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 *المصالحة الوطنية وحماية األقليات

 سالم الكواكب   

 مقدمة

  شهدها هذا البلد منذ عقود. فلطالما شهد النظام الحال   2011ال يمكن فصل ثورة 
السورية عن األحداث التاريخية الب 

–   
 
  سنة  1970الذي أسسه حافظ األسد ف

 
  المجتمع  –2000وتابعه ابنه بشار ف

 
هزات عديدة سّببتها انقسامات ف

  ثمانينالسوري، رسعان ما تمكن النظام من التكيف إبّ 
 
  السلطة. وف

 
ات القرن الفائت، انبثقت حركات يانها ليستمر ف

  داخل المجتمع السوري، ولكنها قمعت بعنف، ما أدى إل مقتل بضعة آال
 
ف وإل ترسيخ ثقافة احتجاجية عديدة ف

  
 
  الخوف. وكان السبب ف

 
كز ف   اإلعالم العالم  مت 

 
 ف
ً
ة خصوصا  ـ عما حصل خالل تلك الفت 

ً
غياب أي حديث ـ إال نادرا

  الغرب أمرين: أولهما أن البعض
 
   ف

ً
  نظام دمشق حليفا

 
  كان يرى ف

ً
أن الوصول إل المعلومة لم يكن يرى واآلخر  ،موثوقا

  
ً
 اليوم بفضل الشبكات االجتماعية وقنوات األخبار الفضائية.  الحال كما ه  متاحا

 

 
ً
ين عاما عيد استالم بشار األسد مقاليد ، حاول بعض المثقفي   أن يرفعوا صوتهم من جديد، ب  العنيفمن القمع  وبعد عشر

  عام 
 
من بعض وقد آ . 2000-1970، كوريث للجمهورية، بعد وفاة والده حافظ األسد الذي حكم من 2000األمور ف

 أالمتفائلي   
ً
  عام  ن ربيعا

 
، ولكنه رسعان ما وِئد. وف   دمشق قبل وقت طويل من بدء حركات الربيع العرب  

 
، 2005قد بدأ ف

" من قبل طيف واسع من المعارضة السوري   الديمقراط 
ضّم شيوعيي    ةتّم التوقيع عىل "إعالن دمشق للتغيت  الوطب 

. وعىل الرغم م اليي    وإسالميي   وليت 
ً
  صيغت وقتها، فقد كانت النتيجة قمعا

 م ن الطبيعة المعتدلة للبيانات الب 
ً
 . تجددا

 

  حرب أهلية، قد عزز  2011واليوم، يبدو أن نظام بشار األسد، الغارق منذ 
 
 ، ف

ً
الروسية وااليرانية بالقوى  مدعوما

 . ةاإلسالميقوى المعارضة كما القوى الراديكالية  تهقواه خالل مجابه وملحقاتها،

 

يستغل االنقسامات الطائفية والمذهبية ليحصل عىل المزيد من السلطة  - وال يزال -سيحلل هذا الفصل كيف كان النظام 

  الخطاب السياس  للنظام السوري ليظهر نفسه باعتباره 
 
السياسية. وسيحاول أن يفكك جملة من األساطت  المستخدمة ف

                                                             

كة "مستقبل سوريا" ا*    سلسلة دراسات السياسة المشت 
 
ت هذه الورقة ف شر

 
ياك  لن رت من طرف منسور أكغن وسيلفيا تت 

رِّ   ح 
من المركز  ب 

ت من قبل إيمد )Global Political Trends Centerالعالم  لالتجاهات السياسية ) شر
 
  IEMed(، ون

وع إوروميسكو إيب    إطار مشر
 
( ف

(EuroMeSCo ENI .ك من االتحاد األوروب   و إيمد
 (، بتمويل مشت 
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ً
  النهاية بعض التوصيات حول كيفية معالجة التقسيمات المجتمعية . خط الدفاع األخت  عن األقليات عموما

 
وسيقدم ف

  أوجدها النظام، ل
  نتمكن منالب 

ً
  قوي.  إعادة بناء الدولة السورية استنادا

 عىل مجتمع مدب 

ة للتنوع
ّ
ُسس نظام عائلة األسد: إدارة مختل

ُ
 أ

  تاريــــخ المنطقة. ولعّل آخر حلقتي   ال شك أن أسس الطائفية واالستغالل السياس  لمسألة األقليات له
 
ما جذور بعيدة ف

اطورية العثمانية ) ة من اإلمت  ( واالنتداب الفرنس  لسوريا 1920-1516من هذا المسلسل تعودان إل السنوات األخت 

  ترزح تحتها. 1920-1946)
 (. فقد استغلت القوات المحتلة المقاربة الطائفية إلحكام سيطرتها عىل المجتمعات الب 

  لوأتاحت بذلك المجال أمام القوى الدولية السائدة وقتها )فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا( 
 
تعزز المقاربة الطائفية ف

اطورية إبان مرحلة ضعفها من خالل فرض قواعد عليها فيما يتعلق بإدارة قضية "األقليات" ووجدت حكومة ما . اإلمت 

  بناء 
 
   مةالدولة / األ بعد االستقالل صعوبة ف

، عىل الرغم من ديناميات المجتمع  الب   
تستند عىل عقد اجتماع  حقيق 

ية والصالونات  ،ات من القرن الفائتيات والخمسينيالسوري نهاية األربعين   تجسدت من خالل الجمعيات الخت 
والب 

  كانت مرتبطة إما 
 إاألدبية والحركات االجتماعية الب 

ً
  يديولوجيا

ً
سية. وخالل تلك السنوات، بالحركات السيا أو تنظيميا

 
ً
 وانتخابات "حقيقية" وازدهار  اختت  السوريون ديمقراطية خافتة مع حياة برلمانية حرة نسبيا

ً
  الصحافة.  ا
 
 ف

 

  أعقبت جالء االنتداب الفرنس  منع الديمقراطية من التجذر 
  المرحلة الب 

 
ات الديمقراطية واالنقالبات ف ولكن تناوب الفت 

  المجتمع السوري 
 
وأنعش االنتماءات اإلثنية والدينية والطائفية والمذهبية والعشائرية والمنطقية. وجاء وصول حزب ف

وع ويقوي االنقسامات اإلثنية والدينية.  1963آذار/مارس  8البعث إل السلطة من خالل انقالب  وقد قام  ليعزز هذا الت  

ق بمراقبة االنقسامات بي   الجماعات ودعم
َ
ها وتنميتها. ولم تدع الممارسات السياسية واألمنية النظام الجديد بَحذ

 مجال للتعبت  السياس  الحر. وتمت الهيمنة الكاملة عىل الحياة 
  االنتماء إل حزب  المدنيةالمتبعة أيَّ

واإلعالم. وبق 

.  النسب   من الضغوط البعث المعيار الوحيد للتحرر   بالنسبة للمواطني  

 

  عام 
 
  ، أدخل حافظ األسد 1972وف

 
  1970الذي استول عىل السلطة ف

ا
من أشكال التعددية السياسية من خالل  شكال

لتجربة ألمانيا الديمقراطية. وقد بدأت الجبهة الوطنية التقدمية بخمسة  ، وذلك استيحاءا ""الجبهة الوطنية التقدمية

 
 
امهم، أ بهة مناصب حكومية وامتيازات مادية، عط  أعضاء الجأحزاب، ولكن تركيبتها ظلت تتوسع باستمرار. وكمكافأة اللت  

 .  
 ولكن من دون أن يستطيعوا القيام بأي نشاط سياس  حقيق 

 

  البالد: الجيش وحزب البعث، فأنشأ الوحدات  األهمومنذ قدومه إل السلطة، حاول حافظ األسد إضعاف المؤسستي   
 
ف

   اعضاء الحزبالخاصة وقلص صالحيات العسكرية 
 
 عن االيديولوجيا ممارسة لتنحرص ف

ً
  بعيدا

الرقابة ولعب دور أمب 

  مقابل امتيازات. البعثية ذاتها 
 
  شب  مراحلهم  ، ف

 
وبعد زيارته إل كوريا الشمالية، أدخل األسد فكرة مراقبة السوريي   ف

  
 
  المدارس. وعندم 1974العمرية، فأسس ف

 
  شملت كافة تالميذ المرحلة االبتدائية ف

ا يتحول منظمة طالئع البعث الب 

  اتحاد شبيبة الثورة، وإذا قدموا خدمات جلية، فإنهم يحصلون عىل 
 
هؤالء إل المدارس الثانوية فإنهم يصبحون أعضاء ف

  تتطلب عالمات عالية. لعالمات أعىل تؤهلهم 
بيد أن مراقبة السوريي   ال تتوقف عند اللتحاق بالكليات الجامعية الب 

، وجميعها تعمل تحت يافطة "المنظمات الشعبية مرحلة الشباب، فثمة اتحاد نقابات   
العمال واالتحاد النساب 

 . "الديمقراطية

 

، أصوات متناثرة ومتباينة معارضي   معارضة بل  ثمةلم يعد  1970لقد نتج عن ثقافة الخوف تسّيس فردي ومفتت. ومنذ 

شجع ، أن 1976تفتقد الوسائل الالزمة للتوحد والتنظيم. وقد آل النظام عىل نفسه، منذ مواجهته مع االنتفاضة األول  ي 

" عىل تطّرف  
 لك  يلجأ إل مواجهة تمكنه من أن يلعب دور "النظام العلماب 

جت ِ المثقفون  . اإلسالميي  
 
  هذا المناخ، أ

 
وف



3 

. االستقطاب عت   ؛ن، أو كادوا، عىل اتخاذ واحد من ثالثة خياراتالسوريو  اإلغراء بمنصب أو منحة، أو الفساد، أو المنق 

  الخارج.  ذين اختاروا المنق  ولكن حب  أولئك ال
 
 لم يتمكنوا من تأسيس معارضة منظمة حقيقية ف

 

  مرح
 
  طرحها البعث ف

ال بد من االنتباه إل  ؛(1970-1963لته األول )عىل الرغم من الشعارات الوحدوية والتقدمية الب 

 
ً
  إدارة الحياة العامة عموما

 
والحياة السياسية عىل وجه الخصوص.  أن المقاربة الطائفية كانت أحد األعمدة الرئيسية ف

  القوات المسلحة واألجهزة األمنية ل
 
د وليس عىل المرء سوى أن يحلل حركة التعيينات والتشيحات ف

ّ
النتماءات من ا يتأك

 بالطائفية غت  المعلنة غال
ً
  ظهرت بي    لقادة تلك المرحلة.  ا

 1963بيد أن تلك الطائفية السياسية والمقاربة المذهبية الب 

  سلطة، بدأت تنتظم وتتمأسس من قبل 1970و
ً
. وبالتال  لم يعد مجرد االنتماء إل مجموعة بعينها 1970من  األسد بدءا

 بل الوالء إل ا ؛هو المهم
ً
  لطبقة الحاكمة. وقد يشمل هذا الوالء مزيجا

ً
   متباينا

من الجماعات اإلثنية والمذهبية. وما ينبغ 

كت   عليه هو أن جوهر القضية لم يكن 
 . أقلية السلطة ولكن سلطة األقليةالت 

 : مسيحيون سوريون أم مسيحيون من سوريا؟2011ما قبل 

للهيئات الدولية فيما يتعلق بمستقبل سوريا. وعىل الرغم من أن المسيحيي   ال يزال المسيحيون مركز مصدر القلق بالنسبة 

  سوريا.  ؛ال يمثلون بأنفسهم كل األقليات الدينية بأبسط تعريف عددي
 
 فإنهم ال يزالون المحفز لرسم صورة األقليات ف

 

  : يقول أب مسيح  
ً
  سوريا

  فخور بكوب 
  "إنب 

ً
  أن أشّج وعربيا

 
  أجد صعوبة ف

  بالست  عىل المنوالع ا، ولكنب 
 ،..."نفسه بب 

 
ً
ا   أوساط المسيحيي   قبل الثورة بسنواتتبذلك عن االستياء المن معت 

 
وقد عت  قادة الكنيسة السوريون أثناء  1. شر ف

. وكان األمر األكتر ذاكعن قلقهم حيال تيار الهجرة  ؛عن هجرة المسيحيي    2مقابالت أجريتها معهم من أجل دراسة سابقة

 خطورة ب
ً
  كانت مهدا

ون عىل الرحيل عن البالد الب    تحليل  النسبة إليهم أن المسيحيي   يشعرون أنهم مجت 
لديانتهم. وينبغ 

 
ّ
  تجن

 
ب مواقف الكنائس السورية المختلفة مع األخذ بعي   االعتبار عالقاتهم الودية مع السلطات من جانب ورغبتهم ف

ير موقفهم ذلك كان رجال الدين المسيحيون يركزون عىل مزايا النظام من وجهة نظرهم:   ؛أي خالف من جانب آخر. ولتت 

طمي    ورية من أجل تحقيق االستقرار الذي ي  وط الرص  ، وتأمينه الشر "انفتاحه" عىل األقليات الدينية، وبخاصة المسيحيي  

ام بالسلطة السياسي   منطقة مضطربة. ولفهم هذا الموقف يمكننا التحدث عن الت  
 
 المؤمني   ف

ً
ظهر "خضوعا يمكن أن  ة ي 

 
ً
  المصالح" يغدو تشاركا
 
 3. ف

 

  دعملم ي
ً
عىل الدعم  موقف المعارضة أو انتقاد النظام سوى قلة من الشخصيات المسيحية، بينما يبدو أن ثمة إجماعا

، وبخاصة طبقته ا وط للنظام. وال يقترص ذلك عىل رجال الدين، ولكنه يشمل غالبية المجتمع المسيح  ، غت  المشر ألغب 

  مواجهة 
 
  العراق. لذلك، شكل النظام بالنسبة إليهم خط الدفاع األخت  ف

 
انهم المسيحيي   ف الذين أرعبهم ما جرى لجت 

 .  اإلسالميي   الراديكاليي  

 

  هذا السياق أن نذكر أن هجرة المسيحيي   من بعض المناطق الريفية 
 
  إلومن المفيد ف

ّ
ى كان مرد ها نقص المدن الكت 

 التنمية ا
ً
  البالد عموما

 
  المنطقة الشمالية ،القتصادية ف

 
  تلك المناطق الريفية عىل وجه الخصوص. وثمة ف

 
قية، -وف الشر

                                                             
  كانون األول/ديسمت   1

 
 . 2006مقابلة مع المؤلف ف

 متوفرة عىل الرابط:  2

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/8269/CARIM_A&SN_2008_02.pdf;jsessionid=D405CF213C3473FC0 

136775FC6E1F374?sequence=1  
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  ريف دمشق. طردته الحكومة من سوريا بسبب دعمه للثورة السلمية. اختطف ف

 
  ف

، إثر 3201األب باولو دالوليو، رئيس دير موس الحبسر

، أثناء محاولته بدء حوار مع قادتها. 
ً
 سفره ال مدينة الرقة، عاصمة الدولة اإلسالمية حاليا



 
ً
لهجرتهم إل المدن الداخلية،  من أغب  المناطق، حيث عاش فيها المسيحيون الشيان كّل حياتهم، سبب ثان   وه  نظريا

وهم عىل بيع أراضيهم بأسعار بخسة. وخاصة حلب، وإل الخارج، السويد وألمانيا. فالش   يان يتهمون األكراد بأنهم أجت 

  المنطقة مب ّ 
 
  بأن آثار المرحلة العثمانية لم تختِف  4؛ روهمويحاّج مطران الشيان األرثوذكس ف

ً
. وهو يتهم لذلك أبدا

بروز األصولية اإلسالمية، الغربيي   بتشجعيهم الدائم للشيان بالهجرة. ويعتت  المطران أن الغرب هو المسؤول عن 

  تتبب  المذهب 
  إل إيران، بينما ترع الواليات المتحدة المملكة العربية السعودية الب 

  أعادت الخميب 
"ففرنسا ه  الب 

  5. "الوهاب   
ً
  ن ال بالمقابل عىل أ ولكنه كان حريصا

ً
  يمكن أيضا

أن تكون قد شجعت البعض  يذكر قمع األجهزة األمنية الب 

 ة. عىل الهجر 

 

ت دوره داخل المجتمع الكاثوليك  بقوله ح مطران حلب للروم الملكيي   الكاثوليك جان كليمنت جمت  إن "رعيتنا  : ويشر

 
ً
  حال  أقلية تشعر باإلهمال، لذلك تجدها تجتمع حول كنيستها طلبا

 
لإلرشاد والدعم من المطران. وقد تتطور األمور ف

  السلطة، ولكن الحالحدث تحوّ 
 
  الوقت الراهن ليس ل ديمقراط  ف

 
هذا المطران عينه الذي كان يتحدث  6. "كذلك  تف

 
ً
  الغرب عموما

 
  تلميع صورته ف

 
با عىل و ر و وأ عن الديمقراطية هو اليوم الناطق باسم نظام دمشق الذي يساعد بنجاح ف

ح المطران أنطوان أودو  ق إعادة التفكت  رئيس طائفة الكلدان، بدوره أن عىل مسيحب   الشر  7،وجه الخصوص. بينما يشر

  انتمائهم 
 
  بلد "ال يقدم للشباب سوى القلق وعدم  إلف

 
  البقاء ف

 
بلدان معادية لهم، ويتساءل: لماذا عليهم االستمرار ف

 . األمان"

 

  آذار 
 
  مناظرة حول مسألة الهجرة عقدت ف

 
، قبل ست سنوات من اندالع االنتفاضة الشعبية، ناقش 2006 مارس/ وف

ت وأودو نفسهما حال المسيحيي      المناظرة و  ،المطرانان جمت 
 
  الوطن. وف

 
ورة البقاء ف أزماتهم وآفاقهم. وأكد كالهما ض 

  سوريا قد انحدر مننفسها 
 
%، مطلع 15 قرع أحد المشاركي   ناقوس الخطر بذكره إحصائية تقول إن عدد المسيحيي   ف

، يالسبعين  
% فقط. ولكن بعض أعضاء الكنيسة قللوا حب  من هذا الرقم، فقال بعضهم إنه 7 إلات من القرن الماض 

3 
ا
%. وعت  مطران حمص للروم الكاثوليك عن قلقه من أن الشباب المسيح  5عن  % فقط، بينما ذكر آخرون أنه يزيد قليال

 . "رون أن ليس لديهم مستقبل هنافهم يشع ،يعتت  أن "هذا البلد ليس لهم

 

  سوريا  وكما ه  
 
  العراق إثر الغزو األمريك   ؛الحال ف

 
  العراق. وترك وضع المسيحيي   ف

 
 استخدم صدام حسي   المسيحيي   ف

   له
 
  2003ف

ً
  أثرا

ً
. فقد تم استهداف المسيحيي   بعدة هجمات من قبل بعض الجماعات الراديكالية  قويا عىل السوريي  

  اعتت  
لي   بقصص معاملة الراديكاليي   الذين الب  ، مروا بسوريا محمَّ

  طريقهم إل المنق 
 
تهم أقرب إل النظام القديم. وف

  
 
دمروا بيوتهم وقتلوا أبناءهم ومنعوهم من الصالة وأهانوا أعيانهم وفجروا كنائسهم. وقد سبب ذلك تنام  الخوف ف

  سوريا. 
 
 أوساط المسيحيي   ف

 

  سوريا وهكذا نما إحساس بعدم 
 
. ولطالما تمت رؤية مستقبل بوقت طويل 2011قبل  ،األمان بي   المسيحيي   ف

 
ا
  سوريا مستقبال

 
  المسيحيي   ف

ً
  مظلما

ً
ن لدى بعض . وظهر خوف دفي   كان بي   المسيحيي   من ازدياد مظاهر التديّ ومهددا

 
 
. وزاد من ذلك الخوف دعاية   كل  المسلمي  

 
  كانت ترى اإلسالميي   ف

مكان، وتحاول أن تجعل المسيحيي   النظام الب 

" هم بالمرصاد لمهاجمة الدولة والمجتمع، وبالتال  
يي   " و"التكفت  " و"السلفيي   " و"الوهابيي   يعتقدون أن "األصوليي  

 فإن الحل الوحيد هو الخضوع للسلطة. 
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  السويد بعد أن الحقه النظام بسبب عدم والئه له. 2006كانون األول/ديسمت    25مقابلة مع المؤلف ف

 
 . وهو اآلن ف

 نفسه.  5

/نوفمت   6  
ين الثاب    تشر

 
 . 2006مقابلة مع المؤلف ف

/نوفمت   7  
ين الثاب    تشر

 
 . 2006مقابلة مع المؤلف ف
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الممارسة الديمقراطية ضاف إل ذلك عوامل أخرى مثل "تراجع" اإليديولوجيات وضعف التيارات العلمانية وهجران ت

لكل ذلك   ؛االقتصادية ونمو الحركة األصولية-وفشل مساع  التنمية االجتماعية
ّ
  إخافة  يشك

 
عوامل مساعدة ف

  منهم. 
 المسيحيي   السوريي   أو من بق 

 األقليات: األسطورة والواقع

  دمشق استغالل المسألة الدينية واختطاف األ
 
اتيجيات النظام القائم ف قليات. ويستخدم النظام الحال  من بي   است 

ايدة عىل األقليات وعالقات المحسوبية ليفرض عليهم الهيمنة المطلقة   . السيطرة المت  
ّ
  تقد

م إل بعض فالمزايا الب 

أفضل لحال "األقلية"  المجموعات مقابل خضوعها تقابلها عقوبات لمن يحاول اإلفالت والتحرر منها. ومن أجل فهم  

 من تفكيك األساطت  المؤسِّ ال ب "،و"األقليات
ّ
  سوريا. د

 
 سة للخطاب السياس  ف

 

  أوساط واسعة من الغربيي    األسطورة األوىلتنتشر 
 
. لقد تم تأسيس مئات من  ، ومفادها ف  

أن النظام السوري علماب 

  تعمل عىل خلق إسالم رسم  يشبه المثال الم  
وع . وقد 1970ق عىل الكنيسة منذ طبَّ المعاهد الدينية الب  غدا هذا الت  

  أواخر السبعين
 
  قمع تمرد اإلخوان المسلمي   بعنف ف

 
ات. ومذ يات ومطلع الثمانينيحقيقة واقعة بعد أن نجح النظام ف

 
 
، أ  ذلك الحي  

ً
  عىل الدين بعيدا

.  بق    هذا السيناريو.  تجد ولم  عن الميدان السياس 
 
التيارات اإلصالحية والتنويرية مكانها ف

كل ممنهج كل المبادرات التقدمية داخل المؤسسة الدينية، وذلك بدعم من جيش من رجال الدين فقد رفض النظام بش

  تقسيم المجتمع قبل 
 
بزمن طويل. وغدت  2011الخاضعي   والمؤتمرين بإمرة النظام. وقد أسهمت هذه الممارسات ف

 القومية.  من الهوية كتر أهميةالهوية العشائرية أو المنطقية أو الطائفية أو الدينية أ 

 

  ا الواجب تفكيكه األسطورة الثانية
ً
ة أيضا   الغرب ه  تعريف النظام السوري بأنه نظام  والمنتشر

 
  أوساط واسعة ف

 
ف

  سوريا ه  "أقلية السلطة وليست سلطة األقلية"
 
وهذه األقلية  . الطائفة العلوية. لقد ذكرنا أعاله أن األقلية الحاكمة ف

ة والعلويي   والمسيحيي   والدروز الذين يعلنون والءهم لهذه السلطة. وهم 
ّ
، ولكن أقوامها من السن   الحت   السياس 

 
قلية ف

  دمشق وحلب ومدن أخرى يدعمون النظام واستفادوا أحب  بهذه الصفة هم لم يأتوا من 
 
ة ف

ّ
قلية واحدة. فجزء من السن

 العام لسنوات. وبالتال  فإن بقاءها رهن باستمرار النظام.  من الفساد الممنهج والقطاع

 

 
ً
ا  أخت 

  سوريا تحت خطر أكت  من  األسطورة الثالثة وتبق 
 
. ليس المسيحيون ف   تفكيكها وه  تتعلق بالمسيحيي  

  ينبغ 
الب 

  
 
  النهاية مهدد من قبلها، حالهم ف

 
 ذلك كحال أولئك الخطر الذي يتهدد المسلمي   اليوم، فكل من ال يدعم داعش هو ف

 . ان، سواء أكانوا مسلمي   أم مسيحيي     مرم النت 
 
الذين ال يقبلون قمع النظام وسطوته. إن السوريي   بأجمعهم واقعون ف

 ومع ذلك فإن مظاهر الفرح الم  
ّ
  كانون األول/ديسمت  نظ

 
  عّمت المجتمع المسيح  بعد سقوط حلب بيد النظام ف

م الب 

2016 
ّ
ات األلوف من المهّجرين فة آالف القتىل، مخل   ؛وعشر

ً
ك جروحا . ومرة أخرى،  ستت  لن تندمل عىل المدى القصت 

 من قبل مكيافيلية حادة سيكون له تأثت  سلب   كبت  عىل
  سوريا.   إن استغالل خوف المسيحيي  

 
 كل محاوالت المصالحة ف

 استغالل الشقاق اإلسالم  

ز    السياق السوري وبعد ست سنوات من الحرب، يت 
 
 ف

ا
؟ هل تتجه البالد بشكل ال ""خطر إسالم   سؤال: هل ثّمة فعال

  المهد لنضمن مصالحة مجتمعية؟
 
  سحقه ف

 محيد عنه نحو نظام أصول  إسالم  ينبغ 

 

  سوريا والمنطقة ككل. ومع ذلك، 
 
  الممارسة الدينية ف

 
منذ تأسيس الدولة الحديثة فال شك أن قيم المحافظة متأصلة ف

  ومدرسة  ؛االجتماع  الذي استلهم الغرب بتنوعه اإليديولوج   -اس  وإقامة النظام السي
ت سوريا حركة إصالح علماب  خت 



، ظهرت كتابات جريئة تناولت المسألة    مجتمع اتسم بالتدين. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر
 
فكرية استطاعت التأثت  ف

اسة السورية تأسيس أحزاب علمانية ونمو روحانية الدينية من ثالث زوايا: تفست  وإصالح واجتهاد. بعدها، شهدت السي

. وشهدت مرحلة األربعين ّ  السياس  ات تطورات اجتماعية وثقافية بعيدة عن يات والخمسيني"نقية" مستقلة عن الحت 

، رغم أنها لم تكن تستهدف هذا الحقل.   
 الحقل الديب 

 

  جمع علمانيي   ومحافظي   
 عىل أساس التشارك مع اآلخر وقبوله كما هو. وقد ساعد هذا التطور عىل تأسيس منت  وطب 

 
ً
  الستينوالحقا

 
  المجتمع عىل الرغم من الطبيعة يات والسبعيني، ف

 
الية أثرها ف ات تركت اإليديولوجيات التقدمية والليت 

  كانت مت
  تلك المرحلة الب 

 
. ويتصل بهذا السياق تطور الحركة األدبية والفنية ف  ةحررة من أياالستبدادية للنظام السياس 

  مرحلة الخمسينمحرّ 
 
  كانت ف

ة يتجسد بحركة اإلخوان المسلمي   الب 
  تلك الفت 

 
ات يمات دينية. وكان اإلسالم السياس  ف

 
ً
  برلمان منتخب ديمقراطيا

 
  سوريا المعاضة. قد شاركت ف

 
 ، وهو أمر نادر ف

 

 أبيد 
ً
  المشهد السياس  السوري. ف ن المواجهات العنفية وضعت حدا

 
ات ونهاية يمطلع الستين مذ لهذا "التعايش" ف

. يالسبعين ونتج عن  ات، غدت هذه الحركة السياسية العدو الرسم  لحزب البعث، ما دفع النظام إل إيجاد إسالم رسم 

  يضعن ال
  ذلك إحياء ملحوظ للممارسات الدينية االستعراضية، فتضاعفت أعداد النساء اللواب 

  السنوات الب 
 
حجاب ف

 2011سبقت 
ً
  ، وراجت الكتب الدينية رواجا

ً
مع نهضة  غت  مسبوق، وارتفع عدد المعاهد الدينية. ولكن ذلك ترافق أيضا

  الممارسات الثقافية واالجتماعية. 
 
  ف

  التعبت  الديب 
 
  "عنفية" ف

ً
عية قد تغاض   وكان واضحا   سعيه إل الشر

 
أن النظام ف

 
ّ
  كانت تحاول توجيهها. م تناز عن ذلك وقد

الت. ذلك أن السلطات لم تكن تخسر أن تفقد السيطرة عىل الظاهرة الب 

  
ة أفلتت من تلك المراقبة. وعىل الرغم من المبادئ العلمانية، الب  وكانت الشعائر تحت المراقبة، ولكن المساجد الصغت 

زّينكانت 
 
ة من المحافظة. كانت الكتب الدي  ؛الخطاب السياس  ولكن ليس القواني    ت نية المدرسية مليئة بجرعة كبت 

  اإلسالم إل حده األدب  
 
. و  . ووصل التسامح مع المذاهب األخرى ف  عىل العكس من ذلك، كان التسامح أكت  مع المسيحيي  

  ،وبدأ النظام يطلق "أشعته" الدينية خارج الحدود، وازداد الحديث عن األديان
 
ة بهذا الخصوصوع  ،قدت مؤتمرات كثت 

 وّ وَح 
ً
  أحسن األحوال وجدت دوما

 
  لت المؤسسات العلمية والثقافية مركز اهتمامها نحو الدراسات الدينية، أو أنها ف

ً
 رابطا

 
ً
وريا  بي   نشاطاتها والمرجعيات الدينية.  ما ض 

 

  
 
وع السياس  لسوريا المستقبل" 2004بدورهم نشر اإلخوان المسلمون ف ودعوا إل وقد رفضوا فيه مبدأ العنف  ،"المشر

حماية حقوق اإلنسان، كما ذكروا فيه فكرة سيادة القانون المؤسسية الحديثة وفصل السلطات والتعددية عىل المستويات 

وطمأن أحد قادتهم، منت  الغضبان، المسيحيي   حول احتمال استالم السلطة من قبل حزب  السياسية واإلثنية والدينية. 

. واعتت   الغضبان أن النظام قد استفاد من مناخ الخوف إلقناع المسيحيي   والغرب بتأييد انبثق عن اإلسالم السياس 

ملجأ األقليات. "إن الخطر  موقفه وحمايته. وأضاف الزعيم اإلسالم  أن النظام يستخدم اإلسالميي   كفزاعة، فبات منذئذ  

 8. اإلسالم  سوف يدمرهم، لذلك فإن جحيم النظام خت  من جنة الديمقراطية"

 

  
 
ة، دفع التخىل  عن السوريي   وف   حلب وخالل  همبعض المقموعي    السنوات األخت 

لاللتحاق بمجموعات راديكالية. فق 

ة من    األشهر الستة األخت 
 
 أهال  المدينة  2016حصار المدينة ف

سواء أكانوا -قبل سقوطها، كان الخطاب السائد بي  

: "سي   عىل الشكل -متديني   أم ال ة..."قض  علينا ألننالتال 
ّ
  . ا مسلمون، وال أحد يهتم بوضعنا ألننا سن

ً
، يبدو صادما  وبالتال 

ما يقوله بعض المراقبي   من أن اإلسالميي   كانوا يهيمنون عىل الثورة السورية منذ البداية. ولقد أدرك النظام كل الفوائد 

  رماد الجهل والظال 
 
  يمكن أن يجنيها من نهوض الراديكالية، لذلك راح ينفخ ف

مية. وهكذا بذل النظام و"أعداؤه" الب 

 الساحة السورية.  عىلاإلقليميون كل جهدهم لضمان هيمنة التطرف والراديكالية 

                                                             
  المنطقة. متوفر عىل الرابط:  8

 
كم ف  م. الغضبان: أيها المسيحيون السوريون، ال تخافوا من الديمقراطية عىل مصت 

www.levantnews.com  

http://www.levantnews.com/
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ً
ور سوءا   نظام بشار األسد أقل الشر

 
  الغرب بدأ الخطاب الذي يرى ف

 
نظر إل دكتاتور  وف عته للريــــح. واليوم ي  يطلق أرسر

 دمشق من قبل آراء عدة باعتباره خط الدفاع 
ً
حيي   عىل وجه الخصوص. وهذا يوالمس األخت  بالنسبة لألقليات عموما

  استطاع 
اتيجية الب  لها، وه  االست 

 
ك
 
اتيجية أعطت أ  فيها الفهم نتيجة الست 

ً
وبمهارة أن يستغل االنقسام  النظام دائما

  القائم بي   مختلف مكونات المجتمع السوري وأن يستخدم الدين بهدف الهيمنة. ولكن ما جرى
ً
، فقد هو العكس تماما

هم وحيدين. وبدأ النظام    مجتمع ال وجود فيه لحرية التعبت  أو المواطنة-ترك النظام المسيحيي   يالقون مصت 
 
ببناء  -ف

  –مسيحية وإسالمية عىل حد سواء–هرمية دينية 
ً
افه. وال يزال تعيي   المفتي   والمطارنة رهنا بموافقة أجهزة  تحت إرسر

  المخابرات السورية
 
. وتتجه بعض الجهات األوروبية نحو فرض مصالحة إجبارية لك  تتمكن من التعامل مع النظام ف

 موضوعة اإلرهاب. أما الرأي العام الغرب   فمهووس بداعش من جانب واضطهاد األقليات من جانب آخر. 

 

 أوالحال 
ً
  خطر، ولكنه ليس خطرا

 
 اإلعالم  المبالغ فيه أكت  من ذلك الذي يواجهه كل السكان، ب ن األقليات ف

كت  
يد أن الت 

  
 
ة. ولقد كان ذلك هو هدف النظام ف عىل اضطهادهم يفصلهم عن الضحايا اآلخرين، ما يعزز شعورهم بأنهم فئة ممت  

 هل الهيمنة عليها، حب  لو سبب ذلك إثارة بعضهم ضد البعض اآلخر. سالتفريق بي   الجماعات لت ، أيسوريا 

 

  أعمال داع
 
 إننا نتمعن ف

ً
دة، ولكننا ال نبحث أبدا

َّ
  حال األقليات المهد

 
  الجديد الذي  ش وندقق ف

نضاالت المجتمع المدب 

. كما تهمش وسائل اإلعالم أهمية أعمال الشباب السوريي   الصحفيي   المواطني   الذين كافة يمثل السوريي     من دون تميت  

  عنيضعون حياتهم عىل أكفهم ليقوموا بإخبار العالم  -بموارد ضئيلة-
ً
، وغالبا ذون رهائن بي    أوضاع السوريي  

َ
ما يؤخ

ة قد شهدت بزوغ    مالحظة أن السنوات األخت 
الجيش النظام  المدعوم بفرق الموت وجهادب   الدولة اإلسالمية. ينبغ 

  سوريا. 
 
" ف  

  "حقيق 
 مجتمع مدب 

 

ّ  العام. وعىل سبيل المثال، لم رت أربعة عقود من الدكلقد دمّ    السوري، وهيمن النظام عىل الحت 
تاتورية المجتمع المدب 

  آذار/مارس 
 
  سوريا قبيل اندالع االنتفاضة ف

 
 ية، معظمها جمعيات خت  فاعلة أكتر من مئة منظمة مدنية 2011يكن ف

  منظمة مدنية. ورغم أن معظم
  السوريةيهيمن عليها النظام. أما اليوم فثمة نحو ألق 

فإنها  ؛ها يعمل من خارج األراض 

 
ّ
 تقد

ً
  م دعما

ً
  ماديا

ً
   ومعنويا

ً
ا  والكتاب ورسام   كبت 

  الداخل. وازداد بشكل ملحوظ عدد الفناني  
 
ألولئك الصامدين ف

 
ّ
  الجديد. والنتيجة أن ثمةالكاريكاتور والفناني   البرصيي   والمبدعي   الذين يضعون فن

  خدمة هذا المجتمع المدب 
 
 هم ف

  الطريق، رغم كل الصعوبات. 
 
 حركة ديمقراطية أكيدة ف

  المقيم
 خطر االنقسام الطائف 

 
ً
هم، واحدا  من غت 

ية أكتر
ّ
ية السن ، الذي يذهب ضحيته األكتر  

من أكت   يشكل تبلور االنقسام المذهب   والعنف الطائق 

  تواجه المنطقة. وال يحتاج القتال ضد هذه الظاهرة إل سياسة دعم انتقائية، تناقض المبادئ الكونية 
التهديدات الب 

 .   منه كل السوريي  
  األوروبية، خاصة مع المستوى غت  المسبوق للعنف الذي يعاب 

ً
عن حقيقة أن هذا التبلور  وبعيدا

  إحالل تغيت  دي
 
  لن يساعد ف

 الشعب بأرسهالمرتكبة الجرائم  عنبل سيشتت االنتباه  ،مقراط  الطائق 
ّ
فإنه سيشكل  ؛ضد

 
ً
عىل األقليات نفسها. فمن خالل توسيع الهوة بي   مكونات المجتمع السوري وتصنيفها وفق هوياتها الدينية وربط  خطرا

  واال  ة؛بعضها بمصالح أجنبي
  والتاريح 

 
  الوحيد سيتم تهديد اندماج هذه األقليات الجغراف

، وهو الضمان الحقيق  جتماع 

 . لحماية دائمة لهذه "األقليات"

 

  تعتت  نفسها ضحية لنظام بشار األسد ستكون كارثية وستدفع 
ية" الدينية الب  سل إل "األكتر   ست 

إل ذلك فإن الرسالة الب 

  إلباليائسي   
ً
  معكوسا

  منطق الدولة اإلسالمية الطائق 
فإننا سوف نجازف بمنحها ما  ؛أحضان داعش. وباختصار، بتبب 

  ؛عجزت عن تحقيقه حب  اآلن
ً
. لقد كان شعار "الشعب السوري واحد" شعارا   أوساط السوريي  

 
  التجذر ف

ً
من  واحدا



  استندت إل مطلب ثابت من أجل العدالة االجتماعية والحقوق المتساوية لكل 
الشعارات األول للثورة السورية الب 

. إن العمل ضد     السوريي  
  ارتكبها النظام السوري وداعش والميليشيات الشيعية الب 

الجرائم الطائفية والمذهبية الب 

  سوريا والعراق
 
  دركال بد أن ي ؛تتحكم بمقاليد األمور ف

ً
  ترع هذه القوى. ومن المهم الدفاع عن  أيضا

مسؤولية الدول الب 

  تست
  مواجهة الوصفات الكولونيالية القديمة الب 

 
 ند إل استغالل مشاعر الهويات المحلية واألقليات الدينية. المواطنة ف

 

  الغرب 
 
  الغرب تحت وطأة األزمات االقتصادية واالجتماعية ف

 
  نشأت ف

أما إذا دفعت التيارات الشعبوية والمتطرفة الب 

  هذا الفخ
 
  ؛صانغ  القرار ليقعوا ف

ً
  فإن الثمن الذي ستدفعه كل األطراف المعنية سيكون عاليا

ً
عىل سبيل –، وسيولد جدا

ايد للغرب.  –المثال   متسارع وانعدام ثقة مستمر بي   المواطني   ورفض مت  
 تطرف ديب 

 

  تقوم بها السلطات تبذر بعض 
ة الب  . إن اللعبة الخطت   

بعد ست سنوات من الرصاع، يتعزز الخوف من انقسام طائق 

  صفوف "األقلية الصامتة"، رغم المحاوالت الدؤوب
 
  المعارضة لتفست  هذا االستغالل للخالفات بذور الشك ف

ة من مثقق 

  المجتمع بمخاطر مثل هذا التالعب. هذا التالعب، الذي يحاول ربط الحركة االحتجاجية مع 
 
الدينية ونشر الوع  ف

  المجتمع السوري فحسب ،"السلفية الجهادية"
 
  بعض األحيان من كسب األشخاص المتحفظي   ليس ف

 
ولكن  ؛يتمكن ف

 
ً
  الدوائر الدبلوماسية الغربية.  أيضا
 
 ف

 توصيات عىل شكل خاتمة

"تعزيز  .1  
  "حقيق 

 من المعاناة بزوغ مجتمع مدب 
ّ
  الوليد: لقد شهدت هذه السنوات الست

وهو  ،دور المجتمع المدب 

 
ً
امل، . لقد سيطر النظام عىل الفضاء العام بشكل كالمفهوم الذي كادت أربعة عقود من الدكتاتورية أن تعطله تماما

  كوريا الشمالية، لك  يتمكن 
 
  بـ "المنظمات الشعبية" اقتداء بممارسات النظام ف

ل النظام منظمات المجتمع المدب 
ّ
وبد

من مراقبة كافة قطاعات المجتمع. واليوم ينظم السوريون الذين ال يخشون تقسيم البالد أنفسهم لتحقيق انتقال 

 . ، عىل أمل أن العنف سينته     ديمقراط  تدريح  
وهم مؤمنون أن مستقبلهم رهن بوحدتهم. وال بد أن المجتمع المدب 

 
ً
  سيلعب دورا

ً
  عملية إعادة البناء األخالقية بعد هذا الكم الهائل من الجراح واالنقسامات. ولكنه سيحتاج إل  رئيسيا
 
ف

 
ً
 وإل إيمان بمهمته ودعم لتحقيقها.  سند قوي جدا

 

 النظام التعليم  عىل أسس  إعادة بناء .2
ً
آن  ؛للتميت   والخضوع صحية: بعد عقود عديدة كانت فيها المدرسة رمزا

  منه الطالب هو عندما 
األوان اليوم لك  يتمثل الجيل القادم من السوريي   مبادئ المواطنة. إن أول اشتباك يعاب 

خ ثم  . عندها يبدأ أول رسر بية الدينية بي   مسيحيي   ومسلمي  
  مادة الت 

 
  البيت يضطرون إل االنفصال ف

 
يتّم تعزيزه ف

 
ً
  من قبل آباء عانوا سابقا

ً
  من المعاملة ذاتها. ولذلك سيكون أمرا

ً
  العمق، وخاصة  محتما

 
بوي ف أن تتّم مراجعة النظام الت 

 
ً
  عندما يكون نقص التعليم تحديا

ً
الحال اليوم بوجود ثالثة ماليي   من السوريي   الشباب خارج إطار النظام  ، كما ه  راهنا

 .  التعليم 

 

وي    ج .3  ،لثقافة ديمقراطية ليتمكن المواطنون من تجاوز هوياتهم األولية )القبلية والعشائرية واإلقليمية والدينية( التر

الحياة العامة ب االتجاهل ذات شأن. إن وليحشدوا قواهم لتطبيق برامج سياسية واقتصادية ال تكون فيها هذه العوام

  سوريا 
 
 نحو الديمقراطية؛ ف

ً
  "ليس مطلبا

ً
وري وضع حد  9. "رغبة تنبع من الداخل و بل ه خارجيا وسيغدو من الرص 

 لالستبداد الذي ي  
ّ
بعاد أقلوية. وبشكل عام ال بد أد التميت   والحرمان من الحقوق واستغالل القضية الدينية لخلق ول

مع السلطات المطلقة، فدعم الغرب لتلك األنظمة هو أحد أسباب استمرارها. فإذا عالقاتها ية أن تقطع للدول الغرب

.  ؛افتقد الدعم   العالم العرب   ستضعف إل حد كبت 
 
 فإن األنظمة المطلقة ف

                                                             
 . 3األب باولو دالوليو. راجع الهامش  9



9 

 

  منطقتنا ستكون مسإدارة التنوع  .4
 
  إطار إعادة بناء أف

 
  السنوات القليلة القادمة، ف

 
  العالقات لة حيوية ف

 
الدول أو ف

 
 
  المنطقة. إن اإلدارة الكارثية للتنوع عىل يد الن

 
 تظم الدكتاتورية قد أورثبي   الدول ف

ً
  نا مجتمعا

ّ
 مفت
ً
من دون هوية  تا

 قومية. 

 

  العدالة االنتقالية .5
ً
، أما مجرد ط  الصفحة فلن  مسألة مهمة جدا ؤدي إال إل دفن يإلعادة بناء تماسك اجتماع 

 رة تحت رمال متحركة. أسباب المجز 

 

  بناء  .6
 ني   بي   الفاعلي   المتديحوار وطن 

ً
وريا     وغت  المتديني   سيكون ض 

ّ  ما حول كل النقاط السابقة لك  يتم تبب 

 سبق بشكل جماع  للوصول إل نتائج ملموسة. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 عن الكاتب 

 .  سالم الكواكب   نائب مدير مبادرة اإلصالح العرب  

 

 بيان المهمة

اكة مع  " مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشر "مبادرة اإلصالح العرب  

اء من المنطقة العربية اح خت  السغ  برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل  وخارجها، باقت 

  عملها مبادئ إ
 
م المبادرة ف . تلت   والتعددية والعدالة الحرية ل تحقيق تغيت  ديمقراط 

ة. اإل   لألصوات المتمت ّ 
ً
ا  جتماعية. وه  تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منت 

اء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية  ننتج • بحوث أصيلة يقدمها خت 

ها.   لنشر

 األفراد والمؤسسات عىل القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.  نشجع •

.  نعن    •  األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيت 

 هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عرصية. 

" عام   ف عىل عملها مجلس األعضاء وهيئة  2005تأسست "مبادرة اإلصالح العرب   ويشر

 تنفيذية. 
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