
 العددان السابع والثامن -  تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

مجلــــة فصلّيــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

أدب السجون

 حوار العدد؛

شريعة طالقاني

إبراهيم صموئيل

مصطفى خليفة

 نادية بلكريش؛

الزمن النفسي في الرواية السجنّية 

 فواز حداد؛

هل للسجن أدب؟

 عالء الرشيدي؛

المسرح داخل المعتقل

 شخصية العدد؛

الراحل غّسان الجباعي

في هذا العدد



العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مراجعات وعروض كتب 

ــة  ــوريا: الهوي ــي س ــورة ف ــازور »الث ــن م ــاب كيفي ــة لكت ــة نقدي مراجع
والشــبكات والقمــع«

من الحراك المدني السلمي إلى الحرب األهلية واالستقطاب الطائفي

مراجعة: حسام الدين درويش

باحــث ســوري، أســتاذ ومحاضــر فــي قســم الدراســات الشــرقية بكليــة الفلســفة فــي جامعــة 
كولونيــا بألمانيــا، وفــي قســم الفلســفة/ جامعــة ديســبورغ- إيســن بألمانيــا. حاصــل علــى 
شــهادة الدكتــوراه مــن قســم الفلســفة فــي جامعــة بــوردو مونتيــن/ فرنســا فــي تخصــص 
)الهيرمينوطيقــا ومناهــج البحــث فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة(. نشــر كتابيــن باللغــة 
مــة باللغتيــن العربيــة 

َّ
الفرنســية وكتابيــن باللغــة العربيــة وعشــرات األبحــاث والدراســات المحك

واإلنكليزيــة، عــن الهيرمينوطيقــا والفكــر العربــي واإلســالمي والفلســفة السياســية، فــي 
ــة. ــة واأللماني ــات العربي ــالت والمؤسس ــث والمج ــز البح مراك

حسام الدين درويش

Revolution in Syria: Identity, 
Networks, and Repression

Book Title

Kevin Mazur
Princeton University, New Jersey

Author

Cambridge University Press 
(July 8, 2021)

Publisher 

Language English
300 pagesHardcover 
1108843271ISBN-10 
978-1108843270ISBN-13
 6.25 x 1 x 9.25 inchesDimensions

-
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فــي كتابــه الصــادر حديًثــا )2021(، »الثــورة فــي ســوريا: الهويــة والشــبكات والقمــع«(1)، يحــاول كيفيــن 
مــازور اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس اآلتــي: كيــف تحــول تحــدٍّ مدنــيٌّ غيــر عنيــٍف إلــى حــرٍب أهليــٍة إثنيــٍة، 
يــن للنظــام الحاكــم، وأثننهــا، بحيــث جعلهــا تنحصــر فــي مطالــب إثنيــٍة؟  ــق مطالــب المتحدِّ ومــا الــذي ضيَّ
ا التــي يقدمهــا مــازور/ الكتــاب لإلجابــة عــن هــذا الســؤال، ولرؤيتــه لمــا حصــل،  والخطــوط العريضــة جــدًّ
ــٌة علــى النظــام  ــٌة/ علوي ــٌة إثني ــا، تتمثــل فيمــا يلــي: ثمــة هيمن فــي العــام األول مــن الثــورة الســورية، عموًم
الحصــري/ اإلقصائــي إثنيًّــا، أي النظــام الــذي يقصــي غيــر العلوييــن عموًمــا، والســنة خصوًصــا؛ لكــنَّ ذلــك 
ــة.  ــة الطائفي ــة/ الديني ــدود اإلثني ــاوز الح ــع، تتج ــع المجتم ــات م ــن العالق ــبكًة م ــك ش ــام )كان( يمتل النظ
ــا للنظــام، ثمــة دوٌر  ــة إثنيًّ ــة/ اإلقصائي ــة الحصري ــدور األساســي للبني ــى ال ــة إل ــه إضاف ــاب أن ويحاجــج الكت
مهــمٌّ لهــذه الشــبكة فــي االنتفاضــة الســورية، عموًمــا، وفــي تحديــد )عــدم( مشــاركة الســوريين فيهــا، وفــي 
د علــى أن تلــك الشــبكة لــم تكــن، غالًبــا، أداًة  محــاوالت النظــام إخمادهــا واحتوائهــا، خصوًصــا؛ لكنــه يشــدِّ
ــأ  ــًدا، لج ــا أو تحدي ــبب، خصوًص ــذا الس ــه له ــلمية؛ وأن ــعبية الس ــة الش ــات االحتجاجي ــة التحدي ــًة لتهدئ كافي
النظــام إلــى العنــف، فــي مواجهــة تلــك التحديــات االحتجاجيــة، فأفضــى ذلــك، بالنتيجــة، إلــى تحــول تلــك 

التحديــات الســلمية »الوطنيــة« إلــى مواجهــٍة عنيفــٍة إثنيــٍة/ طائفيــٍة.
ن من  ــل مــازور إجابتــه عــن الســؤال المذكــور، وعــن األســئلة األساســية المتصلــة بــه، فــي كتابــه المكــوَّ فصَّ
تســعة فصــوٍل، يتضمــن أولهــا »المقدمــة«، ويحتــوي آخرهــا »الخاتمــة«. إضافــة إلــى ذلــك، يتضمــن الكتاب، 
الــذي يقــع فــي 306 صفحــاٍت، عــدًدا مــن المالحــق والفهــارس واللوائــح، مــن بينهــا الئحــٌة مطولــٌة بأســماء 
ــا للكتــاب، بأســئلته الرئيســة وافتراضاتــه وأطروحاتــه  المراجــع. يتضمــن الفصــل األول مقدمــًة أو تقديًمــا عامًّ
وإطــاره النظــري وأقســامه أو فصولــه. أمــا الفصــل الثانــي فيتضمــن عرًضــا لإلطــار النظــري الذي يتأســس عليه 
الكتــاب، ويؤســس لــه، ويناقــش تفاصيلــه، فــي الحالــة الســورية، فــي الفصــول التاليــة. ففــي الفصــل الثالــث، 
يشــرح مــازور الخلفيــة التاريخيــة والبنيــة العامــة لأوضــاع فــي ســوريا، عنــد انطــالق الثــورة والســورية عــام 
ــارزة والمهمــة فــي العــام األول مــن  2011. وفــي الفصــل الرابــع، يعــرض ســيرورة أو تطــور األحــداث الب
ــة الخمســة للصراعــات أو النزاعــات فــي االنتفاضــة الســورية.  االنتفاضــة الســورية، ويقــدم األنمــاط المثالي
أمــا الفصــالن الخامــس والســادس فيدرســان أنمــاط التعبئــة والحــراك فــي االنتفاضــة الســورية. وفــي حيــن أن 
الفصــل الخامــس يبيــن أســباب انخــراط بعــض الســوريين فــي االنتفاضــة، خــالل األشــهر األولــى منهــا، فــإن 
الفصــل الســادس يبيــن أســباب امتنــاع ســوريين آخريــن عــن االنخــراط فــي تلــك االنتفاضــة. وفــي الفصليــن 
الســابع والثامــن يحــاول مــازور شــرح أو تفســير التحــول الــذي طــرأ علــى الحــراك الســوري الــذي انتقــل، 
ــى  ــاض عل ــًة ُتخ ــا أهلي ــون حرًب ــى أن يك ــًة إل ــلميًة مدني ــًة س ــه انتفاض ــن كون ــره، م ــة نظ ــن وجه ــا، م تدريجيًّ
ــي،  ــي/ الطائف ــف اإلثن ــى العن ــال إل ــيرورة االنتق ــرح س ــابع يش ــل الس ــٍر. فالفص ــدٍّ كبي ــى ح ، إل ــيٍّ ــاٍس إثن أس
ــرد المجتمعــي عليهــا. أمــا الفصــل الثامــن،  ــة وال ــة للدول ــاول، بالدرجــة األولــى، االســتراتيجية القمعي ويتن
فيتنــاول االنتفاضــة فــي بعــض المناطــق المحليــة ذات األغلبيــة الكرديــة، حيــث حصلــت أثننــٌة للنــزاع، لكــن 
تلــك األثننــة بقيــت ســلميًة. ويتضمــن الفصــل التاســع/ األخيــر بعــض الخالصــات واالســتنتاجات المتعلقــة 
بديناميــات الصــراع فــي ســوريا، بعــد آذار/ مــارس 2012. وســأعرض، فيمــا يلــي، لمضاميــن كل الفصــول، 

ثــم أقــدم بعــض الماحظــات النقديــة المكثفــة والموجــزة.

(1) Kevin Mazur, Revolution in Syria: Identity, Networks, and Repression (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2021).

-
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مراجعات وعروض كتب 

تتضمــن المقدمــة عرًضــا إلشــكالية الكتــاب وأطروحتــه الرئيســة، وتعريًفــا بأقســامه وببعــض أهــم أفــكاره 
ــتثناء  ــة. وباس ــة المهم ــة والمنهجي ــة/ المفاهيمي ــات االصطالحي ــض التوضيح ــى بع ــًة إل ــه، إضاف ومضامين
ــاول االنتفاضــة الســورية فــي عامهــا األول، مــن آذار/  الفصــل األخيــر/ الخاتمــة، يقتصــر الكتــاب علــى تن
مــارس 2011 إلــى آذار/ مــارس 2012؛ ويســعى إلــى توضيــح وتفســير األســباب التــي أفضــت إلــى أثننــة 
ــرى.  ــياقاٍت أخ ــي س ــا، ف ــدم تأثننه ــا أو ع ــدم أثننته ــياقات، وع ــض الس ــي بع ــة، ف ــك االنتفاض ــن تل أو تأثن
وأطروحــة الكتــاب األساســية هــي أن االنتفاضــة الســورية قــد تأثننــت أو تمــت أثننتهــا، لعوامــل عديــدٍة يأتــي 
ــر لــدى  ــا. وال تتوف ــيٌّ إثنيًّ / إقصائ ــم فــي ســوريا هــو نظــاٌم حصــريٌّ فــي مقدمتهــا أن النظــام السياســي القائ
هــذا النــوع مــن األنظمــة أدواٌت كثيــرٌة، غيــر اســتخدام العنــف، لمواجهــة التحديــات/ االحتجاجــات التــي 
ــة أو التأثنــن المذكوريــن. وفــي توضيحــه  يمكــن أن تواجهــه. وهــذا العنــف هــو العامــل الرئيــس فــي األثنن
للمفــردات/ المفاهيــم األساســية التــي اختارهــا فــي هــذا الكتــاب، يشــير مــازور إلــى أنــه علــى الرغــم مــن 
أن الحديــث عــن االختالفــات الدينيــة )بيــن المنتميــن إلــى الديــن الواحــد( يتــم عــادًة، فــي ســوريا والعالــم 
العربــي اإلســالمي عموًمــا، وفــي العالــم الغربــي األكاديمــي أيًضــا، مــن خــالل مفــردات الطائفــة والطائفيــة 
والتطييــف، فــإن كتابــه يتعامــل مــع تلــك االختالفــات علــى أنهــا نــوٌع فرعــيٌّ مــن أنــواع االختالفــات اإلثنيــة، 
ويحيــل عليهــا بهــذه المفــردات تحديــًدا: إثنيــة، أثننــة/ تأثنــن ... إلــخ. كمــا أنــه يســتعمل مفــردة »النظــام« 
ــردة  ــن مف ــا وبي ــي بينه ــز المفاهيم ــى التماي ــديد عل ــع التش ــوريا، م ــي س ــة ف ــلطة الحاكم ــى الس ــة عل لإلحال
ــٌة  ــه: هيمن ــن في ــاٍء إثنيي ــٍة وإقص ــود هيمن ــي وج ــن ف ــام تكم ــذا النظ ــية له ــمة األساس ــرى أن الس ــة. وي الدول
لعلويــٍة، بالدرجــة األولــى، وإقصــاٌء لســنٍة، بالدرجــة األولــى أيًضــا. لكــن »الهيمنــة العلويــة« المذكــورة تعنــي، 
تحديــًدا، أن أفــراًدا علوييــن )فــي معظمهــم( هــم المهيمنــون فــي النظــام السياســي القائــم وعليــه، وال تعنــي 
ــب مــازور الحديــث عــن »نظــام  ــة أو الحاكمــة. وعلــى هــذا األســاس، تجنَّ أن الطائفــة، ككل، هــي المهيمن

.minority regime »ــة األقلي
فــي الفصــل الثانــي، الموســوم ب »النظريــة«، يعــرض مــازور اإلطــار النظــري الــذي اســتند إليــه، فــي قراءتــه 
لالنتفاضــة الســورية، ويقــدم المزيــد مــن التوضيحــات االصطالحيــة/ المفاهيميــة والمنهجيــة المهمــة، حــول 
أثننــة/ تأثنــن االنتفاضــة الســورية وتحولهــا إلى حــرٍب أهليــٍة إثنيــٍة. فالعامالن الرئيســان المســتخدمان لتفســير 
ــك  ــتخدام ذل ــٍة، واس ــن جه ــا، م ــيٍّ إثنيًّ / إقصائ ــريٍّ ــٍم حص ــام حك ــود نظ ــا وج ــٍة هم ــٍة إثني ــرب أهلي ــام ح قي
النظــام العنــف فــي الــرد علــى التحديــات االحتجاجيــة/ الثوريــة التــي يواجههــا، مــن جهــٍة أخــرى. ويبــدو، 
ــون  ــن علوي ــى، يهيم ــٍة أول ــن ناحي ــورية. فم ــة الس ــي الحال ــودان ف ــن موج ــن العاملي ــر، أن هذي ــٍة أو أكث لوهل
ــر مــن فــرص العــرب الســنة، للحصــول علــى مــوارد  ــا، بفــرٍص أكب علــى نظــام الحكــم، ويحظــون، عموًم
ــا(؛  ــك، خصوًص ــى ذل ــة عل ــازات المترتب ــة، واالمتي ــاتها األمني ــي مؤسس ــة وف ــي الدول ــف ف ــة )التوظي الدول
ومــن ناحيــٍة ثانيــٍة، جــاء التحــدي االحتجاجــي مــن أطــراٍف ســنيٍة بالدرجــة األولــى. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
ــي ال تنســجم بســهولة مــع اســتخدام  ــة الســورية الت ــزة للحال ــرُّ مــازور بوجــود عــدٍد مــن الســمات الممي يق
العامليــن المذكوريــن فــي تفســير قيــام حــرٍب أهليــٍة إثنيــٍة فــي ســوريا. فمــن جهــٍة أولــى، شــارك فــي التحــدي 
ــدٌد  ــع ع ــن امتن ــي حي ــام؛ ف ــن النظ ــة م ــر المقصي ــة غي ــات اإلثني ــة/ الجماع ــن الجماع ــراٌد م ــي أف االحتجاج
ــة )الســنة( عــن المشــاركة فــي ذلــك التحــدي االحتجاجــي. ومــن جهــٍة  ــٌر مــن أفــراد الجماعــة المقصي كبي
ثانيــٍة، لــم يتبــنَّ النظــام الســوري الخطــاب الطائفــي/ التطييفــي تبنيًّــا صريًحــا، بــل أعلــن رفضــه القاطــع لهــذا 
الخطــاب. ومــن جهــٍة ثالثــٍة، أقــام النظــام الحاكــم شــبكًة مــن الصــالت والعالقــات الزبائنيــة والمصلحيــة مــع 

عــدٍد األفــراد واألطــراف المحليــة مــن الســنة.

-
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العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

ــز مــازور دراســته للحالــة الســورية علــى المواجهــة بيــن ممثلــي الدولــة/  انطالًقــا مــن هــذه المعطيــات، ركَّ
ــكال  ــن األش ــة/ تأثن ــير أثنن ــي، لتفس ــي/ المناطق ــتوى المحل ــي المس ــن، ف ــن االجتماعيي ــام والفاعلي النظ
لهــا إلــى حــرٍب أهليــٍة إثنيــٍة. واألطروحــات األساســية التــي تبناها  المختلفــة مــن االحتجاجــات األوليــة وتحوُّ

فــي هــذا الفصــل، هــي:
1(  الحرب األهلية اإلثنية وضٌع ثوريٌّ يتسم بمستوياٍت عاليٍة من العنف اإلثني.

ــٍة  ــا متنوعــًة بطريق ــة تكــون غالًب ــة اإلثني ــة مــن تحــدي األنظمــة االســتبدادية ذات الهيمن 2(  األشــكال األولي
ــة والمجتمــع، قبــل نشــوء ذلــك التحــدي. ع العالقــات القائمــة بيــن الدول ــوُّ تعكــس تن

ــدم  ــن ع ــة، لك ــة اإلثني ــة ذات الهيمن ــتراتيجي لأنظم ــار االس ــف الخي ــون العن ــح أن يك ــر المرج ــن غي 3(  م
امتالكهــا للكثيــر مــن األدوات والخيــارات، وضعــف أو هشاشــة صالتهــا بشــرائح واســعة مــن المجتمــع 
ــا، ومــن الجماعــة أو الجماعــات المقصيــة خصوًصــا، يمكــن أن يجعــل العنــف خيارهــا الوحيــد  عموًم

ــة. ــة الثوري ــدات االحتجاجي لمواجهــة التهدي
ــة  ــن تركيب ــر م ــة تغيِّ ــات االحتجاجي ــى التحدي ــا عل ــي إثنيًّ ــري/ اإلقصائ ــام الحص ــال النظ 4(  إن )ردود( أفع
المشــاركين فــي هــذه التحديــات ومطالبهــم. فعنــف ذلــك النظــام يفضــي علــى األرجــح إلــى تهميــش 
المطالــب الوطنيــة/ المواطنيــة للمحتجيــن، وجــذب فاعليــن اجتماعييــن جــدٍد ذوي قــدراٍت أو توجهــاٍت 

ــٍة أضيــق. ــٍة أكبــر، وشــعاراٍت وتعابيــر ومطالــب إثني عنفي
ــر الكتــاب للثــورات التــي تحصــل ضــد أنظمــٍة ســلطوية حصريٍة-إقصائيــٍة إثنيًّــا، ثــم تتأثنــن، وتتحــول  ُينظِّ
إلــى حــرٍب أهليــٍة إثنيــٍة، أي إلــى تفاعــالٍت قائمــٍة علــى العنــف اإلثنــي، بالدرجــة األولــى، بيــن المتحديــن/ 
ل نتيجــًة لعامليــن رئيســين: الســمة  المحتجيــن والنظــام القائــم فــي الكيــان السياســي. ويحصــل هــذا التحــوُّ
ــه.  ــي تواجه ــة الت ــات االحتجاجي ــى التحدي ــف عل ــه العني ــام، ورد فعل ــة للنظ ــة/ اإلقصائي ــة الحصري اإلثني
ــا  ــي إثنيًّ ــي يقيمهــا النظــام الحصــري/ اإلقصائ ــات الت ــرة لإلثني فعلــى الرغــم مــن أن شــبكة العالقــات العاب
ــف مــن قــوة أو شــدة تلــك الســمة الحصريــة اإلقصائيــة للنظــام، فــإن »اضطــرار« النظــام إلــى العنــف،  تخفِّ
ــم )جــزًءا كبيــًرا مــن( الشــبكة المذكــورة، ويفضــي  تجــاه التحديــات االحتجاجيــة التــي تهــدد حكمــه، يحطِّ
ــة االنتفاضــة أو تأثننهــا  ــه. وأثنن ــم والمتحديــن ل ــة/ تأثنــن المواجهــة بيــن النظــام القائ ــادة أثنن ذلــك إلــى زي
ــق/  ــون، وتضيي ــّدون المحتجُّ ــا المتح ــي إليه ــي ينتم ــات الت ــد للجماع ــق المتزاي ــق/ التضيُّ ــي التضيي يعن
ــق مطالبهــم، لتصبــح متعلقــًة بمصالــح تلــك الجماعــة، أكثــر مــن تعلقهــا بمصالــح جماعــاٍت مناطقيــٍة  تضيُّ
ــي  ــه، ف ــوع مواطني ــى خض ــي عل ــام السياس ــول النظ ــة حص ــره لكيفي ــي تنظي ــرى. وف ــٍة أخ ــٍة/ مواطني أو وطني
فتــرة االســتقرار السياســي، وللعوامــل التــي تفضــي إلــى زعزعــة ذلــك االســتقرار، يتبنــى مــازور مفهوميــن 
أساســيين: نمــوذج نظــام أو تنظيــم الحكــم the polity model، والوضــع الثــوري. فالمفهــوم األول يحيــل علــى 
ــة.  ــة/ الدول ــا الحكوم ــيطر عليه ــي تس ــرات الت ــوارد والخي ــى الم ــول عل ــى الحص ــي عل ــس االجتماع التناف
ويتفــاوت نصيــب األطــراف الداخلــة فــي ذلــك التنافــس؛ ولهــذا رأى مــازور ضــرورة دراســة هــذه المســألة 
فــي المســتوى المناطقــي، وليــس فــي المســتوى الوطنــي الكلــي أو العــام. ويبــدأ الوضــع الثــوري بالظهــور، 
ــان  ــأن تصبــح جــزًءا مــن الكي ــة الوضــع القائــم، وتطالــب ب عندمــا ترفــض الجماعــة أو الجماعــات المقصي
السياســي، وبحصولهــا علــى نصيبهــا مــن المــوارد والخيــرات المذكــورة. ويصنــف مــازور النزاعــات الناجمــة 
عــن ذلــك الوضــع الثــوري، انطالًقــا مــن معيــاري نطــاق هويــة )و(مطالــب المحتجيــن، ومــدى هيمنــة العنف 
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ــا لقــراءة ســيرورة االنتفاضــة  علــى تفاعلهــم مــع النظــام القائــم. وقــد اتخــذ هذيــن المعياريــن أساًســا نظريًّ
ــٌة تحــدث مــن األعلــى إلــى  ــٌة أو ســيرورٌة تزمني الســورية فــي عامهــا األول، وانطلــق مــن أن التطييــف عملي
األدنــى top-down process، مــن خــالل اإلقصــاء اإلثنــي، وممارســة العنــف القمعــي، علــى أســاس خليــٍط 
ــلطات/  ــلطات: س ــن للس ــن الفيبريي ــن المثاليي ــن النمطي ــزاوج بي ــي ت ــات الت ــرة لإلثني ــالت العاب ــن الص م
ــة  ــة قانوني ــالت عقالني ــلطات/ ص ــخصي، وس ــوالء الش ــة وال ــب والقراب ــى النس ــة عل ــة قائم ــالت تقليدي ص
قائمــة علــى قواعــد وأســس غيــر شــخصية وعلــى مســاواٍة مبدئيــٍة بيــن المواطنيــن. وفــي هــذا المزيــج، يقيــم 
النظــام الحصــري/ اإلقصائــي إثنيًّــا شــبكة عالقــات عابــرة لإلثنيــات، مــع اســتمراره فــي إعطــاء أفــراد اإلثنيــة 

المهيمنــة فرًصــا أكبــر للوصــول إلــى المــوارد التــي تتحكــم بهــا الدولــة.
ــا، يتضمــن اإلطــار النظــري الــذي يســتند إليــه  إضافــًة إلــى شــرح بنيــة النظــام الحصــري/ اإلقصائــي إثنيًّ
الكتــاب، ويبلــوره، رؤيــًة للســمات الرئيســة للصيــغ األوليــة مــن النزاعــات أو التحديــات االحتجاجيــة التــي 
يواجههــا النظــام المذكــور، ولــرد فعلــه علــى تلــك التحديــات. فتلــك التحديــات تبدأهــا، بالدرجــة األولــى، 
جماعــاٌت محليــٌة تفتقــر إلــى فــرٍص كافيــٍة للحصــول علــى المــوارد التــي تتحكــم بهــا الدولــة، مــن جهــٍة، 
ــال  ــع احتم ــرى؛ م ــٍة أخ ــن جه ــام م ــجها النظ ــي ينس ــات الت ــرة لإلثني ــات العاب ــبكة العالق ــارج ش ــون خ وتك
ــه  ــي ردود فعل ــه. وف ــام وعلي ــي النظ ــة ف ــات المهيمن ــة أو اإلثني ــراد اإلثني ــن أف ــدودٍة م ــٍة ومح ــاركٍة ضعيف مش
األوليــة علــى تلــك التحديــات، تكــون االســتراتيجية األوليــة والمرجحــة للنظــام هــي تعزيــز عالقاتــه باإلثنيــة 
المهيمنــة وشــبكة عالقاتــه العابــرة لإلثنيــات، عبــر تقديــم بعــض االمتيــازات و/ أو التنــازالت، وتوظيــف تلك 
ــة/  ــات، فــي الوقــت نفســه. لكــن معظــم األنظمــة االســتبدادية الحصري العالقــات، لمواجهــة تلــك التحدي
ــك  ــواء تل ــٍة، الحت ــٍة كافي ــة، لدرج ــا الزبائني ــبكة عالقاته ــيع ش ــات لتوس ــك اإلمكان ــا ال تمتل ــة إثنيًّ اإلقصائي
التحديــات، فتلجــأ إلــى اســتخدام القمــع والعنــف وتكتيــكاٍت أخــرى تزيــد مــن )ممكنــات( أثننــة التحديــات 
ــرز  ــي يب ــور المحل ــى أن المنظ ــل إل ــذا الفص ــص ه ــٍة. ويخل ــٍة إثني ــرٍب أهلي ــى ح ــا إل ــة، وتحوله االحتجاجي
أمريــن أساســيين، فــي خصــوص التحــدي الثــوري الــذي تواجهــه األنظمــة ذات الهيمنــة األثنيــة. مــن ناحيــٍة 
أولــى، مــن النــادر أن تتبنــى الدولــة المحكومــة باألنظمــة المذكــورة اســتراتيجية األثننــة تبنيًّــا صريًحــا، وتكون 
ــاورة، فــي  ــى مســاحٍة للمن ــج افتقــار تلــك األنظمــة إل ــة، مــن نتائ ــة، عــادًة، نتيجــًة، مــن الدرجــة الثاني األثنن
ــة فــي االنقســام،  ــة المهيمن ــٍة، عندمــا تصبــح اإلثنيــة هــي الرؤي ــٍة ثاني مواجهــة التحــدي الثــوري. ومــن ناحي

فإنهــا تكتســب تلــك المكانــة مــن خــالل التفاعــل بيــن التحــدي االحتجاجــي والنظــام الحاكــم القائــم.
 فــي الفصــل الثالــث الموســوم ب »الشــبكات والهويــات والمحســوبية فــي ســوريا المعاصــرة«، يبــدأ مــازور 
بتطبيــق األســاس النظــري، الــذي عرضــه فــي الفصــل الثانــي، علــى الوضــع الســوري، وفــي تقديــم المعطيات 
ــن  ــوري. ويتضم ــياق الس ــي الس ــه، ف ــت صحت ــه، وتثب غ تبني ــوِّ ــي تس ــة الت ــات التفصيلي ــة والمعلوم اإلمبريقي
ــاًل للســياق الــذي شــهد انــدالع الثــورة الســورية: تركيبــة النظــام الســوري وتبنيــه  الفصــل الثالــث وصًفــا مفصَّ
ــبكات  ــن ش ــه بي ــث جمع ــن حي ــة، م ــة القانوني ــة والعقالني ــن، التقليدي ــلطة الفيبريي ــي الس ــته لنمط أو ممارس
الضبــط القائــم علــى الــوالء التقليــدي والنســب، مــن جهــٍة، والحكــم البيروقراطــي القانونــي والزبائنــي، مــن 
ــة مــن  ــة العلوي ــه لإلثني ــة، حافــظ النظــام الســوري علــى محابات ــة الهجين ــل هــذه التركيب جهــٍة أخــرى. وبمث
ناحيــٍة، وعلــى صــالٍت مهمــٍة عابــرٍة لإلثنيــات مــع العــرب الســنة وغيرهــم مــن اإلثنيــات غيــر العلويــة، مــن 
ا للنظــام الســوري، مــن أجــل أن يحافــظ  ناحيــٍة أخــرى. وإلــى جانــب القمــع، كان كال األمريــن مهميــن جــدًّ
ــا  علــى طاعــة الســوريين وخضوعهــم لــه. وفــي هــذا الخصــوص، لــم ُيِقــم البنــاء البعثــي للدولــة حاجــًزا قويًّ
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بيــن النظــام الحاكــم وإثنيتــه العلويــة، مــن جهــٍة، والجماعــة الســنية المقصيــة، مــن جهــٍة أخــرى، بــل ســاعده 
علــى إقامــة بعــض الصــالت والعالقــات المصلحيــة المهمــة. وإلــى جانــب االنتمــاء إلــى اإلثنيــة أو اإلثنيــات 
المقصيــة أو غيــر المقصيــة، فــإن شــبكة عالقــات النظــام المصلحيــة بالجماعــات أو المجموعــات المحليــة 
ــا فــي بلــورة أنمــاط التفاعــل بيــن تلــك الجماعــات/ المجموعــات والنظــام القائــم والتحــدي  لعبــت دوًرا مهمًّ
يــن المحتجيــن بــأن النظــام ال يفيــد إاّل إثنيتــه  االحتجاجــي ضــده. فعلــى العكــس مــن ادعــاء بعــض المتحدِّ
ــذا  ــة ه ــدم صح ــون ع ــددة، يدرك ــات المتع ــبكات العالق ــالل ش ــن خ ــام، م ــون بالنظ ــة، كان المرتبط العلوي
االدعــاء، وال يرونــه محفــًزا للمشــاركة فــي التحــدي االحتجاجــي ضــد النظــام. كمــا كان علــى المســيحيين 
المقصييــن مــن الشــبكات المصلحيــة أو التوزيعيــة للدولــة، مثــاًل، أن يفكــروا فــي إمكانيــة أن يفضــي التحــدي 
ــن  ــٍة يهيم ــٍة ديني ــة دول ــى إقام ــي إل ــة أن يفض ــًة بإمكاني ، مقارن ــيٍّ ــيٍّ مدن ــاٍن سياس ــة كي ــى إقام ــي إل االحتجاج
عليهــا الســنة، كمــا )كان( ينــادي )بعــض( القــادة الدينييــن للســنة. ويخلــص الفصــل إلــى التشــديد علــى أن 
ر النظــام، علــى أساســها، روابــط مــع الســكان المحلييــن كانــت عامــاًل  األســس المتغيــرة والمتعــددة التــي طــوَّ
حاســًما فــي تنــوع التفاعــالت بيــن النظــام/ الدولــة والفاعليــن االجتماعييــن عموًمــا، وفــي مــدى انخراطهــم 

فــي النضــال الثــوري، وطبيعــة هــذا االنخــراط.
ــل  ينتقــل مــازور فــي الفصــل الرابــع، المعنــون ب »أحــداث فــي االنتفاضــة الســورية«، إلــى الوصــف المفصَّ
ــى  ــي إل ــالح السياس ــب باإلص ــٍة تطال ــراٍت متفرق ــن تظاه ــا، م ــة، بموجبه ــت االنتفاض ــي انتقل ــيرورة الت للس
ــم  ــال ل ــك االنتق ــى أن ذل ــازور عل د م ــدِّ ــى. ويش ــة األول ، بالدرج ــيٍّ ــاس إثن ــى أس ــٍع عل ــٍف موس ــراٍع عني ص
يحصــل كقفــزٍة، بــل تدريجيًّــا، وعلــى مراحــل متعــددٍة، يمكــن تمييــز أربــٍع منهــا، علــى األقــل. فبعــد المرحلة 
االولــى المتمثلــة فــي تظاهــراٍت ســلميٍة تهــدف إلــى إصــالح النظــام، وليــس إلــى إســقاطه )فبرايــر/ شــباط 
– مايــو/ أيــار 2011(، تصاعــدت االحتجاجــات، فــي المرحلــة الثانيــة )يونيــو/ حزيــران – ســبتمبر/ أيلــول 
ــا. أمــا اللجــوء إلــى العنــف فقــد كان  2011(، وأصبحــت تطالــب بإســقاط النظــام، مــع بقائهــا ســلميًة غالًب
ــا، وتمثَّــل، بالدرجــة األولــى، فــي حمــل ســكاٍن محلييــن، فــي حمــص ودرعــا مثــاًل، ألســلحٍة خفيفــٍة،  عفويًّ
ــرين األول  ــر/ تش ــة، )أكتوب ــة الثالث ــهدت المرحل ــن. وش ــى المتظاهري ــم أو عل ــام عليه ــات النظ ــردع هجم ل
ــاف،  ــى األري ــطين إل ــة الناش ــش، وحرك ــن الجي ــقاقات ع ــد االنش ــون األول 2011(، تزاي ــمبر/ كان – ديس
نــت المرحلــة الرابعــة )ينايــر/  والتوجــه إلــى تكويــن تشــكيالٍت عســكريٍة تحــت مظلــة الجيــش الحــر. وتضمَّ
كانــون الثانــي 2011 – مــارس/ آذار 2012( حرًبــا أهليــًة علــى نطــاٍق واســٍع، بعــد حصــول انشــقاقاٍت كبيــرٍة 

وكثيــرٍة فــي الجيــش، وازديــاد حضــور العنــف وكثافتــه. 
ــام  ــن النظ ــزاع بي ــن الن ــة م ــكال المختلف ــف األش ــٍة، لتصني ــٍة رئيس ــاٍط مثالي ــة أنم ــازور خمس م م ــدَّ ــد ق وق

ــورية: ــة الس ــن االنتفاض ــام األول م ــالل الع ــده، خ ــه ض ــوري الموج ــدي الث ــم والتح القائ
1(  تحدياٌت احتجاجيٌة سلميٌة متمحورٌة حول المواطنة، والمطالب السياسية الوطنية.

2(  تحديــاٌت احتجاجيــٌة ضيقــٌة تتركــز، بالدرجــة األولــى، حــول المظلوميــة أو المظالــم المحليــة، وبالدرجــة 
الثانيــة، حــول المطالــب السياســية الوطنيــة.

3(  تحديــاٌت شــعبيٌة هجينــٌة مــن الناشــطين المدنييــن والســكان المحلييــن، ومــن المطالــب المحليــة واإلثنيــة 
والوطنيــة، فــي الوقــت نفســه، ومــن التوجهــات الســلمية والوطنيــة مــع التوجهــات العنفيــة واإلثنيــة.

ــا  ــعة، لكنه ــة الواس ــة والوطني ــة الضيق ــن المحلي ــه بي ــعاراته ومطالب ــوس ش ، تن ــنيٌّ ــيٌّ س ــٌي، عرب ــرٌد إثن 4(  تم
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ترّكــز، بالدرجــة األولــى علــى الشــعارات والمطالــب اإلثنيــة. ويقتــرب التحــدي التمــردي الــذي حصــل 
فــي ديــر الــزور، فــي مــارس/ آذار 2012، مــن هــذا النمــط مــن التحديــات االحتجاجيــة.

5(  تحديــاٌت خاصــٌة تكــون ســلميًة، ويشــارك فيهــا أفــراد جماعــٍة إثنيــٍة محــددٍة )األكــراد( وتعلــن بوضــوٍح 
أنهــا تــروم تحقيــق مطالــب خاصــٍة بتلــك الجماعــة فقــط. وتتســم هــذه التحديــات بالســلمية فــي بدايتهــا، 
ــا، فــي ظــل التســامح النســبي للنظــام معهــا، وعــدم مواجهتهــا بالعنــف  وتحافــظ علــى ســلميتها، الحًق
ــذا  ــن ه ــام 2011 م ــة ع ــي نهاي ــت ف ــي حصل ــة الت ــرات الكردي ــرب التظاه ــديدين(. وتقت ــع )الش والقم

النمــط الخــاص مــن التحديــات االحتجاجيــة.
اســتناًدا إلــى هــذا التنظيــر لأنمــاط المثاليــة الخمســة للتحديــات االحتجاجيــة أو النــزاع بيــن المحتجيــن 
أو الثائريــن والنظــام القائــم، وبنــاًء علــى المعطيــات والمعلومــات التــي اســتند إليهــا مــازور فــي كتابــه عــن 
ــرورة األحــداث فــي  ــٍة عــن صي ــم صــورٍة مفصل ــم تقدي ــى مــن االنتفاضــة الســورية، ت أحــداث الســنة األول
ــراٍك  ــى ح ــي إل ــت اإلثن ــوق أو تح ــلمي ف ــراك الس ــن الح ــورية م ــة الس ــال االنتفاض ــورة، وانتق ــرة المذك الفت
ــة.  ــم الوطني ــلميين ومطالبه ــطين الس ــور الناش ــه حض ــاءل في ــة، ويتض ــة اإلثني ــه الصبغ ــن علي ــٍف تهيم عني
وتتضمــن الفصــول التاليــة بحًثــا فــي آليــات ذلــك االنتقــال، وتوضيًحــا لطــرق ظهــور األشــكال األولــى مــن 
التحديــات االحتجاجيــة، ومناقشــًة لأســباب التــي دفعــت تلــك التحديــات إلــى التحــول إلــى نــزاٍع إثنــيٍّ أو 

، وعرًضــا للمنطــق الــذي تبنتــه الدولــة فــي هــذه العمليــة. تحــدٍّ إثنــيٍّ خــاصٍّ
ففــي الفصــل الخامــس، المعنــون ب »األشــكال األولــى مــن التحــدي«، يعــرض مــازور، بعمــٍق وبتفصيــٍل، 
األشــكال األولــى مــن التحديــات االحتجاجيــة، فــي بعــض المناطــق الســورية، التــي رأى إمكانيــة مقاربتهــا 
ومقارنتهــا مــع ثــالٍث مــن األنمــاط المثاليــة الخمســة التــي عرضهــا فــي الفصــل الســابق: تحديــاٌت احتجاجيٌة 

متمحــورٌة حــول المواطنــة، تحديــاٌت احتجاجيــٌة ضيقــٌة، تحديــاٌت احتجاجيــٌة هجينــٌة.
تتميَّــز التحديــات االحتجاجيــة المتمحــورة حــول المواطنــة بثــالث ســماٍت رئيســٍة: مــن ناحيــٍة أولــى، ترّكز 
مطالبهــا علــى إصــالح الطبيعــة االســتبدادية الوراثيــة أو العائليــة للنظــام القائــم، وعلــى إقامــة عالقــاٍت جديدٍة 
بيــن الدولــة ومواطنيهــا. ومــن ناحيــٍة ثانيــٍة، المشــاركون فــي هــذه التحديــات ذوو خلفيــاٍت إثنيــٍة ومناطقيــٍة 
ــات  ــذه التحدي ــدم ه ــٍة، تق ــٍة ثالث ــن ناحي ــٍة. وم ــع مختلف ــي مواق ــعاراتهم ف ــاطهم وش ــقون نش ــٍة وينس مختلف
ــى.  ــة األول ــة، بالدرج ــة العام ــاحات المركزي ــي الس ــلميٍة، ف ــاٍت س ــراٍت واعتصام ــالل تظاه ــن خ ــا م مطالبه
فهــذه التحديــات تشــمل )»كل« ســكان( البلــد/ الوطــن بأكملــه، ويشــارك فيهــا أشــخاٌص مــن كل اإلثنيــات، 
ــن هــذا الفصــل دراســًة مفصلــًة  ويقودهــا أشــخاٌص متعلمــون أو شــخصيات معارضــة »معروفــٌة«. وقــد تضمَّ
ــذا  ــا له ــيًدا قريًب ــا تجس ــارس/ آذار 2011، بوصفه ــي م ــق، ف ــز دمش ــي مرك ــت ف ــي حصل ــات الت لالحتجاج

النمــط المثالــي.
ــك  ــب تل ــور مطال ــة. أواًل، تتمح ــمات رئيس ــالث س ــز بث ــة، فتتمي ــة الضيق ــات االحتجاجي ــا التحدي أم
التحديــات حــول المظلوميــات أو المظالــم المحليــة، ويتأســس حراكهــا، بالدرجــة األولــى، علــى شــبكاٍت 
ــك  ــل تل ــا، تحص ــي؛ ثانًي ــن المحل ــد والتضام ــعارات التعاض ــتحضر ش ــبًقا، وتس ــودٍة مس ــٍة موج ــٍة كثيف محلي
ــٍة  ــا وســاطًة إلــى ســلطات الدولــة عبــر أقني ــٍة، وتتضمــن غالًب ــٍة ســنيٍة عربي التحديــات لــدى جماعــاٍت محلي
ــا  ــاركين فيه ــن المش ــا، لك ــٍة غالًب ــر عنيف ــات غي ــك التحدي ــون تل ــا، تك ــبًقا؛ ثالًث ــودٍة مس ــميٍة موج ــر رس غي
ا علــى ممارســات الدولــة العنيفــة بحقهــم. وتفضــي إلــى  ينخرطــون أحياًنــا فــي عنــٍف عفــويٍّ غيــر منظــٍم، ردًّ
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ــي  ــرات ف ــات والتظاه ــة االحتجاج ــل، أن بداي ــذا الفص ــي ه ــازور، ف ــن م ــٍة. وبيَّ ــاٍن متقطع ــي أحي ــف، ف العن
درعــا وبانيــاس، فــي األســابيع األولــى مــن االنتفاضــة الســورية، تجســد مــا هــو قريــٌب مــن هــذا النمــط مــن 

ــة. ــات االحتجاجي التحدي
ــعاراٍت  ــع ش ــى، ترف ــٍة أول ــن ناحي ــا، م ــي أنه ــل ف ــة تتمث ــعبية الهجين ــات الش ــة للتحدي ــمات الرئيس والس
متنوعــًة، وتتمحــور مطالبهــا الواســعة والمتنوعــة حــول مســائل محليــٍة وإثنيــٍة ووطنيــٍة، فــي الوقــت نفســه، 
فتتضمــن، مثــاًل، إعالًنــا عــن التضامــن مــع المتحديــن مــن مــدٍن أخــرى، وشــعاراٍت دينيــًة وطائفيــًة، إضافــة 
إلــى المنــاداة بإســقاط النظــام؛ ومــن ناحيــٍة ثانيــٍة، ينحــدر المشــاركون فيهــا مــن الجماعــات العربيــة الســنية 
المحليــة، ويشــارك فيهــا ناشــطون مدنيــون مــن المجتمــع المدنــي وســكاٌن محليــون مــن المجتمــع األهلــي 
)مــن العــرب الســنة(، ويكونــون مزيًجــا مــن الشــبكات اإلنترنتيــة العابــرة للمواقــع المحليــة ومــن تضامنــاٍت 
علــى المســتوى المحلــي لشــبكات األحيــاء الكثيفــة؛ ومــن ناحيــٍة ثالثــٍة، تكــون الحشــود الســلمية المتجمعــة 
ــض  ــلمية بع ــات الس ــذه التجمع ــل ه ــات ويتخل ــذه التحدي ــى ه ــة عل ــي المهيمن ــة ه ــاحات العام ــي الس ف
الممارســات العنيفــة الناتجــة عــن قمــع النظــام العنيــف وردود فعــل المشــاركين فــي التحديــات عليــه، فتمتزج 
فيهــا التوجهــات الســلمية والوطنيــة مــع التوجهــات العنفيــة واإلثنيــة. وتقتــرب التحديــات االحتجاجيــة التــي 

حصلــت فــي حمــص ودومــا، فــي أبريــل/ نيســان 2011، مــن هــذا النمــط المثالــي مــن التحديــات.
ــابيعها  ــي أس ــورية، ف ــة الس ــة لالنتفاض ــات االحتجاجي ــن التحدي ــة م ــاط الثالث ــذه األنم ــته له ــي دراس وف
ــع أو  ــة بالمجتم ــات الدول ــبكة عالق ــى ش ــه بن ــذي لعبت ــم ال ــس والحاس ــدور الرئي ــازور ال ــن م ــى، بيَّ األول
الجماعــات المحليــة فــي ظهــور التحديــات فــي هــذا النمــط أو ذاك مــن األنمــاط المذكــورة. فإقصــاء الدولة/ 
النظــام لجماعــٍة محليــٍة مــا جعــل مشــاركتها فــي التحديــات أكثــر ترجيًحــا. وأفســح وجــود أقنيــة أو شــبكة 
عالقــاٍت بيــن أجهــزة الدولــة/ النظــام والجماعــة المحليــة مجــااًل لوجــود بعــض المفاوضــات بينهمــا؛ فــي 
ــة أو الشــبكة المترافــق مــع وجــود إقصــاٍء حــادٍّ للجماعــة أفضــى إلــى مشــاركٍة  حيــن أن غيــاب تلــك األقني
ــًة  ــراٍت ضخم ــت تظاه ن ــٍة تضمَّ ــعبيٍة هجين ــاٍت ش ــٍة أو تحدي ــٍة ضيق ــات احتجاجي ــي تحدي ــعٍة ف ــعبيٍة واس ش
تمــزج شــعاراتها بيــن التوجــه اإلثنــي والوطنــي والمطالبــة باإلصــالح السياســي. لكــن مــازور بيَّــن أن التهديــد 
ــد فــي التظاهــرات التــي كان المشــاركون فيهــا ينحــدرون مــن إثنيــاٍت  األكبــر للنظــام، فــي هــذا الســياق، تجسَّ
متنوعــٍة، حتــى المتضمنــة أو غيــر المقصيــة منهــا، والتــي كانــت تطالــب بضــرورة صياغــة عقــد مواطنــٍة جديــٍد 
يشــمل كل الســوريين، فــي تحــدٍّ للخطــوط الحمــر والممكنــات التــي وضعهــا النظــام فــي هــذا الخصــوص. 
ــود  ــذل كل الجه ــذي ب ــام ال ــدف األول للنظ ــرات اله ــك التظاه ــت تل ــبب، كان ــذا الس ــه له ــازور أن ــرى م وي

الممكنــة للقضــاء عليهــا.
ــورة  ــن الث ــى م ــهر األول ــي األش ــت ف ــي حصل ــة الت ــات االحتجاجي ــة للتحدي ــمات الرئيس ــرح الس ــد ش بع
ــد  ــة ض ــي االنتفاض ــاركة ]ف ــدم المش ــة وع ــبكات الدول ــوم ب »ش ــادس - الموس ــل الس ــز الفص ــورية، يركِّ الس
ــات التــي أفضــت إلــى عــدم مشــاركة عــدٍد  النظــام[« - اهتمامــه علــى دراســة األســباب أو العوامــل أو اآللي
)كبيــٍر( مــن الســوريين فــي تلــك االحتجاجــات الثائــرة؛ فيبيِّــن وجــود أربعــة مســاراٍت تحولــت، مــن خاللهــا، 
العالقــات القائمــة بيــن المجتمــع والدولــة، قبــل االنتفاضــة، إلــى عــدم مشــاركٍة فــي هــذه االنتفاضــة. 1(- 
ــا، بفــرٍص أكبــر للوصــول إلــى مــوارد الدولــة، أو الحصــول  كانــت الجماعــات غيــر الســنية تحظــى، عموًم
ــا  ــن أفراده ــرون م ــع الكثي ــني«، فاندف ــم الس ــت »الحك ــش تح ــن التهمي ــاوف م ــا مخ ــت لديه ــا، وكان عليه
إلــى معارضــة االنتفاضــة ضــد النظــام، وممارســة دور الشــرطي أو المخبــر عموًمــا، ضمــن الجماعــة، لمنــع 
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أفرادهــا مــن االنضمــام إلــى تلــك االنتفاضــة. 2(- لعبــت العالقــات غيــر الرســمية بيــن ضبــاط األمــن وبعض 
ــة  ــة ذات الخلفي ــات المحلي ــض الجماع ــراد بع ــاركة أف ــن مش ــد م ــي الح ــارًزا ف ــن دوًرا ب ــاء المحليي الوجه
ــراد  ــن األف ــن المواطني ــاٍت، بي ــق عالق ــى خل ــة إل ــي للدول ــع النقاب ــة. 3(- أدى الطاب ــي االنتفاض ــة ف القبلي
والدولــة، كانــت بمنزلــة القاعــدة التــي تــم علــى أساســها ثنــي بعــض األفــراد عــن المشــاركة فــي التظاهــرات 
ــزان  ــهد المرك ــم يش ــرات. 4(- ل ــك التظاه ــادٍّ لتل ــراٍك مض ــش ح ــام، وتجيي ــادة للنظ ــة المض االحتجاجي
ــا ضخًمــا، مقارنــًة بالحــراك الجماهيــري  السياســي واالقتصــادي لســوريا )دمشــق وحلــب( حــراًكا جماهيريًّ
الــذي حصــل فــي المــدن الســورية )الكبــرى( األخــرى، وذلــك بســبب الحضــور األمنــي األكبــر، مــن جهــٍة 

ــٍة. أولــى، وبســبب الصــالت بيــن النظــام وشــرائح مــن ســكان المدينتيــن المذكورتيــن، مــن جهــٍة ثاني
فــي عــرض تلــك المســارات األربعة، يشــدد مــازور علــى الــدور الكبيــر لشــبكة عالقــات الدولــة بالمجتمع 
فــي عــدم مشــاركة ســوريين كثــر فــي التحديــات االحتجاجيــة ضــد النظــام، ويبيــن الســمتين األساســيتين التــي 
تتســم بهمــا كل األشــكال المختلفــة مــن اآلليــات والروابــط بيــن الدولــة والمجتمــع، التــي دفعــت شــرائح 
ــة ضــد النظــام الحاكــم.  ــات االحتجاجي ــي التحدي ــى عــدم المشــاركة ف ــرة( مــن المجتمــع الســوري إل )كبي
تتمثــل الســمة األولــى فــي تلقــي الفاعليــن االجتماعيــن المعنييــن منافــع ماديــٍة، عبــر العالقــة مــع النظــام أو 
منــه، قبــل انطــالق االنتفاضــة. وقــد تكــون المنافــع مباشــرًة ومســتمرًة عبــر مســتوياٍت عاليــٍة مــن التوظيــف 
فــي مؤسســات الدولــة، أو غيــر مباشــرٍة ومتقطعــًة، كأن يحظــى بعــض الوجهــاء المحلييــن ببعــض االمتيــازات 
ــد الســمة الثانيــة فــي ســعي  أو اإلعفــاءات مــن تطبيــق بعــض القواعــد واإللزامــات )القانونيــة( العامــة. وتتجسَّ
النظــام، بعــد قيــام االنتفاضــة الشــعبية ضــده، للحفــاظ علــى شــبكة العالقــات مــع الفاعليــن االجتماعييــن، 
التــي كان يملكهــا، قبــل انطــالق االنتفاضــة. ولهــذا الغــرض، لجــأ النظــام، فــي بدايــة االحتجاجــات، علــى 
األقــل، إلــى الوســاطات والحلــول التصالحيــة غيــر العنفيــة، فــي التعامــل مــع االحتجاجــات التي نشــأت لدى 
ــى إفســاح المجــال  ــة المذكــورة، وإل ــي يرتبــط معهــا بشــبكة العالقــات المصلحي الجماعــات والمناطــق الت
للضبــط الداخلــي لتلــك الجماعــات أو المجموعــات لذاتهــا، بعيــًدا عــن التدخــل المباشــر مــن النظــام. وقــد 
ــوف  ــا، الوق ــتطع، عموًم ــم تس ــرى، ول ــا أخ ــلت، أحياًن ــا فش ــا، لكنه ــذه أحياًن ــام ه ــتراتيجية النظ ــت اس نجح
فــي وجــه التصاعــد والتصعيــد الســريع والمســتمر، فــي كــم التظاهــرات االحتجاجيــة ضــد النظــام، وكيفهــا.
يتنــاول الفصــل الســابع المعنــون ب »منطــق قمــع الدولــة واالســتجابة المجتمعيــة«، مســألة ذلــك التصعيــد 
ــا، علــى مســألة  ــًزا خاصًّ ــز، تركي ــات االنتفاضــة الســورية ضــد النظــام وكيفهــا، ويركِّ الســريع فــي كــم تجلي
ــة،  ــام/ الدول ــد، ودور النظ ــك التصاع ــج ذل ــة، ونتائ ــك االنتفاض ــي تل ــي( ف ــف )اإلثن ــور العن ــد حض تصاع
ــام  ــة/ النظ ــف الدول ــر لعن ــوري والكبي ــدور المح ــازور ال ــن م ــل، يبيِّ ــذا الفص ــي ه ــه. وف ــا، في خصوًص
ــة،  ــة اإلثني ــرب األهلي ــى الح ــرب إل ــح أق ــا تصب ــورية، وجعله ــة الس ــاب االنتفاض ــذي أص ــول ال ــي التح ف
ــر مهــمٍّ فــي تركيــب الجماعــات أو  ــذ األشــهر األولــى مــن عــام 2012. فذلــك العنــف أفضــى إلــى تغيي من
المجموعــات المشــاركة فــي االنتفاضــة الســورية، بحيــث أن المشــاركة فيهــا أصبحــت مقتصــرًة علــى العــرب 
الســنة حصــًرا عموًمــا. وترافــق إبعــاد/ ابتعــاد غيــر الســنة عــن المشــاركة فــي االنتفاضــة مــع انضمــام أطــراٍف 
ــا،  ــَت، تدريجيًّ ــيٍّ خصوًصــا؛ كمــا َخَف ــا، وعلــى أســاٍس إثن ــر اســتعداًدا لممارســة العنــف عموًم ــدٍة أكث جدي
ــج  ــة. ويحاج ــية الوطني ــب السياس ــة، والمطال ــول المواطن ــورة ح ــلمية المتمح ــات الس ــور االحتجاج حض
مــازور أن عنــف النظــام تجــاه المنتفضيــن ضــده لــم يكــن خيــاره األول، ولــم يكــن يهــدف إلــى أثننــة النســيج 
ــه المحــدودة فــي مواجهــة تلــك  ــه؛ بــل كان انعكاًســا لخيارات االجتماعــي الســوري أو الصــراع السياســي في
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ــا لعنــف النظــام، ضمــن أربعــة  ــا لــه. ويتضمــن هــذا الفصــل تصنيًف ــًدا حقيقيًّ لت تهدي االنتفاضــة التــي شــكَّ
أنمــاٍط رئيســٍة:

1( عنٌف يهدف إلى تجنب وجود »ساحة تحرير سورية«، على غرار ساحة التحرير المصرية.
2(  عنٌف يعقب فشل أو انهيار مفاوضاٍت بين النظام وجماعٍة من المنتفضين ضده.

3(  عنٌف مفرٌط يمثِّل رد فعٍل متطرًفا، واستجابًة غير متناسبٍة مع الفعل )العنيف( الذي يتعامل معه.
4(  عنٌف مرتبٌط بحصول العنف في منطقٍة أخرى، وانتشاره محليًّا الحًقا.

ــال  ــام حي ــه النظ ــذي مارس ــف ال ــار أن العن ــازور بإظه ــي لم ــي/ المناطق ــور المحل ــمح المنظ ــد س لق
ــًة ألغــراٍض محــددٍة  ــا، اســتجابًة تكتيكي ــن، فــي العــام األول مــن االنتفاضــة الســورية، كان، عموًم المنتفضي
)كإنهــاء اعتصــاٍم فــي ســاحٍة عامــٍة، أو الــرد علــى مهاجمــة قواتــه االمنيــة( فشــل فــي تحقيقهــا، عبــر وســائل 
أخــرى، لكنــه أفضــى إلــى ازديــاد عــدد المنتفضيــن، وإلــى توجيــه النــزاع فــي اتجــاه عنفــيٍّ )و(إثنــيٍّ متصاعٍد. 
ــذا  ــن ه ــد مضامي ــي تحدي ــا ف ــة دوًرا رئيًس ــدالع االنتفاض ــل ان ــودة قب ــات الموج ــبكة العالق ــت ش ــد لعب وق
ــى  ــة األول ــات االحتجاجي ــم التحدي ــن أن معظ ــم م ــى الرغ ــه. فعل ــن علي ــام والمحتجي ــن النظ ــل بي التفاع
ظهــرت، بالدرجــة األولــى، لــدى العــرب الســنة، وبالدرجــة الثانيــة، لــدى غيــر العــرب الســنة، فــإن رد الفعــل 
العنيــف للنظــام تجــاه تلــك التحديثــات انحصــر فــي تعاملــه مــع العــرب الســنة، تحديــًدا. وقــد كان ذلــك مــن 
العوامــل المهمــة التــي ســاهمت فــي أثننــة الســنة لهويتهــم ولصراعهــم السياســي مــع النظــام القائــم. وأفضــى 

ذلــك، بالنتيجــة، إلــى تحويــل الصــراع مــع النظــام إلــى حــرٍب أهليــٍة إثنيــٍة، بالدرجــة األولــى.
الفصــل الثامــن مخصــٌص لدراســة التحــدي االحتجاجــي الخــاص فــي المناطــق ذات األغلبيــة الكرديــة، أو 
لمناقشــة خصوصيــة الحالــة الكرديــة فــي الثــورة/ االنتفاضــة الســورية. وتكمــن خصوصيــة الحالــة الكرديــة، 
مقارنــًة مــع حالــة العــرب الســنة، مثــاًل وخصوًصــا، فــي أنــه علــى العكــس مــن العــرب الســنة الذيــن أفضــت 
انتفاضتهــم إلــى تحــول صراعهــم مــع النظــام القائــم إلــى حــرٍب أهليــٍة إثنيــٍة، فــإن االنتفاضــة فــي المناطــق 
ذات الغالبيــة الكرديــة قــد ُأثنِنــت أو تأثننــت، بحيــث أصبحــت الشــعارات والمطالــب تتمحــور حــول حقــوق 
ــٍة مــع النظــام، علــى الرغــم مــن  ــٍة( عنيف ــى مواجهــٍة )دموي ــدون أن تتحــول إل ــة والسياســية، ب الكــرد الثقافي
ــن  ــوًة م ــل ق ــن أق ــم يك ــم، ل ــوري الحاك ــام الس ــن النظ ــرد، م ــم( الك ــه )معظ ــرض ل ــذي تع ــاء ال أن اإلقص
ــر مــازور هــذه الخصوصيــة بالتعامــل المتســامح  اإلقصــاء الــذي تعــرض لــه )معظــم( العــرب الســنة. ويفسِّ
المميَّــز للنظــام مــع الكــرد وانتفاضتهــم، عموًمــا، وتنظيماتهــم السياســية خصوًصــا. فقــد ســمح هــذا التعامــل 
ــداًل  ــة الخاصــة، ب ــز مطالبهــا نحــو الحقــوق الكردي ــه وتركي ــة بتوجي ــة المهيمن المتســامح للتنظيمــات الكردي
ــًة  ــت مهيمن ــي كان ــوريين، الت ــع الس ــاوية لجمي ــوق المتس ــة والحق ــول المواطن ــورة ح ــب المتمح ــن المطال م
ــد  ــام 2011. وق ــن ع ــر م ــي/ نوفمب ــرين الثان ــارس وتش ــن آذار/ م ــردي بي ــي الك ــاط االحتجاج ــى النش عل
ــٌة مارســت بعــض العنــف  ــٍة، هيمنــت عليهــا قــوًى كردي ســاهم التســامح المذكــور فــي قيــام مؤسســاٍت إثني
القمعــي، ليــس ضــد الســكان المحلييــن مــن العــرب فحســب، بــل وضــد الســكان الكــرد أيًضــا، لكــن كثيريــن 
مــن الســكان الكــرد المحلييــن تســامحوا ويتســامحون مــع ذلــك العنــف؛ ألنهــم يــرون أنــه أقــل ســوًءا مــن 

العنــف الــذي مارســه أو قــد يمارســه »العــرب« ضدهــم.
ــاب  ــي تناولهــا الكت ــكار الرئيســة الت ــه )الخاصــة(، أهــم األف ــر، كمــا يشــير عنوان يتضمــن الفصــل األخي
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ــى تكثيــف  ــًة إل ــى مناقشــٍة لبعــض أهــم هــذه األفــكار والخالصــات. وإضاف ــة إل و/ أو خلــص إليهــا، إضاف
ــا للنظــام الســوري الحاكــم،  أطروحتــه الرئيســة المتمثلــة فــي الماهيــة أو الطبيعــة الحصريــة/ اإلقصائيــة إثنيًّ
والــدور المهــم لتلــك الماهيــة، ولشــبكة عالقــات النظــام مــع )أطــراٍف فــي( المجتمــع الســوري، فــي تحديــد 
ــار أو  ــمِّ اآلث ــض أه ــا لبع ــا مكثًف ــة عرًض ــن الخاتم ــة، تتضم ــك االنتفاض ــار تل ــه ومس ــة علي ــة االنتفاض ماهي
النتائــج النظريــة المترتبــة علــى رؤيتــه أو تنظيــره للعــام األول مــن الثــورة/ االنتفاضــة الســورية، وربًطــا لتلــك 
الرؤيــة واآلثــار بمــا حــدث فــي ســوريا، بيــن عامــي 2012-2018، وبمــا )يمكــن أن( يحــدث فــي ســوريا 

بعــد انتهــاء الحــرب فيهــا عموًمــا.
فمــن ناحيــٍة أولــى، يؤكــد مــازور أن القــول بخصوصيــة الحالــة الســورية، أو حتــى اســتثنائيتها - والمتمثلــة، 
مثــاًل وخصوًصــا، فــي حكــم البعــث لهــا لمــدة خمســين عاًمــا – ينبغــي أال ينفــي، مشــابهة النظــام الســوري 
ــر  ــتخدام العناص ــي اس ــع، وف ــم والقم ــق الحك ــي منط ــا، ف ــة إثنيًّ ــة/ اإلقصائي ــة الحصري ــن األنظم ــد م للعدي
ــع  ــات م ــبكة العالق ــة ش ــل إقام ــن أج ــوالءات، م ــراء ال ــة، لش ــادر المادي ــة والمص ــة التقليدي ــة والقراب النقابي
ــة  ــة/ اإلقصائي ــي تــدرس األنظمــة الحصري ــًة بالدراســات الت )بعــض أطــراف أو شــرائح( المجتمــع. ومقارن
ــالق  ــة، وانط ــة األثنن ــي دراس ــام ف ــاًل لالهتم ــًة وتحوي ــًة إمبريقي ــن دراس ــه يتضم ــازور أن كتاب ــن م ــا، يبيِّ إثنيًّ
الحــرب األهليــة، مــن الجماعــة اإلثنيــة إلــى فاعليــن اجتماعييــن محدديــن يضغطــون مــن أجــل مطالــب معينٍة 
/ إقصائــيٌّ إثنيًّــا إلــى إنتــاج ثــورٍة  مــن الدولــة، بمــا يغنــي اإلجابــة عــن ســؤال: كيــف يفضــي حكــم حصــريٌّ

ــا لمنظــوراٍت أو حقــوٍل معرفيــٍة مختلفــٍة؟ )إثنيــٍة( ضــده، وفًق
ــه علــى دراســة العــام األول مــن  ــٍة، يعــرض مــازور مســوغات أو إيجابيــات اقتصــار كتاب ــٍة ثاني ومــن ناحي
ــيٍّ  الثــورة/ االنتفاضــة الســورية، والحــدود أو الســلبيات التــي يفرضهــا هــذا االقتصــار. وفــي تجــاوٍز، جزئ
، لتلــك الســلبيات، يشــير إلــى صــالت األســاس النظــري الــذي يتبنــاه فــي كتابــه ب »الحــرب األهليــة  ونســبيٍّ
الســورية« بيــن عامــي 2012-2018. فمــن الســلبيات البــارزة لالقتصــار المذكــور هــو أن الكتــاب ال يــدرس 
ــًرا مــن الظاهــرة المدروســة )الثــورة/ االنتفاضــة الســورية(. لكــن تلــك الســلبية هــي الثمــن  إال جــزًءا صغي
الــذي قبــل مــازور دفعــه، مــن أجــل تقديــم دراســٍة أكثــر تفصيــاًل للثــورة/ االنتفاضــة الســورية فــي عامهــا 
األول، ليــس ألن تلــك الدراســة المفصلــة )يمكــن أن( تســاعد فــي تقديــم معرفــٍة أكثر دقــًة وموثوقيًة فحســب، 
بــل ألن نتائــج تلــك الدراســة )يمكــن أن( تســاعد فــي فهــم أحــداث المراحــل أو الســنوات الالحقــة لتلــك 
الثــورة/ االنتفاضــة أيًضــا. وعلــى الرغــم مــن أن تلــك المراحــل أو الســنوات الالحقــة تضمنــت قطيعــًة، جزئيًة 
ونســبيًة، مــع المرحلــة أو الســنة األولــى مــن الثــورة/ االنتفاضــة الســورية، فــإن تلــك القطيعــة لــم تكــن كاملــًة 
بالتأكيــد؛ فثمــة اســتمراريٌة، جزئيــٌة ونســبيٌة، أيًضــا، بيــن تلــك المراحــل، بحيــث يمكــن الحديــث عــن وجــود 
ســماٍت أساســيٍة مشــتركٍة فيمــا بينهــا. ومــن بيــن تلــك الســمات المتعلقــة بســلوك النظــام الســوري الحاكــم، 
ق تُســد«، واســتخدامه لشــبكات عالقاتــه مــع  يشــير مــازور إلــى اســتمرار اســتخدام النظــام اســتراتيجية »فــرِّ
المجتمــع، فــي محاوالتــه لتحقيــق تلــك االســتراتيجية وإنهــاء االنتفاضــة الســورية عموًمــا، والتــي ظهــرت، 
علــى ســبيل المثــال، فــي تأســيس ميليشــيات »قــوات الدفــاع الوطنــي«، وفــي تعاملــه مــع الميليشــيات الكردية 

التابعــة لحــزب االتحــاد الديمقراطــي.
ــة(،  ــي خلفتهــا الحــرب )األهلي ــة الت ــرٍة، وبعــد عــرٍض مقتضــٍب لأضــرار الهائل ــٍة وأخي ــٍة ثالث ومــن ناحي
ــا وعلــى النســيج االجتماعــي الســوري عموًمــا، يحاجــج مــازور بــأن نظاًمــا جديــًدا قــد بــدأ  ــا وماديًّ اقتصاديًّ
بالظهــور والتبلــور فــي ســوريا المعاصــرة مــا بعــد الحــرب. فبعــد نجــاح النظــام فــي البقــاء أو عــدم الســقوط، 
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بــدأ ينســج شــبكًة جديــدًة مــن العالقــات مــع األطــراف المجتمعيــة المحليــة، فــي ظــل تنامــي قدرتــه الهائلــة 
علــى تقييــد عــودة المواطنيــن إلــى مناطقهــم، والبــت فــي قضيــة ملكيــة البيــوت واألراضــي، أو مصادرتهــا، 
ــا، بإحــداث تغييــٍر كبيــٍر فــي أحيــاء ومناطــق كاملــٍة، كمــا حصــل فــي منطقــة بســاتين  بمــا يســمح لــه، أحياًن
الــرازي، مثــاًل. ولهــذا الغــرض، أصــدر النظــام القانــون رقــم 10 فــي عــام 2018، والــذي يســمح بمصــادرة 
ــن  ــدٌة م ــٌة جدي ــرت طبق ــا ظه ــوريا. كم ــاء س ــع انح ــي جمي ــدٍة ف ــٍة جدي ــق تنظيمي ــاء مناط ــي وإنش األراض
ــيٍة  ــًة وسياس ــاٍت اقتصادي ــون خدم ــن يؤمن ــوش – الذي ــن المنف ــي الدي ــي ومح ــام قاطرج ــرة – كحس السماس
للنظــام، ويحصلــون، فــي المقابــل، علــى تســهيالٍت وامتيــازاٍت منــه، بالتــوازي مــع احتفــاظ النظــام بشــبكة 

عالقاتــه مــع الكثيــر مــن األطــراف المحليــة، فــي جرمانــا مثــاًل.
وبعــد اإلشــارة إلــى أن العنــف المفــرط الــذي واجــه بــه النظــام المنتفضيــن ضــده عموًمــا، والــذي طــال 
الكثيريــن مــن العــرب الســنة خصوًصــا، قــد أضعــف مــن صالتــه العابــرة لإلثنيــات بالعــرب الســنة خصوًصــا، 
ــن أو  ــة المواطني ــن طاع ــي تأمي ــا ف ــا، لضرورته ــاظ عليه ــًرا، للحف ــام، كثي ــى النظ ــي عان ــالت الت ــي الص وه
ــّدًدا،  ــالت مج ــذه الص ــاء ه ــا بن ــم به ــن أن( يت ــي )يمك ــة الت ــول إن الكيفي ــه بالق ــازور كتاب ــم م ــم، يخت والئه
علــى أنقــاض النظــام السياســي االجتماعــي القديــم، )يمكــن أن( تقــدم قرائــن دالــًة أو مفتاحيــًة لفهــم النظــام 

الجديــد قيــد التشــكل فــي ســوريا المعاصــرة.
ــتخدًما  ــازور، مس ــاب م ــن كت ــرز مضامي ــا ألب ــا موضوعيًّ ــدم عرًض ــبق، أن أق ــا س ــي كل م ــت، ف حاول
ــن  ــذه المضامي ــي له ــا، لرؤيت ــاٍم، تقريًب ــٍل أو إقح ــأي تدخ ــوم ب ــدون أن أق ــكاره، ب ــا أف ــه، وعارًض مصطلحات
ــات  ــض الماحظ ــديٍد، بع ــاٍز ش م، بإيج ــدِّ ــي، أن أق ــا يل ــأحاول، فيم ــكار. وس ــات واألف ــك المصطلح وتل
ــاب. ــة للكت ــة الرئيس ــة األطروح ــى مناقش ــا، عل ــا، عموًم ــأقتصر فيه ــي س ــة، الت ــة والمكثف ــة، العام النقدي

ــية  ــاع السياس ــة األوض ــتخدمة لدراس ــورات المس ــرز المنظ ــد( أب ــي )أح ــي/ اإلثن ــور الطائف ــد المنظ يع
والمجتمعيــة فــي العالــم العربــي اإلســالماتي. ووفًقــا لهــذا المنظــور فــإن االنقســامات األساســية بيــن النــاس 
هــي انقســاماٌت هوياتيــٌة قائمــٌة علــى النســب الدينــي/ الطائفــي/ اإلثنــي. ولوهلــٍة أو أكثــر، يبــدو أن كيفيــن 
ــن  ــه أو المؤيدي ــن علي ــه للنظــام السياســي الحاكــم وللثائري ــه. فتوصيف ــى هــذا المنظــور فــي كتاب مــازور يتبن
ــدم  ــي ع ــن، ينبغ ــي. لك ــي/ الطائف ــبهم اإلثن ــى نس ــى، عل ــة األول ــس، بالدرج ــه، يتأس ــاكتين عن ــه، أو الس ل
االكتفــاء بهــذا االنطبــاع العــام، فثمــة تمييــزاٌت وتفصيــالٌت كثيــرٌة ينبغــي إضافتهــا، وأخذهــا فــي الحســبان؛ 
ففيهــا تكمــن ال الشــياطين فحســب، بــل المالئكــة أيًضــا. ولعــل أول مــا ينبغــي إضافتــه، فــي هــذا الســياق، 
ــٍة/  ــٍة بدائي ــٍة ذات صيغ ــٍة جوهراني ــن أي رؤي ــازور ال يتضم ــاه م ــذي يتبن ــي ال ــي الطائف ــور اإلثن ــو أن المنظ ه
دائميــٍة primordial. فهــو يشــدد علــى ضــرورة الذهــاب إلــى مــا وراء االعتقــاد التبســيطي القائــل بــأن الطائفيــة 
)السياســية( أو التطييــف همــا مجــرد نتيجــٍة آليــٍة أو مؤكــدٍة أو »طبيعيــٍة« لوجــود طوائــف متعــددٍة، ليؤكــد أن 

تطييــف صــراٍع مــا هــو صيــرورٌة، ينبغــي فهــم أســبابها ودوافعهــا واســتراتيجيات المؤثريــن فيهــا.
ــيٍّ  ــٍل اجتماع ــرٍف أو فاع ــودًة، كط ــا موج ــة« ذاته ــت »الطائف ــا إذا كان ــا، فيم ــاش، هن ــاوز النق ــن تج يمك
؛ ألن هــذا الفعــل موجــود مســبًقا فــي الوضــع الســوري منــذ  ، بــدون وجــود فعــٍل سياســيٍّ تطييفــيٍّ سياســيٍّ
عــدة عقــوٍد علــى األقــل. فإلــى درجــٍة أو ألخــرى، ثمــة طوائــف وطائفيــٌة فــي المجتمــع والدولــة الســوريتين، 
ــة كل  ــازور لهوي ــاب م ــد كت ــو تحدي ــه ه ــر في ــي التفكي ــا ينبغ ــام 2011؟ م ــورية ع ــورة الس ــالق الث ــل انط قبي
ــير  ــا لتفس ــد أساًس ــك التحدي ــاذ ذل ــة، واتخ ــة/ الطائفي ــة/ اإلثني ــم الديني ــاس انتماءاته ــى أس ــوريين عل الس

-
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مواقفهــم النظريــة والعمليــة مــن النظــام الحاكــم ومــن االنتفاضــة/ الثــورة عليــه. لكــن مــن الواضــح عــدم 
ــًة  ــور. فإضاف ــير المذك ــب للتفس ــى النس ــم عل ــي( القائ ــي/ الطائف ــي/ اإلثن ــاء )الدين ــك االنتم ــة ذل صالحي
إلــى وجــود أفــراٍد مــن العلويــة أو مــن أقليــاٍت َنســبِيٍِّة أخــرى شــاركوا فــي االنتفاضــة الســورية، هنــاك عــدٌد 
ــا لهــا، فــي  ــردًدا، بــل معادًي ــا مت ــٌر مــن الســنة لــم يشــاركوا فــي تلــك االنتفاضــة أو وقفــوا موقًف ــٌر ومعتب كبي
ــي«  ــي/ اإلثن ــاء الطائف ــاء/ اإلقص ــاس االنتم ــى أس ــير عل ــكان »التفس ــون بإم ــد يك ــًة. ق ــت قليل ــاٍن ليس أحي
تحقيــق بعــض النجــاح، مــن خــالل اإلشــارة إلــى عــدم حصــول أي تظاهــراٍت أو احتجاجــاٍت جماعيــٍة لــدى 
المنتميــن نســًبا إلــى الطائفــة العلويــة فــي المناطــق التــي يشــكلون فيهــا األغلبيــة العدديــة. لكــن ذلــك التفســير 
ــذ  ــٍر مــن اإلســماعيلية فــي االنتفاضــة الســورية، ومن ــًة فــي توضيــح ســبب مشــاركة عــدٍد كبي ســيجد صعوب
األشــهر األولــى منهــا، فــي المناطــق/ المنطقــة التــي يشــكلون فيهــا أغلبيــًة عدديــًة )الســلمية(. لكــن الصعوبــة 
األكبــر التــي تواجــه ذلــك التفســير، فــي الحالــة الســورية، هــو االنقســام الكبيــر فــي مواقــف الســنة مــن تلــك 

ــورة. االنتفاضــة/ الث
ــره،  ــن غي ــه، وكثيري ــم يدفع ــك اإلدراك ل ــن ذل ــات، لك ــك الصعوب ــل تل ــود مث ــبًقا، وج ــازور أدرك، مس م
، بــل جعلــه يقــدم  / طائفــيٍّ ــه مــن تفســيٍر إثنــيٍّ ــاه ومــا يتضمن إلــى التخلــي عــن اإلطــار النظــري الــذي يتبن
ببعــض اإلضافــات والتعديــالت فــي رؤيتــه النظريــة التفســيرية. فقــام بإدخــال أســاٍس تفســيرٍي جديــٍد: شــبكة 
العالقــات المصالحيــة التــي أقامهــا النظــام مــع )بعــض أطــراف أو شــرائح( المجتمــع الســوري. وانطالًقــا مــن 
ــب، الــذي يتأســس علــى االنتمــاء اإلثنــي/ الطائفــي، وعلــى شــبكة العالقــات  هــذا النمــوذج التفســيري المركَّ
المصالحيــة المذكــورة، مضاًفــا إلــى ذلــك أْخــذ »اضطــرار« النظــام إلــى ممارســة العنــف إلخمــاد االنتفاضــة 
ضــده فــي الحســبان، رأى مــازور ضــرورة الدراســة المناطقيــة، تحــت الوطنيــة، لالنتفاضــة الســورية، لمعرفــة 
ــد  ــورة ض ــي الث ــاركة ف ــدم المش ــورة أو ع ــى الث ــق، إل ــك المناط ــوريو تل ــت س ــي دفع ــددة الت ــل المح العوام
ــة تفســير ليــس انــدالع االنتفاضــة/ الثــورة ضــد النظــام فحســب، بــل وســيرورتها  النظــام؛ كمــا رأى إمكاني
ــا مــن انتفاضــٍة ســلميٍة وطنيــٍة إلــى حــرٍب أهليــٍة إثنيــٍة/ طائفيــٍة. فوفًقــا للتفســير المــزدوج  وتحولهــا تدريجيًّ
المعتمــد، تكــون »ثــورة بعــض الســنة« مفهومــًة ومفســرًة بكونهــم مقصييــن مــن النظــام السياســي الحاكــم، 
ــًرا أيًضــا، لكــن ليــس بانتمائهــم  ويكــون امتنــاع بعــض الســنة عــن المشــاركة فــي تلــك الثــورة مفهوًمــا ومفسَّ
الطائفــي، بــل بشــبكة العالقــات التــي تربطهــم بالدولــة/ النظــام الحاكــم. ومفهــوم شــبكة العالقــات مفهــوٌم 
واســٌع ويتضمــن خدمــات الدولــة التــي يســيطر عليهــا النظــام ويقــوم بتوزيعهــا علــى المواطنيــن، وتتضمــن 
التوظيــف فــي مؤسســات الدولــة وخدمــاٍت أخــرى كثيــرة قــد تشــمل منافــع ماديــًة أو خدمــاٍت أخــرى، تكــون 

ــا علــى األقــل. المحســوبيات والزبائنيــة مــن العوامــل المؤثــرة فــي توزيعهــا، جزئيًّ
ــام  ــة »النظ ــى نظري ــا عل ــي أجراه ــالت الت ــازور، والتعدي ــا م ــي قدمه ــات الت ــن اإلضاف ــم م ــى الرغ عل
ــا  ــاح، نجاًح ــى النج ــادًرا عل ــه ق ــذي يقدم ــيري ال ــوذج التفس ــدو أن النم ــا«، ال يب ــي إثنيًّ ــري/ اإلقصائ الحص
كامــاًل، فــي فهــم/ تفســير أســباب انطــالق االنتفاضــة/ الثــورة الســورية وســيرورتها. ويمكــن المحاججــة 
ــه  ــي زعم ــة ف ــة« المتمثل ــه »المزعوم ــي قوت ــًدا ف ــن تحدي ــيري تكم ــوذج التفس ــك النم ــف ذل ــة ضع ــأن نقط ب
ــيٍء  ــير كل ش ــى تفس ــادٌر عل ــه ق ــدو أن ــوص. إذ يب ــذا الخص ــي ه ــا، ف ــاًل أو وافًي ــاماًل وكام ــيًرا ش ــم تفس تقدي
ــم  ــم، ول ــام القائ ــن النظ ــون م ــنٌة( مقصي ــم )س ــاًل(، ألنه ــا مث ــا ودوم ــي درع ــا )ف ــاروا هن ــنة ث ــه. فالس يتناول
يثــوروا هنــاك )حلــب ودمشــق مثــاًل(، بســبب العالقــات المصلحيــة التــي تربــط كثيــرون منهــم بالنظــام. لكن، 
لــَم لــم يشــارك الســنة فــي مدينــة الرقــة، بكثافــٍة، فــي األشــهر األولــى مــن الثــورة/ االنتفاضــة ضــد النظــام، 

-
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ــة الســاحقة/  ــن األغلبي ــة بي ــاك شــبكة عالقــات مصالحي ــون، وليــس هن ــى الرغــم مــن أنهــم ســنٌة مقصي عل
ــن  ــه ع ــابٍق ل ــاٍل س ــي مق ــاب، وف ــي الكت ــه ف ــازور نفس ــن م ــا يبي ــة، كم ــام/ الدول ــم والنظ ــحوقة منه المس
الموضــوع؟(2) إجابــة مــازور عــن الســؤال الســابق تتمثــل فــي وجــود شــبكة عالقــات مصالحيــة تربــط النظــام 
ببعــض الوجهــاء المحلييــن، القبلييــن العشــائريين، فــي تلــك المدينــة. لكــن، أال يملــك النظــام شــبكًة مماثلــًة 
فــي دومــا مثــاًل، وشــبكًة أقــوى منهــا فــي درعــا، خصوًصــا؟ إجابــة كتــاب مــازور عــن تلــك األســئلة ليســت 
واضحــًة، أو إنهــا تحيــل علــى عناصــر أخــرى تقــع خــارج نموذجــه التفســيري، بــدون إقــراٍر، صريــٍح أو حتــى 

ــه. ــي والنســبي، مــن ذلــك النمــوذج، أو عــدم االقتصــار علي ــا، بوجــوب الخــروج، الجزئ ، غالًب ــيٍّ ضمن
ــر  ــازور، غي ــاب م ــي كت ــًدا(، ف ــا أو تحدي ــام خصوًص ــى النظ ــون عل ــرون أو المنتفض ــوريون )الثائ الس
ــوا  ــم ليس ــًة. فه ــاٍت مدني ــم جماع ــراًدا، وال بوصفه ــم أف ــعًبا، وال بوصفه ــم ش ــا، ال بوصفه ــن، عموًم حاضري
شــعًبا، بالمعنــى السياســي للكلمــة، ألنــه حتــى حيــن يكــون الحديــث عــن التحديــات االحتجاجيــة الســلمية 
المتمحــورة حــوال المواطنــة، والمطالــب السياســية الوطنيــة، غيــر الطائفيــة/ غيــر اإلثنيــة، يتحــدث الكتــاب 
عنهــم بوصفهــم ســنًة أو مــن هــذه األقليــة اإلثنيــة/ الطائفيــة أو تلــك. وهــم كذلــك، فــي نظــر الكتــاب، ألنــه 
يتبنــى معياريــن أساســيين فــي تصنيفهــم ودراســتهم: معيــاًرا إثنيًّــا طائفيًّــا، ومعيــاًرا مناطقيًّــا محليًّــا. وفــي ظــل 
هذيــن المعياريــن، ال يكــون هنــاك غيــاٌب أو تغييــٌب للســوريين بوصفهــم شــعًبا فحســب، بــل بوصفهــم أفــراًدا 
فــون أساًســا بنســبهم إلــى هــذه الجماعــة العضويــة/ المنطقــة  أو أشــخاًصا أيًضــا. ففرديتهــم ملغــاة، ألنهــم معرَّ
أو تلــك. ويبلــغ غيــاب/ تغييــب فرديتهــم ذروتــه فــي اإلصــرار علــى تعريفهــم علــى حســاب نســبهم األهلــي 
ــاٍر سياســيٍّ  وليــس انتســابهم المدنــي. فالســوريون ليســوا حاضريــن، بوصفهــم، منتميــن باالنتســاب إلــى تي
ــبهم  ــاس نس ــى أس ــية عل ــم السياس ــم وتوجهاته ــير رؤيته ــم تفس ــا يت ــا، وإنم ــيٍة م ــة سياس ــٍة أيديولوجي أو رؤي
األهلــي الــالإرادي أو شــبكة العالقــات المصلحيــة التــي تجمعهــم بالنظــام. فليــس هنــاك، علــى ســبيل المثال، 
محاولــٌة لتصنيــف الســوريين علــى أســاس أفكارهــم أو توجهاتهــم السياســية األيديولوجيــة، بيــن ســاعين إلــى 
الديمقراطيــة أو الحريــات )السياســية( أو الليبراليــة ورافضيــن لهــا. لكــن إذا كانــت السياســة هــي التــي تفســر 
وجــود الطوائــف/ اإلثنيــات، أو علــى األقــل، النزعــات واألحــداث واألفعــال الطائفيــة/ اإلثنيــة، كمــا يــرى 
مــازور نفســه، فمــا معنــى الحديــث عــن االنتمــاءات اإلثنيــة فــي ســياق الحديــث عــن فعــٍل سياســيٍّ يقــدم 

، بــل مضــاٌد لإلثنيــة/ الطائفيــة، أيًضــا. / غيــر طائفــيِّ نفســه علــى أنــه غيــر إثنــيٍّ
ــه إلــى الحديــث عــن الحــرب  حديــث مــازور عــن الســوريين، بوصفهــم إثنيــات/ طوائــف، ال يفضــي ب
ــع  ــام و/ أو للمجتم ــة للنظ ــة الطائفي ــًة للبني ــًة حتمي ــا نتيج ــا، بوصفه ــراع الحًق ــا الص ــي بلغه ــة الت األهلي
الســوري، كمــا فعــل نيقــوالس فــان دام فــي كتابــه »تدميــر وطــن: الحــرب األهليــة فــي ســوريا«، عــام 2017، 
ــي تحــدث عنهــا ياســين الحــاج صالــح،  ــة« الت ــة الطائفي ــال.(3) فمــازور ال يقــول ب »الحتمي علــى ســبيل المث
ــة،  ــك الحتمي ــر تل ــذي يفس ــان دام ال ــن ف ــس م ــى العك ــور.(4) وعل ــان دام المذك ــاب ف ــده لكت ــي نق ــا، ف محقًّ
بالدرجــة األولــى، بالطائفيــة االجتماعيــة/ السياســية للطوائــف فــي المجتمــع الســوري، مــن خــالل نظــرٍة أو 

(2)  Kevin Mazur, «State Networks and Intra-Ethnic Group Variation in the 2011 Syrian Uprising,» Comparative Political Studies 
52, no 7 (2018), 9951027-. https://doi.org/10.11770010414018806536/. 

نيقــوالس فــان دام، تدميــر وطــن: الحــرب األهليــة فــي ســوريا، ترجمــة لمــى بــوادي وآخــرون، )بيــروت: دار جنــى تامــر   (3)
للدراســات والنشــر، 2017(.

(4)  ياسين الحاج صالح، »الحتمية الطائفية و»تدمير وطن« السوريين«، موقع الجمهورية، 1 تموز 2020.
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ــًة  ــٍة لتلــك الطوائــف، فــإن مــازور ال يكتفــي باإلشــارة إلــى أن شــواهد وأمثلــًة تاريخي ــٍة دائمي رؤيــٍة جوهراني
عديــدًة تثبــت أن التحديــات الثوريــة فــي األنظمــة الحصريــة/ اإلقصائيــة إثنيًّــا ال تفضــي بالضــرورة إلــى حرٍب 
ــول  ــر حص ــاًل، ويفسِّ ــة أص ــك الحتمي ــود تل ــي وج ــل ينف ــودان 1991(، ب ــان 2011، الس ــٍة، )عم ــٍة إثني أهلي
تلــك الحــرب، بالدرجــة األولــى، ببنيــة النظــام السياســي الحصريــة/ اإلقصائيــة إثنيًّــا، مــن جهــٍة، وبخياراتــه 
العنفيــة فــي مواجهــة التحــدي الثــوري، مــن جهــٍة أخــرى. صحيــٌح أن كتــاب مــازور يعطــي االنطبــاع، أحياًنــا، 
بــأن النظــام لــم يختــر اســتخدام العنــف إال مضطــًرا، أو أن العنــف لــم يكــن خيــاره االســتراتيجي األساســي، 
لكنــه ال ينفــي، »فــي النهايــة«، أنــه خيــاٌر مــن بيــن خيــاراٍت أخــرى كان بإمكانــه اللجــوء إليهــا واســتخدامها، 
وأنــه لــو اختــار خيــاًرا آخــر، كان يمكــن لســيرورة االنتفاضــة/ الثــورة الســورية أن تفضــي إلــى نتائــج مغايــرٍة. 
ــس  ــط، ولي ــام، فق ــة )agency( للنظ ــة الذاتي ــى الفاعلي ــا عل ــازور منصًب ــز م ــون تركي ــرى، يك ــرًة أخ ــن، م لك

للســوريين المنتفضيــن ضــده أو الثائريــن عليــه.
ــب  ــن ويج ــه يمك ــك أن ــاٍز، وال ش ــيٌّ بامتي ــٌل سياس ــي فع ــتبداديٍّ ه ــاٍم اس ــد نظ ــة ض ــورة أو االنتفاض الث
الحديــث عــن الخلفيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة لذلــك الحــدث السياســي. وهــذا مــا فعلــه، علــى ســبيل 
المثــال، محمــد جمــال بــاروت فــي أحــد أبــرز وأول النصــوص البحثيــة التــي تناولــت الثــورة الســورية فــي 
ــى  ــا عل ــيًّا، جزئيًّ ــى سياس ــي أن يبق ــو سياس ــا ه ــال لم ــاح المج ــروري إفس ــن الض ــن، م ــا األول.(5) لك عامه
، مــن خــالل ردهــا بالكامــل إلــى مــا  األقــل، بعيــًدا عــن االختــزال الكامــل للسياســة، التــي هــي مجــاٌل مدنــيٌّ
. والنظــر إلــى )بعــض( الســوريين كفاعليــن سياســيين،  ، أو مناطقــيٌّ محلــيٌّ هــو أهلــيٌّ أو اقتصــاديٌّ مصلحــيٌّ
أو ذوات فاعلــة )agents( سياســيًّا، يعنــي اإلقــرار بعــدم إمكانيــة اختزالهــم إلــى نســبهم الــالإرادي وأي بنــى 
ــب  ــا ومطال ــكاًرا وقيًم ــوا أف ــة أن يتبن ــا بإمكاني ــرار معرفيًّ ــن اإلق ــذا يتضم ــرى. وه ــٍة أخ ــٍة أو اجتماعي اقتصادي
ــًة  ــٍة، أخــرى، وتتضمــن قطيعــًة، جزئي ــٍة أو ذاتي ــًى، موضوعي ــاٍت تتجــاوز نســبهم األهلــي وأي بن وأيديولوجي
ونســبيًة، معهــا، بــدون أن تفضــي بالضــرورة إلــى تناقــٍض كامــٍل معهــا. كمــا يتضمــن الســعي المنهجــي إلــى 
فهمهــم، انطالًقــا مــن وعيهــم الذاتــي، وليــس إلــى مجــرد تفســيرهم بعوامــل أو بنــى أو أســباٍب موضوعيــٍة ال 
ا، لكونــه يســاعد  إراديــٍة. إن توصيــف الكتــاب لبنيــة النظــام التــي ســاهمت فــي أثننــة الصــراع معــه مفيــٌد جــدًّ
فــي تجــاوز التركيــز المفــرط علــى دور األفــراد والفاعليــن السياســيين المشــاركين فــي االنتفاضــة/ الثــورة، أو 
المؤيديــن لهــا فــي تلــك األثننــة، كمــا يفعــل باســيليوس زينــو، علــى ســبيل المثــال، فــي بحــٍث مهــمٍّ منشــوٍر 
ــة  ــن، البني ــن الطرفي ــطيًّا بي ــا وس ــوازن موقًف ــي الت ــن. وال يعن ــن الطرفي ــوٌب بي ــوازن مطل ــن الت ــا.(6) لك حديًث
ــا  ــيرية، وإنم ــة التفس ــببية أو الوظيف ــوة الس ــث الق ــن حي ــا م ــاواة بينهم ــري المس ــث يج ــذات، بحي ــة ال وفاعلي
يعنــي العدالــة، التــي تعنــي هنــا »إعطــاء كل طــرٍف حقــه، بــدون إفــراٍط أو تفريــٍط«. فهمــا يمثــالن وجهيــن 
ــانية  ــوم اإلنس ــن للعل ــم المنظري ــع معظ ــرى، م ــذي ي ــز ال ــي جيدن ــر أنطون ــدِّ تعبي ــى ح ــدٍة، عل ــٍة واح لعمل
واالجتماعيــة، خــالل العقــود األخيــرة خصوًصــا )بييــر بورديــو ومارغريــت أرتشــر، علــى ســبيل المثــال((7)، 

ــي  ــز العرب ــروت: المرك ــالح )بي ــود واإلص ــة الجم ــورية: جدلي ــخ س ــي تاري ــر ف ــد األخي ــاروت، العق ــال ب ــد جم محم  (5)
لأبحــاث ودراســة السياســات، 2012(.

(6)  Basileus Zeno, «The making of sects: Boundary making and the sectarianisation of the Syrian uprising, 2011–2013,» 
Nations and Nationalism, 1–21. https://doi.org/10.1111/nana.12825. 

(7)   Cf. Pierre Bourdieu, Esquisse d’une Théorie de la Pratique: Précédé de Trois Etudes d’Ethnologie Kabyle (Paris: Seuil, 
2000); Margaret S. Archer, Structure, Agency and the Internal Conversation (Cambridge: Cambridge University Press, 
2003); Dave Elder-Vass, The Causal Power of Social Structures. Emergence, Structure and Agency (Cambridge: 
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ضرورة الجمع بينهما، وإظهار إمكانية إقامة الجدل بينهما وتكاملهما.
ــا فاعلــًة يتــم، فــي الكتــاب، مــن خــالل اإلحالــة علــى نصوصهــم  اســتحضار الســوريين، بوصفهمــا ذواًت
وأفكارهــم وآرائهــم. فعلــى العكــس مــن باحثيــن آخريــن ال يــرون الســوريين إال موضوًعــا للدراســة والبحث، 
ال ذواًتــا مفكــرًة )قــد يكــون( لديهــا مــا يمكــن تقديمــه فــي هــذا الخصــوص، فــي نصوصهــا المنشــورة باللغــة 
العربيــة،(8) وهــو مــا ينبغــي للباحثيــن أخــذه فــي الحســبان، عنــد دراســة الموضوعــات ذات الصلــة بذلــك؛ 
ــى  ــتناده إل ــث اس ــن حي ــا، م ــٍن تقريًب ــدٍّ ممك ــى ح ــى أقص ــبان، إل ــي الحس ــك ف ــذ ذل ــد أخ ــازور ق ــد أن م نج
(«معظــم«( المراجــع والمصــادر العربيــة/ الســورية ذات الصلــة، وإحالتــه عليهــا. لكــن االســتناد إلــى آراء 
ــم(  ــن أن )معظ ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــرورة تبنيه ــي بالض ــي وال يقتض ــم ال يعن ــى آرائه ــة عل ــوريين واإلحال الس
ــوريين  ــور الس ــع منظ ــا م ــع عموًم ــه تتقاط ــي كتاب ــازور ف ــا م ــي تبناه ــة الت ــردات الرئيس ــات والمف المصطلح
ــتبدادي،  ــد االس ــاٍم األس ــة أو نظ ــورة أو انتفاض ــن ث ــث ع ــث الحدي ــن حي ــورة، م ــن للث ــن أو المؤيدي الثائري
ــه  ــض مصطلحات ــإن بع ــدٍة – ف ــد بش ــام( األس ــه )نظ ــٌز رفض ــو تميي ــة – وه ــام والدول ــن النظ ــز بي والتميي
ــم  ا، مــن وجهــة معظــم الســوريين علــى األقــل. وتبــدو مصطلحــات/ مفاهي ومفاهيمــه تبــدو إشــكاليًة جــدًّ
اإلثنيــة واإلثنــي واألثننــة أو التأثنــن، وإحاللهــا محــل مصطلحــات/ مفاهيــم الطائفيــة والطائفــي والتطييــف 
أو التطيُّــف إحــدى أبــرز هــذه المصطلحــات. فــال يتحــدث الســوريون عــن االختالفــات الدينيــة بينهــم، )بيــن 
الســنة والعلوييــن مثــاًل(، بوصفهــا اختالفــاٍت إثنيــًة، وإنمــا بوصفهــا اختالفــاٍت طائفيــًة. وعلــى الرغــم مــن 
الســمعة الســيئة لمفهــوم الطائفيــة، فــي المجــال الســوري العــام، وعلــى الرغــم مــن أن مفهــوم الطائــف ومــا 
ــر مستحســنٍة وال مرغــوٍب بهــا،  يرتبــط بهــا فــي االشــتقاق اللغــوي والمفهومــي يحيــل علــى انقســاماٍت غي
مــن حيــث المبــدأ، فــإن الحديــث عــن االختالفــات الدينيــة المذكــورة بمصطلحــات اإلثنيــة، يتضمــن تعميًقــا 
وترســيًخا، معرفيًّــا علــى األقــل، لســلبيات مــا يــراه الســوريون فــي مفهــوم »الطائفيــة«. فالحديــث عــن طوائف 
دينيــٍة مختلفــٍة يتضمــن إقــراًرا، ضمنيًّــا علــى األقــل، بانتمائهــا إلــى إطــاٍر هوياتــيٍّ مشــترٍك مــا، فهــي طوائــف 
ــرى الســوريون هويتهــم فــي مســتوى اإلطــار  ــادًرا أن ي ــة، ليــس ن ــة«. وفــي تلــك الحال مســلمٌة، »فــي النهاي
ــص  ــه، األخ ــف علي ــار المختل ــتوى اإلط ــي مس ــس ف ــره(، ولي ــن أو غي ــع، )الدي ــم أو األوس ــترك، األع المش
ــًة، تغيــب  ــًة إثني أو األضيــق. مــع الحديــث عــن االختالفــات الدينيــة/ الطائفيــة، بوصفهــا اختالفــاٍت هوياتي
ــن  ــترٍك بي ( مش ــيٍّ ــاٍء )هويات ــود انتم ــن وج ــث ع ــد الحدي ــا، عن ــًة أو ضمنً ــودة صراح ــة، الموج ــك اإلحال تل
المختلفيــن. ال شــك فــي وجــود ســوريين كثــر اختــاروا االنتمــاء الطائفــي/ اإلثنــي ليكــون هويتهــم الوســيطة 
ــير  ــا يش ــة، كم ــة واالنتمــاءات الوطني ــة والحقــوق المواطني ــاءات المحلي ــم أو االنتم ــن التظلمــات أو الظال بي
ــل  ــر، قب ــادًرا رفــض ســوريين كث ــا )ص 33-34(، لكــن إلــى جانــب ذلــك، ليــس ن مــازور إلــى ذلــك محقًّ
ــاس  ــه أس ــة، أو جعل ــة اإلثني ــي بلغ ــم الطائف ــن انتمائه ــث ع ــك، الحدي ــد ذل ــورية أو بع ــورة الس ــالق الث انط
ــذا  ــي ه ــكالية، ف ــكلة أو اإلش ــل. المش ــى األق ــي، عل ــال السياس ــي المج ــم، ف ــس فاعليته ــم ومؤس هويته
ــب، أو  ــاب أو تغيي ــرف األول، وغي ــة الط ــراز )أو( هيمن ــي إب ــة ف ــي المبالغ ــًدا ف ــن تحدي ــوص، تكم الخص

ــور.  ــذا الحض ــة ه ــة أو فاعلي ــة أو أهمي ــن قيم ــي، وم ــرف الثان ــور الط ــن، حض ــل م التقلي

Cambridge University Press, 2010). Alex Callinicos, Making history: agency, structure, and change in social theory (Leiden: 
Brill, 2004).

(8)  Cf. Paulo Gabriel Hilu Pinto, «The Shattered Nation: The Sectarianization of the Syrian Conflict,» in Sectarianization: 
Mapping the New Politics of the Middle East, ed. Nader Hashemi and Danny Postel (Oxford: Oxford University Press, 
2017): 123-42.
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ــا، أوّد التشــديد علــى أن المالحظــات النقديــة المقدمــة ال تــروم التقليــل مــن قيمــة الكتــاب، فضــاًل  ختاًم
ــك  ــكالية تل ــا، وإش ــي يتناوله ــائل الت ــة المس ــدى أهمي ــار م ــى إظه ــدف إل ــل ته ــة، ب ــك األهمي ــي تل ــن نف ع
المســائل، وإلــى إبــراز ضــرورة أخــذ هــذه األهميــة، وتلــك اإلشــكالية، فــي الحســبان عنــد تنــاول الوضــع 
ــازور إدراًكا  ــاب م ــن كت ــا. ويتضم ــورية خصوًص ــورة الس ــام الث ــد قي ــع بع ــك الوض ــا، وذل ــوري عموًم الس
ــرى  ــباٍب أخ ــبب، وألس ــذا الس ــه. وله ــت نفس ــي الوق ــا، ف ــاًء لهم ــن، وإغن ــكالية المذكورتي ــة واإلش لأهمي
آمــل أننــي نجحــت فــي إظهارهــا، مــن خــالل عرضــي النقــدي لأفــكار الرئيســة التــي يتضمنهــا الكتــاب، ال 
أجــد صعوبــًة فــي تأكيــد أن قــراءة هــذا الكتــاب مفيــدٌة، بــل واجبــٌة وضروريــٌة، لــكل مهتــمٍّ بالمواضيــع التــي 

يتناولهــا.

المراجع

ــرون،  ــوادي وآخ ــى ب ــة لم ــوريا، ترجم ــي س ــة ف ــرب األهلي ــن: الح ــر وط ــوالس. تدمي ــان دام، نيق ف  •
.)2017 والنشــر،  للدراســات  تامــر  جنــى  دار  )بيــروت: 

صالــح، ياســين الحــاج. »الحتميــة الطائفيــة و»تدميــر وطــن« الســوريين«، موقــع اجلمهوريــة، 1 تمــوز/   •
ــو 2020. يولي

ــروت:  ــالح )بي ــود واإلص ــة اجلم ــورية: جدلي ــخ س ــر يف تاري ــد األخ ــال. العق ــد جم ــاروت، محم ب  •
.)2012 السياســات،  ودراســة  لأبحــاث  العربــي  المركــز 

• Bourdieu, Pierre. Esquisse d’une Théorie de la Pratique: Précédé de Trois Etudes d’Ethnologie 
Kabyle. Paris: Seuil, 2000.

• Archer, Margaret S. Structure, Agency and the Internal Conversation. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003.

• Callinicos, Alex. Making history: agency, structure, and change in social theory. Leiden: Brill, 200).

• Elder-Vass, Dave. The Causal Power of Social Structures. Emergence, Structure and Agency. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

• Gabriel Hilu Pinto, Paulo. «The Shattered Nation: The Sectarianization of the Syrian Conflict,» 
in Sectarianization: Mapping the New Politics of the Middle East, edited by Nader Hashemi and 
Danny Postel, Oxford: Oxford University Press, 2017: 12342-.

• Mazur, Kevin, Revolution in Syria: Identity, Networks, and Repression. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2021.

• ___________, «State Networks and Intra-Ethnic Group Variation in the 2011 Syrian 
Uprising.» Comparative Political Studies 52, no 7 (2018): 9951027-. https://doi.
org/10.11770010414018806536/.

• Zeno, Basileus. «The making of sects: Boundary making and the sectarianisation of the Syrian 
uprising, 2011–2013,» Nations and Nationalism: 1–21. https://doi.org/10.1111/nana.12825.

-

https://aljumhuriya.net/ar/2020/07/01/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/
https://doi.org/10.1177/0010414018806536
https://doi.org/10.1177/0010414018806536
https://doi.org/10.1111/nana.12825


السعر 15 دوالًرا

المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم

إبراهيم الجبين

إبراهيم صموئيل

آندي فليمستروم

إيمان صادق

أحمد قعبور

أمل حويجة

أنجيل الشاعر

آرام

بسام يوسف

جمال بوعجاجة

حاتم التليلي محمودي

حازم نهار

حسام الدين درويش

حسيبة عبدالرحمن

خطيب بدلة

راتب شعبو

رغدة الخطيب

ريبيكا شريعة طالقاني

سالم عوض الترابين

سميح شقير

سمير ساّسي

سمير قنوع

سهيل الجباعي

سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

عالء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس

فاتن شمس

فادي كحلوس

ود
ُ
فاطمة علي عّب

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم هّم

محمد بوعيطة

محمود أبو حامد

مصطفى خليفة

وم
ّ
منذر بدر حل

ميسون شقير

نادية بلكريش

نبيل سليمان

نجاح البقاعي

هشام عيد

وجدان ناصيف

وسيم حسان

ياسر خنجر

2757-8909 


