفز	فهو	مضمون	)قيم	الحداثة	األوروبية(	التي	أصبحت	قيًما	كونية،	
بحسب	تشارلز	تايلر؛	بمعنى	أن	الجزراوي	يحمل	أمنية	عزيزة	في	داخله	بأن	يعيش	حياة	شبيهة	بحياة	
األمم	املتقدمة،	تقوم	على	املساواة	والعدالة	وحقوق	اإلنسان،	وأنه	على	الرغم	من	كل	ما	قلناه،	فإنه	
يعرف	كل	�سيء	في	داخله،	ولكنه	ال	يملك	إال	أن	ينتظر	الفرصة	املناسبة.	وقد	استثمرها	في	عام	2011،	
ا	مثل	بقية	السوريين،	وهو	ما	زال	يعتقد	أن	األمور	لم	تنته	بعد	على	الرغم	من	كل	

ً
ودفع	ثمًنا	باهظ

الخسائر،	وال	سيما	أن	نصف	العرب	ما	زالوا	يعتقدون	أن	الربيع	العربي	سينجح	في	النهاية،	كما	تقول	
استطالعات	الرأي	العلمية.	

الحثيث	 السياسية،	وسعيه	 املعارف	 على	 النظام	 فرضه	 الذي	 الكامل	 التجهّيل	 من	 الرغم	 وعلى	
على	 السيطرة	 عليه	 يسهل	 حتى	 تقليدي(،	 ضيق/	 )نمط	 وانفعاالت	 عواطف	 إلى	 السياسة	 لتحويل	
السوريين،	فإن	املرء	ال	يستطيع	إال	أن	يرفع	القبعة	لقسم	كبير	من	الناس	العاديين	الذين	تمكنوا	من	
إلى	القول	إن	املعرفة	السياسية	)أو	اإلدراك	 تكوين	معرفة	سياسية	شبه	عفوية	وذاتية،	ما	يدفعنا	
فطرة	 إلى	 يعود	 منها	 جزًءا	 إن	 بل	 فقط،	 والجامعات	 اإلعالم	 ووسائل	 بالكتب	 ترتبط	 ال	 السيا�سي(	
اإلنسان.	وهي	فطرة	مجبولة	لدى	الناس	في	العصور	الحديثة	على	طلب	حياة	كريمة	وعادلة	ألنفسهم	
)األنطولوجية	األخالقية	 الحداثة	األوروبية،	وهي	قيم	مؤسسة	على	 الذي	طرحته	 باملعنى	 ولآلخرين،	
التي	 ألبنائهم	 األهالي	 نصائح	 حتى	 نجاعة	 عدم	 يفسر	 ما	 هذا	 ولعل	 املعاصر)65(.	 لإلنسان	 الحديثة(	
لها	 وادع	 قّبلها	 تستطيع	كسرها	 ال	 التي	 )اليد	 وأن	 البيوت(،	 ما	خربت	 كثيًرا	 )السياسة	 بأن	 تخبرهم	
بالكسر(،	و)أن	العين	ال	تقاوم	املخرز(.	فالحاجة	إلى	تقدير	الذات	واملنزلة	بلغة	ماسلو،	أو	الحاجة	إلى	
البشر	 بها	 تايلر،	يشعر	 بلغة	 الحديثة	 األخالقية	 األنطولوجية	 أو	 أكسيل	هونيث)66(،	 بلغة	 االعتراف	
بغض	النظر	عما	إذا	كانوا	قدريين	أو	تراتبيين	أو	مساواتيين	أو	غير	ذلك.	وبغض	النظر	عما	إذا	كانوا	
إلى	أن	 شرقيين	أو	غربيين.	فالفلسفات	السياسية	املعاصرة،	وال	سيما	فلسفة	جون	رولز)67(	تذهب	
اإلنسان	الذي	ال	ُيعترف	بحقوقه	وكرامته	ال	يشعر	براحة	البال	أًيا	كانت	األحوال،	وأن	العدالة	مقولة	
مزروعة	داخل	اإلنسان	منذ	آالف	السنين،	ولن	ينساها	بهذه	السهولة.	والجزراوي	هو	جزء	من	هذا	

العالم	بكل	بساطة.	

بين	 والفرات	 الجزيرة	 منطقة	 في	 السياسية	 الثقافة	 في	 تذكر	 فروق	 وجود	 نالحظ	 لم	 أننا	 يذكر	

)65(		تشارلز	تايلر،	منابع	الذات،	ص	225. 

)66(	أكسيل	هونيث	)1949	Honneth	Axel(،	أحد	أبرز	أعالم	مدرسة	فرانكفورت	املعاصرين.	تتركز	اهتماماته	البحثية	حول	الهوية،	
وال	سيما	دور	االعتراف	في	الهوية،	وأثر	االحتقار	االجتماعي	في	الهوية.	

)67(	جون	رولز	)1921	Rawls	John-2002(	فيلسوف	أميركي	معاصر،	يوصف	بأنه	اهم	من	اشتغل	في	الفلسفة	السياسية	في	القرن	
العشرين،	تركزت	اهتماماته	البحثية	حول	العدالة	االجتماعية	واملساواة	بين	أفراد	املجتمع.	
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يسير	 كان	 التظاهرات	 ففي	 أخرى.	 جهة	 من	 الجامعي	 التعليم	 وذوي	 جهة	 من	 التعليم	 متوسطي	
واملصلون،	 املدارس،	 الصناعية،	وطالب	 باملنطقة	 يعملون	 الذين	 واألوالد	 العشائر	ووجهاؤها،	 أبناء	
واملهندسون	إلى	جانب	بعضهم.	األمر	الذي	يعني	أن	النظريات	التي	تربط	بين	مستوى	التعليم	والثقافة	
السياسية	 املعرفة	 عن	 بل	 السيا�سي،	 الوعي	 عن	 نتحدث	 ال	 هنا	 ونحن	 دقيقة.	 ليست	 السياسية	

البسيطة	التي	يكونها	الناس	أغلبهم	عن	الظلم	والعدالة	واملساواة.	

املتحفز	 االنتظار	 أن	 إلى	 تشير	 الجزراويين	 من	 عدد	 مع	 أجريتها	 التي	 املقابالت	 أن	 الواضح	 ومن	
الجزراوي،	والسوري	عموًما،	يرنو	باتجاه	النمط	املساواتي،	من	حيث	إنه	يحمل	يوتوبيا	متشربة	بقيم	
ذلك	النمط.	ولذلك	يمكن	القول	إن	ما	يسمى	بالثورة	املضادة،	سواء	عن	طريق	عسكرة	الثورة	وسعي	
الكتائب	املسلحة	اإلسالمية	إلنهاء	تجربة	الجيش	الحر	واملجالس	املحلية	والتنسيقيات	الشعبية	أم	
التدخالت	الخارجية،	هذه	الثورة	املضادة	أتت	لكي	تلتف	على	هذه	الثقافة	السياسية	الديمقراطية	
أهل	 اتهام	 النظام	على	 إلحاح	 يفسر	 ما	 الجزراوي،	والسوري	عموًما.	وهذا	 أفق	 في	 تلوح	 التي	أخذت	

الجزيرة	بأنهم	)حاضنة	لداعش(،	وهو	اتهام	يريد	أن	يطعن	بالثقافة	السياسية	ألهل	املنطقة.

ر	بأن	املزاج	الديني	ألهل	املنطقة	مزاج	صوفي،	ويمكن	القول	إن	الجزراوي	هو	
ّ
وهنا	يمكن	أن	نذك

بالقضايا	األسا�سي	في	التصوف	من	مثل	إليمان	املطلق	بالقضاء	والقدر،	والتسامح،	 شخص	مؤمن	
والعبادة،	 الزهد	 طريق	 عن	 الفردي	 بالخالص	 واالعتقاد	 وكراماتهم،	 الصالحين	 منزلة	 من	 واإلعالء	
إلى	االبتعاد	عن	السياسة	كلًيا	وتركها	ألهلها.	وهو	األمر	الذي	يفسر	الحضور	القوي	للنمط	 إضافة	
فقط	 ليس	 لنا	 يسمح	 ما	 هذا	 ولعل	 ألهلها.	 السياسة	 ترك	 بشأن	 وبخاصة	 الجزراويين،	 بين	 القَدري	
بدحض	االدعاءات	التي	تجعل	من	الجزيرة	حاضنة	للتنظيمات	اإلسالمية	املسلحة	التي	سيطرت	على	
املنطقة	ملدة	من	الزمن،	بل	أن	نضيف	أن	تنظيم	اإلخوان	املسلمين	لم	ينتشر	في	الجزيرة	في	ثمانينيات	
يقول	 ديني.	 السيا�سي	من	مدخل	 العمل	 يفّضل	 الذي	ال	 الصوفي	 املزاج	 املنصرم	بسبب	ذلك	 القرن	
عواد	األحمد)68(:	))الدين	عندنا	للعبادة	وإصالح	النفس	وليس	له	أي	عالقة	بالسياسة	وخططها.	في	
نبينا	 الحميدة	وحب	 الدين	يجمعنا	على	األخالق	 نتحارب،	ولكن	 السياسة	يمكن	أن	نختلف،	وحتى	
والصالحين	واالمتثال	لتعاليمهم.	بمجرد	ما	يتكلم	بعض	مشايخ	الدين	بالسياسة	فإنهم	إما	ينافقون	
إال	 يفكرون	 ال	 »الشيوخ	 العموم	 وعلى	 ما.	 مكسب	 على	 الحصول	 أمل	 على	 للمحافظ،	 أو	 للرئيس	

بأنفسهم	وبطونهم«((.	

كاملة	 شبه	 بصورة	 السورية	 الجزيرة	 على	 سيطر	 الذي	 اإلسالمية	 الدولة	 تنظيم	 شعارات	 حتى	
مشاِركة	 مساواتية/	 سياسية	 ثقافة	 موجهة	ضد	 منها	 كبير	 قسم	 في	 كانت	 و2015	 	2014 عامي	 بين	

)68(		رشيد	الحاج	صالح،	مقابلة	مع	عواد	األحمد،	)15.02.2022(.	)االسم	مستعار	بناء	على	طلب	الشخص	نفسه(.	
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)تًبا	للديمقراطية(،	 )الديمقراطية	طريق	الكفر(،	 التنظيم	دورانها	في	خلد	الجزراويين.	شعارات	 َس	
َ
مل

من	 وغيرها	 أبيض	 وتل	 وامليادين	 الرقة	 مداخل	 على	 رفعت	 التي	 العصر()69(	 صنم	 )الديمقراطية	
املناطق،	تعكس	قلق	تنظيم	الدولة	الكبير	من	النمط	املساواتي	الثقافي	الذي	شعر	أن	املواجهة	يجب	
.	ولذلك	عومل	الجزراوي	من	جانب	تنظيم	الدولة	بوصفه	)مرتًدا(	من	حيث	املبدأ	حتى	

ً
أن	تكون	معه	أوال

ا	بثقافة	سياسية	تميل	إلى	الديمقراطية	وحقوق	اإلنسان.	هذا	الخوف	جعل	
ً
يثبت	العكس،	أي	ملوث

)املرتد(،	أي	الجزراوي	من	منظور	التنظيم،	أخطر	حتى	من	)الكافر(	في	أدبيات	التنظيم،	أي	أخطر	
حتى	من	النظام	األسدي،	بل	من	إسرائيل	وأميركا.	وأكثر	من	ذلك	فإن	أبو	مصعب	السوري	)أحد	أهم	
منظري	السلفية	الجهادية	في	سورية	والعالم(	توصل	إلى	نظرية	تقول	بأن	الجهاد	ضد	املسلمين	امللوثين	
)الكافرة(	 الغربية	 الدول	 الجهاد	ضد	 من	 أولى	 الداخلية(	 )الجبهة	 الغرب	 وقيم	 الديمقراطية	 بثقافة	
)الجبهة	الخارجية(	ألن	الجبهة	الداخلية	أخطر	من	الجبهة	الخارجية)70(.	وتعكس	هذه	النظرية	مدى	
املسلمين.	وال	 مناطق	 في	 للديمقراطية	 املتقبلة	 السياسية	 الثقافة	 امليليشيات	اإلسالمية	من	 خشية	
سيما	أن	استطالعات	الرأي	التي	تجريها	املراكز	العلمية	العاملية	تقول	إن	نحو	86	باملئة	من	املسلمين	
الذين	يعيشون	في	دول	تسلطية	يريدون	نظاًما	يحمل	قيًما	ديمقراطية،	وال	يجدون	تعارًضا	بين	اإلسالم	

والديمقراطية)71(.

 PYD	وحزب	األسدي	والنظام	املسلحة	اإلسالمية	الكتائب	من	املفرطة	العدائية	تفسير	يمكن	ال
تجاه	الجزراويين	إال	لقناعة	هذه	األطراف	جميًعا	بأن	أهل	املنطقة	في	النهاية	ال	يؤمنون	بتلك	التنظيمات	
األمر	 بحكومات	 والقبول	 املهادنة	 إلى	 وميلهم	 يظهرونها	 التي	 الرعوية	 الثقافة	 مظاهر	 وأن	 وأفكارها،	
الواقع	هو	فقط	من	باب	التكيف	املؤقت	ليس	إال.	ولعل	هذا	ما	يفسر	أن	سياسات	األطراف	الثالثة	

متشابهة	إلى	حد	التطابق	تجاه	أهل	املنطقة.	

بيئة	طاردة	 	PYD	وحزب	األسد	آل	نظام	من	كل	أوجدها	التي البيئة	السياسية	 للبحث	أن	 وتبين	
للهوية	الوطنية.	حتى	أنه	يمكن	اختصار	السياسة	بالنسبة	إليهم	بأنها	تتمحور	حول	عدم	تمكين	أهل	
املثبطة	لإلحساس	 أو	 الطاردة	 العوامل	 تكوين	هوية	وطنية	تجمعهم.	حيث	استخدمت	 املنطقة	من	
بالهوية	الوطنية	كلها،	وال	سيما	الخوف	وعدم	األمان،	والنيل	من	كرامة	الناس	ومن	تقديرهم	لذاتهم.	

مثل	تلك	السياسات	هي	التي	تقف	وراء	ظهور	ما	يسمى	بـ)املظلوميات(	في	السياق	الثقافي/	السيا�سي	

)69(	رشيد	الحاج	صالح،	»املؤسسة	العسكرية	وامليلشيات	اإلسالمية	السنّية	وتغييب	السوريين«،	ع:	11،	مجلة	قلمون،	)آذار/	مارس،	
2020(،	ص307.

)70(		أبو	مصعب	السوري،	دعوة	املقاومة	اإلسالمية	العاملية،	)د.م:	د.ن,	2004(،	ص	98،	99.

)71(	الري	دايموند،	روح	الديمقراطية،	عبد	النور	الخرافي	)مترجًما(،	)بيروت:	الشبكة	العربية	لألبحاث	والنشر،	2014(،	ص	-61 62.
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السوري.	فالجميع	يشعر	باملظلومية،	والجميع	يشعر	بأن	حقوقه	قد	انتهكت	ومنزلته	قد	تراجعت،	
وأن	مثل	تلك	األمور	تحصل	بقصدية	من	جانب	األطراف	األخرى.	وهذه	تعكس	إحدى	مشكالت	الهوية	
التسلطية	عموًما-	كثيًرا	ما	يخفي	 البلدان	 -في	 الهوية	 )املتضخم(	عن	 الحديث	 في	سورية	أال	وهي	أن	
ويموه	مشكالت	أخرى،	هي	في	غالبها	ذات	طبيعة	سياسية.	وهذا	يوحي	بأن	مشكلة	سورية	هي	في	جانب	
كبير	منها،	مشكلة	طائفية	في	حين	إن	الطائفية	هي	نتيجة	لسياسات	آل	األسد،	وظهرت	بسبب	إرادة	

سياسية	تريد	تحويل	االنتماءات	القومية	والدينية	إلى	خيار	سيا�سي.	
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