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عرض كتاب »تاريخ العلويين؛ من حلب القرون الوسطى إلى الجمهورية 
التركية«

المؤلف: ستيفان وينتر

عرض: فادي كحلوس

عنوان الكتاب:
تاريخ العلويين، من حلب القرون الوسطى 

إلى الجمهورية التركية 
المؤلف: ستيفان وينتر

ترجمة: باسل وطفة، أحمد نظير األتاسي
الناشر: ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

مكان وتاريخ النشر: إسطنبول 2018

ــج  ــد 1979، خري ــن موالي ــر، م ــة والنش ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس ــذي لمؤسس ــر تنفي مدي
كليــة اإلعــالم بجامعــة دمشــق، ناشــط سياســي واعالمــي، مــن مؤسســي )تجمــع أحــرار 
ــة(  ــورة الكرام ــرار ث ــع أح ــة – تجم ــيق المحلي ــان التنس ــلمي – لج ــر الس ــا للتغيي ــق وريفه دمش
2011، لــه عديــد مــن المقــاالت والقــراءات النقديــة منشــورة فــي عــدد مــن الصحــف المطبوعة 

واإللكترونيــة.

فادي كحلوس
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يقــول الكاتــب، فــي مقدمــة كتابــه: إن مــا ســّبب هــذا االهتمــام بالعلوييــن، أكثــر مــن أي شــيء آخــر، هــو 
دورهــم فــي تاريــخ ســورية الحديــث؛ إن صعــود طبقــة جديــدة مــن الضبــاط العلوييــن فــي جيــش ســورية 
المســتقلة، ودورهــم المهيمــن فــي حــزب البعــث، واقتنــاص اللــواء العلــوي حافــظ األســد الصريــح للســلطة 
ــع  ــئ م ــر المتكاف ــدور غي ــام 2000، وال ــار ع ــه بش ــم ابن ــا بحك ــا متبوًع ــل رئيًس ــه الطوي ــام 1970، وحكم ع
عددهــم الــذي أداه العلويــون فــي الدولــة، هــذا الــدور الملحــوظ بصــورة خاصــة منــذ دخــول ســورية فــي 
حــرب أهليــة وفوضــى طائفيــة عــام 2011، هــذه العوامــل كلهــا ألقــت األضــواء علــى األصــول المتوّهمــة، 
والتحــوالت، والهويــة السياســية لهــذه الجماعــة بحــد ذاتهــا )...( فــإن مســاندي األســد أنفســهم قــد بــدؤوا 
يلعبــون علــى وتــر هــذه الرؤيــة، وُيلهبــون الخــوف بيــن العلوييــن ومجموعات أخــرى مــن الكراهيــة التاريخية 

والمنفلتــة مــن عقالهــا التــي ُتظهرهــا األغلبيــة الســنية تجاههــم، وســيلة لتكريــس الــوالء للنظــام الحاكــم.
يدحــض الكاتــب فــي كتابــه هــذا -بحســب زعمــه- مشــكلة »االضطهــاد التاريخــي« ويــرى أن الســرديات 
ــا »إن  ــة ال تدعهم ــل التاريخي ــإن الدالئ ــن، ف ــزال العلويي ــى انع ــز عل ــو التركي ــا نح ــة دائًم ــة المتجه التاريخي
المؤرخيــن، فــي تأسيســهم تصّوراتهــم علــى قاعــدة فتــاوى، ومدونــات دينيــة، وكتابــات تاريخيــة ســردية، قــد 
اتجهــوا دائًمــا نحــو التركيــز علــى انعــزال العلوييــن القيمــي عــن بقيــة المجتمــع، وعلــى صراعــات مجتمعيــة 
عَرضيــة وذات طبيعــة نــادرة. إن التركيــز علــى االختــالف المذهبــي -وهــو جــزء مــن نســق تفســيري أوســع 
يفتــرض أال شــيء حقيقــًة يعلــو علــى الديــن فــي الشــرق األوســط- لــم يعــد ُمرضًيــا أكاديمًيــا، بــل ال يمكــن 
ــرب  ــي الح ــاركة ف ــراف المش ــد األط ــي عن ــس الطائف ــاطير ذات النف ــش األس ــوء تجيي ــي ض ــا ف ــره أيًض تبري
ــع  ــن المجتم ــن ضم ــاج العلويي ــى إدم ــير إل ــادر تش ــن المص ــدد م ــاك ع ــا. هن ــورية جميعه ــي س ــة ف األهلي
الســوري األعــرض علــى طــول التاريــخ. وبشــكل خــاص، فــإن عــدًدا كبيــًرا مــن الكراســات التعليميــة عــن 
ــدي  ــة بأي ــم المكتوب ــات التراج ــن أدبي ــة، وم ــة والتركي ــيفية العثماني ــق األرش ــن الوثائ ــة، وم اإلدارة المملوكي
ــل، كان  ــذا القبي ــن ه ــيء م ــاك ش ــذا إذا كان هن ــوي، ه ــع« العل ــل إن »المجتم ــّور القائ ــن بالتص ــن تطع علويي
معــزواًل عــن العالــم المحيــط بــه، أو كان متمايــًزا عــن غيــره مــن الجماعــات الريفيــة، أو كان خاضًعــا لتمييــز 

عنصــري منتظــم.«

محتويات الكتاب: 
مقدمة

الفصل األول: النصيريون في سورية القرون الوسطى: من فرقة دينية إلى مجتمع مذهبي )من القرن 

العاشر إلى القرن الثاني عشر للميالد(

الفصل الثاني: ما وراء المالذ الجبلي: العلوية والدولة السنّية )من القرن الثالث عشر إلى الخامس عشر(

الفصل الثالث: المسح والعقاب، إدماج العلويين في اإلمبراطورية العثمانية )1645-1516(

الفصل الرابع: عهد السيادة الذاتية، أعيان علويون بصفتهم ملتزمين عثمانيين

الفصل الخامس: إصالح إمبراطوري واستعمار داخلي، المجتمع العلوي في مواجهة الحداثة )1888-1808(

الفصل السادس: ليسوا مواطنين بعد، العروبة، والكمالية، والعلويون )1936-1888(

المصادر والمراجع
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كمــا يكثــف الكاتــب هــدف كتابــه هــذا بالقــول: تهــدف هــذه الدراســة إلــى إعطــاء روايــة أقــل جوهريــًة 
وأكثــر ماديــًة للتاريــخ العلــوي، وذلــك مــن خــالل التركيــز على منشــأ الدعــوة العلويــة في ســورية وانتشــارها، 
وعلــى وضــع العلوييــن المحــدد تحــت إمبراطوريــات مســلمة متعاقبــة، وعالقاتهــم بغيرهــم مــن الجماعــات، 
وعلــى االختالفــات المناطقيــة والطبقيــة ضمــن المجتمــع العلــوي نفســه، وليــس مــن خــالل التركيــز علــى 

األســس المذهبيــة لهــذا المجتمــع.
ــل  ــالل تفضي ــن خ ــب: م ــب الكات ــك بحس ــم ذل ــن، ويت ــخ العلويي ــة« لتاري ــة »علماني ــاب مقارب ــدم الكت يق
الســياقات السوســيو-اقتصادية والسياســية واإلداريــة لتطــور الهويــة العلويــة الحديثــة علــى ســماتها الدينيــة 
البحتــة، ومــن خــالل اعتمــاد منظــور األمــد الطويــل، والقــرون المتعــددة مــن أجــل تقييــم التحــّول، العميــق 

بطبيعتــه، للهويــة الجمعيــة العلويــة علــى َمــر الزمــن.
ــن  ــة« وم ــات، والتقي ــة، المصطلح ــيكية للعلوي ــورات الكالس ــاول »التص ــته بتن ــي دراس ــب ف ــدأ الكات يب
الناحيــة الزمنيــة، يبــدأ الكتــاب مــع إقامــة الســاللة الحمدانيــة فــي حلــب عــام 947، التــي بــدأ تحــت رعايتهــا 
أول انتشــار للتعاليــم العلويــة فــي ســورية الجغرافيــة. ويضيــف الكاتــب: إن نتيجــة مثــل هــذه التصــورات أن 
معظــم الدراســات عــن الماضــي العلــوي كانــت إمــا شــديدة التركيــز علــى المعتقــدات، أو أنتجــت تاريًخــا 
إخبارًيــا يحــاول حبــك ســردية كاملــة مــن حفنــة مــن اإلشــارات إلــى مــا يبــدو أنــه حــاالت نــزاع واضطهــاد 
وعنــف طائفــي، مــن النــوع الــذي تفّضلــه التواريــخ اإلخباريــة والســردية، المنتشــرة فــي كل مــكان وزمــان، 
فــي حيــن إنــه كان نــادر الحــدوث، وذلــك مــن أجــل إنتــاج قصــة صــراع ال يبــدو أن لــه نهايــة. لكــن الفصــول 
ــة- تشــير إلــى تفاعــل  ــة عادي ــروًزا -لكنهــا فــي النهاي ــة أقــل ب ــل تاريخي ــد علــى دالئ المقبلــة تركــز بالتحدي
عــادي، روتينــي، يشــبه مــا يحــدث كل يــوم، بيــن العلوييــن وجيرانهــم، أو بينهــم وبيــن ســلطات الدولــة. علــى 
وجــه التحديــد، ســتلقي هــذه الفصــول الضــوء علــى ثــروة مــن الوثائــق اإلداريــة مــن إســطنبول وطرابلــس 
علــى حــد ســواء، وثائــق لــم يســتخدمها أحــد مــن قبــل، ألســباب مــن بينهــا عــدم دعمهــا للســردية المعتــادة، 
منهــا: كداســترو )دفتــر ســجالت( الضرائــب وأوامــر تنفيذيــة تــدّل علــى أن المماليــك والعثمانييــن اعترفــوا 
ــي  ــزام ضريب ــود الت ــب؛ عق ــع الضرائ ــا يدف ــن الرعاي ــا م ــم صنًف ــة بوصفه ــي الدول ــم ف ــن ودمجوه بالعلويي
ــة مســتقلة مــن مالكــي  مــن أرشــيفات المحكمــة الشــرعية فــي طرابلــس تــدّل علــى أن طبقــًة عثمانية-علوي
األراضــي األعيــان كانــت تهيمــن علــى المنطقــة، هــذه الطبقــة كانــت مدينــة بنجاحهــا لتطــّور زراعــة التبــغ 
بشــكل تجــاري فــي القــرن الثامــن عشــر؛ وثائــق تشــير إلــى قيــام الدولــة ببنــاء مــدارس، وبجهــد آخــر غرضهــا 
ــة القــرن العشــرين؛ وسلســلة جديــدة مــن الوثائــق مــن  الضبــط االجتماعــي فــي القــرن التاســع عشــر وبداي
األرشــيفات العســكرية فــي أنقــرة تكشــف روابــط وظيفيــة بيــن ثــورة علويــة ضــد الفرنســيين فــي نهايــة العهــد 

العثمانــي وبيــن القــوات الكماليــة فــي األناضــول.
ُيكّمــل هــذه المصــادر، خاصــة فــي الفصليــن االفتتاحييــن عــن المرحلــة القروســطية، معجــم تراجــم علوي 
ــة(  ــرب األهلي ــبب الح ــن اآلن بس ــر ممك ــة غي ــخته األصلي ــى نس ــول إل ــدو أن الوص ــور )يب ــر منش ــد وغي فري
ــاد مــع  ــن يتفاعلــون علــى مســتوى يومــي معت ــاك إلــى علويي ــا وهن ــرة هن يحتــوي علــى إشــارات عــدة متناث

موظفيــن أيوبييــن ومملوكييــن ومــع جيرانهــم مــن اإلســماعيليين.
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الفصل األول: النصيريون في سورية القرون الوسطى: من فرقة دينية إلى مجتمع 

مذهبي )من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر للميالد(

يقــوم هــذا الفصــل علــى محاججــة رئيســة، وهــي: أن العلويــة لــم تكــن )فرًعــا( مــن )األصــل( الشــيعي 
ــي  ــر رجع ــالل أث ــن خ َرت م ــوِّ ــي ُص ــة الت ــه المركزي ــد اتجاهات ــّكلت أح ــا ش ــي، لكنه ــري العراق ــي عش اإلثن
ــادي  ــرن الح ــي الق ــري ف ــي عش ــيعي اثن ــاه ش ــة اتج ــد مأسس ــه بع ــه( أو هرطقات ــدى )اقتناصات ــا إح ــى أنه عل
ــم  ــرات ث ــول وادي الف ــى ط ــة عل ــار العلوي ــإن انتش ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ــعة. ع ــه الواس ــوم بأدبيات ــر موس عش
ــة  ــة إلــى المرتفعــات الســاحلية مــن عــكا إلــى الالذقي إلــى شــمال ســورية، فحلــب، فحمــاة، ثــم فــي النهاي
)بهــذا الترتيــب( لــم يكــن نتيجــة هــرب متخيَّــل مــن االضطهــاد، لكــن نتيجــة جهــد تبشــيري مســتمر )دعــوة(. 
كانــت هــذه الدعــوة فــي تنافــس مــع دعــوات اإلســماعيليين واإلســحاقيين وعــدد مــن الجماعــات الفرعيــة 
الشــيعية، لكنهــا لــم تتمايــز بوضــوح مــن التشــيع اإلمامــي إال فــي العصــور القروســطية الالحقــة، مــا يشــرح 
ــا  ــى يومن ــع إل ــان دون أي تقاط ــورية ولبن ــي س ــرية ف ــي عش ــيعية االثن ــة والش ــي العلوي ــاور األراض ــبب تج س

هــذا.
وانطالًقــا مــن هــذا المحاججــة، يبحــث الكاتــب فــي »األصــول فــي غــالة الشــيعة« و »الدعــوة النصيريــة، 
ــن  ــة العلويي ــث عالق ــدرس الباح ــم ي ــورية«، ث ــات الس ــي للمرتفع ــول الدين ــاول »التح ــا تن ــة« ويليه الخصيبي
ــي  ــخصيات ف ــرز الش ــنجاري« أب ــزون الس ــب »المك ــاول الكات ــا يتن ــن«. كم ــماعيليين والصليبيي ــن االس »بي

ــخ العلــوي. التاري
وفــي خالصــة الفصــل األول، يقــول الكاتــب: فــي ســورية، حظيــت الدعــوة العلويــة بالدعــم العملــي مــن 
ســاللة الحمدانييــن الشــيعية فــي حلــب، وســرعان مــا تمكنــت مــن تأســيس موطــئ قــدم لهــا فــي البلــدات 
القريبــة. ولعــل مــا هــو أكثــر أهميــة هنــا، هــو الفــراغ الديني-السياســي الفعلــي الــذي كان مناًخــا عاًمــا مــن 
ــة  ــن ناحي ــامًحا م ــا متس ــل مناًخ ــى األق ــن، وعل ــن الفالحي ــية بي ــر األرثوذكس ــة وغي ــكار المغالي ــل األف تقّب
زعمائهــم العلمانييــن فــي جــزء كبيــر مــن األراضــي الســورية الداخليــة حينــذاك. أمــا فــي المرتفعــات الجبليــة 
النائيــة التــي يتعــذر بلوغهــا، حيــث لــم يكــن للســيادة البيزنطيــة وال الحمدانيــة وال الفاطميــة أي قــوة حقيقيــة، 
تمكنــت العلويــة مــن االنتشــار تحــت الرقابــة المتســامحة لزعمــاء القبائــل مثــل التنوخييــن وبنــي محــرز الذين 
ــرة  ــة الدائ ــية( والمذهبي ــتيكية )المدرس ــون بالســجاالت السكوالس ــوا يكترث ــم يكون ــا ول كان إســالمهم مبهًم
ــول  ــع وص ــرورة م ــاالت بالض ــة واالحتم ــن الحري ــي م ــد الملحم ــذا العه ــى ه ــداد. انته ــرة أو بغ ــي القاه ف
الصليبييــن، حيــن تحولــت المرتفعــات الجبليــة الســاحلية مــن حالــة مجتمعيــة هامشــية إلــى ســاحة حــرب 
ماديــة وأيديولوجيــة احتــدم عليهــا النــزاع بيــن الجيــوش اإلمبراطوريــة لألمــة المســيحية الالتينيــة، والفدائييــن 
اإلســماعيليين، وأخيــًرا الزنكييــن واأليوبييــن بوصفهــم وكالء للنزعــة الســنية الناهضــة. تحــت وطــأة الضغــط 
المالــي والعســكري، رّص العلويــون صفوفهــم وســّلموا زمــام أمرهــم ألي قيــادة ممكنــة، فتــارة دعمــوا الزعيم 
اإلســماعيلي حيــن اقتضــت الضــرورة، وتــارة رضخــوا لســلطة المكــزون الســنجاري الجديــدة بهــدف حمايــة 
مجتمعهــم مــن العالــم الخارجــي. خــرج العلويــون مــن القــرن الثانــي عشــر علــى شــاكلٍة لــم يكونــوا عليهــا 

مــن قبــل؛ لكنهــا ســتعّرفهم )بوصفهــم أقليــة(.
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بوصفهــم أقليــة، لــم يكــن العلويــون اســتثناًء بقــدر مــا كانــوا توضيًحــا نمطًيــا للتطــور العــام الــذي شــهده 
ــل أن  ــة( قب ــديدي )الهرطق ــوا ش ــم يكون ــم ل ــطى: فه ــرون الوس ــالل الق ــط خ ــرق األوس ــي الش ــع ف المجتم
ــة  ــورة فاضح ــن( بص ــوا )مذهبيي ــم يكون ــم؛ ول ــن القوي ــر الدي ــون معايي ــيون والبويهي ــاء العباس ــس الفقه يؤس
قبــل مجابهتهــم نظراءهــم الــدروز، واإلســماعيليين، واإلمامييــن، وأخيــًرا الســنّة؛ كمــا لــم يكونــوا )قبلييــن( 

ــروا علــى االنتظــام عســكرًيا فــي القــرن الثانــي عشــر. بصــورة حــادة قبــل أن ُيجَب
الفصل الثاني: ما وراء المالذ الجبلي: العلوية والدولة السنّية )من القرن الثالث عشر إلى 

الخامس عشر(

ــة حــول حــدود  ــه معهــا مــن مناقشــة داخلي ــذات ومــا جلبت يظهــر هــذا الفصــل مســيرة االنطــواء علــى ال
ــد  ــي أبع ــر تكوين ــا أث ــي كان له ــة الت ــذه المناقش ــة، »ه ــية العلوي ــدود األرثوذكس ــة وح ــة العلوي ــلطة الديني الس
ــة القروســطية  ــارات الشــيعية أو الســنّية األخــرى؛ لــم تذكــر التواريــخ العربي مــن أي صــراع مزعــوم مــع التي
الجماعــة العلويــة علــى اإلطــالق، وقــد اســتفادت هــذه الجماعــة، بحســب مصــادر التراجــم الخاصــة بهــا، 
مــن المبــاالة المســؤولين األيوبييــن والمملوكييــن فــي العصــور الوســطى المتأخــرة أو حتــى تســامحهم. يركــز 
هــذه الفصــل بصــورة خاصــة علــى حملــة تأديبيــة ضــد العلوييــن فــي منطقــة جبلــة فــي عــام 1318، هــذه 
الحملــة التــي أصبــح مــن المعتــاد تقديمهــا مثــااًل عــن سياســة مملوكيــة عامــة ضــد العلوييــن، لكنهــا كانــت 
فــي الحقيقــة نتيجــة تمــرد ضريبــي محلــي، وتمــت الحًقــا إعــادة تفســيرها فــي األدبيــات الســنية )المتدّينــة( 
ــا. لقــد تحّولــت فتــوى ابــن تيميــة الشــهيرة، وهــي أحــد المصــادر الســنية القليلــة فــي  بوصفهــا صراًعــا دينيًّ
ــًرا عــن الــرأي الواحــد والثابــت لألرثوذكســية  ــة العلوييــن، لتصبــح اليــوم تعبي تلــك المــدة التــي ذكــرت مّل
المســلمة حــول العلوييــن، فــي حيــن إن ابــن تيميــة نفســه كان منبــوًذا، ولــم يكــن آلرائــه أي تأثيــر فــي الفكــر 
المملوكــي أو العثمانــي حتــى القــرن الثامــن عشــر، ويمكــن إثبــات هــذا األمــر«. وفــي نهايــة هــذا الفصــل، 
يحاجــج الكاتــب »بــأن كداســترو الضرائــب العثمانــي المبكــر يعــد أفضــل مصــدر لـــ )السياســة( المملوكيــة 
ــب  ــل ضرائ ــة بتحصي ــة المتمثل ــة المملوكي ــت الممارس ــق ومأسس ــذه الوثائ ــت ه ــد تابع ــن، فق ــاه العلويي تج

خاصــة بالعلوييــن، مــا يثبــت أن الســلطات المملوكيــة اعترفــت بهــم جماعــًة.«
ــكة(  ــه )المتماس ــوي بصيغت ــع العل ــا للمجتم ــع تكريًس ــي الواق ــده ف ــن ع ــا يمك ــل »م ــذا الفص ــج ه يعال
ــل  ــة، ب ــنّية أو مملوكي ــل س ــردة فع ــن ل ــّرض العلويي ــم يع ــيعي ل ــّد الش ــع الم ــش »أن تراج ــدة.« ويناق الجدي
العكــس، أتــاح لذلــك المجتمــع تعزيــز قيادتــه وهويتــه الدينيــة وموقعــه فــي مواجهــة الدولــة علــى المســتوى 
المحلــي«. كمــا يعــرض هــذ الفصــل مــا شــهد القــرن الثالــث عشــر »جــدااًل حــاًدا فــي مــا يتعلــق بحــدود 
ــم  ــاء بوصفه ــس العلم ــي وتكري ــا النهائ ــدة قوامه ــاء العقي ــي إعط ــاهم ف ــدااًل س ــة؛ ج ــية العلوي األرثوذكس
ســلطة دينيــة للجماعــة بــال منــازع، مــا أفضــى بالمحصلــة إلــى إزاحــة الديــن عــن مجــال الحيــاة اليوميــة«. 
ويبنــد الكاتــب الســياق التاريخــي لهــذا الفصــل تحــت عناويــن فرعيــة هــي: هزيمــة االســحاقية والخــالف 
الحلولي-الثامنــة. العالقــات مــع ســلطات الدولــة واإلســماعيليين. ابــن تيميــة وسياســة االضطهــاد. انتفاضــة 

ــن.  ــاه العلويي ــة تج ــك المالي ــة الممالي 1318. سياس

ــة  ــن فــي نهاي وينهــي الكاتــب هــذا الفصــل بالحديــث عــن »متالزمــة االضطهــاد«، فيقــول: » وأن العلويي
المطــاف لــم يختلفــوا، مــن وجهــة نظــر إداريــة، عمــن ســواهم مــن )الفــرق( الدينيــة أو القبليــة أو المحــّددة 
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اقتصادًيــا. ولــم يكــن ممكنـًـا، مــن جانــب آخــر، لدولــة تّدعــي شــرعية دينيــة أن تقــّر علنـًـا باالبتــداع المجافــي 
ــح  ــو مصطل ــا )وه ــطية دائًم ــوص القروس ــي النص ــتخدامه ف ــد اس ــري( عن ــح )نصي ــن. كان مصطل ــذا الدي له
ــف لتبريــر فــروض جمعيــة معينــة،  لــم ُيســتعمل مطلًقــا مــن قبــل العلوييــن أنفســهم( جوهرًيــا وتمييزًيــا، ُوظِّ
إجــراء تأديبــي تقــوم بــه الدولــة، أو إدانــة أخالقيــة بســيطة وذاتيــة النفــع. وتؤّكــد المحدوديــة المتأصلــة فــي 
مصادرنــا المكتوبــة عــن هــذه المــدة أهميــة عــدم فــرض ســردية شــاملة حصريــة تتمحــور حــول )االضطهــاد( 
و)المــالذ جبلــي( علــى تاريــخ العلوييــن تحــت الحكــم المســلم الســنّي. إضافــة إلــى الحكــم الذاتــي الواضح 
ألي مــن ســكان األريــاف القاطنيــن فــي أراٍض يتعــذر بلوغهــا، والضعــف الحتمــي للدولــة مــا قبــل الحديثــة، 
لــم يشــترك العلويــون كلهــم بوضــع منتظــم وموحــد فــي ظــل الســيادة المملوكيــة أو العثمانيــة: إذ لــم يمنــع 
العنــف المجتمعــي بينهــم وبيــن اإلســماعيليين فــي منطقــة معينــة وجــود تعــاون وحســن جــوار بينهمــا فــي 
منطقــة أخــرى؛ كمــا لــم تنعكــس ثــورة الضرائــب فــي جبلــة ســلًبا علــى العالقــات الودية مــع ممثلــي الحكومة 
فــي حمــاة؛ واألهــم مــن هــذا كّلــه، ال يمكــن مســاواة الخطــب الالذعــة والذائعــة الصيــت لعلمــاء منفرديــن 

بموقــف ســنّي شــامل تجــاه الطائفــة.
الفصل الثالث: المسح والعقاب، إدماج العلويين في اإلمبراطورية العثمانية )1645-1516(

يظهــر هــذا الفصــل مــن الكتــاب، مــدى هيمنــة الدولــة العثمانيــة علــى المنطقــة فــي القــرن الســادس عشــر، 
كمــا يقــوم الكاتــب بإثبــات امتنــاع العثمانييــن عــن أي محاولــة إلبــادة الســكان العلوييــن، بــل تحصيــل أكبــر 
مبلــغ ممكــن مــن العائــدات الضريبيــة. ويقــدم هــذا الفصــل أوامــر تنفيذيــة عثمانيــة مــن أجــل البرهنــة علــى 
أن الحكومــة فــي اإلمبراطوريــة العثمانيــة نظــرت إلــى حــوادث قطــع الطريــق فــي الجبــال الســاحلية التــي قــام 

بهــا علويــون بوصفهــا مشــكلة اجتماعيــة وليســت دينيــة.
الفصل الرابع: عهد السيادة الذاتية، أعيان علويون بصفتهم ملتزمين عثمانيين

يبرهــن هــذا الفصــل أن ضعــف ســلطة المركــز العثمانــي فــي األطــراف، أو اكتســاب األقاليــم ســلطة أميــر 
ــة  ــالت علوي ــلطات عائ ــذه الس ــتخدام ه ــه اس ــد رافق ــر، ق ــن عش ــرن الثام ــاء الق ــز، أثن ــاب المرك ــى حس عل
ــا فــي المنطقــة، هــذه العائــالت اســتفادت بدورهــا مــن التطــور غيــر المســبوق  معروفــة أنهــا ملتزمــة ضريبيًّ
ــان؛ يحاجــج هــذا الفصــل أيًضــا  ــح طبقــة حقيقــة مــن مالكــي أراضــي األعي ــة، لتصب ــغ التجاري لزراعــة التب
بــأن تعاظــم الفــروق االجتماعيــة ضمــن المجتمــع العلــوي، وليــس تعاظــم االضطهــاد الخارجــي، أدى إلــى 
ــة نحــو الســهول الســاحلية  تصاعــد )التحــّول العشــائري( فــي هــذا المجتمــع، وإلــى اتســاع الهجــرة العلوي

ــا الحاليــة. والداخليــة، إضافــة إلــى اســتيطان العلوييــن فــي إقليــم هاتــاي فــي تركي
الفصل الخامس: إصالح إمبراطوري واستعمار داخلي، المجتمع العلوي في مواجهة 

الحداثة )1888-1808(

يتصــدى الفصــل الخامــس للقــرن التاســع عشــر، ولحقبــة اإلصالحــات العثمانيــة. يبــدأ الفصــل بإظهــار 
دخــول طبقــة األعيــان العلوييــن المتزايــد فــي صــراع مــع مســؤولين عثمانييــن شــبه مســتقلين خــالل مرحلــة 
تفتــت الســلطة اإلمبراطوريــة العثمانيــة فــي بدايــة ذلــك القــرن، مــا أدى إلــى عــّد المجتمــع العلــوي للمــرة 
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ــأن  ــج ب ــب ليحاج ــل الكات ــم ينتق ــي. ث ــع العثمان ــن المجتم ــن م ــة والمنبوذي ــن الهراطق ــة م ــى جماع األول
ــة تحــت ســلطة  ــة قمعي ــدأ بعــد ذلــك بالتعــرض المتنامــي إلجــراءات هندســة اجتماعي المجتمــع العلــوي ب
ــل الدينــي. لكــن  ــد اإللزامــي والتحوي ــي، مــن بينهــا التجني ــد الثان ــد الحمي ــم تحــت ســلطة عب التنظيمــات ث
وفــي الوقــت نفســه، بينمــا كان العلويــون يقاومــون الجهــد الرامــي إلــى اســتيعابهم، بــدؤوا باســتخدام فوائــد 
ــة اإلنشــاء، وربمــا ســاعدهم  ــة حديث التعليــم العمومــي الحديــث والتمثيــل النســبي ضمــن المجالــس البلدي

ذلــك علــى اكتشــاف صوتهــم الخــاص بوصفهــم جماعــة سياســية للمــرة األولــى.
الفصل السادس: ليسوا مواطنين بعد، العروبة، والكمالية، والعلويون )1936-1888(

ــر،  ــي المتأخ ــد العثمان ــات العه ــد حكوم ــتمرة لجه ــة المس ــب االزدواجي ــادس »بتعّق ــل الس ــوم الفص يق
واالنتــداب الفرنســي، والعهــد الجمهــوري التركــي الرامــي إلــى إدمــاج العلوييــن فــي الدولــة الحديثــة. وبعــد 
فحــص مفهومــات المواطنــة فــي العهــد الحميــدي وعهــد تركيــا الفتــاة علــى حــد ســواء مثــل مــا تــم تطبيقهــا 
ــا  ــي قادته ــة الت ــة العلوي ــة والفكري ــة( األدبي ــى )اليقظ ــوء عل ــل الض ــي الفص ــم، يلق ــم يت ــن أو ل ــى العلويي عل
باســم المجتمــع العلــوي طبقــة جديــدة مــن المثقفيــن العلوييــن عشــية الحــرب العالميــة األولــى«. و يقــول 
الكاتــب: إن المقاومــة العلويــة الكبيــرة لقــوات االحتــالل الفرنســي فــي مرحلــة 1918، والتــي ظهــرت مــن 
ــة مــن  ــا لســلطة الغريــب أو نســخة محلي ــم تشــّكل رفًضــا محلًي رحــم هــذا الحــدث الجمعــي المفصلــي، ل
القوميــة العربيــة، بحســب مــا تزعــم األدبيــات الموجــودة، وإنمــا كانــت بخــالف ذلــك جهــًدا ُبــذل بالتنســيق 
مــع القــوات التركيــة الكماليــة، ويجــب بنــاء عليــه النظــر إليــه بصفتــه جــزًءا مــن حملــة »الجبهــة الجنوبيــة« 
)لحــرب التحريــر( التركيــة«. وُيخَتــم الكتــاب »بنظــرة مقاِرنــة إلــى المصائــر المختلفــة للمجتمعــات العلويــة 
فــي كل مــن ســورية وتركيــا مــا بعــد الحــرب العالميــة األولــى، ويقتــرح أن علويي ســورية كانــوا منقســمين من 
حيــث المبــدأ حــول مســألة دعــم، أو مقاومــة، تشــكيل دولــة )علوييــن( منفصلة تحــت الحكــم الفرنســي؛ وقد 
كان لهــذا االنشــطار الثنائــي تبعــات مهمــة خــالل مفاوضــات االتفاقيــة الســورية الفرنســية فــي عــام 1936، 
وينتهــي بهــا هــذه العــرض المتسلســل زمنًيــا، ويمكــن القــول إن أصــداء هــذه التبعــات مــا تــزال تتــردد إلــى 
يومنــا هــذا. أمــا الســكان العلويــون فــي جنــوب تركيــا فقــد ُأخضعــوا لسياســات اســتيعاب جذريــة، وحتــى 
ــدى  ــدة الم ــار بعي ــا آث ــا كان له ــوري، ربم ــعب الجمه ــزب الش ــة لح ــة الحديدي ــلطة القبض ــت س ــة، تح عرقي
متناقضــة بعــض الشــيء، تتمثــل بكونهــم يشــكلون اآلن ضمــن تركيــا أقليــة طائفيــة آمنــة ومدركــة لذاتهــا إلــى 

درجــة أكبــر مــن أقرانهــم فــي ســورية«.
وفــي الخالصــة، يقــول الكاتــب: يســتدعي إنتــاج تاريــخ للعلوييــن، أو أي جماعــة أخــرى الُتعــّرف جوهرًيــا 
علــى أســاس دينهــا، ومواجهــة التحّيــز المذهبــي للمصــادر نفســها. إن أي نــّص مكتــوب، أطروحــة الهوتيــة 
أكان، أم كتاًبــا فــي الملــل والنحــل، أم ســرًدا لوقائــع تاريخيــة، أم فرماًنــا إمبراطورًيــا، أم روايــات رّحالــة، يحدد 
العلوييــن )أو النصيرييــن( علــى هــذا النحــو ســيوّجه االهتمــام تلقائًيــا إلــى تفّردهــم وتنافرهــم المحتمــل مــع 
ــس علــى نصــوص كهــذه ســيركز بالضــرورة علــى حــوادث  بقيــة المجتمــع. بالنتيجــة، فــإن أي تاريــخ مؤسَّ
ــًرا فــي تفاعلهــم مــع اآلخريــن،  ُمثبتــة لكنهــا بالنهايــة معزولــة، حيــث كانــت معتقداتهــم الدينيــة عامــاًل مؤث
ومبالًغــا أحداًثــا متفرقــة مــن النــزاع المذهبــي، ومفســًرا القمــع الضريبــي اضطهــاًدا، وآخــًذا اآلراء التحقيريــة 
لفقهــاء األرثوذكســية بوصفهــا تجربــة حقيقيــة ُمعاشــة. وبهــذه الطريقــة أصبــح مــن الطبيعــي، فــي األدبيــات 
األكاديميــة معظمهــا وفــي جــزء كبيــر مــن الصحافــة التــي تكتــب عــن ســورية اليــوم، عــرض ألــف عــام مــن 
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التاريــخ العلــوي كمــا لــو أنهــا ممثَّلــة ومختزلــة فــي فتــوى مــن فتــاوى ابــن تيميــة، أو إلــى مجــزرة فــي حلــب 
لــم تحــدث قــّط فــي واقــع األمــر. وكمــا أصبحــت النزعــة الطائفيــة نبــوءة تحقــق ذاتهــا فــي الحــرب األهليــة 
الدائــرة حالًيــا، فــإن بنــاء تاريــخ العلوييــن بوصفــه تاريًخــا مــن التهميــش واالضطهــاد هــو فــي الحقيقــة برهــان 
دائــري، أي برهــان يســتخدم كحقيقــة مــا يريــد إثباتــه«. ويضيــف الكاتــب: إذا كان صعــود األنظمــة المملوكيــة 
واأليوبيــة وتعاظــم ســماتها ومهاراتهــا البيرقراطيــة أواخــر القــرون الوســطى قــد فــرض قيــوًدا ماليــة وسياســية 
ــادر  ــإن المص ــنية، ف ــر الس ــكانية غي ــات الس ــن الجماع ــم م ــماعيليين، وغيره ــن، واإلس ــى العلويي ــدة عل جدي
المتوفــرة لدينــا ال تدعــم الزعــم القائــل بتزايــد الراديكاليــة الدينيــة أو وجــود اضطهــاد دينــي معّمــم. بصــورة 
خاصــة، فإنــه مــن الممكــن البرهــان علــى أن اآلراء التشــريعية البــن تيميــة وغيــره مــن فقهــاء األرثوذكســية 
ــي  ــبان إال ف ــون بالحس ــاء العثماني ــا العلم ــم يأخذه ــي، ول ــام المملوك ــام النظ ــَظ باهتم ــم تح ــددين ل المتش
القــرن الثامــن عشــر؛ إننــا أمــام حالــة وحيــدة مــن عنــف الدولــة المنّظــم ضــد العلوييــن عــام 1318، حالــة 
ــة،  ــك الحقب ــن تل ــن م ــر متديني ــون وغي ــون متدين ــا مؤرخ ــيرات قّدمه ــن التفس ــع م ــف واس ــن طي ــفت ع كش
ــى  ــاًل عل ــة دلي ــذه الحال ــذ ه ــن أخ ــال يمك ــر، ف ــدي المنتظ ــور المه ــاء ظه ــي، وادع ــرد ضريب ــن تم ــت م نتج
قمــع مذهبــي مســتمر. بــداًل مــن ذلــك ارتأينــا أنــه ال ينبغــي اســتنتاج طبيعــة )السياســة( المملوكيــة المتأخــرة 
والعثمانيــة المبكــرة مــن كتابــات تاريخيــة مبعثــرة، وإنمــا مــن دفاتــر اإلحصــاءات العثمانيــة التــي تشــير إلــى 
ــة  ــرى العلوي ــى الق ــال، عل ــم الرج ــة دره ــي ضريب ــن، ه ــة بالعلويي ــة خاص ــا ضريب ــد فرض ــن ق أن كال النظامي
معظمهــا فــي المنطقــة بوصفهــا جــزًءا مــن واجباتهــم الضريبيــة العامــة. إن تطــّور )وأحياًنــا تعليــق( مســتحقات 
الدرهــم، إضافــة إلــى ضرائــب أخــرى اســتهدفت النبيــذ الــذي ينتجــه العلويــون بصــورة خاصــة، واســتخدام 
وجهــاء علوييــن بوصفهــم ملتزميــن أو جبــاة ضرائــب عثمانييــن، إنمــا يدلــل علــى المــدى الــذي بلغــه إدمــاج 

المجتمــع العلــوي فــي اإلدارة المحليــة العثمانيــة خــالل الحقبــة الحديثــة المبكــرة.
ويختــم الكاتــب كتابــه هــذا بالقــول: مــع بلــوغ الدمــار فــي ســورية مســتويات جديــدة يصعــب تحّملهــا، فــإن 
ــا  ــى. وبينم ــت مض ــن أي وق ــر م ــى أكث ــم المعن ــدو عدي ــوي يغ ــخ العل ــة التاري ــي طبيع ــت ف ــى الب ــعي إل الس
يبقــى مســتحياًل لألســف تصــّور مــآل الصــراع الحالــي فــي ســورية، فضــاًل عــن آثــاره علــى المــدى البعيــد، 
ــًدا: ســتضع  ــدو أكي ــة، يب ــا مماثل ــة لبلــدان عايشــت أوضاًع ــاًء علــى التجــارب الحديث ــًدا، بن إال أن أمــًرا وحي
الحــرب أوزارهــا فــي النهايــة، وحينمــا تفعــل، ســيعيد ســكان ســورية، اســتمروا فــي العيــش ضمــن الحــدود 
ــاري،  ــادي والتج ــاون االقتص ــض التع ــتأنفون بع ــم، وسيس ــاء بلده ــن بن ــها أم ال، مجتمعي ــية نفس الجيوسياس
ــا  ــة. عندم ــة والمصالح ــن الحقيق ــا م ــدار م ــاد مق ــد، إيج ــتقبل بعي ــي مس ــا ف ــة، ربم ــي النهاي ــيحاولون ف وس
يأتــي ذلــك اليــوم، ســيكون أمــام العلوييــن، والســوريين مجتمعيــن، خيــار يتعلــق بالنمــاذج التاريخيــة التــي 
ســيعتمدون عليهــا؛ هــل ســيعّرف موقــع العلوييــن ضمــن المجتمــع األكبــر تاريخًيــا أمثــال ابــن تيميــة ومحمــد 
المغربــي أم أمثــال مدحــت باشــا وضيــاء بيــك؟ هــل ســيختار المــرء أن )يتذّكــر( انتفاضــة جبلــة عــام 1318 
ــارا  ــي الشــّلف وق ــة لعل ــي الســيرة المهني ــى التفــاؤل ف ــا يدعــو إل ومجــزرة حلــب عــام 1516، أم ســيجد م
محمــد باشــا، وفــي لجــان التعليــم المشــتركة والمجالــس البلديــة لحقبــة اإلصــالح العثمانــي، وفــي الرؤيــة 
ــو  ــا وال ه ــس ميًت ــي لي ــم، الماض ــا نعل ــد؟ كم ــليمان األحم ــي أو س ــح العل ــل صال ــخاص مث ــية ألش السياس

ــاء وطنهــم امتــالك ماضيهــم. ــة بمــكان أن يســتعيد العلويــون، وجيرانهــم، وأبن ــه مــن األهمي مــاٍض، وإن
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