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 تمييدي   فصلٌ 

 مقدمة 
يضع لمحقائؽ، وىذا ما  مدروسٍ  ف تشويوٍ ة التي عانت مة مف أكثر األحداث التاريخيّ ربما كانت الثورة السوريّ 

ممكنات "فإف  آخر" ما يحدث في شؤوف البشر كاف يمكف أف يحدث عمى نحوٍ  "كؿّ  إذا كاف الباحث في حيرة.
حنا  عمى ما تقوؿ"الحقيقة مغموبة دومًا عندما تتصادـ مع السمطات القائمة" وطالما أف الكذب ال محدودة"، 

يمنح ىو ما زات، قدر الممكف، يداف السياسة مف خارجو، والتحرر مف التحيّ النظر إلى م يبقى ،(1)أرندت
 عف الواقع.  موضوعي   رٍ الباحث فرصة بناء تصوّ 

اء ز في ىجة تركّ لممعارضة السوريّ  أف القسـ األكبر مف النشاط الفكري   الباحث في الشأف السوري  يالحظ 
آليات عممو وتفسير نجاحو في الديمومة  ودراسةز في فيمو ا تركأكثر ممّ  (..النظاـ )قمعو، وتفرده، وفساده
كفي تال  ة واإلقصاءأف القمع والطائفيّ  شؾ  ال . خالؿ أربعة عقود ةة واإلقميميّ والتأقمـ مع المتغيرات العالميّ 

كما ال يسعؼ رمي األمر في عالـ غيب اسمو الرضى األمريكي أو  .لتفسير ديمومة النظاـ السوري  
، 2011منذ بداية اندالع الثورة السورية  ولعؿ غزارة التبشيرات المبكرة بقرب سقوط النظاـ السوريّ  .ياإلسرائيم

لتركيبة  ، تعود في أساسيا إلى غياب الفيـ العمميّ والتي كاف أكثرىا تشاؤمًا يبشر بسقوطو بعد أشير قميمةٍ 
 النظاـ ومصادر قدرتو عمى االستيعاب.

 جانب منو، فتـ  يختزلو في  عف النظاـ السوريّ  بسيطٌ " "معارٌض  ة، فيـٌ وريّ ساد في غضوف الثورة السوقد 
دوف المضي إلى ما ىو أبعد،  ة" الظاىرة عمى السطحالقشرة "العمويّ  عمىأي ، التركيز عمى البعد الطائفيّ 

ة تو. فالقسريّ أسرار استمراره ومقاوم ؿ في الواقع أىـّ ة التي تشكّ دوف البحث في دعامات النظاـ غير العنفيّ و 
ة مف األنظمة التسمطيّ  ، "لـ تحـِ (2)"ستيفف ىايدمف" في كتابو "التسمطية في سوريا" بحؽ حاججيوحدىا، كما 

 الت الكبيرة المشيودة في العقديف األخيريف". السقوط في خضـ التحوّ 

مف  شكؿٍ  مع أي   ،وقةإلى حدود اتباع سياسة األرض المحر  عمى الدواـ، عنيفاً السوري كاف النظاـ في الواقع 
، واالجتماعي   ي المجاؿ االقتصادي  لميف فإلى اكاف أميؿ مة منيا، غير أنو ما المنظّ ة والسيّ المعارضة السياسيّ 

                                                                 
 "، رشجٔخ اُذغ٤ٖ اُغذجبٕ، اطذاس "ٓؤٕٓ٘ٞ ثال دذٝد".ٝاُغ٤بعخ دو٤وخ ٖٓ ًزبة د٘ب اسٗذد "ٓوزطلبد  -(1)

طشاع أُجزٔغ ٝاُذُٝخ، رشجٔخ ػجبط ػجبط، ٓشاجؼخ د.سػٞإ ص٣بدح، داس س٣بع اُش٣ظ، ث٤شٝد آة  -ٛب٣ذٖٓ، اُزغِط٤خ ك٢ عٞس٣ب عز٤لٖ - (2)

2008. 
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 ة الراسخة في سورية وتحديدًا الشامية منيا والحمبية.مصالح الفئات البورجوازيّ  والتالـؤ معؼ سعى لمتكيّ حيث 
عف التذمر الدائـ الذي كاف يبديو رفعت األسد مف  "حنا بطاطو"المؤرخ  ذكرهنالحظ ما وبيذا الصدد 

)سرايا  (3)وىو صاحب أكبر جياز قمع حينيا وأكثرىا وحشية ،ة الشامية بما يظير عجزه أمامياالبورجوازيّ 
-1976األسد، أي فترة  ”زمف مشكالت“"ففي  :ما يذكره بطاطو في الكتاب نفسو األىـ مف ذلؾالدفاع(. 
يمعبوف لعبة مزدوجة. كاف بعضيـ عمى  -وىو أحد أىـ أسواؽ المدينة–، كاف تجار سوؽ الحميدية 1982

األقؿ، كما يعتقد، يساعد بحرية اإلخواف المسمميف مع تفادي أي توافؽ عمني مع الحركة، فيـ ضمف آخروف، 
ردة فعؿ األسد حياؿ ذلؾ  .4مف خالؿ مبادرات الدعـ لمحكومة عبر غرفة تجارة دمشؽ، امتيازات لمطبقة كميا"

 كانت توسيع مساىمة التجار وتقديـ المزيد مف االمتيازات كما تشير األرقاـ. 

ات مف القرف ييمثؿ التجار )حاوؿ في أواخر التسعين سياسي   ؿ حزبٍ النظاـ لـ يسمح بتشكّ أف  صحيح
عف تجار  كونوف التعبير السياسيّ الماضي استمالة اإلخواف المسمميف لتدجينيـ في الجبية الوطنية التقدمية في

، لكف ىؤالء كاف ليـ القدرة عمى النفوذ إلى السمطة كمستقميف في مجمس الشعب، أو عبر غرؼ (5)المدف(
باتجاه االنفتاح  ،تدريجياً  ،لمنظاـ ينحو العاـ   ، وقد كاف الميؿ االقتصادي  وسواىا التجارة أو عبر الشراكات

 الذي يخشى أف تفمت األمور مف يديو. منظاـ األمنيّ المميز لحرص الو حذر الف بوا   ،واقتصاد السوؽ

 لـ تعفِ و و، موجّ  لو شيئًا كمبدأ أو كنيجٍ  شعارىا ليؿ نيار، لـ تعفِ  ة التي كاف يرفع النظاـ السوريّ االشتراكيّ 
الو الدائـ ا عنت لو الحرية والوحدة في الشعار المثمث لحزب البعث، وكاف انشغأكثر ممّ  لمنظاـ االشتراكية

ة العميا والمتوسطة مة، مع العمؿ عمى استيعاب الفئات االجتماعيّ منظّ  ةٍ سياسيّ  ؿ معارضةٍ ز في منع تشكّ يتركّ 
 ة، وفتح منافذ ليا إلى السمطة عبر قنوات النظاـ نفسو.  في دورتو االقتصاديّ  خاص   بشكؿٍ 

 وتنطوي عمىلمكممة،  بالمعنى النضاليّ  ارضةبالمع ، في الغالب،ةٌ مسكون منظاـ السوريّ ل اىضةنالكتابات الم
بالتقميؿ مف عالقتو بالمجتمع.  رغبوي   ميؿٍ  معالتركيز عمى استبداد النظاـ، بالتحريض مف خالؿ  ةٍ ممحّ  رغبةٍ 

وتجييؿ  بالعموييفر الثورة( لمتركيز عمى عالقة النظاـ ما مع تعثّ )والسيّ  واضحٌ  وفي غضوف الثورة برز ميؿٌ 

                                                                 
"ٝك٢ د٤ٖ اكزشع سكؼذ األعذ إٔ أطذبة األػٔبٍ ٝاُزجبس ٣ش٣ذٕٝ رو٣ٞغ ٌٓبٗزٚ، كوذ اػزشف ثأٗٚ أهبّ ػالهبد ثْٜ ٌُٖٝ ػ٠ِ أَٓ إٔ ٣خلق  - (3)

أٓبّ هٞح اُزجبس  ػؼ٤لخ. ٝاػخ إرٕ إٔ هٞح سكؼذ رجذٝ 391، ص 1ْٛ ًٝشا٤ٛزْٜ ػ٠ِ اُغِطخ ٝاُذضة ٓؼبً". د٘ب ثطبؽٞ، كالدٞ عٞس٣ب، ؽٖٓ دوذ

 اُشٞاّ. 

  983 ص أُشجغ اُغبثن، -(4)

 http://goo.gl/v911bEٖٓ ٓوبثِخ ٓغ طذس اُذ٣ٖ اُج٤ب٢ٗٞٗ أجشاٛب عب٢ٓ ٤ًِت، اُجض٣شح ٗذ،  - (5)
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أف يستغرب، كيؼ تتمسؾ  المعارضة األدبيات مف مف يقرأ ىذا النمط مف حؽّ األخرى.  اعاتالجمعالقتو ب
 "؟ عموي   ، "بنظاٍـ محافظةٌ  ةٌ يّ حتى لحظة كتابة ىذه األسطر، وىي سنّ  ،مثالً  ،ةة أو شاميّ حمبيّ  ةٌ مدنيّ  ةٌ أغمبيّ 

ىي  محددةٍ  ةٍ زمنيّ  العالقة، وبفترةٍ بالعموييف، أو قؿ عمى جانب مف ىذه  عالقة النظاـ عمى نمقي الضوء ىناإذ 
 قدرة النظاـ عمى االستيعاب واالستمرار لعقودٍ  رنا عفلتصوّ  موجزٍ  الصراع الراىف، نجد أنفسنا معنييف بعرضٍ 

  رات.بالمتغيّ  حافمةٍ 

 ةاقتصاديّ  ومرونةٌ  سياسي   : استبدادٌ النظام السوريّ 
كر حقيقتيف: األولى ىي أف االتحاد السوفياتي يدخؿ ة" أدرؾ منذ وقت مبيبدو أف نظاـ "الحركة التصحيحيّ 

تصطدـ حيف دائمًا نة ستراتيجيًا وينبغي أف تكوف ليّ إليست خيارًا  ة" ،بالتالي،االشتراكيّ "وأف  مرحمة ركودٍ 
ة التي يحققيا بيف الشعبيّ  تحقيؽ مواءمةٍ  عمؿ النظاـ عمىوعميو فقد  ة.ة السوريّ البورجوازيّ  بمصالح الطبقة

جار ورجاؿ األعماؿ الذيف رحبوا ة مف التالطبقة التقميديّ  الذي تقدمو الدعـ األساسيّ بيف " و اع العاـّ "القط
)العاـ والخاص  ةمف اليـو األوؿ، فاعتمد النظاـ مبكرًا مقولة القطاعات الثالثحافظ األسد انقالب ب

ىو، بعد  المجتمع السوريّ . الثانية أف ةرّ ومستم واضحةٍ  ةٍ ة حينيا بانتيازيّ وتعامؿ مع الكتمة الشرقيّ  ،والمشترؾ(
يحكـ  يريد أف نظاـٍ  منو ألي   ال بد   أمرٌ بالتالي " يّ "الرضى السنّ وأف  عاـّ  بوجوٍ  ي  سنّ  مسمـٌ  شيء، مجتمعٌ  كؿّ 

. ولمرضى السنّ   ، والثاني ديني  (6)عبر التجار ورجاؿ األعماؿ التقميدييف األوؿ اقتصادي   ،فمفتاحا يّ ويدـو
ة، واجتيد لشتى صنوؼ الممارسات الدينيّ  1970بعد حزب البعث  "ةعممانيّ "سعت رجاؿ الديف. وعميو اتّ عبر 

والتـز أبناؤه الزواج مف ، ةواألعراؼ الدينيّ  الشعائريمتـز  ي  سنّ  المنبت في الظيور كمسمـٍ  الرئيس العموي  
. حتى في ي  سنّ  ىي أف االقتصاد شأفٌ  ةٍ تاريخيّ  ةٍ سوريّ  وحرص النظاـ عمى احتراـ حقيقةٍ عائالت سنية، 

األمف والتشبيح،  ة فيما تولى عمويوف )في الغالب( مياـ  الساحؿ، "معقؿ النظاـ"، بقي االقتصاد في يد السنّ 
أي بالنظاـ الذي يؤمف  ،بجياز الدولة األمر الذي كّرس عمى األرض أف رزؽ "حماة النظاـ العموييف" مرتبطٌ 

                                                                 
، ػ٘ذٓب ٝطِذ أػٔبُْٜ إ٠ُ رسٝرٜب، صاد 1980ػ٘ذٓب اٗوغ اإلخٞإ أُغِٕٔٞ ػ٠ِ دٌْ األعذ. صْ ك٢ ػبّ 1976َ األعذ األٓٞس ُِزجبس ك٢ "عّٜ  -(6)

ً ك٢  186ٓوبػذ ٖٓ أطَ  3دظزْٜ ٖٓ ٓغزٞسداد اُغِغ االعزٜال٤ًخ ص٣بدح دبدح" ... "طذ٤خ أٜٗب )ٗخجخ أطذبة األػٔبٍ( ُْ رشـَ عٟٞ  ٓوؼذا

ً ٖٓ أطَ  18، 1977ٝ-1973ؼت ٓجِظ اُش ً ٓب ثبُطش٣وخ اُز٢ 1994-1990ك٢ اُذٝس اُزشش٣ؼ٢  250ٓوؼذا ، ؿ٤ش إٔ األٓٞس ًبٗذ رغ٤ش ٗٞػب

%". ثطبؽٞ، 7اشزٌذ جش٣ذح رشش٣ٖ ٖٓ إٔ "ٓغبٛٔخ اُذٌٞٓخ ك٢ رجبسح أُلشم ال رزؼذٟ  1985" .. ٝك٢ ٣1973ش٣ذٛب هبدح أطذبة األػٔبٍ ٓ٘ز 

 . 395، 389،391أُشجغ اُغبثن، ص 
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عفو  بالسوؽ، ويبدو أف مثؿ ىذا األمر لـ يأتِ  ة مرتبطٌ ف رزؽ أرباب العمؿ السنّ ىذه الوظيفة، في حيف أ
 . 2011عمى ثورة  وفي ىذا ما يفسر جزئيًا االرتكاس العمويّ  الخاطر.

مركز خروجًا عف ىذا النسؽ في العالقة بيف  وراثة بشار األسد لمسمطة، بعد، رامي مخموؼ شكؿعمى أف 
امتدادًا اقتصاديًا مباشرًا  ت ظاىرة مخموؼ، حيث شكم"السنة" ر رجاؿ األعماؿوطبقة كبا ""العموي السمطة

، وىذا ما جعؿ رامي مخموؼ وامتيازات بال حدود بكؿ ما فييا مف إقصاء وتعسؼ لمسمطة السياسية
 ومنذ األياـ األولى. "االقتصادي" ىدفًا أساسيًا في االحتجاجات السياسية

دارتيا، مف التجار ور  الجسد االقتصاديّ  جاؿ األعماؿ التقميدييف والجدد، الذي يحكـ فعميًا آلية توزيع الثروة وا 
ف يتحكـ  ا يتحكـ ىذا أكثر ممّ ( والعسكريّ  الصمب في الدولة )الجياز األمنيّ ف بسياسة المكوّ  (مف بعيد)وا 
 . العالميسياسة االنفتاح عمى السوؽ  المضي فية و ما بعد انييار المنظومة االشتراكيّ والسيّ  ،بذلؾ

 ةً ة، استقالليّ يت اشتراكيّ الدولة في سوريا، كما في مثيالتيا مف الدوؿ التي سمّ  " أعطتضخامة "القطاع العاـّ 
عف المجتمع مف حيث كونو مصدرًا لمموازنة )الضرائب(، وفوؽ ىذا أعطتيا صفة رب العمؿ الذي ييب 

في  كموظفيف في جياز الدولة بؿ أيضًا كعماؿٍ ليس فقط  مف المجتمع السوري   واسعةً  ويمنع ويستوعب فئاتٍ 
وامتمكت  واسعةٍ  لفئاتٍ  مت الدولة بذلؾ مصدر خيرٍ ىو الدولة. شكّ  عاـّ  رب عمؿٍ سمطة تحت  القطاع العاـ  

( تفوؽ 2( الميؿ إلى اقتصاد السوؽ وتزايد الخصخصة، 1، راحت مع الزمف تتضاءؿ بسبب: ةً استيعابيّ  طاقةً 
( الذي يدفع ز أو الميؿ االحتكاريّ ( بفعؿ قانوف )التمركز والتركّ 3، ى النمو االقتصاديّ نسبة تزايد السكاف عم

قو عادة رد في عدد األثرياء مع غياب "قانوف مكافحة االحتكار" الذي تطبّ مطّ  لمثروة وتناقصٍ  متزايدٍ  زٍ إلى تركّ 
( الخروج مف 5ة، ظومة االشتراكيّ ( غياب الدعـ الذي كانت تقدمو المن4ة لمقاومة ىذا الميؿ، الدوؿ الغربيّ 

". ونتيجة ضعؼ قدرة النظاـ عمى االستيعاب وتزايد نسبة ؿ نيبو رافدًا "لمدخؿ الوطنيّ لبناف الذي كاف يشكّ 
 % مف الشعب السوريّ 33وبحسب تقارير األمـ المتحدة كاف  2007الفقراء ومف ىـ دوف خط الفقر )في 

لو  لـ يكف في يد النظاـ مف حؿ   مجتمعي   ضغطٌ  ، تراكـَ (7)ر(% يعيشوف تحت خط الفق12.5يعاني الفقر و
 سوى المزيد مف الحصار والرقابة والقمع. 

                                                                 
 http://goo.gl/AAEQYTكبثش٣ظ ثبالٗش، جـشاك٤ب اُضٞسح اُغٞس٣خ،  - (7)
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 الفصل األول: العمويون

 مدخل
 أو عرقي   مذىبي   )أقصد الناس الذيف ُينسبوف إلى انتماءٍ  ةٍ عضويّ  جماعةٍ  أي   بروزينبغي القوؿ مقدمًا إف 
. وبطبيعة الحاؿ لف يؤدي تجاىؿ البمدالمواطنة في ضعؼ  اتمؤشر  ىو مف، ةسياسيّ  بحكـ المولد( كجماعةٍ 

ة" في التحميالت "الميبراليّ  ، كما لف يؤدي إلى ذلؾ التوـر الطائفيّ فكرة المواطنة" إلى ازدىار الواقع "الطائفيّ 
، كرد    . ""البعثيّ  ( عمى الكبت الطائفيّ rebound) فعؿٍ  اليـو

ما  سياسي  التجانس مف الليا  ف كجماعةٍ و السوري برز العمويوفسؤاؿ: ىؿ  فب عينبغي أف نجي أف نكمؿقبؿ 
ة" عمى مدى عمر ىذا الحدث؟ بماذا يختمؼ العمويوف عف بقية ر وعييـ بػ"الثورة السوريّ يسمح بتقصي تطوّ 

 سي  حيف نعتمد الحديث عف وعي سيا السورييف إزاء ىذا الحدث؟ أال ننزلؽ في مسارات التحميؿ الطائفيّ 
 لطائفة ما؟ 

 مسوغ الحديث عن "العمويين" في سوريا
لعمـو  ةٍ عامّ  ةٍ سياسيّ  راتيا، كاف ثمة ثالثة عوامؿ ساىمت في رسـ حدودٍ في سياؽ الثورة السورية وتطوّ 

 ليذه الجماعة إزاء الحدث السوريّ  عاـ   سياسي   ة في سوريا، ما سمح بالحديث عف تجانسٍ الجماعة العمويّ 
 ة". العوامؿ ىي:لو الدراسة وىو "الثورة السوريّ الذي تتناو 

حتى  خاص   بشكؿٍ  غالبية العموييفبنقص االعتبار المزمف الذي عانى منو  عمى خمفية الشعور العاـّ  .1
جراء وصوؿ أحد المتحدريف  غالبية العموييفعند  ر حالة الرضى النفسيّ ، يمكف تصوّ (8)قريب عيدٍ 

ة، وذلؾ بصرؼ النظر عف انعكاس ىذا األمر عمى الواقع السوريّ  منيـ إلى المنصب األوؿ في الدولة
لمعموييف. ىذا التفصيؿ الذي ال يختمؼ، ضمف ىذه الحدود، عف شعور  االجتماعيّ االاقتصادي و 

، بوصوؿ أوباما )البمد األصمي لعائمة أوباما( الرضى الذي أبداه السود في أمريكا، وحتى في كينيا
ر، بفعؿ ئيس أسود لمواليات المتحدة. غير أف ىذا الشعور باالعتراؼ تطوّ إلى البيت األبيض كأوؿ ر 

مفاصؿ األمف والقوة في معظـ عمى بعد ذلؾ عموييف  غياب دولة قانوف في سوريا وبفعؿ سيطرة أفرادٍ 
                                                                 

 (PDF)ٗغخخ  54ثِؾ ػذد اُخبدٓبد اُؼ٣ِٞبد اُوبطشاد ك٢ ٓ٘بصٍ دٓشن ػششح آالف. ًٔبٍ د٣ت، ربس٣خ عٞس٣ب أُؼبطش، ص 1950ك٢ ػبّ  - (8)
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 .دولةة عف الالتاريخيّ  غالبية العموييفة أساسًا، إلى أكثر مف الشعور بانكسار غربة الدولة لدواع أمنيّ 
ىذا و بقية السورييف،  ضدّ  ضابطٍ  مف أي   منفمتةٍ  عمى ممارسة سمطةٍ قادريف بعض العموييف  قد أصبحف
االعتبار ودفعو إلى  برد   اً ساذج اً شعور  ،بقّمة القيمة في بمدهالمشبعة سريرتو  العاديّ  د لدى العمويّ ولّ 

أو حتى  زٍ مميّ  اقتصادي   رٍ تطوّ  ة" حتى لو لـ تحقؽ لو ىذه السمطة أيّ "العمويّ  أعمى مع السمطة تماهٍ 
 التماىي في نفسية العمويّ عزز ذلؾ وقد  نخبة ىذه السمطة. الستغالؿلو كاف ىذا الفرد موضوعًا 

د بالتدريج تولّ  بالمقابؿ. بنفسو أو بقراباتو إنما ىو صاحب سمطة عموي   ( بأف كؿّ )غير عمويّ  عاـ   وىـٌ 
" حيف تبدى ليـ أف "العموي  ، خاص   ة بشكؿٍ السورييف السنّ باالغتراب عف الدولة لدى غالبية  شعورٌ 

" يّ االغتراب "السنّ تعزز ة. فقط ىو صاحب السمطة أينما وجد وبصرؼ النظر عف رتبتو الوظيفيّ 
عمى . 1982عقب أحداث اإلخواف المسمميف التي بمغت ذروتيا في مجزرة حماه في شباط عمومًا 

حوؿ كامف  طائفي   خط انقساـٍ منذ عقود،  ،وريافي س عاـّ ال ىذا فقد توضع في الوعي الشعبيّ 
  السمطة. 

ف أ، وىي (9)، أكبر بكثير مف الحقائؽ التي تدعميادت قناعةٌ تولّ أيضًا  العاـّ  في الوعي السوريّ  .2
ة مف العموييف بالدولة األسديّ  في الدولة. تعميـ عالقة جزءٍ  منيـ فقط( امتيازاتٍ  لمعموييف )وليس لجزءٍ 

في تعابير مثؿ  سورييف راحوا يضعونيا حتى لدى مثقفيف موىومةً  ميع العموييف، وّلد قناعةً عمى ج
 زالة ىذا الوىـ، وجود نسبةٍ لـ ينفع في إ الخ... طائفة النظاـ" و"سيطرة العموييف"" و""النظاـ العمويّ 

ـ  كبيرةٍ  ـ مف ب )ال تقؿ  مف العموييف المعارضيف لمنظا وقد تزيد  قية الطوائؼعف نسبة المعارضيف لمنظا
بعضيـ دفع حياتو ثمف  ،(يّ فييا لغير المسمـ السنّ  إذا استثنينا الحركات اإلسالمية التي ال محؿّ 

، في سوريا في السجف مف بيف أطوؿ فترات السجف السياسيّ  ، وبعضيـ قضى فتراتٍ (10)معارضتو
بعد الثورة بسبب عدـ  عارضالم الوسط. وقد تضخـ ىذا الوىـ، وسيطر عمى في فترة ما قبؿ الثورة

في  تحت تأثير قوة بطش النظاـ المتصاعدة، وقوة الشعور بالحؽ  و انخراط العموييف عمومًا فييا. 
ساىـ الذيف و  ،، الذيف لـ ينخرطوا بالثورة" مف العموييفجانب الثائريف عمى النظاـ، بدأ الموقؼ "الثوريّ 

                                                                 
ّ  وظٞد دبكع األعذ(ال ٣ٞجذ عٟٞ اُو٤َِ ٖٓ األدُخ ػ٠ِ إٔ األعذ )أُ) - (9) ّ أػط٠ ك٢ ع٤بعبرٚ االهزظبد٣ خ، أٝ إٔ أؿِج٤خ خ رلؼ٤الً ِٓذٞظبً ُِطبئلخ اُؼ٣ِٞ

، 1ثذبس ٝدساعخ اُغ٤بعبد. ؽ(، د٘ب ثطبؽٞ، كالدٞ عٞس٣ب، أُشًض اُؼشث٢ ُألاُؼ٤٣ِٖٞ رزٔزغ ثأعجبة اُشادخ ك٢ اُذ٤بح أًضش ٖٓ أؿِج٤خ اُشؼت اُغٞس١ّ 

 .422. ص 2014

ك٢ أهج٤خ كشع األٖٓ  ٣1980وؼ٢ رذذ اُزؼز٣ت ك٢ عٞس٣ب األعذ ٛٞ ٓذٔذ ػجٞد )ٖٓ هش٣خ ثغ٘بدا( اُز١ اعزشٜذ ك٢  ش٤ٞػ٢ّ أٍٝ ش٤ٜذ  -(10)

 ك٢ اُالره٤خ. اُؼغٌش١ّ 
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جراميّ  ةٍ وحشيّ  الكثير منيـ في أعماؿٍ  خذ طابعًا يتّ  ،ومحيطو االجتماعيّ  المنتفضالجميور  ضدّ  ةٍ وا 
 عاليةً لمسؤاؿ: لماذا كانت نسبة العموييف المعارضيف لمنظاـ  انفعاليًا وعدائيًا، حتى لـ يعد ثمة محؿ  

مف ف )و يالعمويكثير مف ولماذا يرتضي األدنى بعدىا؟  قبؿ الثورة ولماذا تراجعت ىذه النسبة إلى الحد  
سوى لالستنكار  لـ يعد ثمة محؿ   ( الموت في مواجية "المعارضة"؟ير العموييف أيضاً مف غف الموالي

  .واإلدانة والتخويف
رحب جميور المتظاىريف بأي حضور عموي في معظـ المناطؽ السورية والسيما في حمص وحماه،  .3

لى جانب ىذا الموقؼحسب شيادة شباب عموييف شاركوا في   مظاىرات حمص وحماه ودمشؽ. وا 
مع تصاعد  بالتوازي التشكيؾتصاعد  ثـ .موقؼ "المعارضة" مف العموييفحضورًا في متشكيؾ ل كاف

جعؿ  حتى انتيى األمر إلى، حةتشكيالت المعارضة المسمّ سيطرة اإلسالمييف الجيادييف عمى 
لى إمف المعارضيف لمنظاـ  كثيرٌ وقد اضطر  .قميؿ القيمة أماـ "عمويتو" لمعمويّ  الموقؼ السياسيّ 

كاف ىذا سموؾ الجماعات األكثر تخمفاً . (11)لخروج مف مناطؽ سيطرة المعارضة تحت التيديد بالقتؿا
 متسارعٍ  بشكؿٍ في الثورة، ولكنو السموؾ الذي ساد مع انكفاء الجماعات المعتدلة عف التصدي لو. و 

 ،ةثورية" طبيعة جوىرانيّ خذت النظرة "ال، حتى اتّ ةالمواقؼ السياسيّ  عتنوّ  يمتص   صار المنبت العموي  
 ،مع جوىره الموالي منسجـٌ  ، فالعموي  كيفما تبدى موقفو عمى أنو مع النظاـ جوىرياً  تنظر إلى العمويّ 

فإذا ما  ليذا الجوىر بما يجعمو مشدودًا إلى االنسجاـ مع جوىره الموالي، المعارض مفارؽٌ  والعموي  
ظير يبدو أنو "موقفو إلى ميادنة النظاـ  ؿا ىي" وماعف تأييد الثورة "كم تراجع موقؼ معارض عمويّ 

يفارؽ جوىره المعارض حيف يوالي النظاـ، وتعتبر مواالتو  يّ وبالتوازي فإف المسمـ السنّ  عمى حقيقتو".
ىي  يّ ، ومواالة السنّ الجوىر المواليمع  ىي انسجاـٌ  . مواالة العمويّ ال أكثر النظاـ نوعًا مف النفاؽ

مف أنصار الثورة غير  كبيرةٍ  وقد اخترقت ىذه النظرة صفوؼ نسبةٍ . المعارض عمى الجوىر نفاؽٌ 
"، التقييـ لمنظاـ بأنو "عموي   وبطبيعة الحاؿ تنتج ىذه النظرة الجوىرانية عف تقييـ جوىري  اإلسالمييف. 

                                                                 
ٚ ٖٓ شٜبدح ُٔذٔذ طبُخ )أثٞ ػ٢ِ طبُخ(، ٣وٍٞ ك٤ٜب إٗٚ ٖٓ عٌبٕ د٢ ٓغبًٖ أُذ٣٘خ اُجبٓؼ٤خ ك٢ دٔض ٝهذ جبءرْٜ )ٛٞ ٝػبئِزٚ، ٝسكبه  -(11)

: "ٓب ثذٗب أ١ ػ١ِٞ ٖٓ ثبة ػٔش ُطش٣ن اُشبّ". 2011اُؼ٤٣ِٖٞ( رٜذ٣ذاد ٖٓ ػ٘بطش ٗغجذ ٗلغٜب ُِج٤ش اُذش ثبُخشٝط ٖٓ اُذ٢ ك٢ أٝاخش ػبّ 

ْ: ٝك٤ن اُ٘وش١، ٝع٤ٔش اُ٘وش١، ٝثغبّ جٔؼخ ٝٓ٘زس ِٓذْ ٝػل٤ق ٓشػ٢ )ٝج٤ٔؼْٜ ٖٓ اُغج٘بء اُغ ٤٤ٖ ٤بعاعزجبة ُِزٜذ٣ذ ؿبُج٤خ أطذهبء أث٢ ػ٢ِ ٝٛ

% ٓ٘ٚ، ؿ٤ش إٔ أثب ػ٢ِ ُْ ٣زشى اُذ٢ ٝهذ جبءٙ ك٤ٔب ثؼذ ػ٘بطش ٖٓ اُج٤ش اُذش )ًز٤جخ 50اُغبثو٤ٖ(. كشؽ اُذ٢ ٖٓ ًَ  اُؼ٤٣ِٖٞ اُز٣ٖ ًبٗٞا ٣شٌِٕٞ 

 اُلبسٝم ًٔب صػٔٞا( ٣ؼززسٕٝ ٣ٝجذٕٝ اعزؼذادْٛ ُذٔب٣زٚ. 
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 لموفطغياف ابذاتيا، وذلؾ بالترابط مع  مكتفيةٍ  ؿ إسقاط النظاـ إلى غايةٍ الذي ميد السبيؿ لتحوّ 
 . في الثورة الديمقراطيّ  الجناح وتراجع الجيادي  

ة" بما يسوغ إزاء "الثورة السوريّ  غالبية العموييفبيف  ًا مف التجانس السياسيّ الثورة حدّ  في سياؽما سبؽ خمؽ 
 . الكالـ عنيـ، في ىذا السياؽ بالتحديد، كجماعةٍ 

  " العامّ بدايات الحراك في الساحل وانعكاساتيا في الوعي "العمويّ 
آذار  25في  كت تضامنًا مع درعا؛ فقد شيدت أوؿ مظاىرةٍ كانت الالذقية مف أوائؿ المحافظات التي تحرّ 

في المظاىرات األولى،  (12)يت "جمعة العزة". وقد شارؾ مثقفوف عمويوففي يـو الجمعة التي سمّ  2011
ة إلى يًا بما يفوؽ كثيرًا نسبة السنّ كاف سنّ  لممظاىرات الجسد األساسيّ ة". "شعبيّ  ةٍ عمويّ  ولكف دوف مشاركةٍ 

 .في الالذقية السكاف

ة التغيير، عكرتيا الخشية مف اتجاه بإمكانيّ  حذرةٌ  يطرت في البداية فرحةٌ س العمويّ  عمى المستوى الشعبيّ 
 السمبيّ  التمييز المذىبيّ مف  طويؿٌ  التغيير وتداعياتو عمى فئة تحمؿ خوفًا غريزيًا مف المستقبؿ يغذيو تاريخٌ 

 .ضدىا

وتغّمب الشعور ، التوؽ إلى التغيير في الوسط العمويّ  معالخوؼ مف التغيير  امتزجفي سوريا،  الثورةمنذ بداية 
ؿ ىذا، في الواقع، . شكّ في الالذقية كما سنرى المظاىراتظيرت باكرًا عمى  ةٍ إسالميّ  بفعؿ مالمحَ  األوؿ

 ال يمغي عموي   غير أف حديثنا عف وسطٍ . وغير الرسميّ  ميّ المحور الذي اشتغؿ عميو إعالـ النظاـ الرس
 يمكف في ىذا الوسط رصدحيث . الثورةومف  ز فئات ىذا الوسط وتبايف مواقفيـ مف النظاـالتباينات التي تميّ 

النظاـ استمرار النعمة استمرار مف أصحاب المناصب والتي يعني ليا وىي أربع فئات ىي: الفئة المستفيدة 
ز؛ والفئة المعارضة التي انقسمت في موقفيا مف النظاـ إلى فئتيف، أقمية سارت وراء "إسقاط النظاـ" والتميّ 

األىوف وحصرت معارضتيا بإصالح  ة، وأكثرية رأت في النظاـ الشر  حتى لو اتخذ التغيير وجية إسالميّ 
 إسالمي   لوعي عمى أنو "خطرٌ ما تبمور أكثر في الواقع وا النظاـ )توسيع باب المشاركة( لمتمكف مف صد  

                                                                 
ً ٖٓ ر١ٝ -(12) ً ٖٓ ٓؼزو٤ِٖ عبثو٤ٖ ؿبُجب ُذضة اُؼَٔ اُش٤ٞػ٢، دز٠ أُش٤غ ك٢ ثذا٣خ أُظبٛشاد ك٢ اُالره٤خ إٔ "ساثطخ  اُزبس٣خ أُؼبسع، ٝؿبُجب

 ٢ٛ ٝساء أُظبٛشاد.  –االعْ اُز١ ٣ضبثش األٖٓ ػ٠ِ اعزخذآٚ ُِذالُخ ػ٠ِ دضة اُؼَٔ اُش٤ٞػ٢ ك٢ عٞس٣ب  –اُؼَٔ" 
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ر الحاؿ نحو سيطرة فاشي"؛ وأخيرًا الفئة الواسعة مف الناس الذيف يعيشوف في بؤس ولكنيـ يخشوف إف تغيّ 
 ة أف يعيشوا اضطيادًا أشد أو أف "يبادوا". إسالميّ 

ة بو، األمر الخاصّ  (13)فئة المنتفعيف: استفادت ىذه الفئة مف النظاـ وباتت جزءًا مف "النومنكالتورا" .1
ما ة بو، وىذا يبدو أكثر وضوحًا كمّ ة بالنظاـ أعمى مف صمتيا الطائفيّ الذي جعؿ صمتيا المصمحيّ 

ؿ شكّ وثراءىا غير المشروع، عت مصالحو. المفارقة ىي أف فساد ىذه الفئة ارتفع منصب الفرد وتوسّ 
آخر،  مصالحة ال أكثر. بكالـٍ لخدمة  ة وسيمةً يرى في الطائفيّ  طريقًا ليا باتجاه تكويف وعي سياسي  

ة أو غيرىا، وبالتالي أكانت الطائفيّ  سواء وسيمةٍ  مف أي   تنظر ىذه الفئة إلى مصالحيا عمى أنيا أىـ  
لى المرونة  أنيا ومصالحيا في منأى بشعرت إذا فإف ىذه الفئة ستكوف أقرب إلى قبوؿ التسويات وا 

ة ىذه الفئة. فيؤالء، عمى خالؼ الصورة النمطيّ عف الخطر. ويمكف اعتبار كبار الشبيحة مف ضمف 
حيف  ،فو ، وىـ ليذا جاىز مصالحيـ وتوسيعياالفقيرة الرائجة عف الشبيح، ال مبدأ ليـ سوى صيانة 

ذا أتيح ليـ معبرٌ  عالماتيشعروف  ؿ مف شبيحة في نظاـ األسد إلى ، لمتحوّ آمفٌ  ىزيمة النظاـ، وا 
 يف مف "التراكـ األولي" الذي حققوه مف "مينتيـ" السابقة. رجاؿ أعماؿ في النظاـ التالي، مستفيد

ة الموقؼ المطالب بإسقاط النظاـ وزادت جذريتيـ مع ة: حافظ ىؤالء عمى جذريّ فئة المعارضة الجذريّ  .2
ة ىي مف أف ظيور وسيطرة التيارات الجياديّ ب يؤمف ىؤالء، الشعب السوريّ  زيادة إجراـ النظاـ بحؽّ 
ألنو ال  منكفئةٌ  ةٌ بزوالو. المعروفوف مف ىذا االتجاه ىـ أقميّ  وأف زواليا مرىوفٌ مفرزات بطش النظاـ 

نيـ لـ يتمكنوا مف لمغاية حتى إ ضعيؼٌ  حضورىـ في الوسط العموي  في وسطيـ.  يوجد ليـ قبوؿٌ 
عمى يد  "حساف الشيخ"المشاركة في االحتجاجات التي شيدتيا الالذقية عمى جريمة قتؿ الضابط 

ة ألنيـ غير مقبوليف أيضًا في المناطؽ السوريّ  خارج سوريا حضورٌ  ؤالءيبقى لياألسد. سميماف 
في  ة التي ال تحتمؿ وجود عموي  ة الجياديّ سيطرة النظاـ نظرًا لسيطرة القوى اإلسالميّ  مىالخارجة ع

 . موقفو السياسيّ  عف بصرؼ النظرمناطؽ سيطرتيا 
 يجمعيا اعتبار النظاـ ىو الشر   مختمفةً  تنويعاتٍ  ، وتضـ  عةٌ واس ة: ىذه فئةٌ فئة المعارضة اإلصالحيّ  .3

في المناطؽ خارج سيطرة  جديدةٍ  لى سمطةٍ إلت التي تحوّ  "ةة اإلسالميّ الفاشيّ "يو األىوف قياسًا بما تسمّ 
دة. ىؤالء ليـ مف المعارضيف السابقيف لمنظاـ يندرجوف تحت ىذه الفئة غير الموحّ  كبيرٌ  النظاـ. قسـٌ 

                                                                 
 ٝدٍٝ اٌُزِخ اُششه٤خ. ًِٔخ اعزخذٓذ ُِذالُخ ػ٠ِ اُطجوخ اُج٤شٝهشاؽ٤خ اُذبًٔخ ك٢ االرذبد اُغٞك٤بر٢ -(13)
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ة إلى الجيش، لإلسالمييف ونظرتيـ اإليجابيّ  أكبر عند الجميور الموالي بسبب رفضيـ التاـّ  ةٌ ليّ مقبو 
 أعظـ لممواليف.  اً مشترك اً قاسمؿ يشكّ وىذا 

 باألرواح ومف إفقارٍ  الفئة األوسع: ىي الناس التي يقع عمى عاتقيا العبء األكبر مف تضحياتٍ  .4
 .ما يجب أف يكوفالمستقبؿ أو حوؿ  ف، وليس لدييا رؤيةٌ مف الوضع الراى مستفيدةً  ليست، متزايدٍ 

وما رافؽ ىذا ة عمى الثورة، ة الجياديّ تصاعد سيطرة السمفيّ بعد  محكـٍ  في مأزؽٍ  ىذه الفئة تبات
لحمايتيا مف  سوريا في كؿّ "يقاتؿ أوالدنا  .ليـ باعتبارىـ "طائفة النظاـ" مباشرةٍ  ؿ مف تيديداتٍ التحوّ 

بأرضنا وخيراتنا، وىذه العصابات تريد قتمنا، ماذا تريدنا أف  مف دوؿ ذات مطامع مدعومةٍ  عصاباتٍ 
وفي شأف القصؼ الذي يقـو بو  في إحدى قرى الساحؿ. نفعؿ؟ أال ندافع عف أنفسنا؟" يقوؿ فالحٌ 

يف تواجو العالـ ح ىذه ىي وظيفة الدولة في كؿ   ة يرى ىذا الفالح وأمثالو إفمناطؽ مدنيّ  النظاـ ضدّ 
 القانوف.  تمردًا وجماعات خارجة عمى

ر الحدث بأف ؿ تطوّ البداية ثـ تكفّ  يا مفىذه الفئة ىي التي استيدفيا إعالـ النظاـ واستطاع أف يكسب
 لمقوى المسيطرة عمى الضفة المواجية لمنظاـ )اإلسالمييف المتطرفيف(. يدفعيا إلى موقع العداء التاـّ 

ال عالقة ليا  ،ليؤالء تفيد اإلشارة إلى أف ىناؾ عائالت /النفسيّ ولتقريب القارئ مف الموقؼ السياسيّ 
الستخداميا في  جماعي   حارٍ انت فكرت جديًا بتأميف وسائؿَ ، بالشأف العاـّ  بالسمطة وليس ليا اىتماـٌ 

   إلى مناطؽ تواجدىـ.  حةة المسمّ الجماعات اإلسالميّ  تحاؿ دخم

  (14)الثورةستراتيجية النظام في مواجية إ
 الثورةلمواجية  كاف قد أعد سمفًا خطةً  ، عمى ضوء ما جرى في تونس ومصر وليبيا،مف الواضح أف النظاـ

في نقطتيف أساسيتيف ليما صدى  الثورةعمى تشويو عمؿ النظاـ  ،خاص   ، بشكؿٍ في الالذقيةو  .في سوريا
ثـ  ةالماضي، ىما العنؼ والطائفيّ ات القرف يكبير في ذاكرة المدينة منذ أحداث اإلخواف المسمميف في ثمانين

التي نستخمص وجودىا مف تتبع  خطتو،. استفاد النظاـ في تنفيذ مزيجيما الشديد الفعالية: العنؼ الطائفيّ 
. ىذه العصابات تقـو مف وجود عصابات الشبيحة التي تمثؿ روح النظاـ ومعناه الفعميّ منيجية سموكو، 

 مف ضمفة. أجيزتو الرسميّ  أقصدإلى أف يموث يديو،  الرسميّ باألعماؿ القذرة دوف أف يضطر النظاـ 

                                                                 
٣ٌٖٔ اُؼٞدح ا٠ُ ًزبة "اعزشار٤ج٤خ عِطخ االعزجذاد ك٢ ٓٞاجٜخ اُضٞسح اُغٞس٣خ"، ٓجٔٞػخ ٖٓ اٌُزبة، اُظبدس ػٖ ٓشًض دساعبد اُجٜٔٞس٣خ  -(14)

  http://goo.gl/XrJybBاُذ٣ٔوشاؽ٤خ، 
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. بطبيعة الحاؿ ليست المظاىرات ةتخريب والعنؼ واليتافات الطائفيّ الميمات القذرة حرؼ المظاىرات باتجاه ال
ة، ما اشتغؿ عميو النظاـ ىو إثارة وتعزيز ىذه الميوؿ. وكاف خالية مف بعض العنؼ وبعض النزعات الطائفيّ 

ؿ أحد األشخاص غير المعروفيف تدخّ  حيث، رى في اعتصاـ شارع بور سعيد في الالذقية أحد األمثمةما ج
األمر الذي جعؿ  ،بارتباطو األمنيبوظيفتو و وبجرأة تشي  صريح طائفي   أمسؾ الميكروفوف وبدأ يصرخ بكالـٍ و 

ة يتجاوب مع طائفيّ  يـبعضدراكيـ حقيقة األمر، ولكف جعؿ الكثير مف الحضور يغادروف المكاف إل
 . المتحدث

في الشوارع  تمر   مثؿ إطالؽ النار مف سياراتٍ  مقصودةٍ  الترويع عبر أفعاؿٍ المياـ القذرة أيضًا أعماؿ شممت 
قمع مظاىرة ما، بقنص بعض عناصر األمف المكمفيف  ، وقد يصؿ األمر إلى حد  (15)لياًل، وغيرىا مف األفعاؿ
 ظاىريف ويضع عناصر النظاـ في موقع الضحية، ويبرر البطش التالي.ضد المت بما يثير الغضب العاـّ 

ومتآمريف يريدوف القياـ بأعماؿ قتؿ  ةٍ أجنبيّ  وجود عناصرَ  بالكالـ عف دىا اإلعالـ السوريّ ولّ  الحالة التي
 ؿ  وك حركةٍ  بكؿ   جراء طغياف الشؾ   أدت واقعيًا إلى حوادث قتؿٍ نجحت في بمبمة الناس و وتخريب ..الخ، 

سكندروف )بيف حي الزاىرة إوىو يقود سيارتو في شارع  "نعيـ محال"شخص. ففي حمص مثاًل ُقتؿ المقدـ 
ة ألف المقدـ كاف يقود سيارتو بسرعة، في حيف كاف التمفزيوف والجندلي( عمى يد أحد عناصر المجاف الشعبيّ 

رع مسرعة، فما كاف مف عضو المجاف بالشوا لمخربيف تمر   ر المواطنيف مف وجود سياراتٍ قد حذّ  السوريّ 
مف إحدى قرى  ف إنو مقدـٌ ىذا إال أف أطمؽ النار عمى سائؽ السيارة المسرعة وأرداه قتياًل، ليتبيّ  (16)ةالشعبيّ 
برصاص عناصر أحد الحواجز عمى طريؽ  "محمد يوسؼ". وفي الالذقية ُقتؿ العميد الطبيب (17)جبمة

ا عمى الحاجز فمـ يتوقؼ، ممّ  متواترٍ  بشكؿٍ  اتوا يعرفونو ألنو يمر  المزيرعة، فقد ظف أف عناصر الحاجز ب
 أثار شكوكيـ المستنفرة سمفًا فأردوه قتياًل. 

                                                                 
ػت اُ٘بط. ع٤بساد رطِن اُشطبص ك٢ اُٜٞاء ٤ُالً، أشخبص ٣ذِٕٔٞ ظٜشد ك٢ اُلزشح األ٠ُٝ ٖٓ اُذشاى ك٢ اُالره٤خ أكؼبٍ ؿش٣جخ أصبسد س  -(15)

 سشبشبد ٣ٝشرذٕٝ أُجغخ ٓذ٤ٗخ ٣طِوٕٞ اُشطبص ك٢ اُشٞاسع ْٝٛ ٣شًؼٕٞ ..اُخ )ٛزٙ ع٤ًِٞبد ٓ٘وُٞخ ػٖ شٜٞد(. عبْٛ اإلػالّ ك٢ رؼض٣ض دبُخ

ثٜزٙ األكؼبٍ )ُْٝ ٣زْ ػجؾ أ١ ٜٓ٘ب!(، ٝاُذذ٣ش ػٖ أٗبط ٖٓ ج٘غ٤بد  اُشػت ٖٓ خالٍ االٛزٔبّ اُجذ١ ثٜزٙ اُذشًبد ٝٗشش أسهبّ اُغ٤بساد اُز٢ روّٞ

ب عٟٞ اُ٘ظبّ، أسد٤ٗخ ٝعؼٞد٣خ جبءد إ٠ُ اُالره٤خ ُِو٤بّ ثٜٔبّ رخش٣ج٤خ ..اُخ. اُؼوَ اُجغ٤ؾ ٣غزط٤غ ًشق ٓب ٝساء ٛزٙ األػٔبٍ، إر ال ٓظِذخ ألدذ ثٜ

اُ٘ظبّ. ٌُٖ رجو٠ جذٟٝ ٛزٙ أُٔبسعبد ٓشٛٞٗخ ثشؿجخ اُٞعؾ اُؼ١ِٞ ػٔٞٓبً ك٢ إٔ ٣ظذم ٝال أدذ هبدس ػ٠ِ اُو٤بّ ثٜب عٟٞ أشخبص ٣ذشًْٜ ٣ٝذ٤ْٜٔ 

٤٣ٖ خٞف ٖٓ ٛزٙ األًبر٣ت ُِزش٤ٌي ثبُذشاى ٝكزخ ٓٔش جبٗج٢ ُِٞهٞف ٓغ اُ٘ظبّ ػ٠ِ اػزجبسٙ "اُشش األٕٛٞ". أ١ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٗٚ ٣ٞجذ ك٢ ٗلغ٤خ اُؼِٞ

إ٠ُ  رزذٍٞ، ثلؼَ أعجبة ػذ٣ذح،ٝرُي هجَ إٔ  رُش٠ٓ ثٜب اُضٞسحاالعزؼذاد ُوجٍٞ شز٠ ط٘ٞف اُزش٣ٜٞبد اُز٢  ، كٌبٕ ُذ٣ْٜخإعال٤ٓ اُزـ٤٤ش ٝجٜخ ٣زخزإٔ 

 اُؼغٌشح ٝع٤طشح اُز٤بساد اإلعال٤ٓخ.

 اعٔٚ ٓؼشٝف ٖٓ أث٘بء اُذ٢ ٝٓٞجٞد ُذٟ اُجبدش.  -(16)

سثٔب ُشكغ سط٤ذٛب ُذٟ ا٤ُُٖٞٔٔ، األٓش اُز١ ٣ض٣ذ ٖٓ اُزؼجئخ اُـش٣ت أٗٚ طذس ث٤بٕ ػٖ جٜخ ٓؼبسػخ رج٘ذ ػ٤ِٔخ رظل٤خ أُوذّ أُزًٞس،  -(17)

 اُ٘لغ٤خ أُؼبدح ُذٟ اُؼ٤٣ِٖٞ.
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روى أحد عناصر األمف لمباحث أف عناصر األمف نزلوا إلى قمع المظاىرات األولى في الالذقية بالعصي 
مف أسطح  ناصر األمف إلى إطالؽ رصاصٍ ض بعض عبمنع حمؿ السالح، وتعرّ  صارمةٍ  عمى تعميماتٍ  بناءً 

ة أف لالقتناع بإمكانيّ  يفجاىز في ىذا الوقت مف العموييف  تؿ بعضيـ جراء ذلؾ. كاف قميؿٌ البنايات، وقد قُ 
مف أفراد موتوريف ال يسمح بوسـ الحراؾ  ، أو لالقتناع بأف ظيور عنؼٍ المظاىراتفي تشويو  يكوف لمنظاـ يدٌ 

ؽ كمًا ونوعًا عمى اضحًا أف العنؼ الذي مورس ضد عناصر األمف والشرطة يتفوّ . كاف و حٌ و بأنو مسمّ كمّ 
أو عمى أعماؿ ، مناسبةً  أعماؿ "زعراف" يميموف إلى العنؼ بطبيعتيـ، ويحبوف الشغب ويروف المظاىرة فرصةً 

داء عمى العنؼ واالعت دوف إنكار أف يكوف بعضيـ قد مارسممثمي النظاـ،  لمعنؼ ضدّ  متطرفيف لدييـ دافعٌ 
 بعض عناصر األمف. 

وى مف ىؤالء الذيف راحوا يقنصوف عناصر األمف عف األسطحة، س أي  شيء،  إلى ىذا، لـ ُيعرؼ، بعد كؿ  
عرض صورتو وىو يحمؿ  نظير( الثائر الكاريكاتوري الذي كرر التمفزيوف السوريّ  ي)أب "غساف سمواية"

 مسدسٍ  ، مع تثبيت الصورة ووضع دائرة حمراء حوؿ كؿ  يد ويقؼ عمى الطريقة اليوليودية مسدسًا في كؿ  
نتاج "أيمف جابر"  أحد كبار الشبيحة، لمفت انتباه المشاىد. ولـ يكف ىذا "الثائر العنيؼ" سوى مف تصميـ وا 

، ذلؾ أف "الثائر" المذكور كاف يعمؿ حارسًا في إحدى بأنو اليد اليمنى لماىر األسد في الالذقية المعروؼو 
ف فيما بعد، نظير" عمى اعتباره أحد "العنيفيف"، ليتبيّ  يمع "أب ، لقاءً ةٍ جديّ  وقد أجرت قناة الدنيا، بكؿ  . شركاتو

عمى تقرير مف مستشفى ابف خمدوف في  مف الجيش بناءً  عقميًا ومسّرحٌ  ما كاف ظاىرًا منذ البداية، أنو مختؿٌ 
 . (18)حمب بسبب الخمؿ العقميّ 

 نيقيإلى ال من الحذر إلى الشك  
 ىي أفة عامّ  يفسر ىذا الخوؼ بقناعةٍ . السياسيّ  ي  سالـ السنّ في موقؼ العموييف ىو الخوؼ مف اإلالثابت 

يـ. ذلؾ أّنو، تاريخيًا، يديولوجي" لمسمطات التي مارست االضطياد بحقّ كاف دائمًا الغالؼ "األ يّ اإلسالـ السنّ 
وبغداد، وصواًل إلى السمطنة العثمانّية، العموييف والدروز  ة في دمشؽ والقاىرةة الرسميّ يّ اعتبرت المؤسسة السنّ 

لى حد   عمى اإلسالـ القويـ، وتعاممت معيـ عمى ىذا  ثني عشرية، ىرطقةً ما الشيعة اال واإلسماعيمييف، وا 

                                                                 
ك٤ذ٣ٞ ٣ظٜش دكزش خذٓخ اُؼِْ ُِشخض أُزًٞس، ٝػ٤ِٚ ث٤بٕ عجت رغش٣ذٚ ٖٓ اُج٤ش، ٓغ اُزوش٣ش اُطج٢ اُز١ ٣ج٤ٖ اخزالُٚ اُؼو٢ِ،  -(18)

https://www.youtube.com/watch?v=l--IeXfhbtQ   
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، يسكنوف األرياؼ والجباؿ ويعيشوف عمى ىامش المجتمع مضطَيدةً  األساس. فكاف العمويوف طائفةً 
  . (19)السوري

ىو  "يّ اإلسالـ السنّ "يممسوف أف ىذا  غالبية العموييف راح، 2011بعد آذار  في سوريا األحداثتطور  مع
ة العمويّ  ةشعبيّ القطاعات ال رغبةبيف  األمر الذي خمؽ تعارضاً القائـ.  المرشح األقوى لخالفة الوضع السياسيّ 

ة وبيف الخشية الغريزيّ  (1970يف العموييف منذ المعارض ب النشاط السياسي   )الرغبة الكامنة وراء كؿّ  بالتغيير
مف البحث عف العدالة  أخرى، رغبةٍ  وىو الخوؼ الذي سوؼ يخمد كؿ   .ة لمتغييرمف الوجية اإلسالميّ  لدييـ

تفافيـ حوؿ مف يعتبروف ، والغالبية العموييفعند  ة؛ وسيحدد الميؿ العاـّ والرغبة بالمشاركة السياسيّ  ةاالجتماعيّ 
 ساىـ في تحديد وجية موقفيـ الالحؽ مف الثورة. ىذا المقياسليـ الحماية.  يقدـ أنو

ـ المتظاىروف في أوؿ مظاىرة في إلى الثورة، وقدّ  كانت بانياس أوؿ منطقة تنضـ  ، في الساحؿ السوريّ 
اثني عشر مطمبًا كاف المطمب األوؿ منيا  2011آذار  18بانياس وفي الساحؿ، بعد صالة الجمعة في 

فصميف مف سمؾ التعميـ(،  الة المختمط مف المدارس(، وكاف المطمب الثالث ىو )إعادة المنقبات المواتي تـ  )إز 
في إحدى خطبو أف فصميف مف التعميـ كاف  "محمد سعيد رمضاف البوطي"والمواتي كاف قد اعتبر الشيخ 

والتفكير في البند العاشر، تاله األمطار في سوريا. في حيف جاءت المطالبة بحرية الرأي  السبب وراء شح  
، وىذا في الحراؾ الساحميّ  الطابع اإلسالميّ . كاف ىذا ىو أوؿ دالئؿ (20)ةمباشرة المطالبة بفتح ثانوية شرعيّ 

أحيانًا  والتمفيؽ الكذببو أحيانًا حذرًا غريزيًا راح إعالـ النظاـ يغذيو بالمبالغات  غالبية العموييفأيقظ في قموب 
 . أخرى

آذار اندلعت المظاىرة األولى في الالذقية وكاف ىتافيا األساسي "بالروح بالدـ نفديؾ يا درعا"، و"يا  25في و 
يراف وال حزب اهلل، إىو اليتاؼ "ال  ،منعيش يا منموت"، لكف ما لفت نظر مف يستقصوف الموف اإلسالميّ 
 ى في بانياس والثانية في الالذقية. بدنا دولة توحد اهلل". كاف ىذا في أوؿ مظاىرتيف يشيدىما الساحؿ األول

مثؿ صفحة  ،لدى الشارع المنتفضي صار ليا كممة مسموعة وفي االتجاه نفسو دفعت صفحات الفيسبوؾ الت
ة بأكثر مف شير، وحممت مف وقت مبكر، ة في سوريا" التي ظيرت قبؿ اندالع الثورة السوريّ "ثورة أىؿ السنّ 

                                                                 
 (PDF ٗغخخ) 44ص أُؼبطش، عٞس٣ب ربس٣خ د٣ت،ًٔبٍ  -(19)

 https://www.youtube.com/watch?v=4v9a6aXwyYcك٤ذ٣ٞ أُطبُت اُز٢ هشأٛب أدذ هبدح أُظبٛشح ٝعؾ رشد٤ت أُزظبٛش٣ٖ،  -(20)

https://www.youtube.com/watch?v=4v9a6aXwyYc
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، وصفحة "الثورة السورية ضد (21)شرؼ عمى الصفحة "عبد اهلل التميمي"، بيانًا طائفيًا لمم2011نيساف  14
دت بتسمية أياـ الجمع في مرحمة التظاىرات. وبعد أف الصريح، التي تفرّ  بشار األسد" ذات التوجو اإلسالميّ 

عة حزيراف( اسـ "جم 10) ةوعمى الجمعة الثالثة عشر "جمعة الحرائر" أيار(  13أطمقت عمى الجمعة التاسعة )
حزيراف( اسـ "جمعة الشيخ صالح العمي" ما أثار جداًل وانقسامًا حاولت  17العشائر" اختارت لمجمعة التالية )

 الطائفيّ  اإلسالميّ  و بأف أضافت لالسـ كممة الشرفاء، ما يؤشر إلى تعزز قوة الجناح اليمينيّ الصفحة أف تحمّ 
 ظيف العموييف. في الثورة، وىذا ما قاد بدوره إلى تعزز مواقع المحاف

النظاـ يبني عمييا في إعالمو  وأخذأعماؿ العنؼ المضادة لمنظاـ،  تظيربدأت خالؿ األشير األولى لمثورة 
تبرير بطشو. وسنقوؿ سريعًا، ال ييـ ىنا البحث في مسؤولية النظاـ أو ال لو ة شعبيّ المقبولية المزيد مف اللخمؽ 

أف  أكاف حقيقة أـ ال. والحؽّ  سواء ـ ىو ما يقتنع بو الناسالمي، ذلؾ أف (22)مسؤوليتو عف العنؼ المضاد
ف تكمموا باسـ الثورة )عمى األقؿ ممف كاف صوتيـ مسموعًا في اإلعالـ( لـ يدينوا العنؼ الغالبية الغالبة ممّ 

، بؿ مناقضة لمنظاـ بعيدًا عف العنؼ والتمييز الطائفيّ  ةٍ ديمقراطيّ  ةٍ سمميّ  يخمؽ بؤرة استقطابٍ  المضاد بشكؿٍ 
لمنظاـ باألعماؿ العنيفة ولصقيا  اتياـ عمالءٍ و المغمغة اإلحالة إلى مدى عنؼ النظاـ أو اإلنكار أو فضموا 
ف راح ف قاـ بو أو عمّ بعيدًا عمّ ألخالقيات الثورة،  ياً واعتباره منافذاتو  ، دوف تقديـ إدانة لمفعؿ بحد  الثوارباسـ 

عف الثورة خطوات  )وغير العموييف أيضًا( غالبية العموييفت رابتصوّ تدريجيًا ضحيتو، األمر الذي مشى 
، خطيب مسجد "عمي محمد عمراف". ويعبر عف ىذا القمؽ الشيخ إضافية باتجاه الرفض ومف ثـ العداء
نداء إلى أهلً أبناء اإلمام علً إثر مقالة لألخير بعنواف " "محمد حبش"الدريكيش، في كالـ وجيو إلى الشيخ 

". يعقب الشيخ لت لألسف إلى كبش فداءهذه الطائفة الكرٌمة تحوّ :"فييا الشيخ حبش" قاؿ خضراءفً الجبال ال
هذا صحٌح ولذلك هً بحاجة إلى تطمٌن من الطرف المقابل فإن فتاوى التكفٌر والقتل والسبً عمراف قائاًل: "

ويكمؿ ". ذهم وأمنهم هو بالنظاموما ٌسمعون به من قتل وتقطٌع وتمثٌل وسبً رّسخ قناعة لدى غالبٌتهم بأّن مال
ما ٌجري فً  .المسلمون العلوٌون طائفة مظلومة من قبل النظام ومن قبل شركائهم فً الوطن: "الشيخ عمراف

                                                                 
  https://wwhoto.php?v=214365718574959 "، هل السنة فً سورٌةثورة ا بٌان صوتً بعنوان "  -(21)

خ ٛزٙ اُ٘وطخ رذُٞذ ٓ٘ز ثذا٣بد اُضٞسح إ٠ُ عجبٍ ػو٤ْ ٣شجٚ اُذذ٣ش ػٖ أعجو٤خ اُذجبجخ ػ٠ِ اُج٤ؼخ، أُؼبسع ٣وٍٞ إٕ اُ٘ظبّ ثطش ثطش٣و -(22)

د٤بٍ ٖٓ  س٤ٛجخ كأججش اُ٘بط ػ٠ِ دَٔ اُغالح، ٝأُٞا٢ُ ٣وٍٞ إٕ اُ٘ظبّ ثطش ألٕ اُ٘بط دِٔذ اُغالح، ٝاُذُٝخ ك٢ ًَ ٌٓبٕ ال رجِظ ٌٓزٞكخ ا٤ُذ٣ٖ

 ٣ذَٔ اُغالح ػذٛب.  

https://www.facebook.com/photo.php?v=214365718574959
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نحن نشد على أٌدي َمن ٌستطٌع أن ٌضبط ". ثـ يضيؼ: "سورٌا الٌوم لٌس للمسلمٌن العلوٌٌن فٌه ناقة وال جمل

 ًّ  .(23)"وضد الفساد الشارع ونحن مع التغٌٌر السلم

 ى في سقوط عددٍ العنؼ الذي تجمّ  موضوعُ ، وتكامؿ معو، لمثورة تداخؿ مع تنامي القناعة بالطابع اإلسالميّ 
إصابات(  10-7مف المدنييف وعناصر األمف والشرطة بيف قتيؿ وجريح )العدد بحسب  المصادر بيف 

 ة موضع شؾ  ما جعؿ موضوع السمميّ  ،(24)في المظاىرات األولى في الالذقية برصاص قنص مف األعمى
 لدى غالبيتيـ. 

ياـ عمى بداية الثورة أالعامؿ الذي قتؿ في نادي الضباط في حمص بعد أقؿ مف عشرة  "عادؿ فندي"كاف 
ادلة. تبعو بعد ذلؾ بتم ةٍ طائفيّ  (، أوؿ ضحية لمعنؼ في المحافظة التي ستشيد أعماؿ عنؼٍ 26/3/2011)

(. كاف مقتؿ جّنود والطريقة التي قتؿ بيا والحصوؿ عمى تصوير فيديو 10/4/2011في ) "نضاؿ جّنود"قتؿ 
. عرض فيديو اوروحي الثورةلطريقة قتمو صيدًا ثمينًا إلعالـ النظاـ الذي أراد أف يجعؿ مف ىذا الحدث معنى 

ية، فقط متكررة، دوف مراعاة ألعراؼ اإلعالـ ولمشاعر المشاىد ومشاعر أىؿ الضح القتؿ الفظيع وبصورةٍ 
 لو. وعزز ىذا الصيد بإنتاج فيدوىات شحفٍ  األساسيّ  لمحراؾ، ولطمس الدافع السياسيّ  مضاد   فعؿٍ  لخمؽ رد  
. بعد (25)تستثمر في مأساة عائمة الضحية وتكرر عرض صورة طفمة جّنود وىي تحمؿ صورة أبييا عاطفي  

 مع ابنو وابف أخيو "عبدو تالوي"اع الجوي ( ُقتؿ العميد في الدف17/4/2011أسبوع مف مقتؿ جّنود أي في )
عامًا(  27) "عيسى عبود"( اغتيؿ العالـ الشاب 18/4/2011. وبعد ذلؾ بيـو واحد )وجرى التمثيؿ بجثثيـ

ضاؼ إلى ة )ويبو(، ليُ ة الفكريّ ة لمممكيّ صاحب براءات اختراع عديدة والحائز عمى جائزة المنظمة العالميّ 
 صفةٍ  آخر ىو استيداؼ العقوؿ المبدعة ذلؾ أف ىذا الشاب لـ يكف لو أيّ  عدٌ ة بموضوع العنؼ والطائفيّ 

 في الوعي العاـّ )استيداؼ العقوؿ المبدعة( يرتبط الفعؿ  . مف المعروؼ أف مثؿ ىذاةأو أمنيّ  ةٍ عسكريّ 
دث مشابية ، كما يعيد إلى الذاكرة صورة حوا"لألمة نيوضٍ  ي  أإحباط اليادؼ إلى  صييونيّ ال بالنشاط السوريّ 

                                                                 
 /http://omferas.com/vb/t56077سعبُخ ٖٓ اُش٤خ أدٔذ ػٔشإ ٓلز٢ اُذس٤ٌ٣ش ثبُغبدَ إ٠ُ اُش٤خ ٓذٔذ دجش، ٓ٘زذٟ كشعبٕ اُضوبكخ،  -(23)

رذون اُجبدش ث٘لغٚ د٤ٜ٘ب ٖٓ ٓٞػٞع اإلطبثبد اُز٢ ٝطِذ إ٠ُ ٓشل٠ األعذ اُجبٓؼ٢ ك٢ اُالره٤خ )ٗٞػ٤خ اإلطبثخ، ٖٓ ْٛ اُؼذب٣ب، ٓب  -  (24)

ثطِوبد ٗبس٣خ ٓظذسٛب ٌٓبٕ ٓشرلغ "أعطذخ األث٤٘خ"، ًٝبٕ ث٤ٖ أُظبث٤ٖ صالصخ  ػذدْٛ( ثبالرظبٍ ٓغ صٓالء ُٚ ٖٓ أؽجبء أُشل٠. ًبٗذ اإلطبثبد

 ػ٘بطش أٖٓ.

ػال٢ٓ ُزِلض٣ٕٞ اُذ٤ٗب اُزبثغ ُِ٘ظبّ ٓغزـَ ٓوزَ "ٗؼبٍ ج٘ٞد"، اُشذٖ اإل -(25)

bCtohttps://www.youtube.com/watch?v=vjaBC1K  

 =vg3bE4wipo-https://www.youtube.com/watch?vٝٗٔٞرط ٖٓ اُذػب٣خ اُز٢ هبّ ثٜب ٓؤ٣ذٕٝ،

http://omferas.com/vb/t56077/
https://www.youtube.com/watch?v=vjaBC1KbCto
https://www.youtube.com/watch?v=vjaBC1KbCto
https://www.youtube.com/watch?v=-vg3bE4wipo
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في الخانة نفسيا . (26)ات القرف الماضي.يوقعت خالؿ مواجيات اإلخواف المسمميف مع النظاـ مطمع ثمانين
أتى اغتياؿ ستة طياريف سورييف مف طياري الطائرات الحديثة، عمى طريؽ الفرقمس في حمص في تشريف 

 . (27)2011الثاني مف عاـ 

في  مف عناصر فرع األمف العسكريّ  120 حون ذبحة بحؽ  جرت م 2011في أوائؿ حزيراف مف  معروؼ أنو
التي أرسميا العناصر المحاصروف ىؤالء الوداع وكانت المكالمات ورسائؿ جسر الشغور مع تمثيؿ بالجثث، 

كبير.  إلى حد   في الوسط العموي   ىـ وىـ ينتظروف الموت مؤثرةً دوالالموبايالت ألمياتيـ وزوجاتيـ وأعبر 
وكانت وكاالت  ، بالمجزرة.بعد سياسي   ؿ ليا كيافٌ التي لـ يكف قد تشكّ  ،ة"المعارضة السوريّ شككت حينيا "

فقد عزت  "نتوبحسب موقع "العربية ة، األنباء تعتمد تصريحات "ناشطيف" عمى أنيا موقؼ المعارضة السوريّ 
حرص قد و . (28)الجيشفي  "المعارضة السورية" وقوع قتمى عناصر النظاـ في جسر الشغور إلى انشقاقاتٍ 

في جسر  الحدثذلؾ ة لتغطية ة والعربيّ عمى اصطحاب وكاالت األنباء والصحؼ العالميّ حينيا النظاـ 
، لتظير الصور بعد اندالع الثورة االصحفييف العالمييف دخوؿ سوري ، بعد أف كاف قد حظر عمىالشغور

في مقبرة في جسر الشغور،  األمف العسكريّ مفرزة وكاف مشيد دفف ضحايا  الفظيعة ألعماؿ التمثيؿ بالجثث.
بات يقينًا، وأف النظاـ فاز  الشيداء في بسنادا في الالذقية دلياًل إضافيًا عمى أف التخندؽ اكتمؿ، وأف الشؾ  

ما يجري في ، وأف صريحٌ  ة إنما ىو كذبٌ ما يصدر عف المعارضة السوريّ  "إلى األبد" يرى أف مؤيدٍ  بجميورٍ 
 سوى الثورة. شيءٍ  كوف أيّ يمكف أف ي اسوري

قصص الخطؼ "الثورة".  ضدّ  العاـّ  غالبية العموييفوقد جاءت فيما بعد ظاىرة الخطؼ لتزيد في رسوخ موقؼ 
ابنيـ  ومألت أحاديث الناس نظراً إلى أف أىؿ المخطوؼ يعيشوف في مرارة دائمة حياؿ شغمت الوسط الشعبيّ 

يطمب الفدية، وفي  مبيـٍ  يعودوف إلييا لالطمئناف سوى اتصاؿٍ  ، وال يوجد جيةٌ الذي ال يعرفوف عنو شيئاً 
ـ ؤخذ منيـ المبمغ ويسمّ مغ الذي غالبًا ما يكوف باىظًا فيبعض األحياف كانت العائمة تبيع ما لدييا لتأميف المب

تأديتو جرى خطفو أثناء  مدني   في لقاء لمباحث مع والدة أحد المخطوفيف، وىو ميندٌس . مقتوالً ليـ المخطوؼ 
                                                                 

ن اُخطأ. ٛزٙ اُذو٤وخ ثذغت ٓظبدس ُٜب طِخ ٓجبششح ثبُذذس، كئٕ ٖٓ هزَ ػ٤غ٠ ػجٞد ٓغ اثٖ ػٔٚ ْٛ ػ٘بطش اُِجبٕ اُشؼج٤خ ٝرُي ػٖ ؽش٣  -(26)

اى. ك٢ ٓضَ ظِذ ؿبئجخ أٓبّ ٓب شبع ٝاعزوش ك٢ أرٛبٕ أُٞا٤ُٖ ٖٓ أٗٚ هزَ ػ٠ِ ٣ذ "أُؼبسػخ"، األٓش اُز١ عبْٛ ك٢ رؼض٣ض اُشكغ اُؼ١ِٞ اُؼبّ ُِذش

 ٛزٙ اُظشٝف رخزل٢ اُذوبئن ٝرظجخ اُذو٤وخ اإلػال٤ٓخ أْٛ ٖٓ اُذو٤وخ. 

بد اُشبّ اإلخجبس٣خ"، "اؿز٤بٍ اُط٤بس٣ٖ ٝاُؼِٔبء اُغٞس٤٣ٖ.. ٖٓ خِلٚ؟" ػٔش ٓؼشث٢ٗٞ، ٓٞهغ "ًٝبُخ أٝه -(27)

detailz.php?id=12656-http://www.shaamtimes.net/news  

ً  021 ٓوزَ ػٖ" اُشع٤ٔخ اُشٝا٣خ"ثـ رشٌي اُغٞس٣خ أُؼبسػخ -(28) ، ه٘بػخ اُـشث٤خ"،  اُشـٞس جغشث ج٘ذ٣ب

http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/06/152139.html 
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، الذيف قالوا إنيـ مف عمى اختطاؼ ابنيا، روت أف الخاطفيف ، وذلؾ بعد أكثر مف سنةٍ في إدلب خدمة العمـ
وال تستطيع  المبمغ ألنيا أرممةٌ  رة سورية، ولكنيا طمبت منيـ تخفيضمالييف لي 3طمبوا منيا  ،الجيش الحرّ 

ليا  ابتدائي، إلى بيع أرضٍ سة مدت األـ، وىي مدر  ة. عألؼ ليرة سوريّ  700ض المبمغ إلى تأميف المبمغ، فخفّ 
لماذا  ابني: "يا سألتوحيف لتأميف المبمغ. ثـ اتصمت بالخاطفيف فقالوا ليا إنيـ ما عادوا يقبموف بالفدية. 

كاف شائعًا ". في الجيش؟" كاف جوابيـ: "يكفي أنو عموي   إجباري   تحجزونو وىو ال ذنب لو سوى أنو مجندٌ 
اؿ ىذه الحادثة بيف الناس، دوف أف يخمو األمر بطبيعة الحاؿ مف إضافات وتبييرات مثيرة، لكف تناوؿ أمث

 .الثورةمف  شديد العداءتعزيز موقؼ  المحصمة ىي

مارس  ة، ولكف حتى الجيش الحرّ أف الجريمة العادية دخمت عمى الخط تحت جناح الجريمة السياسيّ  ال شؾ  
 الذي شغؿ رئاسة المجمس العسكريّ  "عبد الجبار العكيدي"العقيد  بحسب ،مدنييف ، بما في ذلؾ ضدّ الخطؼ

ما موالوف  أغمب مف كاف يتـ  لمثورة في حمب. يقوؿ العكيدي إف " اعتقاليـ، وليس خطفيـ، إما شبيحة وا 
نا ى. ال يعرؼ القارئ ما الفارؽ الذي يقصده العكيدي (29)"لمنظاـ، ويتـ طمب فدية مف أىالييـ مقابؿ تحريرىـ

ف لمنظاـ" "الموالي أف تعبير ولكف مف الواضح .عند "طمب فدية" والسّيما بيف االعتقاؿ والخطؼعميو  ويصر  
  كناية عف المدنييف.ىو ىنا 

عف روح ما يجري  بعيدٍ  إلى حد   منفصمةً  ير اإلسالمية المنخرطة في الثورةفي غضوف ذلؾ كانت النخبة غ
العمويوف إلى  منطؽ األمور الجارية عمى األرض: "متى ينضـ   في الوسط الموالي، وظمت تسأؿ، ضدّ 

يحسبوف عمى المكونات ف مف )ومعيـ الكثير مييالعمو ف مف أغمبية المتردديفي الوقت الذي كاف (. 30الثورة؟")
باتجاه والمتسارع  ليا المستمر  تحوّ  ما اعتبروه عمى وقع ،ة مع الثورة( يدشنوف قطيعتيـ النيائيّ السورية المختمفة

يحسـ أمر الجداؿ قبؿ أف  ،الجمع بالعديد مف المظاىر ومنيا أسماء تجمى ليـ. التحوؿ الذي وعنيؼ إسالمي  
باإلعالف عف إنشاء فرعيا السوري "جبية النصرة ألىؿ ) ة التي توجتيا "القاعدة"ة الميدانيّ الت العسكريّ التحوّ ب

"الدولة اإلسالمية  ،2013أبريؿ ا األكثر تطرفًا في نيساف/اقيانشق، ثـ (2012الشاـ" في كانوف الثاني/ يناير 
 في العراؽ والشاـ" أو "داعش".

                                                                 
 news.php?id=190359#axzz3pEcwCo2w-http://www.sotaliraq.com/mobileروش٣ش ػٖ اُخطق:  - (29)

  عؤاٍ رشدد ٓشاد خالٍ األشٜش األ٠ُٝ ُِضٞسح ُِجبدض٤ٖ أُشبس٤ًٖ ك٢ اُذساعخ اُز٢ ث٤ٖ ٣ذ٣ٌْ. -(30)

http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php?id=190359#axzz3pEcwCo2w
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مع الثورة إلى  غالبية العموييفعدـ تعاطؼ  البعض عف الثورة رد   غالبية العموييففي البحث عف تفسير انكفاء 
النظاـ ػ"توصيفو ب لذي كثيرًا ما تـ  النظاـ الحالي ا امتيازات يتمتعوف بيا في ظؿ  لمتغيير بسبب  مبدئي   رفضٍ 
 في ظؿ  ضعؼ التنمية في مناطؽ العموييف جيؿ بحقيقة  عمىو  متعسؼٍ  تعميـٍ . ىذا الرأي يقـو عمى "العمويّ 

 بقرميدٍ  ىو وجود فمؿ فخمةٍ المزعـو " الذي أحدثو "النظاـ العمويّ  األىـ "التنمويّ " . الفارؽ(31)""النظاـ العموي  
ة المتواضعة، ولـ يكف سكاف ىذه الفمؿ )وىـ عادة مف كبار المنازؿ الشعبيّ  مف شاممةٍ  ةٍ أحمر عمى خمفيّ 

ضباط األمف أو الجيش أو كبار مسؤولي الدولة( عونًا )واسطة( لفقراء الريؼ إال مقابؿ خدمات وكسر نفس 
ي أف دعوى التاريخييف، ما يعن ال يقموف قسوة عف اآلغوات اً تجعؿ مف سكاف الفمؿ ىؤالء آغوات جدد

 متغيير حاضرٌ ل /االقتصاديّ االجتماعيّ دافع العمى الواقع، وما يعني أيضًا أف  كبيرٌ  االمتيازات فييا تجاوزٌ 
 كما لدى غيرىـ.  غالبية العموييفلدى 

ما ، والسيّ ىار مظاى عمى محوريف متكامميف: األوؿ ىو إخماد كؿ   إزاء الثورة كاف واضحًا أف النظاـ عمؿ
وقد امتألت السجوف بالمتظاىريف، والمدونيف عمى )أشكاؿ القمع  بكؿّ  منيا، العقالنيّ  المدنيّ  يّ الجانب السمم

ة أو لدولة "الفيس بوؾ"، الذيف لـ تتمطخ أيدىـ بالدماء ولـ يدعوا لمعنؼ أو لمطائفيّ  شبكة التواصؿ االجتماعيّ 
برازه عمى أنو الثوارجرامي، يبدر مف أو طائفي أو إ عنيؼٍ  سموؾٍ  والثاني ىو التركيز عمى كؿّ  (؛إسالمية ، وا 
 . الثورةجوىر 

وصّدرىا لمثورة  ةً صور : حيث رسـ لمتأثير في مجرى األحداث والواعي ؿ الفاعؿف النظاـ عمؿ عمى التدخّ إأي 
ـ إعالـ النظاـ لالنسجاـ مع ىذه الصورة ومطابقتيا. منذ البداية تكمّ  الشارع المنتفض لجميوره ولمعالـ، ودفع

 كانت موجودةً ة. ىذه العناصر جميعيا ـ عف السالح والعنؼ والطائفيّ ة، وتكمّ ة واإلمارات اإلسالميّ السمفيّ عف 
مع و . العاـّ  المدنيّ عمى خمفية الحراؾ  ثانوي   و وجودٌ ، ولكنّ وطبيعيّ  منطقي   ، وىذا أمرٌ منذ األشير األولى

ـ عمى نيجو السابؽ ذكره، ُأخمدت العناصر ال ة ة وىيئت البيئة الداخميّ ة العممانيّ ة الديموقراطيّ عقالنيّ مثابرة النظا
 ة التي وجدت مف يمدىا بأسباب القوة مف الخارج. األنسب لمعنؼ والسمفيّ 

                                                                 
زبة "االهزظبد اُغ٤بع٢ ك٢ عٞس٣ب رذذ دٌْ ٖٓ أُل٤ذ ُِٞهٞف ػ٠ِ ػؼق دظخ ٝأ٤ٔٛخ "اُغبدَ" ك٢ اُخطؾ اُخٔغ٤خ أُزؼبهجخ، ٓشاجؼخ ً  -(31)

 دبكع األعذ" ُالهزظبد١ األُٔب٢ٗ كٌُٞش ث٤شرظ، رشجٔخ ػجذ اٌُش٣ْ ٓذلٞع ٝدبصّ ٜٗبس، إطذاس داس س٣بع اُش٣ظ، ث٤شٝد.
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تخدـ  ؿٍ اردود أفع يدفع الثوار باتجاهبحيث  ؛لـ يكف بطش النظاـ أعمى، كاف يختار مف يضرب وأيف وكيؼ
ليذا  ة لما جرى، غير أنو ال محؿّ ىذه ىي الصورة العامّ . لطائفيّ في خانة العنؼ ا وحشرىا في تشويو الثورة

حًا وسمفيًا إف الحراؾ كاف مسمّ  الذيف يروف في غالبيتيـ، ة مف العموييفالرأي في مصفوفة وعي الكتمة العامّ 
 ال أكثر وسرعاف ما انكشؼ. ياً واى اً ستار  ما عدا ذلؾ كاف كؿ  منذ البداية، وأف 

الثورة، رفض  مف التوؽ إلى التغيير المشوب بالحذر والتشكيؾ، إلى المزاج العموي العاـّ  في النحراؼ الحادّ ا
ومع  بدءًا مف النبذ وصواًل، في بعض المناطؽ ؿ ضغطًا شعبيًا عمى المعارض العمويّ ، شكّ (32)تياثـ معادا

لى، إلى بعض الشخصيات المعارضيف  حضور ةٍ تراجع بحدّ عمى ىذا،  .(33)االعتداء الجسدي اإلساءة وا 
مف العموييف خائنًا ألىمو ويريد أف  كبيرةٍ  في نظر نسبةٍ  قد بدا المعارض العمويّ ل .في المظاىرات العموييف

 ال تبقي وال تذر. يعيدىـ إلى "عصر الظممات"، وربما إلى مذبحةٍ 

 تعالج اإلحساس بالخطر غيبيات
ال يكفييـ أ. وأصدر قانوف لألحزاب المادة الثامنة ؿ النظاـ الدستور وألغى"يريدوف التغيير السياسي؟ ىا قد عدّ 

أنا أقبؿ مف جيتي، ، ويضيؼ: "في جامعة تشريف في الالذقيةستاذ ا ال يقبموف بالحوار إذف؟" يقوؿ أذلؾ؟ لماذ
كاف ىذا ىو المنطؽ السائد ضمف الطبقة الوسطى الموالية. عمى أف أخسر الوطف".  استبدادٍ  وطنًا في ظؿ  

 بالسورييف إلى خسارة الوطف. لكف ، وأنيا تسيرةالدولة السوريّ  النظاـ بؿ ضدّ  ضدّ  تليس الثورةأف ىكذا بدا 
وبدا ليـ  أف ىذه الثورة تستيدفيـ مف وراء استيداؼ النظاـىو العموييف  غالبية األىـ أف ما ترسخ في وعي

 . ، ما لـ َتقتؿ سوؼ تُقتؿأف مواجية ىذه الثورة إنما ىي حرب دفاعية

و عمى ، وسيطرتةبمالمح طائفيّ  اتجاه إسالمي  نمو نت واكتسبت تماسكيا وصالبتيا الحقًا مع القناعة تكوّ ىذه 
رغـ لجوئو إلى شتى  اوعجز النظاـ عف احتوائي ساع رقعة المظاىراتاتّ وأماـ . ضفة الصراع المقابمة لمنظاـ

ما المبنانيوف منيـ، ييدئوف منيا. اـ، والسيّ التي راح محممو النظ غالبية العموييفة، زادت خشية السبؿ القمعيّ 
ألنيا المست قمقًا ممضًا  "رفيؽ نصر اهلل" اإلعالمي المبناني راجت في تمؾ الفترة كممة "خمصت" التي أطمقيا

                                                                 
 ٤ٜب ٖٓ اُٞعؾ اُؼ٣.١ِٞجت اُوٍٞ إٕ رشاجغ ٓشبسًخ اُ٘خجخ ٗبجْ ػٖ رذٍٞ ك٢ ٝػ٢ اُ٘خجخ ٗلغٜب أ٣ؼبً، ٤ُٝظ كوؾ جشاء اُؼـؾ أُٔبسط ػِ  -(32)

ث٘ب٣خ  ٖٓ األٓضِخ اٌُض٤شح ػ٠ِ رُي اإلعبءح أُزٌشسح ُِذًزٞس ٤٘ٓش شذٞد ٖٓ هجَ ج٤شاٗٚ ك٢ اُج٘ب٣خ اُز٢ ٣غٌٜ٘ب ك٢ اُالره٤خ )٢ٛٝ ثبُٔ٘بعجخ -(33)

خ اُز٢ ر٘بُٜٝب اإلػالّ اهزذبّ ٖٝٓ األٓضِدٔض ٓشر٤ٖ. هش٣زٚ "ثٞدٌلخ" ك٢ س٣ق ٝدشم ٓ٘ضٍ أُؼبسع ٤٘ٓق ِٓذْ ك٢  ،ٓخظظخ ألعبرزح اُجبٓؼخ(

ٚ "ٓضاس ٓ٘ضٍ اٌُبرت ٗج٤َ ع٤ِٔبٕ ٖٓ هجَ أٛب٢ُ هش٣زٚ "اُجٞد١"، ٝٛذّ عٞس اُج٤ذ، ٝرذط٤ْ أصبصٚ. ٝاُٜجّٞ ػ٠ِ ٓ٘ضٍ اُذًزٞس ٓ٘زس خذاّ ك٢ هش٣ز

 . manalwsl.net/news/20347.htmlhttps://za. 2011اُوطش٣خ"، ٝرُي ك٢ رٔٞص 

 طش(.ٖٝٓ أٓضِخ االػزذاء أُجبشش ثبُؼشة ٓب رؼشع ُٚ أُؼبسع "ٗبطش د٣ٞة" ك٢ هش٣خ اُظجٞسح اُزبثؼخ ُذٔبٙ. )شٜبدح ُِجبدش ٖٓ أدذ أهبسة ٗب

https://zamanalwsl.net/news/20347.html
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 "ليمى عبد المطيؼ"اج االىتماـ بما يقولو المنجموف أمثاؿ و ر ال يخمو مف الداللة . و غالبية العموييفلدى 
في الساحؿ تقوؿ  انتشرت الفتاتٌ  مف التطميف الذاتي   . وكنوعٍ لمبحث عما ييدئ الخوؼ "مايؾ فغالي"و

 . القمؽ"صغيرة يا كبير" لتخفؼ مف ثقؿ 

ىو نصيحة رجاؿ ديف بأف ة بغرض وضع نياية "لألزمة" غير أف أغرب ما شيده الساحؿ مف ممارسات غيبيّ 
.  الدجاجوبالفعؿ فرغ السوؽ مف . مع الدعاء معيف عائمة بذبح فروج في يوـٍ  تقـو كؿّ  إلى ىذا في ذلؾ اليـو

 ا اقتنعوا أنو خطرٌ الخالص ممّ وبمغت رغبتيـ في  ما يجري عمييـ خطرب غالبية العموييفبمغ شعور  الحد  
ؿ المعادؿ الموالي لمعبارة المعارضة التي أطمقيا السوريوف شكّ ي. ىذا النوع مف الممارسات يتيّددىـ جسيـٌ 

ىذا الرجاء الغيبي في الحاليف يدؿ عمى أف ثمة لة البطش األسدية: "يا اهلل ما النا غيرؾ". المتروكوف آل
 اً أف ىناؾ أناسب العاـّ  الفارؽ بالطبع تخفي ىذه المعادلة دوف أفمطرؼ اآلخر. قطعي لاستقرار عمى رفض 

ية إلى التغيير تريد بيـ يموتوف وييّجروف تحت ضربات آلة بطش مقتدرة، وىنا أناس يشعروف أف القوة الساع
 القتؿ أيضًا. 

 مثورة في مؤازرة خطة النظاملمساىمة "أنصار" 
بعض لتنجح لوال المساعدة التي جاءتو مف  لوواالحتفاظ بجميور  الثورةلـ تكف خطة النظاـ في تشويو 

ة التنسيؽ" لـ تييمف ذلؾ أف "ىيئ ،ة المييمنة )تمؾ التي أسست "المجمس الوطني"فالمعارضة التقميديّ "أعدائو". 
مع النظاـ في مسعى تقسيـ  اشتركتيحتاج إلى دراسة( موضوع مف لحظات الثورة، وىذا  لحظةٍ  في أي  

 ة،يّ يرى أف الثورة سنّ  رىنت نفسيا إلى منظور "إخونجي" سائدٍ  بعد أف، عمى أساس طائفيّ  المجتمع السوريّ 
 هٍ تشوّ  ؿ االعتراؼ بو أي  وال يشكّ  فعمي   ة، فيذا واقعٌ سنّ أف غالبية المشاركيف في الثورة ىـ مف ال ليس بمعنى

لحؽ بيـ مف أبناء مذىب آخر.  غبفٍ  ة ضدّ ة بصفتيـ المذىبيّ لمسنّ  ، بؿ تعني أف الثورة ىي انتصارٌ سياسي  
طرد الثورة مف ذاؾ ىو المنظور الذي وّجو سياسة "المعارضة المييمنة" وداعمييا وساىـ مع النظاـ في 

  .تمزيؽ المجتمع السوريّ وفي  الثورة،

 يّ تعمؿ عمى جعؿ فرز السنّ  "المعارضة المييمنة"النظاـ اىتمامو عمى حسـ والء العموييف، كانت  وبينما صب  
عنواف فرز المعارض عف الموالي. ومستفيدًا مف امتالكو جياز الدولة، مارس النظاـ أشكااًل قذرة  عف العمويّ 

 في اإلعالـ واستخدامرغـ  لكف .الفتف رض وفي المعتقالت والمداىمات وبثّ عمى األ مف التمييز الطائفيّ 
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التي ترّكز عمى "البيئات الحاضنة لإلرىاب"، وعمى  ،غير المباشرةة الطائفيّ ة الرسائؿ التحريضيّ أسموب 
 ناصروائؿ عة ألمشاىد التشييع في المناطؽ العمويّ  تكرار بثّ استنفار مشاعر العموييف ومخاوفيـ مف خالؿ 

ة ة واإلعالميّ السياسيّ  توفي لغحافظ النظاـ  إال أف، ف قضوا عمى يد مسّمحي المعارضةممّ الجيش واألمف 
عالميو الثورة، ممّ  ،ظاىرة "ةعّفة طائفيّ "عمى ة الرسميّ   د النفورىؤالء وولّ  ا خفض مف رصيدافتقدىا سياسيو وا 
 . (34)منيـ

، أي ىؤالء الذيف ة في الحراؾ االجتماعيّ طاعات يمينيّ رت ىذه المعارضة عف أشد القوبيذا المسعى عبّ 
في حيف ُىمشت، ثـ  يجعميـ في العمؽ حمفاء لمنظاـ وشبكة حماية لو مف دوف قصد. يثوروف بوعي طائفيّ 

عمى يد ىذه المعارضة وحمفائيا كما عمى يد النظاـ كذلؾ ة، ة الديمقراطيّ استبعدت تباعًا، الفاعميات الثوريّ 
 .الخارجييف

"في العاـ األوؿ لمثورة في مدينة حمص كنت أشارؾ في المظاىرت قوؿ أحد الناشطيف الشباب في حمص: ي
شيور مف مشاركتي المستمرة وحيث أخذت االختالط بالشباب والشارع  3في حي باب السباع و بعد حوالي 

لمنظاـ السوري  بشكؿ جدّي، وصؿ إلي عف طريؽ أحد األصدقاء في الحي بأف ىناؾ مف يشيع أني "مخبر"
و أف عائمتي مف المخبريف، حتى أف ىذا الصديؽ اخبرني بضرورة عدـ المجئ مجددًا إلى الحّي خوفًا مف 

في حيف يقوؿ آخر: "لـ يكف ىدؼ الثورة يومًا اقصاء العموييف. . (35)ممارسات بعض الناس غير العقالنية"
 ،ف المشاركة والتعايش في سوريا المستقبؿحتى بعد اشتداد الحرب  خرجت الكثير مف األصوات لتتكمـ ع

لكف كؿ ذلؾ ال ينفي أف البمد غرقت في وحؿ الطائفية". ولماذا غرقت في  ،وعف قبوؿ العموييف ومشاركتيـ
ـ وميميشياتو الطائفية مف جية والتوجو مف بعض ال قوى المعارضة وحؿ الطائفية؟ فبسبب: "اشتداد عنؼ النظا

 .(36)أخرى" مف جية إلى شيطنة العموييف

                                                                 
أُضبٍ اُل٤ذ٣ٞ اُز١ ٗششٙ "أُؼبسع" ٓإٔٓٞ  ٣ٞجذ أٓضِخ ًض٤شح ػٖ اُِـخ اُطبئل٤خ ُذٟ ٓؼبسػ٤ٖ، ٜٓ٘ب ُـخ ؽبئل٤خ شذ٣ذح اُؼذائ٤خ. ػ٠ِ عج٤َ  -(34)

 ، أ١ هجَ إٔ ٣ظٜش اإلعالّ اُجٜبد١ ثؼذ. 2100اُذٔظ٢ جبػالً ػِْ اُضٞسح إ٠ُ جبٗجٚ ٝٛٞ ٣ٜذد "اُؼ٤٣ِٖٞ اُذو٤ش٣ٖ" ٝرُي ك٢ د٣غٔجش 

WLH8HQw_lghttps://www.youtube.com/watch?v=M  

(
35

شٜبدح ٖٓ اُطج٤ت اُشبة ػ٢ِ ِٓذْ، أدذ أث٘بء دٔض اُؼ١ِٞ أُُٞذ. ٓغ اُؼِْ إٔ اٌُض٤ش ٖٓ أكشاد ػبئِزٚ هذ اػزوَ ُغ٘ٞاد ؽ٣ِٞخ ثغجت   -(

ُِذخٍٞ إ٠ُ  -بسحاُش٤ٜذ أٗظ ػٔ –ٖٓ هجَ أدذ اُ٘بشط٤ٖ اُلِغط٤٤٘٤ٖ  2109ٓؼبسػزْٜ ٗظبّ األعذ. ٣ٝزًش ِٓذْ ك٢ شٜبدرٚ "ً٘ذ هذ دػ٤ذ ك٢ ػبّ 

زٞه٤ل٢ ث٘بء ٓخ٤ْ ا٤ُشٓٞى ُؼالط ثؼغ اُجشد٠، د٤ٜ٘ب ٝ سؿْ أٗ٘ب ً٘ب هذ ٗغو٘ب اُذخٍٞ ٓغ إدذٟ ًزبئت اُج٤ش اُذش إال إٔ دبجضاً ُججٜخ اُ٘ظشح هبّ ث

 ػ٠ِ ٣ٞٛز٢ اُشخظ٤خ د٤ش دُذ ٛزٙ ا٣ُٜٞخ ػ٠ِ أ٢ٗ ػ١ِٞ".

 عٔٚ. شبسى ك٢ اُضٞسح ك٢ دٔبٙ ٝدٓشن ٝال ٣ضاٍ ك٢ عٞس٣ب. شٜبدح ٗبشؾ ػ١ِٞ أُُٞذ ٖٓ دٔبٙ، كؼَ ػذّ رًش ا  -(36)

https://www.youtube.com/watch?v=MWLH8HQw_lg
https://www.youtube.com/watch?v=MWLH8HQw_lg
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منذ البدايات وراحت ىذه التنسيقيات  ةً طائفيّ  خذ عمؿ تنسيقيات شباب طرطوس صبغةً في طرطوس مثاًل اتّ 
. شاركت التي يعتمدىا الموالوف ة "طرطوس األسدية"يمقابؿ تسم (37)ي طرطوس باسـ "طرطوس العمرية"تسمّ 

ع البمدية، لكف لـ يكف لطرطوس مف جامع المنصور وجام ياطرطوس قمياًل في المظاىرات فخرجت بعض
ة في المدينة فاختارت سكة يّ وبسبب خوؼ األقمية السنّ  مف جيةٍ  بسبب التشديد األمنيّ  واسعةٌ  مساىمةٌ 

ة، إلى المضي إلى دمشؽ لممشاركة في السالمة، األمر الذي دفع الناشطيف الطراطسة، العموييف منيـ والسنّ 
ة، وأنو نخبويّ  ة في الثورة منذ البداية كانت مساىمةً ساىمة العمويّ . ومف الواضح أف الم(38)الثورة مف ىناؾ

عف  مجااًل لنشاطو، ذلؾ أف اغتراب الجسد العمويّ  ؾ ال يجد المعارض العمويّ يتحرّ  ي  سنّ  حيث ال يوجد جسدٌ 
 الثورة كاف واضحًا منذ بداياتيا كما أشرنا. 

( كاف تفسير وعسكرة الثورةمف تشكيؿ الجيش الحر  وأماـ حقيقة أف ىناؾ جنودًا يقتموف )وذلؾ قبؿ أشير 
 المعارضة: إف النظاـ يقتؿ جنوده الذيف ينشقوف أو يرفضوف إطالؽ النار عمى المتظاىريف. ىناؾ رواياتٌ 

الجنود  أوائؿقتموا ألنيـ رفضوا إطالؽ النار عمى المتظاىريف، منيا شيادة أحد  ثت بالفعؿ عف جنودٍ تحدّ 
لمثؿ ىؤالء الجنود في مسار  ، لكف المفارقة أنو لـ يكف ىناؾ اعتبارٌ (39)"وليد القشمعي"المنشقيف عف الجيش 

الرغـ مف أىمية موقفيـ عمى  ،مثالً  في الئحة شرؼٍ ذكر أسماؤىـ ى جمعة باسميـ أو كأف تُ ، كأف تسمّ الثورة
قة الجنود الذيف قتموا في ضحاياه بما يطمس حقي ىذا إنسانيًا وسياسيًا. في حيف كاف النظاـ يقـو بتشييع كؿّ 

 . (40)الميداف لعدـ تنفيذ األوامر

لمثورة، ما جرى ىو أف  مف البدييي أف المجند الذي ُيقتؿ ألنو رفض إطالؽ النار عمى المتظاىريف ىو شييدٌ 
 ورةً ال تجد اسمًا أو صرمزيًا كما ينبغي.  أو، والثورة تستنكؼ عف االعتراؼ بو واقعيًا لو يتبناه كشييدٍ النظاـ 

ىذا ما جعؿ رواية الثورة عف إقداـ ر عف ىذه الفئة النبيمة. ألحد ىؤالء عمى صفحات ومواقع المعارضة تعبّ 
ر عف إقناع المواليف فقط بؿ لـ تقصّ  ضعيفةً  النظاـ عمى قتؿ المجنديف الذيف يرفضوف إطالؽ النار، روايةً 

جرى اغتياؿ عقيد طيار "عموي"  2015باط وفي ش الثورة.عززت انعداـ ثقة ىؤالء بما يصدر عف "إعالـ" 
                                                                 

  https://www.facebook.com/Tartous.Alomaria."،  ؽشؽٞط اُؼٔش٣خ -طلذخ "اُضٞسح اُغٞس٣خ ػذ ثشبس األعذ  -(37)

 ذ٢ٗ ٗج٤ٚ ٗجٜبٕ.ٖٓ ٓوبثِخ خبطخ ثبُجذش ٓغ اُ٘بشؾ أُ  -(38)

جش٣ذح "اُششم األٝعؾ"، "ج٘ذ١ ٓ٘شن ٖٓ اُذشط اُجٜٔٞس١: ثشبس ٣ظذس أٝآش إؽالم اُ٘بس ًزبث٤ب.. ٝٓبٛش األعذ ال ٣ٌٖٔ سدػٚ"  -(39)

n2Q3IU-hive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=632542&issueno=11926#.Vei4http://arc  

ٖٓ اُوظض أُضجزخ ك٢ دٔض إٔ أدذ ػ٘بطش أُخبثشاد اُج٣ٞخ هزَ اُششؽ٢ أُذ٢ٗ )س٣ٕٔٞ ػ٤غ٠( خالٍ إدذٟ أُظبٛشاد ك٢ ثبة اُغجبع   -(40)

اُوبرَ ألطذهبئٚ هبئالً إٗٚ ًبٕ ٌِٓلبً ثوزَ ششؽ٢. ٛزا دغت ٓظذس ٓزبثغ، ٝر١ اؽالع ، ٝرذذ ػـؾ ػزاة اُؼ٤ٔش اػزشف 2011ك٢ رشش٣ٖ اُضب٢ٗ 

 ٝاعغ ٖٓ دٔض، صٝد اُجبدش ثبُٔؼِٞٓبد ٝؽِت ػذّ رًش اعٔٚ، ٓؤًذاً إٗٚ عٔغ شخظ٤بً دذ٣ش اُوبرَ. 

https://www.facebook.com/Tartous.Alomaria
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=632542&issueno=11926#.Vei4-n2Q3IU
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=632542&issueno=11926#.Vei4-n2Q3IU


ٕٞ٣ اُذ٣ٔوشاؽ٤ّخ اُجٜٔٞس٣ّخ دساعبد ٓشًض                                                                                 اُغٞس٣خ ٝاُضٞسح اُؼِٞ  

(26) 

 

كاف يتوقع المرء أف يحوز ىذا . (41)ةمف قرى بانياس في منزلو وأماـ عائمتو ألنو رفض قصؼ المدف السوريّ 
نسانيًا ليذا الطيار  رسمي   الخبر عمى اىتماـٍ  مف المعارضة، أواًل لمرفع مف شأف الموقؼ النبيؿ سياسيًا وا 

عارضة لـ تتيقف مف سبب االغتياؿ يبقى االىتماـ بيذا الخبر ضروريًا لتعزيز قيمة )حتى لو افترضنا أف الم
. غير أف مثؿ ىذا لـ يحدث الموقؼ المشار إليو(، وثانيًا لمتأكيد عمى أف الموقؼ يعمو عمى المنبت المذىبيّ 

 أيضًا. 

ث النظاـ ال ييدأ، طواؿ أمد فاصمة. قبميا كاف حدي نقطةٍ  نزلةبم بيانو، ، كما مر  كانت مجزرة جسر الشغور
مف ندبوا أنفسيـ أو انتدبوا لمتكمـ باسـ الثورة  حة، وحيف وقعت ىذه المجزرة، كاف رد  مسمّ  الثورة، عف عصاباتٍ 

حكرًا عمى "الناطقيف  سوى عند النظاـ". لـ يكف ىذا الرد   حةٌ مسمّ  ز عمى النفي بعبارة "ال يوجد عصاباتٌ يركّ 
حة في الحراؾ عف وجود مظاىر مسمّ  كالـٍ  لقوؿ الشائع بيف أنصار الثورة، حتى بات أي  باسـ الثورة" بؿ كاف ا

أو  قناة تواصؿٍ  األمر الذي قطع أيّ واحدة.  ةً مف التابو الذي يمكف أف يرمي قائمو في خانة النظاـ مرّ  اً نوع
 بيف الميتميف وأدى إلى تعزيز التخندؽ.  فعمي   نقاشٍ 

مف  أخرى ةً ص مرّ مزمف، والخوؼ مف أف يفمح النظاـ في التممّ  مستبد   الص مف نظاـٍ في الخ بيف بداىة الحؽ  
كاف يمكف أف تطيح بو، أوليا وربما أىميا أزمة صراعو مع  عديدةً  تجاوز النظاـ السوري أزماتٍ ) ""االستحقاؽ

ثـ  ،1983في ستيالء عمى الحكـ االومحاولة أخيو رفعت األسد حافظ اإلخواف المسمميف، ثـ أزمة مرض 
ثـ  ،ثـ لحظة موت األسد األب ،ات القرف الماضييفي النصؼ الثاني مف ثمانين لمنظاـالحصار األوربي 

وتدنى إلى  مصداقيتو وتوازنو (42)، خسر "إعالـ الثورة"(2005 أزمتو عقب اغتياؿ الرئيس رفيؽ الحريري
السّيما ات جميور النظاـ )و حتى ب ا توقع،، وىذا ما جعؿ النظاـ يحصد أكثر ممّ مستوى إعالـ النظاـ

 ، إف لـ تزد عف أجيزة أمف النظاـ. لمثورة ال تقؿ   ةً ( يبدوف عدائيّ العمويوف

 ، ىي أف أحداث العنؼ التي تخممت الثورة كانت شنيعةً متصاعدة ت إلى سمسمة تفاعالتٍ التي أدّ النقطة 
ر مف ميمو إلى اإلدانة الصريحة، ففشؿ في تنظيؼ التبرير أكثاإلنكار أو ومنفرة؛ وكاف إعالـ الثورة يميؿ إلى 

                                                                 
 http://goo.gl/lYWrfX، هظخ رظل٤خ ػو٤ذ ؽ٤بس "ػ١ِٞ" سكغ هظق أُذٕ اُغٞس٣خاٗظش:   (41)

 اعز٘ذ اُغٞس٣ٕٞ ك٢ اُجذا٣خ إ٠ُ ٓذطخ اُجض٣شح ٝالع٤ٔب ثؼذ إٔ دغٔذ أٓشٛب ٝاخزبسد اُٞهٞف ػذ ٗظبّ األعذ. ٝهذ أر٤ذذ "ُلبػ٤ِبد صٞس٣خ"  -(42)

. ٓب ٣ؼ٢٘ أٗٚ ُْ ٣ؼبٕ اُ٘بشطٕٞ حُذػْ اُضٞسإٔ رؼجش ػٖ ٗلغٜب ك٢ أًضش أُ٘بثش اإلػال٤ٓخ اٗزشبساً، ثؼذ رُي أطجخ ٛ٘بى ٓذطبد إػال٤ٓخ خبطخ 

٣ٌٖ ُِضٞسح  اُغٞس٣ٕٞ ٖٓ ٓشٌِخ ٗوض أُ٘بثش ٝاُٞعبئَ االػال٤ٓخ ٝاالٗزشبس. ٝٛزا أُجٔٞع "اإلػال٢ٓ" أع٤ٔٚ ٛ٘ب "إػالّ اُضٞسح" ٓغ إدسا٢ً أٗٚ ُْ

ً ٓٞدذاً، ٌُٖٝ ٛ٘بى جٞ ػبّ ؿبُت ٣غٔخ ثبعزخذاّ اُزؼج٤ش.   إػالٓبً ٓشًض٣ب

http://arabi21.com/story/809927/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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الموالي ة في الوسط شديد السمبيّ  شعبي   فعؿٍ  ى إلى رد  كيذه، ما أدّ  نفسيًا وسياسيًا مف أفعاؿٍ  الثورةصورة 
، وانعكس أيضاً عمى تماسؾ الجيش وتحسيف صورتو في نظر المواليف وفي نظر خاص   بوجوٍ  العمويّ عمومًا و 

ويجعموف مف  الذيف راحوا يتغنوف "بحماة الديار" غالبية العموييفوبالتأكيد في نظر  يت صامتةً مّ الفئة التي س
تماسؾ إلى تعطيؿ آلة الجيش(، و  ى تماسؾ الجيش )حاالت االنشقاؽ لـ تؤد  . وقد أدّ رمزاً  البوط العسكري  

ذي روجو إعالـ الثورة بقرب سقوط ما عمى خمفية الكالـ الالنظاـ بالتالي، إلى شيوع حالة اإلحباط، )والسيّ 
والدخوؿ في حمقة مفرغة مف أعماؿ العنؼ المحسوب عمى الثورة،  فظاعة النظاـ( ما أدى بدوره إلى تزايد

 تبرير العنؼ بالعنؼ. 

 التماىي مع الجيش، التماىي مع النظام
. وبغرض استثمار القيمة بالتماىي مع الجيش، كما شعروا خالؿ فترة الثورة غالبية العموييفلـ يشعر ربما 

بو منذ بداية  ستراتيجيو النظاـ الزج  إ، قرر بمدٍ  ومكانتو المفترضة في أي   ة لمجيش الوطني  المعنويّ 
لتصوير الحاؿ عمى أف الوطف في خطر وأف الجيش في حالة دفاع عف الوطف. المعادلة  ،االحتجاجات

 مع أي   ماية الوطف، وحيف يكوف الجيش في مواجيةٍ فوؽ السياسة وظيفتيا ح البسيطة تقوؿ: الجيش مؤسسةٌ 
لموطف. كاف األمر مفاجئًا، ألف المرء ينتظر في مواجية المظاىرات،  جية، ىذا يعني إف ىذه الجية معاديةٌ 

لمجيش ونصب  وليس الجيش. كما ال ينتظر المرء رؤية استنفارٍ  ،رؤية الشرطة وقوات األمف وحفظ النظاـ
ع بسبب مظاىرات، حتى لو شيدت بعض أعماؿ العنؼ. وقد حقؽ النظاـ مف خالؿ المتاريس في الشوار 

لمجيش، قياسًا بأجيزة األمف والشرطة  وضع الجيش في وجو الحراؾ غايتيف: أواًل االستفادة مف الوزف المعنوي  
كوف طرفًا في الجيش إلى أف ي لصيقة بالنظاـ؛ وثانيًا جرّ  سيئة السمعة والمرتبطة في وعي السورييف بصورةٍ 

يده بالدـ السوري. ولمتأكيد عمى ذلؾ كاف النظاـ يفرض عمى جميع عناصر الجيش،  تمطيخالصراع، عبر 
 .(43)ميما يكف اختصاصيـ، المناوبة عمى الحواجز التي نصبيا لمواجية األىالي

ى في خطاب مّ مع المحتجيف، بات يس مباشرةٍ  في مواجيةٍ  مف الجية األخرى، وبعد أف دخؿ الجيش السوريّ 
وراء  اً صييوني اً كمف أنصار الثورة بجيش العدو. وىذا زاد في تكريس قناعة المواليف بأف ثمة محرّ  كثيرٍ 

 .ف يحكـ سوريا، بصرؼ النظر عمّ أوالً  ةٌ إسرائيميّ  ىو مصمحةٌ برأييـ  الحراؾ، ألف تدمير الجيش السوريّ 
                                                                 

ُِجبدش ٖٓ ػبثؾ ػبَٓ ك٢ اُج٤ش اُغٞس١، ٝهذ رًش إٔ ػجبؽ عالح اُذشة االٌُزش٤ٗٝخ ٝاُذكبع اُج١ٞ ًبٗٞا ٣٘بٝثٕٞ ػ٠ِ  شٜبدح ٓجبششح -(43)

 اُذٞاجض ًأ١ اخزظبص ػغٌش١ آخش.
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ا ـ مف معارضي النظاـ التاريخييف، يشرحوف موقفيـ ممّ الكثير مف العموييف، وغالبًا منيـ المثقفوف وكثير مني
يجري بأنيـ "مع الجيش" وليس مع النظاـ. ىذا الموقؼ يستند إلى اعتقادىـ بأف الجيش ىو الجية الوحيدة 
التي تمثؿ وحدة الوطف وأف انييار مؤسسة الجيش تعني انييار الدولة بالكامؿ كما حدث في العراؽ. ومف 

وىو معارض سابؽ لمنظاـ وقد قضى سنوات في سجف األسد األب  "بساـ القاضي" تجاهأبرز ممثمي ىذا اال
، عمى صفحتو عمى الفيس بوؾ 2013عمى خمفية شيوعية )حزب عمؿ شيوعي(. ففي منشور لو، في أيار 

أممنا" مع غالؼ يحمؿ عبارة "سوريا جيشيا الحامييا" في تيكـ  –التي تحمؿ صورة بروفيؿ تقوؿ: "جيشنا 
ي عمى عبارة "سوريا اهلل حامييا" التي قاليا بشار األسد في أوؿ خطاب لو بعد اندالع الثورة وصار يرددىا جم

الموالوف، يقوؿ: "المجد لمجيش العربي السوري حاماًل وحيدًا لمسالح في سوريا، وليسحؽ كؿ سالح آخر 
آب  26ى تمفزيوف المنار يقوؿ في وفي مكاف آخر مف الصفحة وتعميقًا عمى مقابمة بشار األسد عم خارجو".
: "أغمبية الشعب التي كفرت جممة وتفصيال بيذا النظاـ الفاسد المفسد، ولوال ثقتيا أف ال أمؿ ليا سوى 2015

". مف الواضح في ىذا الكالـ محاولة الفصؿ بيف !ىذا الجيش، ألظيرت وجيا ال يعجب النظاـ وال رئيسو
 يوما راح يسم)"أنصار الجيش"،  منطؽ لذي ال يقره الواقع يجعؿالجيش والنظاـ، ىذا الفصؿ الذىني ا

. فالجيش الذي ىو مبدئيًا حامي وحدة البمد وحدوده، انخرط في ( ضعيؼ االتساؽالمعارضوف "حزب البوط"
تغيير  صراع داخمي وتحوؿ بعد حيف إلى طرؼ بيف أطراؼ، وتحوؿ إلى أداة بيد النظاـ بحيث يبدو أف

حتمي بدحر ىذا الجيش أو إضعافو إلى الحد الذي يضطر النظاـ لمقبوؿ بتقديـ تنازالت النظاـ يمر بشكؿ 
 سياسية.

لمحفاظ عمى ىذا التمييز بيف الجيش والنظاـ، يجد أنصار ىذا المنيج أنفسيـ معنييف غالبًا بتفسير المجازر 
ة. مف أجؿ ىذا يتحدث اسيّ الرىيبة التي تحدث عمى يد النظاـ عبر تبرئة الجيش الذي ىو قوة النظاـ األس

أصحاب ىذا الفصؿ عف وجود إرىابييف مف الجيتيف ينفذوف مذابح، وال عالقة لمجيش بالمذابح، وربما ال عمـ 
ا يمنع الجيش مف منع ، قبؿ أف يواجو االسئمة عمّ ساؽ محدودٍ لو بيا. إلى ىنا قد يحافظ ىذا المنطؽ عمى اتّ 
حت سيطرتو؟ ولماذا ال يحاسب مرتكبييا؟ وما أف يظير الجيش حدوث المذابح؟ ولماذا تحدث في مناطؽ ت

جزرة قرية كما حصؿ حيف حاولوا تفسير م، ىذا المنطؽساؽ بيد نظاـ ال أكثر، حتى تتبدد آخر سمات اتّ  أداةً 
: "وحيف ىجمت قطعاف اإلرىابييف الخونة عمى الحواجز، ، يقوؿبساـ القاضيمثاًل  ، فنجدالبيضا في بانياس

مف الضباع  ركاؤىـ اإلرىابيوف الطائفيوف الذيف يّدعوف الدفاع عف الوطف، وىـ ليسوا سوى مجموعاتٍ انفمت ش
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مختمفة مثؿ "لجاف شعبية" و"شبيحة". انفمتوا مف عقاليـ وعبروا عف ىمجيتيـ  ياتٍ المجرمة تحت مسمّ 
فرؽ: القتؿ  و أولئؾ بال أي  ة بممارسة نفس ما يمارسوانحطاطيـ وشراكتيـ الكاممة مع مسوخ القاعدة والوىابيّ 

ممكف مف  المناطؽ بأقصى قدرٍ  عمى مصادر النيراف، وتعامؿ كما يتعامؿ الجيش في كؿ   الجيش رد   !والذبح
ال يدري المرء كيؼ مرت "مجموعات الضباع" مف حواجز  .(44)الحرص عمى المدنييف وعمى الممتمكات أيضا"

تصّرؼ الجيش لو أف المجزرة وقعت عمى يد "مسوخ القاعدة الجيش المحيطة بالمنطقة، وكيؼ كاف سيكوف 
 والوىابّية".

لؤي " إدراؾ تحوالت النظاـ، يمثمويوجد تنويع آخر مف ىذا التيار أكثر مياًل لممعارضة وأكثر قدرة عمى  
)حزب عمؿ  ةٍ شيوعيّ  سنوات في سجف األسد األب عمى خمفيةٍ  واقضف ممّ لنظاـ ا يمعارضأحد  "حسيف

ة، وكذلؾ عبر البيانات التي صدرت عف في الكثير مف أحاديثو اإلعالميّ  لؤي حسيف ظير موقؼ شيوعي(.
بعنواف "سقوط مقولة المخّمص في ، في مقالة لو في الحياة حسيفانتقد  ة" الذي يرأسو."تيار بناء الدولة السوريّ 

نظاـ عبر تدنيسو ورفض الحوار ما اعتبره تطرفاً في الموقؼ مف ال ،2014تموز  23 فياالنتفاضة السورية" 
ولكف  منذ البداية وانتظار المخّمص الذي ىو الواليات المتحدة والناتو عمى غرار ما جرى في ليبيا. معو

حسيف، عمى خالؼ القاضي، يرى التحوؿ الجاري في بنية  النظاـ وتحولو إلى مجرد ميميشيا مسمحة، أي 
ما يعني سقوط الصفة الوطنية الجامعة عنو. عمى ىذا يخرج تحوؿ الجيش إلى مجرد أداة في يد نظاـ مجـر 

بعد ة سيس جيش وطني لمثورة السوريأت حسيف مف سوريا ويوقع مع االئتالؼ الوطني ورقة تفاىـ تؤكد عمى: "
 يقوؿ حسيف في جريدة النيار 2015آب/أغسطس  21ثـ في ". أف تيتؾ جيش النظاـ وبانت بداية نيايتو

 تحوؿ كميًا إلى مجرد ميميشيا".السوري اـ "إف النظ المبنانية

آخر يبرر موقفو األقرب إلى النظاـ بأف البالد تعيش تحت خطريف ىما:  تيارٌ  (45)الوسط العموي فييوجد كما 
ة ؿ التركي وما ينطوي عميو مف مطامع(، والجبية الفاشيّ شبو المباشر مف جية )التدخّ  ؿ الخارجيّ التدخّ 

العمؿ مع  أف ، وعميو يرى ىؤالءشاممة ومستعصية ةٍ وطنيّ  ما يجعؿ البالد في أزمةٍ  ة مف جية أخرى،اإلسالميّ 
د السمطة تفرّ مف واقع يذا التيار لمنظاـ لمعارضة تأتي الصفة الالخطريف ىو الموقؼ الصحيح.  النظاـ لصد  

بفتح . فيطالب ىذا التيار ة، واحتكارىا إلدارة األزمةحادّ  ةٍ وطنيّ  وجود أزمةٍ  ة في صنع القرار في ظؿ  السوريّ 
                                                                 

  ُل٤ظ ثٞى"، !"، ٖٓ طلذزٚ ػ٠ِ شجٌخ اُزٞاطَ االجزٔبػ٢ "ارأ٤ُلب ٤ُٝظ دو٤و٢( اُج٤ؼب) ثب٤ٗبط ك٢ جشٟ ٓبثغبّ اُوبػ٢، رؼ٤ِن ثؼ٘ٞإ " -(44)
https://www.facebook.com/bassam.alkadi.100/posts/459669004110807 

اُؼ١ِٞ أعبعبً ٝروظ٢ اُزٞجٜبد اُغ٤بع٤خ ثبُطجغ ال ٣وزظش ٝجٞد ٛزا اُز٤بس أٝ ؿ٤شٙ ػ٠ِ اُٞعؾ اُؼ١ِٞ، ؿ٤ش إٔ اٛزٔبّ ٛزٙ اُذساعخ ثبُٞعؾ   -(45)

 ك٤ٚ د٤بٍ "اُضٞسح اُغٞس٣خ"، ٛٞ ٓب ٣جؼِ٘ب ٗوظش  اٌُالّ ٛ٘ب ػ٠ِ اُٞعؾ اُؼ١ِٞ. 

https://www.facebook.com/bassam.alkadi.100/posts/459669004110807
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، القيادي "فاتح جاموس". ومف أبرز المعبريف عف ىذا التيار أبواب الشراكة لمنفوذ إلى سمطة صنع القرار
، والقيادي الحالي (عاماً  18لفترة تزيد عف  سابؽ سياسي   )وىو أيضًا معتقؿٌ  السابؽ في حزب العمؿ الشيوعي
، "األزمة"يحاوؿ ىؤالء االستفادة مما يتيحو النظاـ، تحت ضغط  . عممياً في تيار طريؽ التغيير السمميّ 

عبر وسائؿ إعالمو التي ىي المصدر شبو الوحيد  النظاـديكتاتورية لموصوؿ إعالميًا إلى الجميور، وانتقاد 
 مشتركةٍ  ةٍ انتقاد النظاـ مف أرضيّ  . وكما ذكرنا يتـ  ، ومحاولة انتزاع حقوؽ سياسية مف النظاـ بالتاليلممواليف

 ة كما يصفونيا. ؿ الخارجي، ولمجبية الفاشية اإلسالميّ ي لمتدخّ في التصدّ 

 ةاإلغاثة والنزوح والفئات الشعبيّ 

ساع لمموضوع. غير أف اتّ  مف الجانب السياسي   غالبية العموييفرات ر تصوّ ، تطوّ تناولنا فيما سبؽ مف بحثٍ 
تستوعب اآلثار  مدني   اع دوف وجود منظمات مجتمعٍ ة العنيفة وطوؿ أمد الصر رقعة المواجيات العسكريّ 

عف  /النظاـالدولة أجيزة ة جديدة لـ تعجزإنسانيّ  أماـ مسؤولياتٍ  ، وضع المجتمع السوريّ وة الناجمة عنالكارثيّ 
، ميما يكف مستقؿ   اجتماعي   عمؿ خدمي   )كؿّ  (46)مستقؿ   إغاثي   عمؿٍ  يا فحسب، بؿ قمعت، وال تزاؿ، كؿ  حمّ 
 جماىيري   ة، عمى أنو محاولة كسبٍ عدـ الشرعيّ  المزمنة بعقدةة المريضة وعو، تنظر إليو السمطة السوريّ ن

في مناطؽ سيطرة النظاـ، كاف يقع تحت طائمة  إغاثي   عمؿٍ  االنقالب عمييا(. والحاؿ أف كؿ   غرضو النيائيّ 
 بيا. عترؼٍ م ةٍ رسميّ  المساءلة ما لـ يكف تحت غطاء مؤسسةٍ 

ويحمؿ الدليؿ  مع النازحيف عمومًا غير عدائي   إليو، وكاف التعامؿ الشعبي   كبيرةٍ  بؿ الساحؿ حركة نزوحٍ استق
 عاـ   ة النخب، إذا أخذنا الفيسبوؾ كمشعرٍ عمى أف طائفية الناس العادييف أدنى مستوى بكثير مف طائفيّ 

نساف العادي" مف أي بيئة كاف.  يقبميا "اإلمف الجيتيف بطريقة ال بالتحريض الطائفي   لمنخب. الفيسبوؾ يعج  
ومف الطريؼ ىنا نقؿ تعميؽ أحد الناشطيف المميزيف في مجاؿ اإلغاثة في حمص )محمد صالح(: "الحمد هلل 

 أف السورييف ال يشبيوف مف يعبر عنيـ سياسيًا". 

عمى جانب مف  باشرٌ م مف وصوؿ موجات النازحيف إلى الساحؿ، ولديو اطالعٌ  طويمةً  عايش الباحث فترةً 
. ومف خالؿ ذلؾ، إضافة إلى الثورةة جدًا تجاه االحتكاؾ مع أىؿ الساحؿ الذيف يحمموف سياسيًا رؤية سمبيّ 

 الشيادات التي جمعت، يمكف تسجيؿ المالحظات التالية:

                                                                 
ثزٜٔخ "ٓغبػذح أؽلبٍ اُـٞؽخ اُششه٤خ" ٖٓ ث٤ٖ ٓٔبسعبد اُ٘ظبّ أُغزٔشح ك٢ ٓذبطشح اُؼَٔ اإلؿبص٢  1/8/2015ًبٕ اػزوبٍ الٗب ٓشاد٢ٗ ك٢   -(46)

 أُغزوَ. 
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 "لإلرىابييف" وأنيـ السبب في عمى اعتبار أنيـ أنصارنسبة مف العموييف لـ يتعاطفوا مع النازحيف  .1
ة. ىناؾ مف رفض تأجير عدائيّ  األزمة. ولكف دوف أف يعبر عدـ التعاطؼ ىذا عف نفسو في أعماؿٍ 

مباشر لمباحث مع  في لقاءٍ و موف "خاليا نائمة". لقناعة أنيـ قد يشكّ  "،السنة" ،أو بيع الوافديف الجدد
عائمة ومعيـ جار طالبي اإليف في الالذقية قاؿ: "صحيح أ "سقوبيف"أحد ىؤالء، وىو مف أىالي 

أطفاؿ، ولكف بعد أف أؤجر البيت ال أدري مف يتردد عميو، أال ترى ما يعرضو التمفزيوف؟ ال بدي ناـ 
باىظة،  بيف القبور وال شوؼ منامات بشعة". وىناؾ مف استغؿ حاجة الوافديف وباع أو أّجر بأسعارٍ 

 فالعمويو الجميع بمف فييـ  ة بؿ طاؿغير أف ىذا في الغالب األعـ لـ يقتصر عمى الوافديف السنّ 
 .(47)حةالذيف نزحوا مف مناطؽ سيطرت عمييا المعارضة المسمّ 

في داللة عمى أزمة ثقة إلى مناطؽ تواجد طائفتو  ما في البداية، كؿّ ع غالبية النازحيف، والسيّ توزّ  .2
 المحافظة وصواًل إلى األرياؼ. النازحوف كؿّ  وخوؼ متبادؿ. ولكف مع تزايد العدد عـ  

، ومارس الناس في عمى الجانب السياسيّ  الجانب اإلنسانيّ  في العمـو بتغمّ  ى المستوى الشعبيّ عم .3
إف "المتداوؿ  مف التعاطؼ. الكالـ الشعبي   متفاوتةٍ  الساحؿ ىذا في تعامميـ مع الوافديف بدرجاتٍ 

عف فيـ الديف  عبيرٌ . وغالبية رجاؿ الديف العموييف ساندوا ىذا االتجاه ورأوا أنو ت"ىؤالء ال ذنب ليـ
 .(48)عمى الطوائؼ" ومبادئو، ألف الوطف "مقدـٌ 

ـ أكبر مف غيرىـ عمى اعتبار أنيـ يؤيدوف النظاـ والجيش بدليؿ عد حظي نازحو حمب بتعاطؼٍ  .4
ونصؼ، وساىمت مؤسسات النظاـ في احتضاف ىؤالء أكثر  سنةٍ مشاركتيـ بالحراؾ عمى مدى نحو 

 مف غيرىـ. 
 معًا"لمدنيوف أعماليـ بالسر مثؿ "حركة عماؿ اإلغاثية، مارس الناشطوف اأماـ قمع النظاـ لأل .5

كما التي ساىمت بأعماؿ اإلغاثة بشكؿ شبو سري، ألنو لـ يكف لدييا الغطاء الشرعي،  المعارضة
الشيء نفسو ينطبؽ  .عمى تمويؿ ذاتي في الغالبالحركة واعتمدت أسست روضة ألطفاؿ الوافديف، 

، كؼَٔ ٛؤالء اُشجبة ػ٠ِ رأ٤ٖٓ اُغَِ اُـزائ٤خ ٝرأ٤ٖٓ جبة أُذ٢ٗ اُغٞس١رجٔغ ٗجغ ُِشعمى 

                                                                 
قال الشٌخ "تمام أحمد"، وهو أحد رجال الدٌن العلوٌٌن، حول هذه النقطة: أجراها إٌاد عبد هللا وأطلع الباحث علٌها، فً مقابلة غٌر منشورة  -(47)

ِر َذلَِك، َوال أُْنِكُر أَنَّ ُهنَاَك َمِن اْنتَهَزَ  ٌْ َس َعلَى َغ ٌْ َس ُمْقتَِصًرا َعلَى  "لَقَْد َعاَمْلنَاُهم َعلَى أَنَّهُم ُسوِرٌُّوَن، َولَ ٌْ َرهُ أَْو بَاَعُه، َعلَى أَنَّ َهَذا لَ الفُْرَصَة فَاْستََغلَّ َمْن أَجَّ

ِه، َكاَن كَ  ٌْ ، َوَمِن اْحتََكَر شٌَئًا فَتَاَجَر ِف ًٍّ َوال َعلَى َعلَِويٍّ ِنِه، َوال َعلَى ُسنِّ ٌْ ً َحَراًما، َكائِ َواِفٍد ِمْن َمَكاٍن ِبَع ٌِ
نًا َمْن َكاَن، َوَذلَِك أَنَّ ُسلُوَك َرُجٍل ال ْسبُُه ِفً َرأْ

 ٌَُمثِّلُ ُسلُوَك َطاِئفَِتِه".

: "أٗب دض٣ٖ ػ٠ِ ًَ ٗوطخ دّ رغوؾ ٖٓ 2012د٣غٔجش  17ك٢ " ٖٓ  " سعبُخ ٖٓ إٓبّ ٓغجذ اُذس٤ٌ٣ش ػ٢ِ ٓذٔذ ػٔشإ إ٠ُ ٓذٔذ دجش  -(48)

ٔج٘ٞٗخ ٝأ٣ذ٣٘ب ٓٔذٝدح ُِغالّ ٝهِٞث٘ب ٓلزٞدخ ُِج٤ٔغ ػ٤ِ٘ب إٔ ٗشٟ اُذو٤وخ ٖٓ ٝجٜٞٛب عٞس١ ػ٠ِ أسع عٞس٣ب اُذج٤جخ ٝأٗب ٓغ إ٣وبف ٛزٙ اُذشة اُ

ُذ٣٘ب ٖٓ أُزؼذدح كٖٔ اُظِْ إٔ ٣٘ظش ُِٔغِْ اُؼ١ِٞ ثأٗٚ شج٤خ ٝكوؾ ٗذٖ ا٥ٕ ك٢ هشاٗب ٝٓ٘بؽو٘ب ك٢ ؽشؽٞط ٝاُذس٤ٌ٣ش ٝك٢ ًَ هشٟ اُغبدَ ٣ٞجذ 

ِت ٖٓ ًَ أُ٘بؽن أٗبط ٝػ٤ٞف ُذ٣٘ب ٣ؼ٤شٕٞ ثأٓبٕ ٝعالّ ٣ج٤ؼٕٞ ٣ٝشزشٕٝ ال أدذ ٣ضػجْٜ ثَ ًَ أُ٘بؽن ٖٓ دٔض ٖٓ إدُت ٖٓ اُشعزٖ ٖٓ د

 ٗظٔخ".ٓشّدت ثْٜ ٝثئٌٓبٕ أ١ ٓ٘ظق إٔ ٣زأًذ ٖٓ رُي. عزجو٠ ٗظشر٘ب ًٔب ٗظشح أجذادٗب ثإٔ اُٞؽٖ ٓوذّّ ػ٠ِ اُطٞائق ٝإ اُطٞائق ٓوذٓخ ػ٠ِ األ

http://omferas.com/vb/t56077/  

http://omferas.com/vb/t56077/
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أُأٟٝ ُِٞاكذ٣ٖ ٝأُغبٛٔخ ك٢ دػْ ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ ك٢ أُ٘بؽن اُخبسجخ ػٖ ع٤طشح اُ٘ظبّ ٝاُٞاهؼخ 

وبنفس الطريقة نشطت  .رذذ اُذظبس، ٓضَ اكززبح ٓشًض ٗجغ ُِطلُٞخ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ ٓذ٣٘خ عوجب
 تي)والسيما عقب مجزر اجتماعي ت في طرطوس وقامت بأنشطة إغاثة ودعـ نفسي جمعية العاديا

في بانياس( قبؿ أف يتـ منعيا مف النشاط اإلغاثي بقرار مف الوزيرة  النبعراس حي البيضا و قرية 
وقد تعرض الناشطوف في ىذه التنظيمات إلى المالحقة . 25/11/2013في  "كندا الشماط"

اإلنسانييف البعيديف عف العمؿ وعمؿ الكثير مف الناشطيف كؿ تاـ تقريبًا. واالعتقاؿ حتى توقفت بش
التي تشرؼ عمييا  "مؤسسة األمانة السورية لمتنمية"، والسيما رسميةتحت مظمة مؤسسات السياسي، 

، مثؿ مبادرة "خسى الجوع" التي تأسست في دمشؽ ووصمت إلى الالذقية. ووجد كثير "أسماء األسد"
في الالذقية متسعًا لمعمؿ اإلغاثي في ظؿ منظمات إغاثة كنسية والسيما "اآلباء مف الناشطيف 
 اليسوعييف". 

الوافديف.  احؿ أعماؿ عنؼ أىمية ضدالمالحظة الميمة بشكؿ خاص ىنا ىي أنو لـ تشيد منطقة الس .6
ي مـ تنجر المحافظة إلى أعماؿ طائفية كتمؾ التي شيدتيا حمص، حتى بعد المجزرة البشعة التف

وباركيا "اإلئتالؼ  2013ارتكبيا المتطرفوف اإلسالميوف، في ريؼ الالذقية الشمالي في أوائؿ آب 
في  ، وبعد العنؼ الطائفي في عدرا العمالية عمى يد جبية النصرة49الوطني" واعتبرىا "انتصارات"

عنيؼ الذي آؿ عمى خمفية المشيد الطائفي ال الفتاً . يعتبر ىذا بحد ذاتو شيئًا 2013كانوف األوؿ 
التي ال زالوا يعتبرونيا  "الدولة"يوكموف األمر إلى  غالبية العموييفإليو الحاؿ. ويفسر ىذا جزئيًا بأف 

 . النظاـف سيطرة عويولونيا الشأف العاـ، عمى خالؼ الحاؿ في المناطؽ التي خرجت 

 المجازر

عف  غالبية العموييفمعو، اختبارًا لتصورات  شكؿ التفاعؿ مع المجازر التي ارتكبيا النظاـ والقوات المتعاونة
في بانياس المحؾ  النبعس أور البيضا  تاالنظاـ وعف المعارضة وعف أنفسيـ في ىذا الصراع. وشكمت مجزر 

األىـ عمى اعتبار أف النظاـ لـ يتمكف مف رمييا في خانة المعارضة، كما فعؿ دائمًا في المجازر األخرى 
مع مالحظة أف النظاـ، رغـ اتيامو المعارضة بارتكاب جديدة الفضؿ ..الخ(، )الحولة، قبير، التريمسة، 

مجزرة، وكاف موقفو المتناقض ىذا شبييًا بموقؼ المعارضة ضحايا أي المجازر، لـ يعمف الحداد أبدًا عمى 
أو ألنيـ مف الجنود الذيف تقوؿ المعارضة إنيـ ُقتموا عمى يد النظاـ ألنيـ رفضوا تنفيذ أمر قتؿ المدنييف 

                                                                 
 "انتصارات الجٌش الحر على ضفاف الساحل": 2109آب/ أغسطس  4بٌان االئتالف الوطنً السوري بتارٌخ   -(49)  

http://www.etilaf.org/press/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.html
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الئحة اإلجراـ التي ترفع عمييا أسماء كنقيض ل، دوف أف ترفع أسماءىـ عمى الئحة شرؼ انشقوا عف الجيش
  وف المدف والبمدات السورية. الطياريف الذيف يقصف

أنيا كانت زعمو بىي البيضا ورأس العيف إلقاؤه عمى جريمة  النظاـ الستار اإلعالمي الوحيد الذي حاوؿ
 ىابييف.  عممية ضد إر 

شكمت مجزرة بانياس صدمة ألىالي الساحؿ بكؿ مستويات وعييـ وتدرج مواقفيـ. كانت المجزرة رىيبة 
بادية وراح ضحيتيا أطفاؿ قتؿ بعضيـ بالسالح األبيض وحرقت بيوت ودمرت وتركت عمى حاليا إلى اليـو  وا 

لتحرير  اؿ( قائد "المقاومة السورية. المعروؼ أف ميميشيات تابعة لعمي كيالي )معراج اور كشاىد رعب دائـ
" التي تعمؿ بالتنسيؽ مع القوات النظامية، ىي مف نفذ مجزرة بانياس بشكؿ أساسي، لذلؾ لواء اسكندروف

 تركز حديث المواليف عف براءة الجيش مف الجريمة )كما ورد آنفًا(.

ظة ؼ الناس حسب مالحالغالب عمى مواق لـ تظير احتجاجات ضد المجزرة، ولكف االستنكار كاف ىو
. الحؽ أف النشاط المدني )أقصد (50)الباحث المباشرة حينيا، وحسب شيادات جمعيا مساعدوف في البحث

المستقؿ عف الدولة( يعاني مف شمؿ شبو تاـ في مناطؽ النظاـ، والسيما حيف يتطمب األمر احتجاجًا ضد 
ر عمييا اإلسالميوف المتطرفوف حيث ال يمتمؾ النظاـ أو بعض أفعالو. والحاؿ مشابو في المناطؽ التي سيط

المجتمع المدني المنيؾ أف يثبت حضوره ضد أي جريمة يرتكبيا ىؤالء سواء بحؽ أبناء المذاىب األخرى أو 
بحؽ أىؿ السنة. وبالطبع كاف الحاؿ كذلؾ قبؿ الثورة حيث لـ تشيد سوريا مثاًل حركة احتجاج تضامنية ضد 

 . 2004راد السورييف في البطش الذي وقع عمى األك

 خالصة الفصل األول 
الشؾ إلى اليقيف، ثـ إلى العداء الحذر و مف الثورة السورية مف  غالبية العموييفموقؼ لالمسار العاـ تطور 
 .الوقوؼ عمى أسبابو وفيـ دوافعووىذا المسار العاـ ىو ما توخينا في سياؽ الدراسة التاـ. 

                                                                 
ِعً أَنَُّه َعلَِويٌّ ِفً َمْذَهِبِه، فَأَْفتَى، أَْو فً جوابه بشأن المجازر المنسوبة إلى علوٌٌن، ٌقول الشٌخ تمام أحمد السابق ذكره: "َوإِْن ُوِجَد أَحَ   -(50) ٌد ٌَدَّ

 َ ، أَْو أَبَاَح، أَْو َحلَّلَ، أَوَحرََّض، أَو آَوى، أَو َسانََد، أَو َساَعَد، أَو َعاَضَد، أ ًَ َر، أَو أََعاَن بِ أََجاَز أَْو أَْغَمَض، أَو َرِض مَ أَْو تََصوَّ َن أَو َزٌََّن، أَو تََوهَّ َحْرٍف ْو َحسَّ

ُع لَُه أَمْ  ٌْ ِط َس ِمنَّا، َولَْسنَا نُ ٌْ َر ُمْسلٍِم، فَلَْسنَا ِمْنُه، َولَ ٌْ ، َعلَى قَْتِل إِْنَساِن، ُمْسلًِما َكاَن أَْم َغ ًٍّ مُ لَُه َوْزنًا. َولَْن ٌَْنفََعُه اْنِتَسابُُه إِلَى َعلِ ٌْ ًرا، َوال نَتَِّبُع لَُه قَْوالً، َوال نُِق

َعاؤهُ  َت َرُجالً َهِذِه ِصفَتُُه، فَأَْلِحْقُه ِبَجْبهَِة النّْصَرةَوال ادِّ ٌْ َ َت أَو إِْن َرأ ٌْ َ َن الّزرقاوّي، بَْل ُهَو ِمْن أَْتبَاِع أَنَُّه َعلَى َمْذَهِب َجْعفَر، فَإَِذا َرأ ٌْ نَُه َوبَ ٌْ ، ألَنَُّه ال فَْرَق بَ

َس ِمْن أَْتبَاِع َعلِ ٌْ  َطَعاُمُه َوال َماُؤهُ، ًِّ بِن أَِبً َطالِب. َوَمْن فََعلَ َهَذا، فَالَواِجُب ِفً َمْذَهِبنَا، أَْن ٌُْهَجَر، فَال تَُجوُز ُمَعاشََرتُُه، َوال ٌَِحلُّأَِبً بَْكر البَْغَداِدّي، َولَ

ِه إَِذا َماَت". والرجل بعد كل هذا مؤٌد للنظام، فهو ٌ ٌْ ضد  تهً ثورة ضد الشعب ولٌسهذه رى أن "الثورة السورٌة" َوال تُْقبَلُ ِمْنُه َصَدقٌَة، َوال ٌَُصلَّى َعلَ

  النظام.
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الثورة التي سرعاف ما شّكوا بيا عف  غالبية العموييفمسار تصور ي فاألربعة تحوالت اليمكف مالحظة 
  ورفضوىا ثـ عادوىا.

وت الحكاـ لصالح جبروت الشعب، عمى خمفية ما جرى في تونس ومصر، وأماـ تراجع جبر  ثورة، ولكن!( 1
شعر الناس فاتحة مرحمة "شعبية" انكمش فييا الفاسدوف وأصحاب السمطة، و  في سوريا ا خروج المظاىراتبد

، الثورةألوؿ مرة منذ عقود بحضورىـ وفاعميتيـ وقيمتيـ. وجد ىذا الشعور بقوة لدى عمـو العموييف في بداية 
 غير أف المسحة اإلسالمية وترديد عبارات دينية مف قبؿ المتظاىريف كانت تثير الحذر لدييـ وتعرقؿ فرحتيـ.

غالبية افات طائفية صبت الوقود عمى مخاوؼ ، التطورات التالية مف أعماؿ عنؼ وىتليست ثورة( 2
فمالوا إلى تصديؽ رواية النظاـ بشأف وجود مآرب خبيثة عمى ظير المطالب العادلة. وظير الرفض  العموييف

وكثر بيف العموييف وعمى مستويات التاـ لتسمية "ثورة"، وراح الموالوف يتداولوف تسمية "فورة" بداًل مف ذلؾ. 
 ختمفة القوؿ "لو كانت ثورة بحؽ لكنت أوؿ المشاركيف".اجتماعية وثقافية م

قضية لومنافية منيـ صادمة  المي ثـ الجيادي، وبروز ممارسات، سيطرة التيار اإلسأسوأ من النظام( 3
عميا خوفيـ  دودينظروف إلى النظاـ عمى أنو أىوف الشريف، وارتفع إلى ح غالبية العموييفجعؿ  الثورة نفسيا

الذي جعميـ يسكتوف عف كؿ شيء، بما في ذلؾ تزايد الفساد والتسمط عمييـ، واألىـ موت  الوجودي؛ األمر
 .المواجيات بيف النظاـ والمعارضة المسمحةأبنائيـ الغزير عمى جبيات 

إلى زيادة تمسؾ العسكري المعادي لمنظاـ  العمؿ، أدى تنامي التيار الجيادي وسيطرتو عمى المأزق( 4
الذي تراجعت بشدة قدرتو عمى تقديـ أبسط الخدمات لممناطؽ التي يسيطر عمييا، مع  نظاـبال غالبية العموييف

ضريبة يدفعونيا  باعتبارهعنو  غالبية العموييفزيادة ىائمة في ممارساتو األمنية والتشبيحية. وىو ما سكت 
 البية العموييفغلمخالص مف الخطر اإلسالمي. ولكف التقيقير العسكري لمنظاـ أماـ اإلسالمييف، جعؿ 
و أنو في تراجع واقعيف فعميًا بيف مطرقة الجيادييف وسنداف النظاـ. سكتوا مقابؿ الحماية، غير أف النظاـ يبد

نتائج  التذمر الذي تظيره وينعكس ىذا فيوأف قدرتو عمى الحماية موضع شؾ.  عسكري بعد كؿ شيء
ف يتيرب مف خدمة العمـ معذور، ويرى % مف المستطَمعيف أف م40استطالع الرأي المرفؽ، حيث يرى 
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% منيـ يرى 68إف األزمة الحالية يجب أف ال تكوف حجة الستمرار الفساد وتصاعده، كما أف % منيـ 75
 أف الدولة مقصرة في حقوؽ ذوي الشيداء. 
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 الفصل الثاني: في اتجاىات الرأي عند العمويين 

 مقدمة
تساع مساحة المشترؾ بيف مختمؼ العموييف، بدءًا بحذرىـ شبو الغريزي مف تيارات ما سبؽ مف الدراسة يفسر ا

ساىموا بخطابيـ وممارساتيـ في  فاإلسالـ السياسي وصواًل إلى خوفيـ مف اإلسالمييف المتطرفيف الذي
تضمنيا التي يالمصادقة عمى رواية النظاـ مف أنو الحامي الوحيد ليـ. والحؽ أنو يجب تناوؿ كؿ اإلجابات 

الجماعات اإلسالمية  تيديدبيف  بالخطربحذر ذلؾ أنيـ يعيشوف تحت الشعور  استطالع الرأي التالي
 النظاـ. بطش المتطرفة و 

، إطار ينظر لمصراع عمى أسس طائفيةواضح لكؿ متابع أف ىناؾ مثقفيف عمى ضفتي الصراع تحركوا في 
عاقة اأمده ىؤالء يمكف أف يساىموا فقط في إطالة  نفتاحو عمى أفؽ تحرري. تبيف اإلجابات التالية، وىي وا 

كما قمنا في ظؿ ظروؼ غير طبيعية، أف التفسيرات الطائفية قاصرة. يضيؼ إلى قصور ىذه التفسيرات، أف 
أىؿ الساحؿ اليـو يرحبوف بالتدخؿ الروسي ويفضمونو، كما اشارت التقارير الميدانية، عمى التدخؿ اإليراني 

رانييف يتدخموف بغرض استعماري، أما الروس فبغرض مصالح جيوستراتيجية كما عبر معتبريف أف اإلي
  ليفسر التقارب السياسي معيا. لتقارب المذىبي مع اإليرانييف الـ يكف  إذفأحدىـ. 

غالبية لرؤية التمايزات التي تختفي وراء ستار كثيؼ نسميو "الموقؼ العاـ"، ولالقتراب أكثر مف حقيقة موقؼ 
ىو السبيؿ. وضعنا مجموعة مف واستطالع رأييـ إلييـ  العودةييف مما يجري حوليـ وبينيـ، يكوف العمو 

ىؤالء الناس الذيف يرزحوف تحت ثقؿ تنميط أنتجو اإلعالـ وعممو رأي األسئمة التي تساعد عمى استكشاؼ 
 بمعونة بعض "المثقفيف" حتى صار بمثابة منصة انطالؽ ثابتة. 

مف أبناء الطائفة متباينة، ومستويات تعميـ  ،مختمفةف عشوائية تشمؿ شرائح اجتماعية عينة االستبياكانت 
. وقد أضفنا تعميقًا عقب كؿ سؤاؿ يمقي الضوء عمى خمفية المستطَمعيف العموية في مناطؽ الساحؿ وحمص

ال ع رأييـ استطالعدد الذيف تمكف الباحثوف مف كاف و  ومبرراتيـ، فال تبقى اإلجابات مجرد أرقاـ ونسب.
شارات عامة ال أكثر، ىي دال يتجاوز المئة بسبب الظروؼ األمنية المخيفة. عمى ىذا فإف النتائج الت وا 
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في سياؽ عياني  غالبية العموييفوقؼ م تبّيفتحقؽ غايتنا في  ،مف وجية نظرنا ،ىميتيا في أنياتكمف أ
 محدد. 

كوف ضمف المعطيات لي -بقيود أقؿأو –دوف قيود  ؿمكانية العمإحيف توفر  استطالع أولي، فيو نافع ولكونو
قررنا أف نتعامؿ مع االجابات التي حصمنا عمييا ، فإمكانياتنااألولية لدراسة استبيانية. أما نحف، وضمف 

 نجازه فيو.يمة االستبياف الشامؿ لظرؼ يمكف إكشيادات في سياؽ بناء تصور لمرأي السائد. تاركيف م

 

 اإلستطالع:
 ؟وضع الداخمي في سوريا قبؿ األزمةكيؼ تصؼ ال .1

 بحاجة إلى ثورة بحاجة إلى إصالح مقبول جيد  ممتاز

3% 42% 19% 32% 4% 
 

، في حيف، أف الثورةممتاز: الفئة التي أجابت بممتاز أعطت أمثمة عف الوضع األمني المستقر في سوريا قبؿ 
 .في البالد السابؽ ي والخدمياالقتصاد اإلجابة بجيد ومقبوؿ عمى السؤاؿ ركزت عمى المستوى

اإلجابة بحاجة إلى إصالح: ركزت عمى المستوى العالي لمفساد، وعمى بنية النظاـ السياسي وطريقة عمؿ 
 المؤسسات، مع النظر إلى شخص الرئيس كقائد ليذا اإلصالح.

ف الوضع بحاجة إلى ثورة: ترى ىذه الفئة أف الفساد في أجيزة الدولة وصؿ إلى حد ال يمكف إصالحو ، وا 
أصبح بحاجة إلى ثورة، لكف كممة ثورة وردت بمعنى التغيير الجذري في بنية النظاـ والمؤسسات والبنية 
التشريعية لمدولة، أما أذا أخذنا كممة ثورة بمعنى الثورة المسمحة أو تغيير نظاـ الحكـ، فإف ىذا المعنى لـ 

ح البعض إلى ضعؼ النظاـ السياسي بالمقارنة مع يصرح بو أي مف الُمستطَمعيف عمى اإلطالؽ، رغـ إلما
 حقبة األسد األب.

 
لماذا اندلعت األحداث برأيؾ؟ ما ىي الدوافع؟ وىؿ ترى أف بداية األحداث كانت تعبر عنؾ وكنت تود  .2

 المشاركة فييا؟
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 غير ذلك مؤامرة خارجية غياب الحريات  سوء الوضع االقتصادي

12% 29% 53% 6% 
ف الذي حصؿ ىو سوء الوضع االقت صادي: ركزت اإلجابات عمى ازدياد التفاوت بيف األغنياء والفقراء، وا 

نتيجة طبيعية كاف سيصؿ إلييا المجتمع السوري حتى لو لـ تحدث ثورات الربيع العربي، لكف ىذه الثورات 
لبعض أنيا عجمت في قياـ حركة االحتجاجات، وانقسمت إجابات ىذه الفئة حوؿ سممية االحتجاجات، فرأى ا

 حركة سممية، في حيف رأى البعض أنيا استغالؿ لمطالب محقة ومشروعة بضرورة اإلصالح.
غياب الحريات: المالحظ أف أصحاب ىذا الرأي مف ذوي التعميـ الجامعي والعالي، وممف وضعيـ 

الحتجاجات لـ االقتصادي فوؽ المتوسط، وُبني ىذا الرأي لدى األغمبية عمى أف المناطؽ التي شيدت بداية ا
تكف مف المناطؽ الفقيرة، ورأى بعضيـ أف غياب الحريات وانغالؽ األفؽ السياسي في البالد كاف عامؿ 

متكامؿ  عمى طرح مشروع تغيير قدرطرفة، كانت ىي األإسالمية مت مساعد العتناؽ شرائح واسع إليديولوجيا
انية بقيت أفكارىـ مبيمة وغامضة ونخبوية ال مقابؿ الوضع السائد، في حيف أف دعاة المجتمع المدني والعمم

ألي تحرؾ شعبي، ألنيا بعيدة عف وعي الشعب وثقافتو في مقابؿ األيديولوجيا الدينية  اً تصمح ألف تكوف أساس
 ة السياسية في البالد.  ىـ منذ البداية، مخرجًا مف الحالالتي مثمت بنظر 

ي متأثرًا بشدة بالصورة التي عمؿ اإلعالـ الرسمي عمى مؤامرة خارجية: ىو الرأي الغالب، ويبدو ىذا الرأ
رسميا لألحداث منذ البداية، بدليؿ ترديد بعض العبارات واألفكار كقوالب جاىزة لتوصيؼ الوضع مثؿ 

معارضة وطنية...( السمة الغالبة ألصحاب  -قنوات سفؾ الدـ السوري -محطات مغرضة -)مؤامرة كونية
ىذا الرأي  يعكسالة طبيعية نتيجة تسارع األحداث وتناقض المواقؼ، وىي ح ىذا الموقؼ ىي غياب الرؤية

تفسير )حالة عامة، وىو قائـ عمى أساس نفسي يحقؽ تكيؼ مقبوؿ لصاحبو عمى الصعيد المعرفي 
  (.السمطة )تفادي انتقاـ ، وعمى الصعيد األمني(األحداث

ددة بعضيا يرى في الحراؾ انتفاضة شعبية نتيجة غير ذلؾ: انقسمت ىذه اآلراء عمى قمتيا إلى اتجاىات متع
 الظمـ والقمع، وبعضيا يرى أنيا مشروع طائفي مدعـو مف دوؿ الخميج..

أما اإلجابة عف سؤاؿ "ىؿ كانت تعبر عنؾ": ُلوحظ في اإلجابات تناقض بيف مع المواقؼ السابقة، إذ وجدت 
ية، أنيا كانت ضرورية وأنيا معبرة عف حالة ، حتى ممف رأى أنيا مؤامرة خارج-%70اكثر مف  –األغمبية

استياء عاـ لكف مف دوف الموافقة عمى األشكاؿ التي اتخذتيا، والتطورات الالحقة وكانت كؿ اإلجابات بنعـ 
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مشروطة بػ )لو لـ...( )اعتقد اف سبب ذلؾ ىو أف الثورة المصرية في مرحمتيا األولى خمقت روحًا حماسية 
كغيرىـ مف فئات  غالبية العموييفكؿ شعوب المنطقة(، ويمكف االستنتاج مف ذلؾ أف ورغبة في التغيير لدى 

 المجتمع لـ يكونوا بعيديف عف ىذه الروح.     
ىؿ كنت تود المشاركة: ىنا تناقض آخر إذ تنعكس النسب فتكوف إجابة األغمبية "بال" والتبرير دائمًا أف 

 مف المخاوؼ األمنية. يو، مع إلماح قو كًا مريبًا منذ بدايتاالحراؾ السوري كاف حر 
في  لمثورة)يمكف استنتاج أنو تـ استغالؿ روح الحماسة والرغبة في المشاركة عف طريؽ المشاركة المضادة 

عدو  ضدمف خالؿ لجاف حماية المناطؽ و ، المسيرات الموالية التي خرجت لتأييد النظاـ ضد "المؤامرة"
 (...مجيولةمياجميف مفترضيف، وسيارات و مجيوؿ 

 )يمكف اختيار اكثر مف إجابة( ؟ما ىو موقفؾ اليـو مما يحدث في سوريا .3

 حرب الدولة ضد اإلرىاب حرب أىمية صراع قوى كبرى صراع طائفي

75% 60% 15% 65% 
نالحظ ارتفاع في النسب عمى ثالثة مف إجابات االستبياف، والسبب في ذلؾ أنيا إجابات متكاممة فال يوجد 

القوؿ بأف ما يجري ىو صراع طائفي كامتداد لمصراع السني الشيعي وىذا الصراع مدعـو مف  تناقض بيف
حاليًا ىي  "الدولة"الواليات المتحدة بشكؿ رئيسي، لتحقيؽ مصالحيا في المنطقة، وأف الميمة التي تقـو بيا 

ىذه اإلجابات تعكس محاربة ىذا اإلرىاب المتمثؿ في ممارسات الجماعات اإلسالمية المتطرفة، كما أف 
 أخذ غالبية العموييفي أف موقؼ أبداية، الاتجاه إلى الثبات في الموقؼ، مقابؿ التناقضات التي وجدت في 

 بشكؿ عاـ. لمثورةباتجاه مضاد يتطّور 
أعداد أما الرأي الذي يقوؿ أنيا حرب أىمية، فينطمؽ مف موقؼ أف أغمب المقاتميف ىـ مف السورييف، وأف 

األجانب، سواء إلى جانب الفصائؿ اإلسالمية أو إلى جانب النظاـ ال تشكؿ إال نسبة بسيطة مف المقاتميف 
 مجموع المقاتميف، وبالتالي فإف ما يجري ىي حرب بيف السورييف، عمى خمفية طائفية. 

ه اآلف ف ما نشاىدإُيالحظ ىنا تراجع الحديث عف المؤامرة: وعند السؤاؿ عف ذلؾ كانت اإلجابات تتراوح بيف 
ىو نتائج المؤامرة وىي النسبة األكبر، وبيف آراء أخرى منيا أنو لـ يكف ىناؾ مؤامرة في األساس وىو رأي 

 ضعيؼ نسبيًا. 
  ؟عمى الفصائؿ اإلسالمية المقاتمة ما ىو برأيؾ الرد األنسب .4
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 غير ذلك الوقوف إلى جانب النظام حتى النياية تشكيل قوات حماية طائفة

15% 75% 10% 
ا الطائفية. وىذا يعني يتشكيؿ قوات حماية طائفية: لحماية المناطؽ ومساعدة الجيش، وليس بمعنى الميميش

أف أنصار ىذا الرأي يمكف أف يضافوا إلى أصحاب الرأي الثاني )الوقوؼ إلى جانب النظاـ(، وتـ إيضاح 
د مف تشكيؿ قوات حماية ذاتية ذلؾ: بأنو إذا كاف الجيش يقاتؿ عمى الجبيات خارج مناطؽ العموييف فال ب

لمناطؽ العموييف، خوفًا مف التحركات السريعة التي تقـو بيا الفصائؿ اإلسالمية الستيداؼ نقاط الضعؼ، 
كما حدث في قرى ريؼ الالذقية، وىذا يعكس مخاوؼ مف تكرار ذلؾ في مناطؽ تعتبر أكثر استقرارا حتى 

 اآلف.
رات األحداث جعمت مف ىذا الخيار ىو الخيار العاـ أو الوحيد، الوقوؼ إلى جانب النظاـ: يبدو أف تطو 

بالرغـ مف الكمفة العالية باألرواح التي تكبدتيا الطائفة العموية حتى اآلف، وتبرير ذلؾ ىو أف خطاب الفصائؿ 
 اإلسالمية ىو خطاب طائفي وتيديد مستمر ألبناء الطائفة وأماكف تواجدىـ.

عمى اعتبار أف ىذه  ينيي الصراعاء عمى ضرورة إيجاد مخرج سياسي غير ذلؾ: ركزت أغمب ىذه اآلر 
 الحرب ىي حرب عبثية لف تؤدي إلى نتيجة. 

 ؟تؤيد االنفصاؿ وتشكيؿ دولة عمويةىؿ  .5

 ال نعم

14% 86% 
 فيو حؿ مقبوؿ.وضع حّد لمنزاع ، أي أنو إذا كاف ذلؾ يؤدي إلى حؿالنعـ: كانت اإلجابة مشروطة ب

، وىو لف يؤدي إال بة بػ "ال" وىي إجابة األغمبية ترى أف ىذا التقسيـ ال يمكف أف يكوف حالً في حيف أف اإلجا
، إلى وجود كياف ضعيؼ ميدد باستمرار، وعرضة لمتدخالت الخارجية، أي أف االتجاه ضد التقسيـ ال ينبع

 مف حرص عمى الوحدة بقدر ما ينبع مف عدـ مالءمتو. كما يبدو،
 األزمة؟ كيؼ تتصور المخرج مف .6

 دولة عموية دولة محاصصة طائفية دولة عممانية االلتزام بالقومية

8% 71% 7% 14% 
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االلتزاـ بالقومية: عمى الرغـ مف أف االلتزاـ بالقومية ىي األيديولوجيا المعمنة لحزب البعث، لكف يالحظ تراجع 
عمى ضرورة فؾ االرتباط بيف السياسة ىذا االيديولوجيا إلى الحدود الدنيا في مقابؿ التركيز عمى الوطنية و 

السورية وبيف قضايا العرب وىذا يعكس نفور عاـ مف العرب وجامعة الدوؿ العربية، وتحديدًا دوؿ الخميج 
بسبب موقفيا الداعـ لمفصائؿ اإلسالمية المقاتمة واعتبارىا ىي المسؤوؿ األوؿ عما يجري في سوريا، والممفت 

تراجع شعبية حزب البعث بالرغـ مف استمرار تأكيده عمى االلتزاـ بالقضايا  أف ىذا التراجع لـ يترافؽ مع
طرح الكثر مف التساؤالت حوؿ جدوى أىداؼ حزب البعث، وايديولوجيتو في المرحمة برر القومية، وىذا ي

 القادمة.
، الثورةية قبؿ دولة عممانية: يالحظ غياب الفيـ الدقيؽ لمعنى العممانية، والخمط بينيا وبيف الحالة السور 

كانت دولة عممانية وأصحاب ىذا الرأي يعنوف باختيارىـ ىذا، العودة  الثورةفأغمب اآلراء تعد أف سوريا قبؿ 
رغـ قناعة معظميـ باستحالة ذلؾ، وىناؾ بعض اآلراء مف بيف فئة المتعمميف تعميمًا  السابؽإلى الوضع 

الحالة كمخرج مف  يمكف أف يخدـالنموذج الوحيد الذي  وة ىى أف تطبيؽ العممانية الحقيقيجامعيًا وعاليًا، تر 
  .الراىنة

دولة محاصصة طائفية: رأي البعض أف ىذا الحؿ ىو حؿ واقعي حتى لو لـ يكف مرغوبًا، وذلؾ بسبب 
 ؽ، حيث استطاع ىذا الحؿ إيقاؼ نزيؼ الدـ لكنو لـ يستطع حؿ المشكمة.االتجارب السابقة في لبناف والعر 

ىذا  سيكوف في تمؾ الحالة فقط، أي أنو إنياء الصراعة: كما ذكر سابقًا، كانت اإلجابة مشروطة بدولة عموي
 .حؿ مقبوالً ال
 ما موقفؾ مف االحداث التالية التي حدثت في بداية األزمة: .7
 مقتؿ نضاؿ جنود في بانياس. ( أ

 النظاممن افتعال  تساىل من النظام دليل عمى عدم سممية المظاىرات ردود أفعال فردية

6% 78% 16% 0% 
إجابتيف: األولى بأف الدافع إلى االحداث  2ردود فعؿ فردية: انصار ىذا الرأي أغمبيـ أجابوا عمى السؤاؿ رقـ 

ىو مؤامرة خارجية، وأف الدافع إلى االحداث ىي مطالب محقة، وبالتالي فإف ىناؾ استغالؿ ليذه المطالب 
 المتظاىريف بيدؼ تصعيد الموقؼ. عف طريؽ اندساس مجموعات أو أفراد بيف 
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دليؿ عمى عدـ سممية المظاىرات: وىو الرأي الغالب بسبب وقوع ىذه الحادثة في مرحمة مبكرة مف األزمة، 
 اإلعالمي. وبسبب التأثير

تساىؿ مف النظاـ: يرى أصحاب ىذه اإلجابة أف النظاـ اتخذ إجراءات خاطئة بعدـ تسميح الشرطة وقوات 
تصدي لممظاىرات، وبالتالي كاف اليدؼ ىو جّر المتظاىريف إلى االعتداء عمى رجاؿ الشرطة األمف اثناء ال

 الستغالؿ الموقؼ إعالميا، كنوع مف اإلعالـ المضاد.
 مف افتعاؿ النظاـ: لـ ُيسجؿ أي رأي ينسب إلى النظاـ افتعاؿ ىذه الحادثة.     

 مقتؿ العميد عبدو تالوي مع ابنو وابف أخيو في حمص. ( ب

 من افتعال النظام تساىل من النظام دليل عمى عدم سممية المظاىرات دود أفعال فرديةر 

6% 78% 16% 0% 
 الموقؼ مف ىذا السؤاؿ ىو ذاتو الموقؼ مف السؤاؿ السابؽ

 ج( حادثة فرع األمف العسكري في جسر الشغور.

 تعال النظاممن اف تساىل من النظام دليل عمى عدم سممية المظاىرات ردود أفعال فردية

5% 65% 30% 0% 
نما ىي تطور في الموقؼ بيف قوات األمف  ردود فعؿ: كانت اإلجابة بأف الحادثة لـ تكف مقصودة لذاتيا وا 

 المتظاىريف، أدى إلى ىذه الحادثة.
دليؿ عمى عدـ سممية المظاىرات: ىو موقؼ رافض لمرأي األوؿ ويرى أنيا دليؿ قوي عمى امتالؾ السالح 

 لمواجية مسمحة محتممة مع قوات األمف.والتحضر 
تساىؿ مف النظاـ: نالحظ ىنا ارتفاع نسبة إلقاء المسؤولية عمى النظاـ في ىذه الحادثة، بحسب الروايات 

 التي تنـ تناقميا عف نقص الذخيرة، والتقصير المقصود بإنقاذ العناصر المحاصريف داخؿ الفرع.
 ب إلى النظاـ افتعاؿ ىذه الحادثة.مف افتعاؿ النظاـ: لـ ُيسجؿ أي رأي ينس

 د( اليجـو عمى قرى ريؼ شماؿ الالذقية. )يمكف اختيار اكثر مف إجابة(

 تساىل من النظام خطأ من النظام دليل عمى الرغبة في إبادة العمويين رد فعل عمى تدمير القرى السنية

25% 80% 25% 3% 
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قادة الفصائؿ اإلسالمية بمياجمة مناطؽ عموية انتقامًا  رد فعؿ انتقامي: ُذكرت روايات عف تيديد سابؽ الحد
 عمى أحداث الحفة السابقة لمحادثة.

دليؿ عمى الرغبة في إبادة العموييف: وىو موقؼ معمف عمى وسائؿ اإلعالـ المعارضة في تصريحات موثقة 
.لقادة الفصائؿ اإلسالمية، واستشيد أصحاب ىذا الرأي بالقتؿ غير المبرر ألطفاؿ ونس  اء ُعزؿ أثناء اليجـو

خطأ مف النظاـ: بسبب عدـ تواجد قوات عسكرية كبيرة لمنطقة تعد خط جبية أمامي لمدفاع عف المدينة، 
 حد الضباط وتسييمو دخوؿ قوات الفصائؿ اإلسالمية إلى المنطقة.أضافة إلى ما تـ تناقمو عف خيانة باإل

 نعقاد جمسات مجمس األمف.تساىؿ مف النظاـ: لالستثمار اإلعالمي تزامنا مع ا
 )يمكف اختيار اكثر مف إجابة( ؟العربية( -كيؼ تقيـ دور اإلعالـ العربي في بداية األزمة )الجزيرة .8

 غير ذلك تنفيذ مخطط المؤامرة الدفع نحو العسكرة تحريض طائفي إعالم موضوعي

0% 85% 80% 50% 5% 
اإلعالـ العربي في األياـ األولى وحتى الشير األوؿ إعالـ موضوعي: لـ يختر أحد ىذه اإلجابة، قائميف إف 

كاف خجواًل جدًا في تغطية األحداث في سوريا، مما يجعمو بعيدًا عف الموضوعية، وأنو بعد ذلؾ أصبح مباِلغًا 
في تغطية األحداث، مما يجعمو غير موضوعي أيضًا ىذا باإلضافة إلى اعتماده مصادر معمومات ضعيفة 

 ف ومواقع األنترنيت.جدًا كشيود العيا
تحريض طائفي: مف خالؿ انتقاء الضيوؼ عمى البرامج، وذكرت آراء أف أوؿ حديث عف التركيبة السكانية 
ونسبة الطوائؼ عمى تعداد السكاف، وتعداد الطوائؼ وتوزعيا الجغرافي كاف عمى قناة الجزيرة، والحديث عف 

 طائفية النظاـ.
عطاءىا أكبر مف حجميا. استند الُمستطَممعيف عمى  الدفع نحو العسكرة: عف طريؽ تشجيع االنشقاقات وا 

شواىد منيا أف أوؿ االنشقاقات كاف لمجنديف ورتب صغيرة جدًا في الجيش، وقد ىممت لو الجزيرة بشكؿ 
 كبير.  

تنفيذ مخطط المؤامرة: ركز ىذا الرأي عمى تغير الخطاب اإلعالمي بحسب تطور الموقؼ الدولي، وكأف 
ـ يزيد أو ينقص مف شدة الضخ اإلعالمي بحسب األوامر الصادرة مف الخارج. ووصؿ األمر إلى حّد اإلعال

 اعتبار متابعة ىذه القنوات تيمة بحّد ذاتيا.
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غير ذلؾ: رأى البعض أف ىجـو الجزيرة تحديدًا كاف نتيجة خالفات شخصية بيف أمير قطر والرئيس 
 السوري.

)يمكف اختيار اكثر مف  ؟الدنيا( -بداية األزمة )الفضائية السوريةكيؼ تقيـ دور اإلعالـ السوري في  .9
 إجابة(

 غير ذلك التصدي لممؤامرة الدفع نحو العسكرة التشويش اإلعالمي إعالم موضوعي

35% 40% 10% 55% 10% 
إعالـ موضوعي: رأي أصحاب ىذا الموقؼ أف اإلعالـ السوري كاف ينقؿ الحقائؽ في الوقت الذي كاف 

ـ كثيفًا عبر وسائؿ التزوير والكذب عمى باقي القنوات، وكاف التركيز عمى قناة الدنيا وذكرت في العديد اليجو 
مف اآلراء فقرة التضميؿ اإلعالمي التي كانت تبثيا قناة الدنيا وتكشؼ فييا الحقيقة مقابؿ أكاذيب القنوات 

 األخرى بحسب وصفيـ.
قاؿ أيضًا بأف القنوات السورية كانت تتصدي لممؤامرة ورغـ التشويش اإلعالمي أغمب مف اتخذ ىذا الرأي 

اعترافيـ بأف وسائميا لـ تكف موفقة دائمًا إال أنيـ اعتبروا أف كؿ الوسائؿ كانت مشروعة وأف الغاية تبرر 
الوسيمة، في حيف رأى البعض مف أصحاب ىذا الموقؼ أف التشويش كاف لتغطية الحقائؽ وتبرير ممارسات 

ا رأى البعض أف التشويش كاف نتيجة عدـ القدرة عمى مواجية القنوات األخرى فكاف كؿ ما يصدر النظاـ، كم
 عنيا، يقابؿ برأي مضاد وبرواية أخرى حتى لو كانت ضعيفة. 

الدفع نحو العسكرة: يرى أف القنوات السورية كانت تعكس توجيات النظاـ بجر المعارضة إلى حمؿ السالح 
قع المظاىرات السممية ألف استمرارىا في المنحى السممي كاف يشكؿ تيديدًا كبيرًا حتى يكوف ىناؾ مبرر لم

 لو.
غير ذلؾ: إجابات متفرقة يمكف تصنيفيا إلى سمبية: نعتت اإلعالـ السوري باإلعالـ الكاذب واإلعالـ 

يجابية وصفت اإلعالـ السوري باإلعالـ الشريؼ واإلعالـ الوطني و   غيرىا.المتخمؼ وعدـ الحرفية، وا 
 كيؼ تقيـ موقؼ المعارضيف عمى الفضائيات. .10

 غير ذلك تحمل ىم وطني أصوات مأجورة تحريض طائفي تصفية حسابات شخصية

22% 38% 18% 14% 8% 
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تصفية حسابات شخصية: كوف أغمب المعارضيف أصحاب تجارب سابقة ومعتقميف سابقًا في السجوف 
 السورية ألسباب سياسية.
اعتباره االتجاه العاـ، بغض النظر عف مستوى التعميـ والعمر، ورد في العديد مف تحريض طائفي: يمكف 

اإلجابات: إف المعارضيف حاولوا جاىديف منذ بداية األزمة تصوير النظاـ عمى أنو نظاـ عموي، وأنو يعطي 
ر الدولة يعف تقصامتيازات ألبناء الطائفة العموية في حيف أف الحقيقة برأييـ غير ذلؾ تماما، واعطيت أمثمة 

نما  قبؿ األػزمة في التنمية والبنية التحتية والمشروعات االقتصادية في مناطؽ العموييف ليس كطائفة متميزة وا 
 كمنطقة مف مناطؽ سوريا.

أصوات مأجورة: إعطاء أمثمة عف خطابات الرئيس واالستعداد لمرفض وتجييز االستديو والمعارضيف قبؿ بدء 
 الخطاب.

ي: ميزت اإلجابات عمى ىذا السؤاؿ بيف موقؼ بعض المعارضيف في بداية األزمة وبيف تحمؿ ىـ وطن
عف موقؼ  اً في البداية كاف تعبير  ى اعتبار أف تأييد الحراؾ السمميموقفيـ بعد تحوليا إلى صراع مسمح، عم

دي إلى التخريب، ، يرى ضرورة لإلصالح لدفع البمد إلى التقدـ، ثـ تغيير الموقؼ مف العسكرة ألنيا تؤ وطني
وسيطرة فكر إسالمي متطرؼ. اعتبرت اإلجابات أف ىذا االتجاه ىو اتجاه مضاد التجاه االئتالؼ مثاًل، لكنو 

 صوت غير مسموع ألنو غير منظـ في إطار سياسي، وال يتمقى دعـ خارجي.
 السوري. غير ذلؾ: التمييز بيف المعارضة الوطنية وغير الوطنية وىي انعكاس لما روجو اإلعالـ

 ما ىو موقفؾ ممف يتيرب مف الخدمة اإللزامية واالحتياط. .11

 غير ذلك من حقو عدم المشاركة في الصراع معذور خيانة لمطائفة خيانة لموطن

25% 15% 40% 5% 15% 
 خيانة لموطف: أصحاب ىذا الموقؼ يماىوف بيف الوطف والنظاـ.

ف المتكرر لمفصائؿ اإلسالمية عف رغبتيا في إبادة خيانة لمطائفة: ينطمؽ أصحاب ىذه اإلجابة مف اإلعال
العموييف وأف الحرب موجية ضدىـ، وأعطيت أمثمة عف تصرؼ ىذه الفصائؿ مع العموييف وأبناء الطوائؼ 
غير السنية، مقارنة مع تصرؼ أبناء الساحؿ مع الميجريف السنة واحتوائيـ ومعاممتيـ معاممة حسنة، وذكرت 

في القتاؿ  يشاركوفالعائالت الميجرة ال تحتوي إال النساء واألطفاؿ، في حيف أف الرجاؿ اآلراء أف الكثير مف 
ألي اضطياد بسبب ذلؾ، وانطالقًا مف ىذه المواقؼ  يتعرض النازحوفمع الفصائؿ اإلسالمية، مع ذلؾ لـ 
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ىذا الموقؼ  رأوا أف االلتحاؽ بالجيش ىو واجب ديني، كما ىو واجب وطني. مالحظة أف العديد ممف اتخذ
 لديو أقرباء )أبناء أخوة أقرباء( موجودوف عمى جبيات القتاؿ.

إذا كانت اآلراء في البداية تميؿ بأغمبيا إلى اعتبار  مع مرور الوقت،معذور: ىو موقؼ متصاعد ومتغير 
عد ىذا التيرب مف الخدمة اإللزامية واالحتياط عمؿ غير أخالقي، لكف مع الكمفة البشرية العالية بدأ يتصا

 االتجاه وتزيد نسبتو، خصوصًا ممف فقد أحد أبنائو أو ممف لديو أكثر مف فرد مف أفراد عائمتو في الخدمة.
مف حقو عدـ المشاركة: أغمب أصحاب ىذا الموقؼ ممف اعتبروا أف ما يجري في سوريا ىو حرب أىمية، 

 وبالتالي مف حؽ كؿ فرد أف يقرر إذا كاف يرغب المشاركة أـ ال.
ذلؾ: إجابات متفرقة ومتنوعة تميؿ بأغمبيا إلى عدـ الرغبة في المشاركة، بعضيا يرى أف ما يجري  غير

 حرب عبثية. 
 

  ؟يـ في الخدمة العسكرية واالحتياطىؿ تعتقد أف أبناء المسؤوليف يؤدوف واجب .12

 ال نعم

26% 74% 
إال أنيـ يبقوف بعيديف عف جبيات  اإلجابات بنعـ: برر موقفو بأف أبناء المسؤوليف رغـ التحاقيـ بالجيش

 القتاؿ.
مجموعة أخرى رأت أف أبناء المسؤوليف مف قادة الجيش يقاتموف عمى جبيات القتاؿ واستشيدوا بالعديد مف 

 الحاالت التي يخدـ فييا االبف واالب أو األخوة في أماكف متعددة.
واستشيدوا بالكثير مف الشواىد التي تـ في حيف ركزت اإلجابات بال عمى المسؤوليف في القطاعات المدنية 

فييا تيريب المسؤوليف ألوالدىـ خارج البمد بداعي الدراسة أو العمؿ أو دفع البدؿ النقدي أو اإلعفاءات غير 
 الشرعية. 

 االتجاىيف األوؿ والثاني يعكساف ثقة متزايدة بالجيش والقادة العسكرييف في مقابؿ المسؤوليف مف المدنييف.
 
  ؟سببًا في زيادة الفساد في الدولةد أف األزمة كانت ىؿ تعتق .13
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 ال نعم

95% 5% 
نعـ: ركزت اإلجابات عمى الضعؼ في تطبيؽ القانوف والمحاسبة في الوظائؼ العامة مما ساىـ في زيادة 
الفساد، أما عمى المستوى المدني ركزت عمى تجار األزمات، وعمى الصعيد العسكري ركزت عمى السرقات 

 امت بيا جماعات غير رسمية كجماعة الدفاع الوطني.التي ق
 
 ؟بة الفاسديف في المرحمة الحاليةىؿ انت مع االحتجاج عمى الفساد ومحاس .14

 ال نعم
75% 25 

نعـ: ىذه النسبة تعكس حجـ المتضرريف مف الفساد، وتحديدًا ما يتعمؽ بغالء المعيشة وضعؼ الرقابة 
لدولة مستمرة في الوجود بمؤسساتيا وىياكميا اإلدارية وال عالقة والمحاسبة، وذكرت بعض اإلجابات أف ا

 لعمؿ ىذه المؤسسات بالعمميات العسكرية، وبالتالي يجب أف تقـو بواجبيا في الرقابة والمحاسبة.
ال: بعض ىذه اآلراء يرى أف ازدياد الفساد أمر طبيعي في ظؿ ظروؼ الحرب، وأف تكثيؼ الجيود لمحاربة 

ي إلى تناقصو لذا يجب إعطاء األولوية اآلف إلنياء األزمة وفي مرحمة تالية يمكف أف تتـ الفساد لف يؤد
المحاسبة، في حيف أف بعض اآلراء المتطرفة وربما المستفيدة حاولت أف تشّرع الفساد بحجة الغالء الشديد 

حاجاتيا، ورأى البعض  واالنخفاض الحاد في الدخؿ، وبالتالي فإف الناس مضطرة أف تمجأ إلى الفساد لتأميف
 أنو ال يحؽ لمدولة أو لغيرىا أف تحارب الفساد إال بعد تأميف  ظروؼ معيشة مقبولة.

  
 ما تقـو بو الدولة تجاه ذوي الشيداء، ىؿ ىو كاٍؼ برأيؾ. .15

 ال نعم

32% 68% 
ي الوظائؼ نعـ: تـ إعطاء أمثمة عف التسييالت التي يمقاىا ذوي الشيداء واالمتيازات التي تعطى ليـ ف

والجامعات وغيرىا، مع التركيز عمى التراجع الممحوظ بيف االىتماـ الذي كاف يمقاه الشيداء وذوييـ في أوؿ 
 األزمة وما ىو عميو اآلف.



ٕٞ٣ اُذ٣ٔوشاؽ٤ّخ اُجٜٔٞس٣ّخ دساعبد ٓشًض                                                                                 اُغٞس٣خ ٝاُضٞسح اُؼِٞ  

(48) 

 

أصدقاء( عمى  -قرابة وثيقة -% منيـ تقريبًا مف ذوي الشيداء، أو عمى اطالع وثيؽ )جيراف50ال: نسبة 
 حقيقية. تجربة غيرىـ، وىـ أصحاب تجربة 

 . 2013ما موقفؾ مف التيديد األمريكي بضرب سوريا في  .16

 غير ذلك مساومة لمنظام تيديد جدي تيديد إعالمي

%24 28% 34% 14% 
تيديد إعالمي: رأى بعضيـ أف أمريكا غير ميتمة أبدا بإنياء الصراع، وأف مف مصمحتيا إطالة أمد الصراع 

 سوى تيديد إعالمي إلنقاذ صورتيا أماـ العالـ. أطوؿ فترة ممكنة، لذلؾ فالتيديد لـ يكف 
 تيديد جّدي: استشيد بالحاالت التي تدخمت فييا أمريكا عسكريًا في بعض الدوؿ دوف موافقة مجمس األمف.

 مساومة لمنظاـ: إعطاء امثمة حوؿ مسألة الكيماوي وحماية أمف إسرائيؿ.
يراف لف تسمح بضربة عمى سوريا، وأف غير ذلؾ: انطقت بعض مواقؼ أصحاب ىذا االتجاه مف أف ر  وسيا وا 

خسارة الواليات المتحدة ستكوف كبيرة جديا في حاؿ قررت التدخؿ، ومواقؼ أخرى رأت أف الرد السوري 
سيكوف ضد إسرائيؿ إما بشكؿ مباشر أو عبر حزب اهلل وبالتالي فإف التدخؿ األمريكي ىو تفيجر لممنطقة 

 موقؼ رأوا أف سوريا لدييا القدرة عمى مواجية أمريكا.بشكؿ كامؿ، قمة مف أصحاب ىذا ال
 ؟مناطؽ العموييفىؿ قاـ النظاـ باستعدادات خاصة في  .17

 ال نعـ 

0% 100% 
نعـ: لـ تسجؿ وال إجابة تقوؿ أف النظاـ قاـ بأي إجراء خاص بمناطؽ العموييف تحديدًا، ورأوا أف اإلجراءات 

ف كاف ىناؾ اقتصرت عمى حماية المناطؽ العسكرية، واأل ىداؼ المحتممة في كؿ المناطؽ بدرجة واحدة، وا 
تحركات أوسع في مناطؽ العموييف فذلؾ ألنيا واقعة أساسًا تحت سيطرة الدولة ولدييا القدرة عمى الحركة 

 بحرية أكثر مف باقي المناطؽ.
 ؟أثرة بالصراع إلى مناطؽ العموييفكيؼ أثرت اليجرة مف المناطؽ المت .18

 إيجاباً  سمباً 

89% 11% 
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والمخاوؼ األمنية مف كوف قسـ مف المياجريف  السمبية،تركزت اإلجابات حوؿ األثار االقتصادية 
 السنة يشكموف خاليا نائمة يمكف أف تنشط مع تطور الصراع.

 
تركزت حوؿ خمؽ سوؽ منافسة تمنع احتكار التجار كوف الميجريف يمكف أف يعمموا  اإليجابياتأما  

أف أغمب الميجريف مف أصحاب الميف والمنتجيف مما ساىـ في تأميف بدائؿ بأجور منخفضة، و 
 لبعض السمع التي فقدت مف السوؽ نتيجة الحصار.

 ؟عمى المنحى التعميمي في المجتمع كيؼ تقيـ أثر األزمة  .19

 غير ذلك تضرر بشكل كبير تضرر بشكل جزئي

20% 75% 5% 
دارس مف الخدمة، وتضررىا نتيجة الصراع، وركز ىذا تضرر بشكؿ جزئي: مف خالؿ خروج الكثير مف الم

 الموقؼ عمى الجيود المبذولة الستمرار العممية التعميمية رغـ كؿ الظروؼ السيئة.
تضرر بشكؿ كبير: بعض المواقؼ ركزت عمى غياب كامؿ لمعممية التعميمية في كثر مف مناطؽ سوريا، 

المدرسة الواحدة مما يجعؿ الفائدة العممية شبو والبعض ركز عمى الضغط الكبير في عدد الطالب في 
مستحيمة، والبعض ربط بيف ىذا الضرر وبيف ازدياد الفساد وخصوصًا في امتحانات الشيادة الثانوية، 

كانت عبارة عف فوضى عارمة، وفساد عمني في بعض  2014والجامعات ورأى أف االمتحانات األخيرة لسنة 
 الحاالت.

جابات عمى التعميـ الجامعي وفقداف أغمب الكادر التدريسي مف الكميات العممية غير ذلؾ: ركزت ىذه اإل
بشكؿ خاص نتيجة ىجرتيـ خارج البمد مما انعكس سمبًا عمى التعميـ، وعمى المعاناة الكبيرة لطالب الجامعات 

ؼ الى االتجاه نتيجة الغالء الشديد وصعوبة المواصالت وغيرىا مف المشاكؿ، لكف ىذا االتجاه يمكف أف يضا
 الثاني الذي رأى يرى أف التعميـ تضرر بشكؿ كبير لكف تركيزه كاف عمى التعميـ الجامعي.

  ؟دتو الحكومة في تخفيؼ أثر األزمةىؿ يساىـ برنامج التشغيؿ والعقود الذي اعتم .20

 ال نعم

13% 87% 
 نعـ: مف منطمؽ أف أي دخؿ ىو أفضؿ مف ال شيء.
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أف ىذا البرنامج لـ يحقؽ أي نتائج، ألف األجور منخفضة جدًا والعمؿ غير ال: يرى أصحاب ىذا الموقؼ 
أشير في أغمبيا( وأنو ال يوجد أي انتاج حقيقي في اغمب الحاالت، ورأى البعض أف ىذا  3ثابت )عقود 

البرنامج وضع في بداية األزمة كشكؿ مف اشكاؿ اإلصالح لمتخفيؼ مف مشكمة البطالة، لكنو إصالح وىمي 
 ح لإلعالـ، رأى البعض أنو مصدر جديد لمفساد.يصم

 ؟كيبة السكانية في مناطؽ العموييفىؿ تخشى أف يؤدي النزوح مف المناطؽ األخرى إلى تغيير التر  .21

 ال نعم 

43% 57% 
 تركزت المخاوؼ حوؿ:

وشراء القوة االقتصادية لمميجريف مقابؿ الضعؼ االقتصادي ألبناء الساحؿ، ومف سعييـ إلى التممؾ  -1 
 العقارات والمنشآت االقتصادية.

رأى البعض أف ىذه الحالة يمكف أف تشكؿ بعد انتياء األزمة عودة إلى عقود الخمسينات وما قبؿ حيث  -2
 السيطرة االقتصادية لمطائفة السنية واالضطياد لمطائفة العموية. 

 في حيف ركزت إجابات عدـ الخوؼ حوؿ:
 يزوؿ بزواؿ السبب. إف وجود الميجريف ىو وجود مؤقت، -1
زالة سوء الصورة 5بعض اآلراء القميمة ) -2 مف  السمبية%( تقريبًا رأى أنيا فرصة لمتعرؼ عمى اآلخر وا 

أذىاف الطائفة السنية عف العموييف، مف خالؿ معرفة ظروؼ معيشتيـ الحقيقية، بعيدا عف التصورات 
أنيا تُمنح ألنباء الساحؿ لمجرد أنيـ المسبقة عف عالقتيـ بالسمطة، واالمتيازات التي يرى التصور 

 مف الطائفة العموية.
 ما األسباب التي أدت إلى سقوط مدينة أدلب. .22

 غير ذلك خسارة جولة تقصير من الجيش خيانة صفقة مع النظام

10% 35% 27% 18% 10% 
اإلعالـ يـو صفقة مع النظاـ: كاف ىذا الرأي عبارة عف ترديد لبعض التحميالت الموالية التي ظيرت في 

 سقوط المدينة، كتبرير النسحاب الجيش.
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خيانة: تحمؿ ىذه اإلجابة انتقادات بعضيا ضمنية وبعضيا صريحة ألىالي مدينة أدلب باعتبارىـ بيئة 
النصرة، وبعض ىذه اآلراء ذكرت لجاف الحماية الشعبية عف المدينة وأغمبيـ ممف تـ جبية حاضنة لفكر 

 راء المـو عمى وزارة المصالحة الوطنية وعمى مراسيـ العفو الرئاسي .تسوية وضعيـ، وألقت ىذه اآل
جابة غير ذلؾ( أف سقوط مدينة أدلب كاف بإيعاز مف الغرب وبمساعدة لوجستية إفي حيف رأت بعض اآلراء )

تركية بيدؼ تشكيؿ عاصمة لمنصرة مقابؿ عاصمة داعش الرقة، أما عف الغاية مف ذلؾ فكانت اإلجابة 
 نحو التقسيـ.بالدفع 
 ؟يد العسكري بعد سقوط  مدينة أدلبما التطورات التي تتوقعيا في المش .23

 غير ذلك بقاء المدينة بيد المعارضة استعادة سريعة لممدينة اتجاه قوات المعارضة نحو الساحل

14% 61% 16% 9% 
ي عمى تحميؿ، اتجاه قوات المعارضة نحو الساحؿ: اإلجابات تعكس مخاوؼ أكثر مما تعكس موقؼ مبن

 ويالحظ تغير الموقؼ مف الميجريف بعد سقوط مدينة أدلب، وازدياد المخاوؼ مف وجود خاليا نائمة.
استعادة سريعة لممدينة: تعكس اإلجابات أماني وثقة بالجيش، وانقسمت اإلجابات حوؿ األىمية االستراتيجية 

 لممدينة وبيف أىميتيا الرمزية. 
ضة: يرى ىؤالء أف الجيش تخمى بسيولة عف إدلب كي يركز قتالو عمى جبيات بقاء المدينة في يد المعار 

 أخرى أكثر أىمية. 

 خاتمة 
عرضنا في الدراسة مسوغات تناوؿ العموييف كجماعة ليا تمايز سياسي وسط النسيج السوري العاـ إزاء "الثورة 

، مف الحذر إلى الشؾ  ااياتيمنذ بد الثورةإزاء  غالبية العموييفعرضنا مسار تغير وعي السورية". و  حتى اليـو
تتراجع الثورة  كانت فيومواز والحظنا أف ىذا كاف مسارًا تفاعميًا مع مسار إلى اليقيف فالعداء الصريح. 

إلسالمية سيطرة التيارات اوتضعؼ، في سياؽ تصاعد أعماؿ العنؼ وتقدـ التيارات االسالمية، وصواًل إلى 
 . مناطؽ سيطرتيا لتكمؿ عمؿ النظاـالجيادية وفتكيا بالثورة في 

ذا كاف ثمة قاسـ مشترؾ أعظـ لموقؼ العموييف  الدولة مفيـو ىو رفض إسقاط النظاـ )ىـ يستخدموف العاـ وا 
ورفض التيارات  بداًل مف النظاـ ويعتبروف الكالـ عف إسقاط النظاـ يكافئ الكالـ عف انييار الدولة(
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 الواسع الذيجميور التحت ىذا السقؼ، بيف منتفعيف ومعارضيف و  عدةفروقات  فقد استعرضنااإلسالمية، 
 يقع عميو العبء األكبر.

 التي الثورة عف يـو وراء يوما يبتعد العموي الموقؼ وكاف عموية، شعبية مشاركة أي السورية الثورة تشيد لـ
 عاـ موقؼ عف يماتتعم استخداـ االجحاؼ مف كاف واذا. باطراد العموييف عف أيضاً  تبتعد راحت بدورىا
كانت أيضًا محؿ صراع تيارات عديدة منيا ما ىو ديموقراطي عمماني ومنيا ما ىو  فيي العموييف، مف لمثورة

 عفالكالـ  يكثر في التداوؿ العاـكثر فأكثر سيطرة اإلسالمييف و راح يتضح أ الوقت مع أنو إال ،أصالً طائفي 
 الذي األمر ،أيضاً  اإلسالمييفغير  ذا التداوؿ امتد ليشمؿوالحؽ أف ى ،"النظاـ طائفة"عف و " عموي نظاـ"

 .السوري المجتمع وتمزيؽ الطائفي االستقطاب حدة ازدياد في ساىـ
 تكرس في فقد ،و كاف في تراجع مستمر، ولكنالطائفية قاـويتيار ديموقراطي ثمة كاف  المواقع مف كثير في

يكافئ االقتراب مف لمنظاـ الطائفي  التوصيؼبتعاد عف ىو أف اال ضمني أو معمفالثورة اعتبار عاـ  سياؽ
 ف سيطرة النظاـ. الخارجة عفي المناطؽ ضعيفي الفاعمية  الديمقراطييف وىو ما جعؿ العممانييف النظاـ،
السورييف، وىذا ال  دوافعتفسير  ىو ومجتمعاً  أرضاً  سوريا وحدة عمى لمحفاظ الوحيد الطريؽال شؾ أف ختامًا، 

 األوؿ لخياراتيـ. ألف ىذا ويرى فييا التفسيرطائفي يقدـ انتماءات الناس الدينية عمى مصالحيـ،  يتأتى بعقؿ
 طائفية.  نحو مواقؼ يسيـ في دفع الناس

 مف بدالً  السوري الشعب تخاطب وطنية منصة مف التفكيرسياسيًا، يتطمب األمر مف الوطنييف الديمقراطييف 
عندئذ . ثانياً وتمتمؾ الوعي التحرري أواًل ى قيادة ثورية تمتمؾ زماـ أمرىا ىذا ال تقـو بو سو و . أنصار مخاطبة

 .الدافع السياسي لمصراع تطمسالتي طائفي القتتاؿ االالطريؽ عمى آليات  يمكف قطع


