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ً
أحمــد نظيــر األتا�ســي أكاديمــي وباحــث ســوري يعيــش فــي الواليــات املتحــدة .ويعمــل أســتاذا
لتاريــخ الشــرق األوســط واإلســام فــي جامعــة لويزيانــا التقنيــة منــذ عــام  .2007كتــب
األتا�ســي أطروحــة الدكتــوراة عــن كتــاب الطبقــات الكبيــر للمحــدث البغــدادي محمــد
بــن ســعد (القــرن التاســع امليــادي) ،حيــث تعقــب مســيرة هــذا الكتــاب منــذ تأليفــه وحتــى
القــرن الخامــس عشــر .أمــا اليــوم فيصــب غالــب جهــده ،علــى جمــع التاريــخ الشــفوي للثــورة
الســورية مــن خــال مقابــات مــع ناشــطين شــاركوا فــي املظا ًه ـرات أو فــي إنشــاء وإدارة
املجموعــات السياســية املتعــددة التــي ظهــرت علــى الســاحة بــدءا مــن نهايــة  .2011ويطمــح
خــال هــذه املقابــات لتأليــف كتــاب تحليلــي وتوثيقــي عــن بدايــات الثــورة الســورية
مــن ً
ســواءا التظاهــر أو التنظيــم أو بدايــات التســليح.

www.alaalam.org

ســتيفان وينتــر أســتاذ مشــارك فــي قســم التاريــخ بجامعــة الكيبيــك فــي مدينــة مونتريــال
( .)Université du Québec à Montréalولــه كتــاب الشــيعة فــي لبنــان تحــت الحكــم
العثماني ( )The Shiite of Lebanon under Ottoman Ruleوالذي يشــبه في مقاربته
وموضوعــه الكتــاب ً الــذي تحــت أيدينــا اآلن .األســتاذ وينتــر مهتــم بالتاريــخ العثمانــي،
ـان وتركيــا ،ويعتمــد فــي أبحاثــه علــى
ويعتبــرنفســه مؤرخــا للفتــرة العثمانيــة فــي ســوريا ولب ُنـ َ
األرشــيفات العثمانيــة العربيــة والتركيــة .وال يريــد أن ينظــرإليــه كمــؤرخ لســوريا الحديثــة
أو للعلوييــن فــي ســوريا ،وينــأى عــن السياســة املعاصــرة .قابلــت االســتاذ وينتًــر فــي مؤتمــر
منــذ عــدة ســنوات حيــن قــدم محاضــرة عــن بعــض أبحاثــه التــي ّ
ضمنهــا الحقــا فــي الكتــاب
املدروس .ويومها سألته إن كان سيكتب عن سوريا ،وذكرت أن أبحاثه ستمكنه من أن
ـهرة ،وكلمــا ســئل
يحصــل علــى شــهرة كبيــرة إعالميــة .لكنــه لــم يكــن يرغــب بمثــل هــذه الشـ ً
عــن العلوييــن فــي ســوريا اقتصــر جوابــه علــى الفتــرة العثمانيــة .وشــخصيا أحترمــه علــى
وضــوح موقفــه رغــم اعتقــادي أن الكتابــة فعــل عــام وعلــى اإلنســان أن يتحمــل تبعاتهــا.
لكــن االنخــراط فــي الشــأن العًــام والقضايــا املعاصــرة يلزمــه قــدرة تحمــل ،ومعــدة قويــة
كمــا يقولــون .وأحــس شــخصيا باالمتنــان الشــديد لألســتاذ وينتــرعلــى عملــه الشــاق الــذي
دام أكثرمن ثالث سنين وشمل أرشيفات في تركيا (اسطنبول وأنقرة) ولبنان (طرابلس)
وســوريا (حلــب) وفرنســا (باريــس ونانــت) وبريطانيــا (لنــدن) ،ومراجــع بالتركيــة والعربيــة
والفرنســية واألملانيــة باإلضافــة إلــى اإلنكليزيــة.
اعتمــد الكاتــب علــى أرشــيفات عثمانيــة لــم يســتخدمها أحــد مــن قبــل ،وجدهــا فــي ســجالت
املحكمــة الشــرعية فــي طرابلــس (قصــر نوفــل)؛ باإلضافــة إلــى األرشــيفات العثمانيــة فــي
اســطنبول وأرشــيف رئاســة الــوزراء والحــرب العامليــة واألوقــاف فــي أنقــرة .أمــا املصــادر
الفرنســية واإلنكليزيــة فكانــت مــن أرشــيفات القنصليــات فــي حلــب والالذقيــة وبيــروت ومــن
كتابــات عــدد مــن الرحالــة الغربييــن إلــى الســاحل وجبالــه .كمــا نبــه إلــى أهميــة األدبيــات
املكتوبــة باللغــة التركيــة مــن كتــب ومقــاالت ومخطوطــات ،واألدبيــات العربيــة التــي أنتجهــا
علويون وخاصة كتاب خيرالصنيعة في مختصرتاريخ غالة الشيعة الذي جمعه املؤلف
حســين ميهــوب حرفــوش (ت )1959 .مــن مخطوطــات عائلتــه (صــورة موجــودة فــي املعهــد
الفرن�ســي فــي دمشــق) ،وإضافــات إبراهيــم حرفــوش (ت )1991 .فــي كتــاب املســتدرك فــي
خيــرالصنيعــة (صــورة موجــودة فــي املعهــد الفرن�ســي فــي دمشــق).
ً
ونلخص األفكاراألساســية للكتاب بما يلي :أوال ،إن اســتخدام األرشــيفات العثمانية من
أجــل تســليط الضــوء علــى تاريــخ العلوييــن الذيــن اعتقدنــا لفتــرة طويلــة أن التاريــخ نســيهم
بســبب هامشــيتهم كأقليــة مضطهــدة يثــب عكــس هــذا االعتقــاد .كمــا أن الكتــاب يطــرح
مقاربــة جديــدة لتاريــخ األقليــات فــي شــرق املتوســط عامــة والعلوييــن خاصــة ،وهــي أن
اعتبــاراألقليــة كجماعــة متماســكة مــن املواطنيــن يتعرضــون الضطهــاد الدولــة املمنهــج
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بســبب معتقدهــم هــو اعتبــار خاطــئ؛ فــا الجماعــة املتماســكة موجــودة ،وال املواطنــة
موجودة ،وال السياسة املنهجية موجودة .وهي إن وجدت ،كما في الفترة الحميدية وفترة
حــرب الســفربرلك وبدايــة الجمهوريــة التركيــة ،فــإن هــذه السياســية لــم تكــن موجهــة نحــو
اإلضطهــاد الدينــي (بالنســبة للعلوييــن) وإنمــا ن ًحــو اإلخضــاع للســلطة املركزيــة وضرائبهــا
كمدرســة
ثانيــا ،إن نشــوء العلوية-النصيريــة ً
وجيشــها ومدارســها وشــرطتها وسياســاتهاً .
دينيــة وكمجموعــات عشــائرية كان تدريجيــا وأن هــذه النشــوء لــم يكــن مرتبطــا منــذ
وإنمــا كانــت الدعــوة منفتحــة انتشــرت
البدايــة بهويــة أقلويــة تعشــق االنغــاق واملظلوميــة ً
فــي عــدد كبيــر مــن املــدن والقــرى مــن العــراق مــرورا بالجزيــرة وحلــب وإلــى بقيــة املــدن
الســورية .إنهــا جــزء مــن درامــا انتشــاراإلســام فــي ســوريا والعــراق واألناضــول ،ابتـ ً
ـداء مــن
املــدن الكبــرى وانتهـ ًـاء باألطــراف والجبــال حيــث اختلــط اإلســام بأديــان قديمــة وفلســفات
عرفانيــة ونزعــات مناطقيــة حاولــت االنفــات مــن قبضــة املمالــك الكبــرى وأرثوذك ًســياتها
اإلســامية مثــل السـ ًـنية والشــيعية االثنــي عشــرية واإلســماعيلية الفاطميــة .ثالثــا ،منــذ
فتــرة املماليــك ومــرورا بمراحــل الدولــة العثمانيــة مــا قبــل التنظيمــات ثــم مــا بعدهــا إلــى
الحكــم الحميــدي  ،1876لــم تكــن ســوريا أكثــر مــن تجمعــات ســكانية شــبه مســتقلة ال
تعــرف مــن الدولــة املركزيــة إال الوالــي والقائممقــام واملتســلم وجنودهــم ومراســاتهم
مــع اســطنبول ،أمــا القا�ضــي واملفتــي واآلغــا وصاحــب االلتــزام فهــؤالء محليــون يمثلــون
املدينــة والناحيــة فقــط .وحتــى لــو اتبعنــا التقســيمات اإلداريــة مــن أجــل تحديــد منطقــة
معينــة لدراســة تاريخهــا فإننــا ننتهــي إلــى التركيــز علــى املدينــة مركــز املحكمــة الشــرعية
ودفاترهذه املحكمة ومراســاتها القليلة مع مركزالوالية واســطنبول .وليس هذا بســبب
نقــص فــي األرشــيفات العثمانيــة وإنمــا لطبيعــة الحكــم ًاملل ـكـي القديــم الــذي يهتــم باملركــز
ويمتــص الضرائــب والخضــوع مــن األطــراف فقــط .رابعــاً ،مثــل كل الجماعــات الســورية،
كانــت الجماعــة العلويــة مــذررة ،مســتقلة ومتحاربــة أيضــا ،ومنقســمة إلــى عشــائروقــرى
وتخضــع لســلطات أمــراء حــرب (مقدميــن) ومشــايخ وملتزميــن (جامعــي ضرائــب) محلييــن.
ما نكتشفه عن منطقة القرداحة قد ال ينطبق على منطقة صافيتا ،أو مصياف أو جبل
األكــراد ،وكلهــا تختلــف عــن منطقــة أنطاكيــا .بالطبــع هنــاك أنســاق مشــتركة مثــل صعــود
بعــض املــدن ،ونشــوء امللكيــات الزراعيــة الكبيــرة ،وصعــود أمــراء الحــرب هنــا وهنــاك،
لكــن هــذا ال يعنــي التواصــل بيــن املجتمعــات البعيــدة عــن بعضهــا ،وال يعنــي وجــود طائفــة
متماســكة وهويــة واحــدة ،وال يعنــي وجــود سياســة واحــدة أو حتــى ممارســات مجتمعيــة
واحــدة .ومــا ينطبــق علــى املجتمعــات الســنية وتعاملهــا مــع املحيطيــن بهــا مــن العلوييــن فــي
الالذقيــة قــد ال ينطبــق علــى املجتمعــات املماثلــة فــي حمــص أو طرطــوس أو أنطاكيــا.
فــي الفصــل األول يرســم الكاتــب مســيرة العلوية-النصيريــة مــن فكــرنخبــوي لفرقــة شــيعية
إلى إنتماء هوياتي لطائفة دينية .هذه املسيرة املقترحة ليست الوحيدة وال النهائية ،وكما
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فــي أي بحــث تاريخــي يقتــرح املــؤرخ الخــط الــذي يصــل بيــن عــدة نقــاط عــام تاريخيــة بحيــث
تتحــول كل نقطــة إلــى ســبب ملــا يتبعهــا ونتيجــة ملــا يســبقها .الفرقــة تأسســت مــع محمــد
بــن نصيــر النميــري (ت  )883الــذي ادعــى أنــه بــاب الحســن العســكري (ت  )874اإلمــام
الحــادي عشــرللشــيعة االثنــي عشــرية .يقتــرح الكاتــب أن مــوت اإلمــام وادعــاء وجــود إمــام
ثانــي عشــر ّ
مغيــب قــد فتــت الفــرق الشــيعية فــي العــراق فــي القــرن التاســع .ومـ ًـع أننــا نعتبــر
اليــوم ،بالتطابــق مــع الشــيعة اإلثنــي عشــرية ،أن الفكــرالنصيــري كان جــزءا مــن الفكــر
الشــيعي املغالــي (غــاة الشــيعة) إال أن الكاتــب يحاجــج بــأن ظهــور اإلثنــي عشــرية كمذهــب
ألغلبيــة الشــيعة حــدث أثنــاء الحكــم البويهــي للعــراق بيــن منتصــف العاشــر ومنتصــف
الحــادي عشــر .وهــذا يعنــي أن العلوية-النصيريــة كغيرهــا مــن األفــكار الشــيعية كانــت
تتنافــس علــى املريديــن وتحــاول التحـ ّـول إلــى مذهــب األغلبيــة (األرثوذوكســية) .ويعتقـ ًـد
الكاتــب أن الفــرق الــذي تبلــور تحــت حكــم البويهييــن بيــن اإلثنــي عشــرية ومــا ســمي الحقــا
فــرق الغــاة يتمحــور حــول ألوهيــة علــي وثالثيــة التفســير الباطنــي (املعنــى) واالســم (أو
الحجــاب) والبــاب .أمــا الحلــول والتناســخ فقــد يكونــان مــن مكونــات التشــيع املنتشــرة فــي
ذلــك الوقــت .خــروج العلوية-النصيريــة كدعــوة (كل الفــرق الشــيعية كانــت دعــوات) مــن
العــراق كان مــع حســين بـ ًـن حمــدان الخصيبــي (ت  ،957حلــب الحمدانيــة) الــذي اتجــه
إلــى حلــب الحمدانيــة آمــا أن يســتميلهم إلــى جانبــه كمــا فعــل الكثيــرون .يزعــم الكاتــب أن
الدعــوة كانــت نخبويــة أي لــم تتجــه إلــى عامــة الشــعب ألنهــا فلســفية صوفيــة .ومــن حلــب
انتشــرت الدعــوة فــي جميــع املــدن الســورية الكبــرى مــن حــران إلــى صــور ومــن عانــة إلــى
طرابلــس .أمــا دخــول ًالدعــوة العلوية-النصيريــة إلــى جبــال الســاحل الســوري فقــد كان،
حســب الكاتــب ،بطيئــا واســتمرمــن العاشــرإلــى الثالــث عشــر.
عودة أنطاكيا وشــمال غرب ًســوريا إلى الحكم البيزنطي بين عامي  969و 1084م أعطى
الدعــوة حريــة الحركــة بعيــدا عــن الصراعــات السياســية والدينيــة فــي ســوريا القــرن
العاشــر(مــا يســمى بالقــرن الشــيعي) .اتجهــت الدعــوة إلــى أنطاكيــا حســب الكاتــب ثــم إلــى
الالذقيــة مــع الداعيــة أبــو ســعيد ميمــون الطبرانــي (ت  1034م) ،وهنــاك ادعــاءات بــأن
بعــض األســراألميريــة التــي ســيطرت علــى بعــض قــاع الجبــال ســمحت للدعــوة باالنتشــار
أو شــجعتها .لكــن األدبيــات تشــيربثقــة أكبــرإلــى انتشــارالدعــوة مــن حمــص وحمــاة وباتجــاه
وصلــت إ ًلــى جبــال الالذقيــة فــي الثالــث عشــر .ويجــب التنويــه هنــا إلــى أن
طرطــوس حتــى
ً
الدعــوة كان تحــوال دينيــا وليســت حركــة اســتيطان ،أي أن تحــول الجبــال البطــيء إلــى
العلوية-النصيريــة لــم يكــن بســبب حركــة الجئيــن احتمــوا بالجبــال .هـ ًـذه الجبــال لــم تكــن
معروفــة باســم واحــد وإنمــا بأســماء كتــل وقمــم ولــم تصبــح إال الحقــا وفــي وقــت متأخــر
جبــال النصيريــة .نقطــة العــام األخيــرة فــي ظهــور الطائفــة كمجموعــات عشــائرية التنظيــم
حسب الكاتب كانت مع قدوم املكزون السنجاري (ت  )1240إلى جبال الالذقية ومن ثم
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جبــال حمــاة بدعــوة مــن مجموعــات علوية-نصيريــة رأت أنهــا معرضــة للهزيمــة واالندحــار
تحــت ضربــات عــدوان مثلــث اإلســماعيليين (النزارييــن) والفرنجــة واألكــراد (األيوبييــن
كمــا يزعــم الكاتــب) .التــراث العلــوي يزعــم أن العشــائرالعلويــة انحــدرت مــن أوالد وأحفــاد
املكــزون .ولذلــك يعتقــد الكاتــب بــأن الهويــة الجمعيــة (ليســت مجموعــة فكريــة وإنمــا
قبيلــة وطائفــة) تبلــورت مــع قــدوم املكــزون وجيشــه مــن جبــل ســنجار .التــراث العلــوي
الحديــث يزعــم أن ًاملكــزون كتــب عــدة مؤلفــات بلــورت الفكــر العلــوي ،ويجعــل الكاتــب
هــذا االدعــاء مقابــا لبلــورة الهويــة الطائفيــة للجماعــات العلوية-النصيريــة.
يرســم الكاتــب فــي الفصــل الثانــي صــورة حيــة للعالقــات داخــل املجتمعــات العلويــة وبيــن
املجتمعــات العلويــة واإلســماعيلية والشــيعية والدرزيــة والســنية فــي مناطــق مختلفــة مــن
مصيــاف إلــى جبلــة إلــى جبــال كســروان إلــى دمشــق .هــذه العالقــات قــد تكــون ســلمية فــي
منطقة وعدائية في منطقة أخرى ،وال تدل على سياسة شاملة .وحتى ضمن املجتمعات
العلويــة ظهــرت منافســة عقائديــة بيــن عــدة فــرق ،وذكــرت املصــادر أن رجــال الديــن
العلوييــن املدعيــن تمثيــل أرثوذكســية علويــة حاربــوا هرطقــات داخليــة ممثلــة باألفــكار
اإلســحاقية واألفــكار الحلوليــة .كمــا قامــت حــروب بيــن بعــض الفئــات اإلســماعيلية
والعلوية من أجل السيطرة على املعاقل الجبلية في ريف حماة الغربي .وفي عام 1305م
انطلقــت حملــة مملوكيــة مــن دمشــق بقيــادة قــادة عشــائريين دروزباتجــاه قــرى كســروان
الدرزيــة والشــيعية ألســباب تتعلــق بالضرائــب .وعــام  1318م انطلقــت حملــة أخــرى مــن
جبلــة نحــو بالطانــوس (القرداحــة) للقضــاء علــى تمــرد دينــي عســكري بقيــادة شــخص
ادعــى أنــه املهــدي وهاجــم القــرى وجمــع الغنائــم ووزعهــا علــى أعوانــه وحاصــرجبلــة .قتــل
املدعــي فــي الحملــة وســقط كثيــرمــن أتباعــه وأعــاد املماليــك بقيــة األتبــاع إلــى قراهــم .وقــد
ســبق الحملــة بعــدة ســنوات مســح شــامل للســكان واألرا�ضــي فــي الجبــال مــن أجــل فــرض
الســلطة املركزيــة وإضعــاف ســلطة األمــراء املماليــك وتحديــث املعلومــات الضريبيــة.
َ
صاحــب الحملــة تبريــرات دينيــة مثلمــا صاحــب حملــة كســروان ،منطلقهــا قنونــة التعامــل
مــع الفــرق غيــر الســنية وخاصــة مســألة اإلعتمــاد عليهــا لحمايــة الســاحل مــن هجمــات
صليبيــة محتملــة .يعــرض الكاتــب الروايــات التاريخيــة املعروفــة لهــذه الحملــة ويوضــح
كيــف تناقلهــا املؤرخــون وزادوا فــي لهجتهــا الدينيــة مــع الزمــن .فــي هــذا الســياق ذكــرالكاتــب
فتــوى ابــن تيميــة (ت 1328 .م) بخصــوص تكفيــرالعلوييــن أوضحــت مــدى جهــل صاحــب
الفتــوى بالفــرق بيــن العلوييــن والرافضــة والقرامطــة ،ممــا يــدل علــى أن الفتــوى عامــة
تشــمل كل الفــرق “الضالــة” .النســخة الثانيــة مــن الفتــوى واملنســوبة البــن تيميــة تخلــط
لحملــة عــام 1318
بيــن العلوييــن والــدروزوالنســخة الثالثــة اسـ ِ
ـتخدمت إلنتــاج تبريــردينــي ً
م ،وهــي تشــبه الفتــاوى التــي اســتخدمت فــي تبريــر حملــة كســروان .أخيــرا ،يذكــر الكاتــب
ضريبــة مجهولــة فرضهــا املماليــك علــى بعــض املناطــق العلويــة تســمى “درهــم الرجــال”
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وهــي ضريبــة ع ُلــى األفــراد وليســت علــى األرا�ضــي .وهــي تشــبه بذلــك الجزيــة لكنهــا ليســت
جزيــة ألنهــا لــم تفــرض علــى كل املناطــق العلويــة ،ويبــدو أنهــا كانــت ضريبــة تأديبيــة.
ويناقــش الفصــل الثالــث دخــول الجبــال الســاحلية ضمــن اإلمبراطوريــة العثمانيــة فــي
حروب الســلطان ســليم ( 1516م) ضد أعدائه الصفويين الذين حاولوا بســط نفوذهم
علــى املناطــق الشــرقية مــن األناضــول والتــي تســكنها فــرق دينيــة صوفيــة (مثــل العلويــة
والبكداشــية) قريبــة مــن مذهــب التشــيع الــذي اعتمــده الصفويــون (فــي الحقيقــة كانــت
هــذه املناطــق شــبه مســتقلة وأعــاد ســليم إخضاعهــا) .حملــة التصفيــة لشــيعة حلــب
ومــن جاورهــم مــن العلوييــن أثنــاء دخــول الســلطان ســليم إليهــا ال تقــوم علــى أدلــة تاريخيــة
قويــة .ويعتقــد الكاتــب أن الشــيعة فــي حلــب اقتصــروا علــى بعــض القــرى بعــد تحـ ّـول حلــب
إلــى التديــن الســني أثنــاء حكــم الزن ـكـي واأليوبــي .لكــن الكاتــب يكشــف النقــاب عــن تمــرد فــي
املرتفعــات العاليــة شــرق جبلــة عــام  1518م .التمــرد محلــي (أول ذكــر لعشــيرة الكلبيــة)
ويماثــل تمــرد  1318إذ ســبقه مســح ضريبــي للمناطــق الجبليــة ولعمــوم ســوريا مــن أجــل
إدخالهــا فــي البيروقرطيــة العثمانيــة وتقديــر الضريبــة التــي يجــب فرضهــا .وهــذا يقودنــا
إلــى أن فكــرة امللجــأ الجبلــي لفرقــة دينيــة مضطهــدة ،هــي فكــرة حديثــة لبنــاء املظلوميــة ال
تدعمهــا األدلــة التاريخيــة .كل األفــكارالتــي ال تنجــح فــي املراكــزالحضريــة الكبــرى تتجــه نحو
األطــراف ،حيــث يتماهــى التمــرد السيا�ســي علــى املركــزمــع الهرطقــات أو التمــرد الدينــي .لــم
يلجــأ العلويــون إلــى جبــال الســاحل وال املوارنــة والــدروز إلــى جبــال لبنــان وال الشــيعة إلــى
جبــل عامــل وال اإلســماعيليون إلــى مصيــاف وال اليزيديــون إلــى جبــل ســنجار .هــذه املناطــق
لــم يصلهــا اإلســام كمــا لــم تصلهــا املســيحية إال فــي مراحــل متأخــرة وبأشــكال مختلفــة عــن
َ
أرثوذكســيات املــدن الكبــرى؛ والخليفــة أو امللــك لــم يكــن رئيــس الدعــاة ولــم تتعــد همومــه
جمــع الضرائــب مــن رعيتــه .وعلــى العكــس كان اإلتهــام بالهرطقــة ًفرصــة لفــرض الضريبــة
التأديبيــة أكثــرمنهــا لقتــل الفالحيــن إذا لــم يكــن اســتبدالهم ســهال.
تابــع العثمانيــون فــرض ضريبــة “درهــم الرجــال” (األرشــيفات تغطــي الفتــرة بيــن  1519إلــى
 1646م) لقــرن مــن الزمــن علــى بعــض املناطــق العلويــة ممــا مكــن الكاتــب مــن التعــرف
علــى القــرى التابعــة للنواحــي الجبليــة املختلفــة (فقــط القــرى التــي دفعــت الضريبــة)
وكيــف تعامــل معهــا العثمانيــون .هــذه النواحــي هــي مــن الجنــوب إلــى الشــمال صافيتــا،
القليعــة ،الخوابــي ،الكهــف ،جبلــة ،بالطانــوس (القرداحــة) ،وصهيــون ،والالذقيــة .الهــم
األكبــر كان مســح هــذه القــرى وتقييــم الضريبــة وجمعهــا ،وليــس التأديــب علــى أســاس
دينــي رغــم أن عبــارات مثــل “املتمرديــن” و”الرافضــة” و”النصيريــة” و”الفئــات الضالــة”
تــرددت فــي األرشــيفات ،وهنــاك تعابيــرمشــابهة للفئــات املتمــردة األخــرى فــي اإلمبراطوريــة.
أنهــى الكاتــب الفصــل بمراســلة موجهــة عــام  1584مــن البــاب العالــي إلــى طرابلــس ينــوه
البــاب العالــي فيهــا إلــى تســلمه العريضــة التــي تتحــدث عــن جلــب “الطائفــة النصيريــة مــن
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الروافــض” الخمــر وبيعــه فــي أســواق املــدن وإلــى قبولــه اقتــراح طرابلــس بفــرض ضريبــة
الخمــروضريبــة الدمغــة وضريبــة امليــزان علــى هــؤالء البائعيــن فــي أماكــن البيــع مثــل حمــص
وغيرهــا مــن األماكــن املذكــورة فــي العريضــة.
الفصــل الرابــع يقســم علويــي الجبــال إلــى قســمين ،شــمالي يتجمــع حــول القرداحــة
والبهلوليــة وبيــت شــلف وجنوبــي يتجمــع حــول صافيتــا .القســم الجنوبــي غلبــت عليــه
القيــادة اإلقطاعيــة العشــائرية .وهــذا نســق اشــتركت فيــه كل املناطــق الســورية بســبب
اتبــاع الدولــة لسياســة المركزيــة (فــي القرنيــن الســابع والثامــن عشــر) تعتمــد علــى جبايــة
الضرائــب (إقطــاع ،مــزارع ضريبيــة ،ضمــان ،إلتــزام) مــن العشــائرالقويــة املحليــة؛ مثــل
بيــت شمســين وبــركات وصقــرورســان فــي صافيتــا .وكان لعشــيرة الرســان دور سيا�ســي فــي
املنطقة من خالل حروبهم مع اإلسماعيليين في مصياف واشتراكهم في املنافسة بين والي
دمشــق ووالــي طرابلــس .أمــا القســم الشــمالي فغلبــت عليــه قيــادات عســكرية (مقدمــون)
اعتمــدت فــي مدخولهــا علــى قطــع طريــق حلــب الالذقيــة وغــزو القــرى .وهــو األمــر الــذي
ال نــزال نــراه الــى هــذا اليــوم ،إذ أن عائلــة األســد ال تــزال فــي معظمهــا عصابــات وشــبيحة
(األعمــام وابنــاء العــم) .صعــود الالذقيــة فــي أواخــر الثامــن عشــر وبدايــة التاســع عشــر
كمرفــأ تجــاري للحريــر والتبــغ ومنتهــى القوافــل بيــن حلــب والالذقيــة املحملــة بالبضائــع
لحســاب الفرنســيين والتجــاراملحلييــن جعــل مــن الضــروري صعــود العــداء بيــن أصحــاب
املــال وبيــن قطــاع الطــرق فــي الجبــال .الفرنســيون تعاملــوا مباشــرة مــع قــادة الغــزو ودفعــوا
لهــم إتــاوات مقابــل حمايــة القوافــل ،أمــا أهــل الالذقيــة فاعتمــدوا علــى املتســلم العثمانــي
وعلــى جنــوده وعلــى التجييــش الدينــي .وأهــم املشــاكل ذات الطابــع الطائفــي كانــت بيــن
شــايخها .ولذلــك كان
عصابــات القرداحــة والبهلوليــة وبيــت شــلف وببــن تجــارالالذقيــة وم ً
وطبعــا كانــت هــذه القــوة
هــؤالء يدفعــون متســلم الالذقيــة لي ًضــرب العصابــات بقــوة؛ ً
تشــمل القــرى وأهلهــا وتعتمــد أحيانــا علــى فتــاوى دينيــة وأحيانــا علــى رغبــة املتســلم فــي
تحســين ســمعته أمــام البــاب العالــي .فكانــت كل حملــة علــى القــرى العاليــة تنتهــي بجلــب
املقطوعــة وإرســالها إلــى اســطنبول علــى أنهــا رؤوس قطــاع الطــرق.
العديــد مــن الــرؤوس
ً
وكان رد العصابــات عشــوائيا مثــل عمليــات املتســلم ،فــكان يشـ ًـمل القــرى واملــدن وينتهــي
بالحــرق والقتــل والســلب .وهــذه قصــة تشــبه قصــة حمــص مثــا مــع البــدو .لكــن البــدو لــم
يطــوروا هويــة طائفيــة وإن كانــت القبائليــة ليســت ببعيــدة عــن الطائفيــة لكنهــا دون قصــة
مظلوميــة.
الفصل الخامس يناقش الفترة املحورية من أول القرن التاسع عشرإلى احتالل إبراهيم
باشــا لســوريا وأثنــاء فتــرة حكمــه .قبـ ًـل عــام  1831كانــت ســوريا تعــج بأمــراء الحــرب ،مثــل
حالهــا اليــوم .فــكان الســاح منتشــرا وســلطة الدولــة ضعيفــة واملنافســة شــديدة بيــن
املتســلمين فــي املــدن وأمــراء الحــرب فــي البــوادي والقــرى والجبــال .بعــض هــؤالء كانــوا ســنة
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(بعضهــم تركمــان إال أن تســمية جبــل التركمــان حديثــة جــدا ً) .املعــارك واملناوشــات كانــت
كثيــرة وكان لبعضهــا صفــة طائفيــة .وال نن�ســى أن املــدن ً أيضــا كان فيهــا أمــراء حــرب (أنظــر
مسلســل الحصــرم الشــامي عــن أغــاوات املــدن) .طبعــا البســطاء والفالحــون كانــوا وقــود
إلى حرب
هذه املناوشات .وأهم مثاللعلى تحول بعض هذه املناوشات بين أمراء الحرب ً
طائفيــة تدخلــت فيهــا الــدو هــي أحــداث  1860فــي جبــل لبنــان ودمشــق .إنهــا فعــا كانــت
حــرب أمــراء عصابــات تحولــت إلــى مجــازر (ضــد الطــرف الخاســر) ألســباب اقتصاديــة
وسياســية واســتراتيجية .وقبل ذلك تحالف بعض قادة العلويين في الشــمال مع إبراهيم
باشــا ثــم لــم يلبثــوا أن انقلبــوا عليــه بالتعــاون مــع الدولــة العثمانيــة نفســها ،وذلــك ألنــه
أراد ســحب ســاحهم وإدخــال أوالدهــم فــي الجيــش الجديــد .فــي الحقيقــة طبــق إبراهيــم
باشا إصالحات ًواسعة وجذرية وأعطى الجميع حقوق املواطنة وأنشأ املجالس املحلية
وأعطــى حصصــا لألقليــات فيهــا .لكــن العقليــة العشــائرية انتصــرت ألنهــا كانــت وال تــزال
قويــة فــي ســوريا .أمــا بعــد خــروج إبراهيــم باشــا عــام  1841فــإن الدولــة العثمانيــة دخلــت
فــي مرحلــة إصالحــات هائلــة أدت إلــى صعــود فاعليــن اجتماعييــن جــدد وهبــوط آخريــن فــي
كل املناطــق.
يبــدأ الفصــل الســادس بالعهــد الحميــدي ( )1908-1876وهــو قمــة التغييــر الــذي بدأتــه
التنظيمــات ،والــذي أدى إلــى نشــوء دولــة مركزيــة قويــة حديثــة علــى النمــط األوروبــي؛
ومــا يتبــع ذلــك مــن محــاوالت لحشــرالرعيــة فــي إطــاراملواطنــة الــذي تنازعتــه قوتــان ،قــوة
العثمانيــة واإلنتمــاء للدولــة كمواطنيــن لهــم حقــوق وواجبــات ،وقــوة الهويــة اإلســامية
ـلطان عبـ ًـد الحميــد لوقــف التدخــل الغربــي السيا�ســي وتقــدم
التــي اســتخدمها السـ ً
البعثــات التبشــيرية دينيــا وثقاف ًيــا .ولــم ًيكــن رد فعــل العلوييــن علــى السياســة الحميديــة
بإنشــاء مســاجد ومــدارس عــداءا محضــا ،وإنمــا اختلــف مــن منطقــة إلــى أخــرى باختــاف
االستفادة أو القدرة على االستفادة من اإلصالحات وباختالف تعسف األعيان املحليين
وممانعتهــم لتنفيــذ قــرارات الدولــة .كثيــرون اســتفادوا مــن افتتــاح املــدارس فــي مناطقهــم
واملشــاركة فــي املجالــس البلديــة ،وكتبــوا عرائــض للدولــة وطالبــوا بمــا يعطيهــم القانــون
مــن حقــوق .كمــا ســاعدت هــذه اإلصالحــات ،رغــم كل أخطائهــا وعثراتهــا ،علــى نشــوء
طبقــة وســطى علويــة متعلمــة ونهضــة أدبيــة ومعلميــن حاولــوا نشــر التعليــم فــي القــرى
النائيــة ووعــي سيا�ســي تطــور فــي فتــرة االنتــداب الفرن�ســي إلــى وعــي طائفــي انفصالــي عنــد
البعــض أو إلــى وعــي عروبــي يطلــب االتحــاد مــع املركــز عنــد البعــض اآلخــر .وقــد أحســن
الكاتــب فــي هــذا الفصــل بجمــع تاريــخ التجمعــات العلويــة فــي كيليكيــا وأنطاكيــا وســوريا،
ممــا ســاعده علــى توضيــح األنســاق التاريخيــة املشــتركة واألخــرى غيــراملشــتركة .بالنســبة
للدولــة التركيــة الكماليــة فقــد تابعــت إصالحــات الفتــرة الحميديــة وأعطــت للمجتمعــات
العلويــة فــي كيليكيــا (هاجــرت فــي عهــد إبراهيــم باشــا) وأنطاكيــا فــرص كثيــرة للتطــور
اإلقتصــادي واملجتمعــي وحريــة دينيــة .لكنهــا اتبعــت سياســة إندمــاج قائمــة علــى اإلنتمــاء
التر ـكـي العرقــي واللغــوي .هــذه الفــرص جذبــت حتــى بعــض العلوييــن مــن الشــمال الســوري
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فــي أوائــل اإلنتــداب الفرن�ســي ،فالكاتــب يكشــف عــن مراســات بيــن الشــيخ صالــح العلــي
وكمــال أتاتــورك عــرض فيهــا األخيــرإدخــال املنطقــة التــي يســيطرعليهــا الشــيخ فــي االتحــاد
التر ـكـي العلمانــي.
ً
الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا مثيــرفعــا ويجــب أن يقــرأه الجميــع ،ويحتــوي علــى كــم هائــل مــن
املعلومات األرشــيفية تحتاج إلى عدة كتب لتكشــف أهميتها وتبعاتها .إنه تاريخ منطقتنا
بأســرها فــي مســيرتها التحديثيــة الطوعيــة أو املفروضــة .بعــض مــا قدمــه الكاتــب فرضيــات
وقــراءات مطاطــة للمراجــع التاريخيــة (وهــي بطبعهــا غامضــة وقابلــة للمــط) لكنها تشــيرإلى
وجود منظومات تفسيرية أخرى غيراملظلومية واالضطهاد املمنهج والعالقة اإلشكالية.
والبــد مــن القــول بــأن ظهــور الطوائــف مرتبــط بالدولــة الحديثــة وفــرض سياســات مركزيــة
منهجيــة معممــة وتأطيــر املجتمعــات املحليــة ضمــن الحلقــة االقتصادية-السياســية
للدولــة مثــل الضريبــة والخدمــات والتجنيــد والتعليــم واإلقتصــاد الوطنــي والضمــان
اإلجتماعــي .الطائفــة مفهــوم سيا�ســي أساســه توحيــد الهويــة مــن أجــل توحيــد التمثيــل
السيا�سي وبالتالي توحيد الفوائد واملضارالتي تأتي من جهة الدولة .يمكن أن نتكلم عن
أيديولوجيــة ســنية للدولــة العثمانيــة لكــن ال يمكــن أن نتكلــم عــن طائفــة ســنية أو طائفــة
علويــة أو مســيحية .الدولــة القديمــة كانــت تســتعين بالديــن لتأكيــد شــرعيتها ،لكنهــا لــم
تكــن تقــوم بالضــرورة بفــرض مذهــب معيــن أوديــن معيــن أومعاقبــة فئــات اجتماعيــة ألنهــا
كافــرة .فتــوى ابــن تيميــة لــم تكــن سياســة رســمية للدولــة اململوكيــة ،والحمــات التأديبيــة،
إن وجــدت ،لــم تكــن ملجــرد معاقبــة الهراطقــة وإنمــا كانــت ألســباب متعلقــة بالدولــة ثــم قام
علمــاء الديــن بتبريرهــا مــن منطلــق شــرعي .إن الحــل فــي ســوريا ليــس فــي متابعــة ممارســات
الــدول القديمــة وأمــراء الحــرب والطوائــف مــن الطرفيــن وإنمــا فــي إيجــاد نمــوذج للعيــش
املشــترك تحــت ســقف دولــة املواطنــة وتكافــؤ الفــرص والحريــات.
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