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مديــر مركــز دراســات الشــرق األوســط فــي جامعــة لونــد الســويدية ،تتركــز دراســاته علــى ق ـراءة
التفســيرات املعاصــر لإلســام عنــد الجماعــات الصوفيــة ،وبيــن املســلمين فــي أوروبــا.
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مترجــم وباحــث مــن تونــس ،مجــاز فــي اللغــة واآلداب والحضــارة اإلنكليزيــة ويواصــل دراســة
املاجســتار فــي نفــس االختصــاص ،لــه مقــاالت وحــوارات مترجمــة منشــورة علــى اإلنترنــت وفــي بعض
املجــات الثقافيــة والكتب.اإلســام اليومــي واالستش ـراق.
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هــذه املــادة هــي باألســاس مقدمــة كتــاب “ ”Syria from Reform to Revoltالصــادر
باإلنكليزيــة عــام  ،2015والــذي أشــرف علــى تحريــره كال مــن الباحثــة االنتربولوجيــة
ُ
رجمــت املــادة فــي موقــع
ت
كريســتا ســلمندرا والباحــث الســويدي ليــف ســتينبرغ .وقــد ِ
املعهــد بعــد أخــذ موافقــة كال املحرريــن.
قامــت االنتفاضــة املضــادة للسـ ّ
ـلطوية ،التــي بــدأت فــي مــارس /آذار عــام  ،2011والتــي
ّ
يجي ًا إلى حرب ّ
تطورت بعد ذلك تدر ّ
أهلية ،بنقل سوريا املعاصرة إلى الوعي العالميّ.
ّ
اإلعالميــة امللتبســة التــي يعوزهــا اإلطــاع فــي كثيــر مــن
وقــد كشــف الصـراع ،وتغطيتــه
ّ
العلميــة ضــرورة
األحيــان ،شـ ّـح الكتابــات الخبيــرة بأحــوال البلــد ،مــا جعــل النظــرة
ّ
ملحــة .ويقـ ّـدم املســاهمون فــي الجــزء الثانــي مــن كتــاب “ســوريا مــن االصــاح إلــى الثورة:
بحثيــة فريــدة تحفــر تحــت ســطح ّ
الثقافــة ،املجتمــع ،والديــن” ّ
مدونــة ّ
محيــر .فقــد
ً
درس بعضهــم ســوريا طــوال مشــوارهم املنهـ ّـي ّ
وضمنــوا كتاباتهــم عقــودا مــن الخبــرة؛
ً
ّ
فيمــا أنهــى بعضهــم اآلخــر أطروحاتهــم للدكتــوراه مؤخـرا وتميــزت نصوصهــم بالكثافــة
امليداني حديث العهدُ .وتظهر األعمال كيف ّولد العقد ّ
ّ
األول املحوريّ
ّ
الثرية لعملهم
مــن حكــم بشــار األســد تغييـرات فــي عالقــات الســلطة وفــي الخطــاب العــام ،كانــت وراء
تأجيــج حركــة االحتجــاج عــام  .2011كمــا تستكشــف تلــك الكتابــات خطــوط ّ
الصــدع
والدينيــة ّ
ّ
ّ
املعقــدة واملتقاطعــة التــي أعاقــت التحـ ّـول السـ ّ
االجتماعيــة والسياسـ ّـية
ـلمي.
والحـ ّـق ّأنــه نــاد ًرا مــا كانــت ســوريا وجهـ ًـة يختارهــا الباحثــون املهتمــون بالعالــم العربــيّ
املعاصر ( .)1فعلى مدار خمسة عقود من حكم حزب البعث الذي بدأ عام ،1963
ّ
املختصــون فــي شــؤون املنطقــة جهــاز أمــن النظــام �سـ ّـيء الســمعة ،ور ّبمــا كانــت
خ�شــي
ً
ـمي ســببا فــي ّ
ّ
صعوبــة حصــول بعــض الباحثيــن علــى تصريــح رسـ ّ
األكاديمييــن
تجنــب
املجازفــة بالتخطيــط ملشــاريع ّ
بحثيــة تنتهــي بعــدم الحصــول علــى وثائــق اإلقامــة
ّ
ّ
ّ
والبريطانييــن ،فقــد عنــت العالقــات
األمريكييــن
لألكاديمييــن
الضرورّيــة .وبالنســبة
ّ
ّ
ّ
ّ
ر
الديبلوماسـ ّـية الهشــة مــع ســو يا عــدم تلقيهــم أي مســاعدة عمليــة مثــل تلــك التــي
يحصــل عليهــا الباحثــون العاملــون فــي بلــدان مثــل مصــر ،التــي حافظــت فيهــا الواليــات
ّ
محلييــن وبعــض ّ
أكاديمييــن ّ
ّ
مؤسســات البحــث .فــا
املتحــدة علــى عالقــة طويلــة مــع
ّ
ّ
ألي مؤسســة ّ
وجــود ّ
بريطانيــة فــي ســوريا ،وهــو مــا جعــل دعــم
أمريكيــة أو
بحثيــة
2

ًّ
ّ
ّ
ل
الســفارة غيــر املؤكــد للباحثيــن األمريكييــن فــي الحصــو علــى تصاريــح اإلقامــة ،تحديــا
ً
ـتهلكا للوقــت.
مسـ ِ
ّ
وبالنتيجــة ،فـ ّ
ّ
املختصيــن فــي الشــأن الســور ّي اليــوم ال يشــكلون ســوى حقــل معرفــي
ـإن
ً
ّ
ّ
فرعــي صغيــر ّ
ومهمــش ،ويعملــون انطالقــا مــن خلفيــات علميــة وتقاليــد أكاديميــة
متباينــة ( .)2وقــد التقــى كثيــر منــا ّ
ألول مــرة حيــن جمعنــا مركــز دراســات الشــرق
األوســط التابــع لجامعــة النــد ( ،)Lund Universityبتمويــل مــن مؤسســة الذكــرى
املئويــة السـ ّ
ّ
ـويدية ( ،)Swedish Tercentenary Foundationفــي عــام  2010لتقييــم
ّ
ّ
مســار العقــد ّ
ر
األول لحكــم بشــار األســد .ويوفــر كتــاب “ســو يا مــن اإلصــاح إلــى
ّ
املختصــة املســتمدة مــن
الثــورة :الثقافــة ،املجتمــع ،والديــن” سلســلة مــن التحليــات
ّ
ُ
ذاك املؤتمــر .وتظهــر الفصــول القادمــة كيــف قــاد خطــاب بشــار األســد اإلصالحــي
ّ
– وتنفيــذه املناسـ ّ
االجتماعييــن فــي مياديــن مختلفــة إلــى تصديــق
ـباتي – الفاعليــن
ّ
ّأن تفكيــك الديكتاتور ّيــة كان فــي متنــاول اليــد ،وأنــه ُيمكنهــم العمــل مــع ومــن خــال
ً
املؤسســات بهــدف جعــل النظــام أكثــر تجاوبــا.
ّ
ُ
وتظهــر املســاهمات فــي هــذا الجــزء املشــاعر املتناقضــة ،املتراوحــة بيــن األمــل والتوقــع
ّ
والخيانــة ،التــي ّميــزت الحيــاة فــي ســوريا خــال العقــد األول مــن حكــم بشــار .فقــد
ًّ
ً
ً
إصالحيــا خــال األشــهر
أثــار “ربيــع دمشــق” – وهــو الفتــرة التــي شــهدت نقاشــا وحــوارا
ّ
ر
األولــى مــن حكــم الزعيــم الجديــد -تطلعــات للتغييــر داخــل صفــوف الســو يين مــن
واإلثنيــة .فهــذا الوعــد بتوســيع ّ
ّ
ّ
حريــة
الدينيــة
جميــع الطبقــات واملناطــق واالنتمــاءات
ّ
ّ
ّ
التعبير واملشــاركة السياسـ ّـية ،وإن لم ّ
يتم الوفاء به ،إال أنه لم ُيكبت أو ين�ســى قط.
لقــد تباطــأ فحســب خــال العقــد ،ليســمح فــي النهايــة بــوالدة خطــاب نقــدي وســابقة فــي
النشــاط ســاعدت املحتجيــن علــى تحويــل مظاملهــم املشــتركة إلــى فعــل جماعـ ّـي.
ّ
متحرك:
جدارخوف
علــى امتــداد العقــد املا�ضــي ،اسـ ّ
ـتمر النشــطاء املعارضــون ،والفنانــون ،واملثقفــون
فــي الضغــط باتجــاه تحقيــق وعــد ربيــع دمشــق ،مســتخدمين فــي ذلــك أســاليب بارعــة
ّ
العلنيــة .وقــد خبــروا فت ـرات ارتفعــت فيهــا
وملتبســة أكثــر مــن اســتخدامهم املطالــب
آمالهــم ،وأخــرى خابــت فيهــا ،حيــث توقعــوا فــي املناســبات التــي ارتخــت فيهــا قيــود
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الرقابــة أن تعــود األمــور إلــى ســابق عهدهــا .مــع ذلــك ،اعتقــد كثيــرون بإمــكان نشــوء
ّ
تشاركي دون اإلطاحة العنيفة بالنظام ،وعملوا من أجل ذلك من خالل
نظام حكم
مهــدت جهودهــم األر ّ
هامــش املنــاورة ّ
الضيــق الــذي ســمحت بــه القيــادة .وقــد ّ
ضيــة
لالنتفاضــة مــن خــال حفاظهــم علــى تطلعاتهــم فــي التحـ ّـول ،واســتخدامهم لغــة ّ
نقديــة
اليــة ،وكشــفت خــواء الشــعارات الرسـ ّ
جنحــت عــن بالغــة النظــام النيوليبر ّ
ـمية .وبينمــا
ّ
ّ
احتفــى املعلقــون بكســر متظاهــري العــام  2011مــا يســمى جــدار الخــوف ،إال أن ذلــك
املســار كان قــد اسـ ّ
ـتهل قبــل ذلــك بكثيــر مــن قبــل نشــطاء حقــوق اإلنســان ،وفنانيــن
ًّ
ّ
و
ملتزميــن اجتماعيــا ،ونقــاد سياســيين ،حيــث بــدؤ ا بكســر ذلــك الجــدار وخلخلتــه مــن
أهميــة تــوازي ّ
أجــل توســيع نطــاق الخطــاب العــام .وبذلــك كان لالســتمرارّية ّ
أهميــة
التمـ ّـزق.
وبالفعــل ،فقــد اســتمرت مثــل تلــك الجهــود فــي الســعي إلحــداث تغييــر تدريجـ ّـي غيــر
عنيــف طــوال األشــهر األولــى للمظاه ـرات .ورغــم نظــر بعــض الســور ّيين إلــى تلــك
جعيــة واعتقادهــم أنهــا سـ ّ
ـتدعم علــى األرجــح السـ ّ
املحــاوالت علــى ّأنهــا ر ّ
ـلطوية بــدل
ً
ّ
الفرديــة ّأن املســألة كانــت أكثــر تعقيــدا .وقــد وصــف
تقويضهــا ،فقــد برهنــت الحــاالت
املخــرج البــارز نبيــل املالــح ،بعــد عــرض شــريطه الوثائقـ ّـي “الطريــق إلــى دمشــق” (إنتــاج
ّ
إصالحيــة مشــابهة.
 )2006فــي مركــز النــد لدراســات الشــرق األوســط ،لحظــة دعــوة
فقبــل انــدالع العنــف ،أبــدع “أب الســينما الســور ّية” ،املنشــق القديــم عــن النظــام
ّ
ّ
ر
والناشــط الرئي�سـ ّـي فــي ربيــع دمشــق ،خطــة اعتقــد أن بإمكانهــا تجنيــب ســو يا اآلثــار
ّ
الفضائيــة فــي
املدمــرة للصـراع العنيــف .فقــد اقتــرح ،وهــو العليــم بمحور ّيــة القنــوات
ّ
ّ
ّ
االجتماعيــة والسياسـ ّـية الســور ّية ،إنشــاء محطــة تلفزيونيــة جديــدة باســم
الحيــاة
ّ
“الحــوار الوطنـ ّـي” ،تكــون بمثابــة ّأول منتــدى مفتــوح للنقــاش والحــوار فــي الدولــة
ّ
ّ
محطــة “الحــوار الوطنـ ّـي” بمثابــة راعيــة للمنــاخ الديمقراطــيّ
البعثيــة .لقــد تصـ ّـور
الوليــد حيــث يمكــن تبــادل اآلراء فيهــا دون خــوف مــن االنتقــام.
ّ
التجمعــات السياسـ ّـية ممنوعــة
لــم تكــن مثــل تلــك املجــاالت موجــودة ،إذ كانــت
واإلعــام تحــت مراقبــة صارمــة .وقــد أمــل املالــح فــي أن يجعــل الحـ ُ
ـوار نظــام آل األســد
ً
أكثر عرضة للمساءلة ،ويساعد على ّ
تجنب إراقة الدماء التي بدت وشيكة .وانطالقا
4

مــن اعتقــاده بعــدم مناعــة الوضــع الســلطو ّي القائــم ،عمــل املالــح فــي ســبيل انتقــال
ّ ّ
باتجــاه الحوكمــة التشـ ّ
ـاركية لعقــد مــن الزمــن ،ورأى فــي املنتــدى التلفزيونـ ّـي
ســلمي
فرصــة أخيــرة لتحقيــق ذاك الهــدف .وقــد قــام فــي أبريــل /نيســان عــام  2011بنقــل
الفكــرة إلــى بثينــة شــعبان ،املتحدثــة الرسـ ّ
ـمية باســم الرئيــس وإحــدى أعضــاء دائرتــه
ً
ّ
املقربــة ،التــي شـ ّـجعته علــى امل�ضـ ّـي قدمــا.
وســرعان مــا حصــل املالــح علــى دعــم مــن شــخصيات معارضــة مــن مختلــف أرجــاء
ً
ً
ً
ً
ً
البــاد ،وقـ ّـدم طلبــا مكتوبــا إلــى بثينــة شــعبان ،مؤكــدا شــرطا مســبقا مفــاده “الحصانــة
ّ
ّ
األمنيــة والسياسـ ّـية” .وحيــن لــم يتلــق ّ
أي ر ّد ،بعــث
الكاملــة للمحطــة مــن التدخــات
ّ
ّ
إليهــا برســالة يلتمــس فيهــا الضــوء األخضــر الفتتــاح املحطــة ألنــه ،فــي ظـ ّـل تصاعــد
االضطرابــات“ ،لـ ّ
ـكل يــوم وزنــه”.
ّ ً
ّ
ّ
ّ
لكنــه لــم يتلـ ّـق مجــددا أي إجابــة ،وحينهــا اعتقــد املالــح أن النظــام وجــد مطلبــه فــي
ّ
ّ
ّ
الحريــة التحريريــة خطــوة أبعــد مــن الــازم فــي اتجــاه إحــال الديمقراطيــة .ومــا زاد مــن
مرارتــه ،إدراكــه أن لغتــه اســتخدمت لتهدئــة املعارضــة ،إذ بعــد مــرور أربعــة أشــهر،
ّ
ّ
ر
ومــع تصويــب القــوات املســلحة الســو ية أســلحتها فــي اتجــاه املتظاهريــن وتصاعــد
عــدد الضحايــا ،اســتدعى النظــام شــخصيات معارضــة إلــى مؤتمــر لـ”الحــوار الوطنـ ّـي”.
ّ
املدعويــن لحضــوره ،وبــدأ العديــد مــن املثقفيــن املنشـ ّـقين،
وقــد قاطــع الحــوار أغلــب
وكذلــك مواطنــون ّ
عاديــون ،فــي مغــادرة البــاد فــي ربيــع العــام  ،2011مــع قمــع النظــام
ّ
ّ
للمحتجيــن السـ ّ
ّ
ـلميين .كمــا غــادر املالــح قبيــل توقــف ســيارات الجهــاز األمنــي أمــام
شـ ّ
ـقته فــي دمشــق (.)3
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
لقــد مثــل دفــن املقتــرح الــذي تقــدم بــه املالــح إلنشــاء محطــة تلفزيونيــة تعــرض نقــدا
ً
ًّ
ّ
ّ
ً
ل
سياســيا مفتوحــا ،صــدى للممارســات الرســمية خــال العقــد األو لحكــم بشــار
األســد .ولــم تتجــاوز ايمــاءات النظــام فــي اتجــاه توســيع املشــاركة السياسـ ّـية مجـ ّـرد
“تحديــث ســلطو ّي” ،أي إعــادة تشــكيل القمــع وفــق آخــر طـراز عالمـ ّـي ،حيــث ّ
تلحفــت
ّ
اطية بلحاف لغة نيوليبر ّ
الكلبتوقر ّ
الحكومية التي تسيطر
الية وعملت املنظمات غير
عليهــا الحكومــة علــى خلــق واجهــة مجتمــع مدنـ ّـي (.)4
لــم تظهــر األمــور علــى ذلــك النحــو فــي يوليــو /تمــوز عــام  ،2000حيــن ورث بشــار
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ً
ّ
و
ر
األســد البالــغ مــن العمــر  34عامــا النظــام الســو ي .إذ مــع وجــود ز جتــه ،الخبيــرة
ّ
ً
ّ
املاليــة األنيقــة ،لتلميــع صورتــه العامــة ،بــدا الطبيــب املتعلــم فــي بريطانيــا مســتعدا
ًّ
لتغييــر نظــام الحكــم القديــم ( .)5ولــم يشـ ّـجع الزعيــم الجديــد ،الــذي يبــدو ظاهريــا
ً
ّ
كرئيــس أكثــر منــه دكتاتــورا ،مظاهــر عبــادة الشــخصية التــي وســمت ثالثــة عقــود مــن
ّ
واالقتصاديــة.
حكــم والــده حافــظ األســد ،ووعــد بحزمــة مــن االصالحــات السياسـ ّـية
كمــا أغلــق ســجن املـ ّـزة وأطلــق س ـراح مئــات مــن املســاجين السياسـ ّـيين .وبــدأ بشــار
ً
ّ
ّ
للمعلوماتيــة خبي ـرا بالتكنولوجيــا ،فــي
العلميــة الســور ّية
األســد ،كرئيــس للجمعيــة
ّ
الفضائيــة التــي كانــت موضــع
توســيع النفــاذ إلــى اإلنترنــت والســماح بأطبــاق القنــوات
ً
ريبــة تحــت حكــم والــده :حيــث كان مســموحا بهــا عــادة لكنهــا لــم تكــن مرخصــة بصفــة
ّ
ّ
رسـ ّ
االقتصاديــة الــذي أطلقــه والــده فــي
ـمية .كمــا قــام بشــار بتســريع مســار اللبرلــة
ّ
ّ
ســنوات التســعين ّ
الحضــر والصناعيــون
وطبقــه بتعثــر ،وهــو مــا استحســنه التجــار
ّ
وشـ ّـجع رجــال األعمــال الســور ّيين املغتربيــن علــى العــودة .وتوقعــت الطبقــات التجارّيــة
ً
السـ ّـنية ،التــي تعاملــت طويــا وامتعضــت فــي آن مــن النخبــة الحاكمــة التــي يهيمــن عليهــا
ّ
العلويــون ،تفكيــك االمتيــاز الطائفـ ّـي الــذي مــن شــأنه تعزيــز مصالحهــم .وإن لــم يكــن
ّ
يوجــد حينهــا ولــع شــديد ببشــار ،إال ّأن القائــد الجديــد اســتقبل بتفــاؤل حــذر.
ً
الحقا ّأنه كان ّ
مجرد سـراب
وبهذا ،أعادت اآلفاق الجديدة مؤقتا – وهو ما سـ ُـيدرك
ً
– إحيــاء آمــال النشــطاء واملثقفيــن واملســتثمرين الســور ّيين الــذي تعـ ّـودوا طويــا علــى
ّ
العطالــة التــي يمارســها النظــامّ ،
ّ
وعوضــت اللغــة التكنوقراطيــة للمؤسســات الحديثــة
شــعارات حــزب البعــث ،حيــث رشـ َـحت عبــارات مثــل “اقتصــاد الســوق االجتماعـ ّـي”
ّ
ـام ( .)6وســمح ارتخــاء الرقابــة علــى ّ
و”التعدديــة” إلــى الخطــاب العـ ّ
حريــة التعبيــر بشــهر
ّ
ّ
الثقافييــن ،واتســعت فضــاءات الـرأي السيا�سـ ّـي.
عســل للمنتجيــن
وفي ديسمبر /كانون ّ
ّ
السيا�سي علي فرزات
األول عام  ،2010أطلق رسام الكاريكاتير
ّ
البعثيــة ( .)7واقتنــص
صحيفــة “الدومــري” ،وهــي ّأول نشـ ّـرية مســتقلة فــي الحقبــة
ّ
اللحظة ،فانبثق مجتمع ّ
مدني لطاملا
نشــطاء وفنانون ومســتثمرون متشــجعون تلك
عانــى مــن القمــع ،وتكاثــرت امللتقيــات املســتقلة التــي أطلــق عليهــا اســم املنتديــات ،فــي
ّ ً
ّ
دمشــق أوال ،ثــم فــي ســائر أرجــاء البــاد.
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وقد بدأت تلك امللتقيات في مناقشة مسائل الفنون واآلداب والثقافة ،لكنها سرعان
مــا انتقلــت نحــو مناطــق الخطــر مثــل السياســة ،ودور الديــن فــي املجتمــع ،وحقــوق
اإلنســان ،ومســتقبل ســوريا .وكانــت مجموعــة لجــان إحيــاء املجتمــع املدنـ ّـي مــن أبــرز
تلــك املجموعــات ،وقــد التأمــت اجتماعاتهــا فــي منــزل املخــرج نبيــل املالــح فــي دمشــق،
ّ
وأنتجــت املجموعــة وثيقــة تعــرف باســم “بيــان الــ ،”99وقعهــا فــي ســبتمبر /أيلــول مــن
عــام  2000مثقفــون ،وأكاديميــون ،وفنانــون كبــار .وقــد دعــت الوثيقــة إلــى خطــوات
ّ ّ
اطيــة ،ومنهــا وضــع حـ ّـد لقانــون الطــوارئ ّ
باتجــاه إحــال الديمقر ّ
املفعــل منــذ
عمليــة
االنقــاب البعثـ ّـي عــام  ،1963والعفــو عــن املعتقليــن السياسـ ّـيين ،والســماح بعــودة
ً
املعارضين ،وتحرير الحياة العامة من القيود .والحقا ،في “بيان األلف” ،الذي أطلق
ّ
واألكاديمييــن
فــي ينايــر /كانــون الثانــي عــام  ،2001قــام تحالــف أوســع مــن الفنانيــن
واملثقفيــن بالتأكيــد مجـ ّـد ًدا علــى مطالبهــم ،وأضافــوا نــداءات مــن أجــل ديمقر ّ
اطيــة
ّ
تعدديــة وقضــاء مســتقل ،والتخلــي عــن القوانيــن التــي تكـ ّـرس التمييــز ضــد املـرأة (.)8
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وقــد ازدهــرت الحركــة حتــى عــام  ،2001رغــم وجــود عالمــات عــن ر ّدة فعــل عنيفــة
وشــيكة الحــدوث.
وبنهايــة العــام  ،2001وقــع االرتــداد علــى جــزء كبيــر مــن التقــدم الــذي حصــل :فقــد
أغلق النظام جميع املنتديات ما عدا واحد فقطّ ،
وتم إسكات الصحافة املعارضة،
وأوقــف أو أرهــب قــادة حركــة اإلصــاح ( .)9كمــا ّ
ّ
التنميــة نحــو
وجهــت القيــادة نشــاط
ّ
الحكوميــة التــي تسـ ّـيرها الحكومــة ،والتــي قامــت بمحــاكاة املجتمــع
املنظمــات غيــر
ّ
املدني لكنها بقيت تحت الســيطرة املحكمة للنظام ( .)10كما حجبت مواقع االعالم
ّ
االجتماعـ ّـي وخدمــات البريــد اإللكترونـ ّـي .ويــؤول اآلن كثيــر مــن الســور ّيين تلــك الفتــرة
القصيــرة مــن إرخــاء العنــان بوصفهــا مكيــدة مــن النظــام الختبــار مــدى قـ ّـوة املعارضــة
وتحديــد مصادرهــا ،ومــن ّثمــة ســجن بعــض عناصرهــا.
ّ
املتســعة والراغبــة فــي دخــول
لكــن بالنســبة للشــريحة العليــا مــن الطبقــة الوســطى
شـراكة مــع النظــام ،فقــد ا دهــرت تجا تهــا ( .)11إذ ّ
تمتعــت الطبقــات ّ
املاليــة بصناعــة
ر
ز
ّ
ترفيهيــة مزدهــرة شــملت املطاعــم والفنــادق واملقاهــي ،وأضحــت املتاجــر الراقيــة
ّ
تعــرض مالبــس ســور ّية مصنوعــة بتراخيــص أور ّ
وتصيــدت شــركات اإلعــان
وبيــة،
البضائــع الجديــدة الغاليــة فــي مشــهد إعالمـ ّـي ّ
متوســع وخـ ّ
ـاص ،بعــد أن تحـ ّـررت مــن
ً
اكية املفروضــة علــى ّ
ّ
القيــود االشــتر ّ
البعثيــة أمـرا
التبجــح الــذي اعتبرتــه األيديولوجيــا
ً
ّ
مثي ـرا لالســتياء .وانتشــرت اللوحــات اإلعالنيــة علــى الطرقــات الســريعة التــي كانــت
فــي مــا م�ضــى قاحلــة .وبهــذا ،أخفــى االزدهــار الواضــح مرونــة بنــى الســلطة القديمــة
واالنقســام الطبقـ ّـي املتنامــي ( :)12فقــد جعــل الجفــاف ّ
املدمــر وإلغــاء اإلعانــات
ّ
ّ
اليوميــة ألغلــب الســور ّيين صعبــة بشــكل متزايــد ( .)13ولئــن أنهــى
االجتماعيــة ،الحيــاة
ّ ّ
ـمي ،إال ّأن
املرســوم الصــادر فــي أبريــل /نيســان عــام  2011حالــة الطــوارئ بشــكل رسـ
ّ
ّ
القمعيــة بــدل أن تقـ ّـل،
ذلــك لــم يكــن لــه أثــر عملـ ّـي محســوس ،إذ تكثفــت اإلجـراءات
كمــا كشــفت عنــه االنتفاضــة.
وقــد كان لخطــاب االصــاح الــذي شـ ّـجعه نظــام بشــار األســد نتائــج متناقضــة .إذ كان
مــن نتائجــه اختطافــه الشــعور ّ
املؤيــد لإلصــاح بنجــاح كبيــر إلــى درجــة أضحــى فيهــا
مــن يتبنــاه عرضــة لالتهــام بالتواطــؤ ( .)14ولــم تســمح الرقابــة الصارمــة علــى اإلعــام
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ّ ّ
ّ
الخــاص إال بتفويــض الدعايــة إلــى منتجيــن مــن خــارج الدولــة .وبالفعــل ،فــإن منــح
ًّ
ًّ
ً
ً
مهنيــا مــن النظــام ،يقــوم شــاهدا
ـخصيا أو
رخــص اإلعــام حص ـرا إلــى املقربيــن شـ
علــى اســتمرارّية البنــى السـ ّ
ّ
ّ
لعمليــة
ضبابيــة وداللــة سياسـ ّـية
ـلطويةّ .أمــا أكثــر النتائــج
ّ ّ ّ
اســتيعاب النظــام الخطــاب اإلصالحـ ّـي وانتشــاره فــي املجــال العــام ،أنــه ســلط الضــوء
أي تغييــر جوهــر ّي ،وهــو تناقــض مذمــوم فــي الثقافــة الشـ ّ
علــى غيــاب ّ
ـعبية واآلداب
ســاهم فــي توليــد التحــرر مــن الوهــم ،كمــا توضــح عـ ّـدة فصــول مــن الكتــاب.
ّ
ووســط األوراق املتســاقطة لخريــف دمشــق ،تواصــل إرث التطلعــات املرتفعــة فــي
صفــوف نشــطاء ومثقفيــن ذوي ّ
توجــه إصالحـ ّـي .واســتمر التعبيــر الفنـ ّـي فــي االزدهــار،
ّ
وهــو املمنــوع رسـ ّ
التلفزيونيــة ،مــن خــال أعمــال
ـميا فــي املشــاريع التجارّيــة مثــل الدرامــا
ّ
ظاهريـ ًـا غيــر سياســيةّ
منشـ ّـقة بشــكل علنـ ّـي مثــل الروايــات ،وفــي أشــكال ّ
ثقافيــة تبــدو
مثــل الرقــص .وواصلــت األصــوات املعارضــة ّ
تذمرهــا ،حيــث نشــطت املنتديــات
ّ
الخاصــة،
تحــت الرقابــة املشـ ّـددة ،وواصــل الســور ّيون انتقــاد الحكومــة فــي أحاديثهــم
ّ
باإلنكليزيــة ،ســيريا تــوداي ()Syria Today
وقامــت مجلتــان دوريتــان ناطقتــان
وفــورورد ماغازيــن ( ،)Forward Magazineبطــرح مواضيــع ّ
حساســة بحــذر شــديد،
ّ
الدينيــون أكثــر صراحــة فــي الحديــث عــن قضايــا مثــل النــوع االجتماعــي
وغــدا القــادة
ّ
ّ
والعدالــة وحقــوق
 2011-2012ضـ ّـد
ـة
ـ
ض
انتفا
ـات
ـ
الدينامي
ـك
ـ
ل
ت
ت
ـذ
ـ
غ
ـد
ـ
ق
و
ـان.
ـ
س
اإلن
ً
ً
ّ
ُ
ّ
البعثيــة ،وهــي حركــة كثيـرا مــا يظــن خطــأ أنهــا عفويــة
أربعــة عقــود مــن الديكتاتور ّيــة
ًّ
وغيــر مســبوقة ،وبمثابــة تمـ ّـرد يقــوده شــباب حامــل ألفــكار جديــدة كليــا.
ّ
ّ
بشــار األســد ،هــو مــا يحــاول املســاهمون
هــذا اإلرث مــن التطلعــات املرفوعــة فــي حقبــة
ً
ّ
ّ
فــي هــذا الكتــاب الثانــي رســمه انطالقــا مــن تخصصــات متنوعــة وفــي مجــاالت مختلفــة
داخــل املجتمــع الســور ّي .وكمــا تظهــر الفصــول التــي كتبوهــا ،فقــد شـ ّـجع األمــل فــي
ّ
ّ
والثقافيــة والسياسـ ّـية علــى العمــل مــع
الدينيــة
التغييــر مختلــف الفاعليــن فــي الحيــاة
الدولــة ،ومــن خاللهــاّ ،إمــا مــن أجــل اإلصــاح أو مــن أجــل تقويــض النظــام .وخــال
ائيــون السياسـ ّـيونّ ،
ّ
تلــك الفتــرة الحرجــة ،حــاول الرو ّ
التلفزيونيــة،
وصنــاع الدرامــا
ّ
ّ
ّ
ّ
ن
الدينيــة املســتقلة التعــاو ،
التجريبيــون ،والحــركات واملنظمــات
ومصممــو الرقــص
ًّ
وتوظيــف ،وتقويــض أو ّ
تجنــب ســيطرة الدولــة ،مــع نقدهــا علنيــا فــي نفــس الوقــت.
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وقــد ّتمــت إعــادة صياغــة خطابــات االســتياء ،التــي صيغــت خــال ربيــع دمشــق ،ضمــن
ً
البنــى الرسـ ّ
ـمية عــوض التخلــي عنهــا ،قبــل أن تعــود إلــى البــروز بشــكل أكثــر صخبــا فــي
حركــة االحتجــاج عــام .2011
ّ
ّ
سرديات متنافسة وتقاربات غيرمتوقعة:
ّ
ّ
املتنوعــة فــي هــذا الجــزء كيــف يبنــي الفاعلــون واملجموعــات
توضــح املســاهمات
ّ
االجتماعيــة ،فــي مجــاالت مختلفــة وفــي خضـ ّـم مســار تحريــر اقتصـ ّ
ـادي ،وعلــى أســاس
ّ
إرث تطلعــات مرتفعــة ،محاولتهــم إصــاح النظــام مــن خــال الدولــة أو مــن خــال
مؤسســات تســيطر عليهــا الدولــة .ولعـ ّـل مــن بيــن املفاهيــم التــي قــد تســاعد علــى فهــم
الحقبـ�ة التـ�ي سـ�بقت الحـ�رب ،مـ�ا يطلـ�ق عليـ�ه ّ
كل مـ�ن كريسـ�تا سـ�لمندرا( )�Christa Sal
ّ
ـتقاللية املحــدودة” :وهــو شــكل
 )amandraوليــف ســتينبرغ (“ )Leif Stenbergاالسـ
ّ
ل
فعــل ولــده أســلوب حكــم بشــار األســد مــن خــال خطابــه حــو التغييــر .حيــث أتــاح
ً
هامــش ّ
ّ
ّ
وإمكانيــة املراوغــة ،لكنــه سـ ّـهل أيضــا
الفاعليــة
الحريــة درجــات متفاوتــة مــن
ً
ّ
إمكانيــة وجــود
االســتلحاق واالحتــواء .ولعـ ّـل دوره األهـ ّـم كان فــي إبقائــه األمــل قائمــا فــي
ّ
ّ
حريــة أوســع ومشــاركة سياسـ ّـية أعظــم ،وهــذا مــا غــذى االنتفاضــة فــي نهايــة املطــاف.
وتهــدف االستكشــافات التاليــة لذلــك اإلرث توضيــح االنتفاضــات بيــن عامــي 2011
و.2014
ّ
ظلــت الثقافــة ،كمــا يالحــظ ماكــس فايــس ( ،)Max Weissمجــال تحـ ٍّـد ديناميكــيّ،
ً
رغــم محــاوالت النظــام – املسـ ّ
ّ
الثقافييــن
ـتفزة للتحـ ّـدي أحيانــا  -اســتمالة املنتجيــن
وأعمالهــم .ولعـ ّـل األدب الخيالـ ّـي ،الــذي يحظــى بجمهــور ّ
ضيــق وتكاليــف إنتــاج
ّ
ـتقاللية عــن ســيطرة الدولــة .ويستكشــف
منخفضــة ،هــو الشــكل الفنـ ّـي األكثــر اسـ
ً
ً
ـدا هــو روايــة املخابـرات التــي ُولــدت فــي أجــواء إرخــاء العنــان النسـ ّ
ـبي
فايــس جنســا جديـ
للتعبيــر السيا�سـ ّـي فــي ســنوات األلفيــن.
ً
ورغــم نشــر تلــك الروايــات فــي الخــارج ومنعهــا داخــل ســوريا ،فـ ّ
ـإن نصوصــا مثــل
“عــزف منفــرد علــى البيانــو” لفـ ّـواز حـ ّـداد ،وهــي دراســة سـ ّ
ـريالية للبارانويــا ،و”الصمــت
والصخــب” لنهــاد ســيريس ،التــي تتنــاول االســتلحاق الثقافـ ّـي بسـ ّ
ـخرية ،تـ ّـم تداولهــا
ًّ
بشــكل واســع عبــر قنــوات غيــر رسـ ّ
ـمية متســامح معهــا رســميا .وكمــا يجــادل فايــس،
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ّ
فـ ّ
ر
ـإن تلــك األعمــال كانــت توظــف اصطالحــات الشــرطة و وايــات ســاخرة بهــدف تعريــة
ّ
األيديولوجي ( )ideological policingفي ثقافة تقوم على املراقبة .وبما ّأن
التشريط
ً
ً
ً
ـوالّ ،
فإنهــا غالبــا مــا تنتهــي باســتقالة ال مباليــة.
تلــك الروايــات ال تقتــرح خالصــا أو حلـ
لقــد ّ
ّ
ّ
التخيــل النقـ ّ
ـدي،
األدبيــة نطــاق إعــادة
وســعت األشــكال املبتكــرة للســخرية
ـمي للمجــال الثقافـ ّـي مــن خــال ّ
وقــد ّ
تقيــد فــي النهايــة االســتلحاق الرسـ ّ
تجنــب القيــود
ّ
الثقافييــن اآلخريــن ،أمكــن للرو ّ
ّ
ائييــن النشــر
التحريريــة .وعلــى عكــس أغلــب املنتجيــن
فــي الخــارج للوصــول إلــى ســوق قـراء ســوداء فــي ســوريا ،وتحقيــق صيــت خــارج حدودهــا.
ّ
ّ
الواقعيــة والســاخرة فقــد كانــت ،كمحمــل يفتقــد
التلفزيونيــة
أمــا املسلســات
ّ
ّ
ّ
ـتقاللية األدب ،تخضــع لتضييــق أيديولوجـ ّـي ،إضافــة إلــى مــا تتطلبــه مــن معــدات
السـ
ومــن قيــود ّ
ماليــة ،ومــا تفرضــه قــوى الســوق .لكــن مــع ذلــك ،يتشــارك التلفزيــون
الســور ّي املعاصــر الشــعور بالقتامــة والنقــد الــاذع الــذي نجــده فــي أدب روايــات
ً
ً
ّ
ّ
املخاب ـرات .لقــد غــدت ســوريا مــزودا رائــدا للدرامــا التلفزيونيــة للقنــوات العربيــة
املوجــودة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجـ ّـي ّ
الثريــة .وقــد تنافــس صنــاع الدرامــا
ّ
ً
ـوخاّ ،
ّ
وقدمــوا اللهجــة الســور ّية
املصرييــن األكثــر رسـ
الســور ّيون بنجــاح مــع نظرائهــم
ّ
اإليقاعية ألجيال جديدة من املشاهدين .كما أضفى ما تطلق عليه كريستا سلمندرا
ً
ّ
“الجماليــة القاتمــة” علــى املسلســات الســور ّية املعاصــرة أســلوبا يســهل تمييــزه عنــد
ّ
العربيــة .وتنــزع تلــك البرامــج إلــى إبــاغ االســتقالة السياسـ ّـية التــي
جماهيــر املحطــات
ّ
يعبــر عنهــا الرو ّ
ائيــون املعاصــرون – وهــي خصلــة مــن خصــال الفـ ّـن الواقعـ ّـي بصفــة
ّ
عامــة ،ولطاملــا ّ
تعرضــت إلــى النقــد بســبب فشــلها فــي تقديــم أمــل أو بدائــل (.)15
ً
ّ
ّ
التلفزيونية ،التي كثيرا ما سخر منها مثقفون سوريون وعدوها
وتعكس املسلسالت
ً
ً
“صمام أمان” الستر ّ
جزءا من ّ
اتيجية النظام من أجل السيطرة على النقد ،تجديدا
علــى املســتويين املوضوعـ ّـي والشـ ّ
ـكلي ،وال يمكــن النظــر إليهــا كمجــرد دعايــة رفيعــة.
وتظهــر ســلمندرا كيــف اســتخدم صنــاع الدرامــا ،العاملــون ضمــن القيــود التجارّيــة
والسياسـ ّـية للصناعــة التــي تســيطر عليهــا الدولــة ،لغــة التلفزيــون إلبــاغ رســائل
معارضــة.
ّ
ّ
الواقعيــة الوضــع القائــم مــن خــال تصويــر
االجتماعيــة
وقــد تعــزز املسلســات
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“األوضاع على ما هي عليه” عوض تقديم رؤى عن “كيف يمكن أن تكون األوضاع”.
ّ
ومع ذلك ،تجادل سلمند ا ّ
ّ
ر
املذكر املستمر ملا ال يجب أن
دو
تلعب
املسلسالت
بأن
ر
ّ ِ ً
ّ
ـاق ويتطلــب تغييـرا .وعلــى ســبيل املثــال،
يسـ ّـتمر :أي مــا وعــد النظــام بتغييــره ،لكنــه بـ ٍ
ّ
الواقعيــة والســخرية الســوداء تنقــد النظــام بمجـ ّـرد اســتحضاره .فقــد
فــإن الدرامــا
ً
وجــد مسلســل “مــا فــي أمــل” ،الــذي بـ ّـث علــى القنــاة الرسـ ّ
ـمية ،صــدى ثور ّيــا فــي مسلســل
“حريــة وبــس” الــذي بـ ّـث علــى قنــاة “أورينــت” املعا ضــة .حيــث ّ
ّ
يتبنــى ممثــان شـ ّـابان
ر
ناشــطان شــكل إخـراج مسلســل “مــا فــي أمــل” ،لكنهمــا يحـ ّـوالن نبــرة االســتقالة القاتمــة
ًّ
ّ
ّ
السخرية التي تجيزها الدولة.
جليا تجاه
حماسية ثور ّية .وبذلك يبدو َد ْينهما
إلى نبرة
ّ
التحويليــة للخيــال التلفزيونـ ّـي ،وقــد ابتغــى توظيفــه
يــدرك نظــام بشــار األســد القــدرة
صناعــه .وباملقابــل ،كان علــى ّ
عبــر التأثيــر علــى ّ
صنــاع الدرامــا بدورهــم التفاعــل مــع
ّ
مختلــف أجنحــة النظــام وأجهزتــه ّ
األمنيــة حتــى تبــث انتاجاتهــم.
ً ًّ
وعلى عكس سلمندرا ،ترى دوناتيال ديال راتا ( )Donatella Della Rattaتحالفا قويا
بيــن ّ
صنــاع الدرامــا والنظــام .فهــي تــرى ّأن القيــادة ســمحت باإلنتــاج الخـ ّ
ـاص لتتالعــب
به ،ورسمت حدود تعبير اإلعالم الجماهير ّي من خالل تحديد مسائل تريد تحويلها
إلــى شــكل درامــي تلفزيونـ ّـي .وتقتــرح ،مــن خــال تحليــل إنتــاج واســتهالك املسلســات فــي
حقبــة بشــار األســدّ ،أن تكتــات مختلفــة فــي صفــوف النخبــة الحاكمــة اســتخدمت
“اســتر ّ
اتيجية الهمــس” لترويــج أجنــدات مخصوصــة ومتنافســة فــي كثيــر مــن األحيــان.
وهــي ّ
توضــح ّ
آليــة عمــل ردود الفعــل مــن خــال مسلســل “فــوق الســقف” الــذي تعتبــره،
مــن بيــن أعمــال أخــرى ،اســتجابة فاشــلة مــن تلفزيــون الدولــة لالنتفاضــة املطالبــة
اطيــة .فقــد شـ ّـكل النظــام النقــاش العـ ّ
بالديمقر ّ
ـام عــن طريــق اقتـراح مواضيــع ومكافأة
الثقافييــن املســتجيبين لــه .ويهمــس ّ
ّ
صنــاع التلفزيــون بدورهــم للتالعــب
املنتجيــن
ّ
بمســار الرقابــة وخدمــة رؤاهــم .وقــد أتــاح تطبيــق نيوليبر ّ
انتقائيــة علــى القطــاع
اليــة
ً
ّ
الثقافييــن األكثــر إخالصــا فــي االســتماع للنظــام
التلفزيونــي ثــروة وهيبــة للمنتجيــن
ّ ً
والتجــاوب معــه .فقــد كفلــت املكافــآت مســتوى
معينــا مــن الطاعــة ،وحتــى االمتنــان،
فــي صفــوف جيــل جديــد مــن صنــاع الدرامــا املســتثمرين فــي الوضــع القائــم.
وتستكشــف شــاينا ســيلفر شــتاين (ّ )Shayna Silverstein
كيفيــة تــداول الراقصيــن
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ّ
املحترفيــن انزيــاح الطموحــات واألذواق فــي خضـ ّـم اصالحــات الســوق
االجتماعيــة التــي
ّ
ّ
الطبقية خالل سنوات األلفين .حيث تضع تلك الجهود ضمن
وسعت االنقسامات
ّ
الجــداالت حــول اإلرث الثقافـ ّـي ملناقشــة ّ
كيفيــة اختــاف رمــوز
الوطنيــة بيــن الراقصيــن
الوطنيــة ،وبيــن ّ
املتبنيــن للتعبي ـرات الشـ ّ
املتبنيــن ألشــكال ّ
ّ
كونيــة مــن
ـعبوية للثقافــة
باليــه ومســرح غنائـ ّـي .فقــد اســتهوت فــرق الرقــص الشـ ّ
ـعبي الفنانيــن املعتمديــن علــى
ّ
ّ
الزبونيــة
توظيــف الدولــة ومعاشــاتها ،فيمــا تبنــت النخــب ،املســتفيدة مــن الشــبكات
ّ
الجماليــات املعوملــة للرقــص املعاصــر.
املرتبطــة بالنظــام،
مــع ذلــك ،أبــرم الرقــص املعاصــر أيضـ ًـا تفاهمــات تار ّ
يخيــة ومعاصــرة مــع “الشـ ّ
ـعبي”
ـدال متعــدد ُي ّ
ّ
عبــر عــن املمارســات الشـ ّ
الــذي يقــف كـ ّ
التقليديــة ،الفولكلور ّيــة،
ـعبية
ّ
واليوميــة التــي تتجلــى فــي الدبكــةُ .ويظهــر الجــدال حــول وجــوب أو طريقــة تكييــف
الدبكــة مــع انتاجــات الرقــص املعاصــرّ ،
كيفيــة تــداول ّ
مصممــي الرقصــات والجماهيــر
ّ
ّ
تبدل املواقف تجاه ّ
ّ
ّ
ّ
الثقافي ،والتطلع في الوقت ذاته لتخيالت
الوطنية واإلرث
الهوية
ّ
تمثــل ّ
الهويــة الشـ ّ
أكثــر ّ
ـعبية ،التناقــض
عامليــة .ويعكــس ارتيــاب النخبــة تجــاه طريقــة
ـمالية املحسـ ّ
الثقافييــن بخصــوص انتشــار رأسـ ّ
ّ
ـوبية وتنامــي
الوجدانـ ّـي عنــد املنتجيــن
االنقســام الطبقـ ّـي.
وظيفة الدين :تحفيزالدعم أم تسويغ املعارضة؟
ً
ن
ر
كثيـرا مــا تقاربــت ســيطرة الدولــة علــى قطاعــات متباينــة علــى غـرار الفنــو  ،والصــو ة
ّ
ّ
ّ
االقتصاديــة النيوليبر ّ
الدينيــة خــال رئاســة
اليــة ،واملمارســات
العامــة ،والسياســات
ّ
ّ
ّ
بشــار .فقــد ظلــت االرتباطــات الدينيــة ،مثــل االنتــاج الثقافــي ،مجــاالت ن ـزاع يتنافــس
داخلها الفاعلون على السلطة والشهرة ،ور ّبما الحماية على وجه الخصوص .فمنذ
الدينيــةّ ،
ّ
ّ
وتبنــى بعضهــا
املنظمــات
وصــول الرئيــس الجديــد إلــى الســلطة ،تزايــد عــدد
ً
إصالحيـ ًـا ّ
حفزهــا للعمــل مــع ّ
ّ
املؤسســات واملســؤولين فــي الدولــة بــدل العمــل
خطابــا
ّ
ضدهــا.
ً
ّ
ّ
ّ
واإلثنيــة مثــل
الدينيــة
األقليــة
يشــمل املشــهد الدينـ ّـي الســور ّي عــددا مــن املجموعــات
ـيحية .ومــن الصعــب ّ
ّ
والعلوييــن ،وعـ ّـدة طوائــف مسـ ّ
ّ
التيقــن
ـماعيليين
الــدروز واإلسـ
االحصائيــات الرسـ ّ
ّ
مــن أعــداد ّ
ـمية واقــع الهجــرة الحديثــة ،كمــا
كل منهــا؛ إذ ال تعكــس
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ّ
أنهــا ّ
واقعيــة ( .)16وقــد تنكـ ّـرت
مبنيــة علــى سياســات الدولــة أكثــر منهــا علــى أرقــام
ّ
ّ
ّ
ّ
والطبقيــة
والجهويــة
االجتماعيــة
البعثيــة منــذ أمــد بعيــد لالنقســامات
األيديولوجيــا
ّ
ّ
واملليــة ،فــي حيــن تركــزت املواقــع ّ
ّ
العلوييــن .وقــد
القويــة فــي الجهــاز األمنـ ّـي بيــن أيــدي
طهــرت أغلــب ّ
ّ
اســتفحل ذلــك خــال الحــرب الراهنــة ،حيــث ّ
الحكوميــة
املؤسســات
ّ
ّ
العلوييــن ،وخاصــة منهــم السـ ّـنة (.)17
املدنيــة غيــر
صفوفهــا مــن موظفــي الخدمــة
وبالنظــر إلــى هذيــن العامليــن ،بقــي ّ
التديــن ّ
حساسـ ًـا مــن الناحيــة السياسـ ّـيةّ ،
خاصــة
ً
ً
إذا مــا اعتبــره النظــام أساســا محتمــا لتغذيــة املعارضــة.
وحيــن ال يقمعــه –أو بالــكاد يتســامح معــه – النظــامّ ،
يفعــل الديــن مــن خــال بنــاء
ّ
مؤسســات ومنظمــات وحــركات وشــبكات .وخــال حكــم بشــار األســد ،انخــرط قــادة
دينيــون بصفــة ّ
ّ
علنيــة فــي النشــاط االجتماعـ ّـي والسيا�سـ ّـي ،حيــث شــاركوا فــي منتديــات
“ربيــع دمشــق” املناديــة باالصــاح ،رغــم تركيــز أغلــب التقاريــر حــول تلــك الحركــة
ّ
العلمانيــة .كمــا بقــي بعــض
بالتحديــد ،وحــول املعارضــة بصفــة عامــة ،علــى األصــوات
الدينييــن معارضيــنّ ،
ّ
وفضــل البعــض اآلخــر الصمــت ،فيمــا ســاند بعضهــم
املســؤولين
ّ
ّ
ّ
الدينيــة
عالنيــة حكومــة بشــار األســد .إال ّأن النظــام بقــي حــذرا :فمشــاركة الوجــوه
ّ
اإلعالميــة ،والحضــور املتنامــي للديــن فــي املجــال العــام ،والتوتـرات بيــن
فــي النقاشــات
ّ
ّ
ّ
الدينيــة ،اســتحثت إصــدار مرســوم رئا�سـ ّـي عــام  2008ينظــم حــركات
املجموعــات
ً
ّ ً
ّ
الدينيــة املســلمة .لقــد لعــب االنتمــاء الدينــي دورا معتبـرا فــي خلــق الدعــم
املجموعــات
للنظــام كمــا معارضتــه.
ّ ً
ّ
أمــا الطوائــف املسـ ّ
ـيحية ،فقــد حظيــت باهتمــام علمـ ّـي قليــل؛ وتوفــر دراســتهم تبصـرا
ّ ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قيمــا حــول كيفيــة عمــل األقليــات الدينيــة فــي الــدول القمعيــة ،والكيفيــة التــي يحتمــل
أن تحافــظ مــن خاللهــا علــى البنــى السـ ّ
ـلطويةّ .إن الحيــاة السياسـ ّـية للمسـ ّ
ـيحيين فــي
ســوريا ّ
معقــدة ،وقــد كانــوا ،علــى غ ـرار الكثيــر مــن املجموعــات املشــار إليهــا فــي هــذا
الجــزء ،يأملــون فــي أن ُيقـ ّـر القائــد الجديــد التغييــر خــال العقــد ّ
األول مــن القــرن
أهميــة املسـ ّ
الواحــد العشــرين .ولطاملــا أشــارت ّ
ـيحيين فــي املجتمــع الســور ّي املتعــدد
ًّ
البعثيــة .فقــد ســمح نظــام بشــار األســد للطوائــف املســيحيةّ
ّ
دينيــا إلــى تســامح الدولــة
ّ
ّ
ّ
الخاصــة فــي
الدينيــة ،وتطبيــق قوانينهــا
الخاصــة ،وممارســة طقوســها
بــإدارة مدارســها
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ّ
ّ
ّ
و
وخاصة في ما يتعلق بالز اج والطالق.
الشخصية،
مجال األحوال
ّ ّ
اليــةّ ،
توســع فــي ســوريا قطــاع رعايــة ّ
وفــي أعقــاب النيوليبر ّ
دينيــة خــاص يمثــل أحــد
َ
ّ
النشــطة .ففــي ســوريا ،وعلــى غـرار العديــد مــن دول الشــرق
الدينيــة
مياديــن املشــاركة
ّ
الخيريــة غيــر التابعــة للدولــة التــي
األوســط ،شــهد العقــد األخيــر ازديــاد عــدد املنظمــات
ّ
ـكانية ّ
اجتماعيــة لقطاعــات سـ ّ
ّ
مفقــرة علــى نحــو متزايــد بفعــل انكمــاش
وفــرت خدمــات
ّ
الخيريــة التــي يرتبــط أغلبهــا بطوائــف ومنظمــات
دولــة الرعايــة .فقــد غــدت الجمعيــات
ً
ً
ّ
دينيــة ،مســاعدا أساسـ ّـيا للشـرائح األفقــر فــي املجتمــع.
ّ
الخيريــة اإلسـ ّ
ّ
ـامية،
األكاديميــة الجمعيــات
وفــي حيــن يتنــاول عــدد كبيــر مــن البحــوث
ّ
ّ ً
ُ
ّ
ر
و
كاف ،علــى مــا تظهــر لــو ا
ظلــت املنظمــات املســيحية غيــر مدر ســة جيــدا بشــكل ٍ
ّ
الخيريــة
رويــز دي إلفي ـرا ( )Laura Ruiz de Elviraفــي تحليلهــا أنشــطة الجمعيــات
ّ ّ
ـيحية كجــزء مــن ّ
ّ
املسـ ّ
تغيــر أوســع فــي الســلطة العامــة مكــن الفاعليــن غيــر الدوالنييــن
ّ
مــن لعــب أدوار جديــدة فــي التطـ ّـور االجتماعـ ّـي واالقتصـ ّ
ـادي :وهــو إشــارة فــي اتجــاه
الجمعيــات املسـ ّ
ّ
ـيحية ،فــي ظـ ّـل نظــام بشــار األســد،
اإلصــاح املوعــود .وقــد عملــت
دينييــن ّ
مــن خــال رعايــة الكنيســة؛ حيــث ُد ّعمــت الجمعيــات مــن قبــل قــادة ّ
وتبنوهــا
ّ
ضمــن كنائســهم .وتــرى دي إلفي ـرا أنــه رغــم ســهولة ســيطرة النظــام علــى الجميعــات
ً
ّ
ـيحية ،مقارنــة بمثيالتهــا اإلسـ ّ
املسـ ّ
ـامية ،إال أنهــا حظيــت أيضــا بدرجــة نسـ ّـبية مــن
ّ
الحريــة.
ً
ّ
ّ
ّ
ونظـرا الفتقــاد تلــك املنظمــات قــوة سياســية واجتماعيــة معتبــرة ،لــم يــر فيهــا النظــام
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
تهديــدا الســتقراره .بــل إنهــا شــكلت ،كدعامــة للوضــع االجتماعــي االقتصــادي القائــم،
ًّ
ً
ّ
ّ
ّ
عنصرا أساسيا في إظهار مدى علمانية النظام وحمايته لألقليات .كما إنها تحالفت
مــع النظــام ،فــي مــا تدعــوه دي إلفيـرا “عالقــة منفعــة متبادلــة” ،مــن أجــل الحفــاظ علــى
ألقليــة مختــارة ،ومعارضــة عـ ّ
ّ
الدينيــة ّ
ّ
الحقــوق
اإلحيائيــة السـ ّـنية.
ـدو مشــترك ،هــو
وتختــم بـ ّ
ّ
ـأن الجمعيــات املسـ ّ
أفضليــة سياسـ ّـية
ـيحية كســبت ،مقابــل دعمهــا للنظــام،
ّ
علــى نظيرتهــا اإلسـ ّ
تمثــل فــي وضــع قانونـ ّـي اسـ ّ
ـتثنائي ،ووجــود روابــط مــع فاعليــن
ـامية؛
ـتقاللية .ويمكــن القــول بـ ّ
ّ
ـأن الدعــم املسـ ّ
ـيحي
أجانــب ،مــا أتــاح لهــا درجــة أكبــر مــن االسـ
ّ
املنفعيــة
للنظــام ،خــال جــزء كبيــر مــن االنتفاضــة ،يعــود إلــى تلــك املمارســات
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املتبادلــة القائمــة منــذ أمــد طويــلّ ،
لكنهــا احتـ ّـدت مــع الخطــر املــدرك الــذي تشــكله
بعــض املجموعــات اإلسـ ّ
ّ
لألقليــات غيــر السـ ّـنية.
ـاموية املعارضــة
ُ ّ
مثــل مكانــة املسـ ّ
ـيحيين فــي الكيــان السيا�سـ ّـي الســور ّي األوســع ،إحــدى القضايــا
وت
ّ
املفصليــة التــي يهتـ ّـم بهــا الفصــل الــذي كتبــه أندريــاس بانــداك (.)Andreas Bandak
ّ
األقليــات املسـ ّ
ّ
ـيحية فــي خلــق املعنــى
وهــو يــرى أنــه مــن املهـ ّـم فهــم الــدور الــذي لعبتــه
خــال رئاســة بشــار األســد ،ويقــوم مــن خــال تقريــر حــول حــدث ثقافـ ّـي ،بتحليــل
ّ
ّ
ّ
ّ
وتصوراتهم ملكانتهم .فقد ساهم
للمسيحيين في سوريا
والسيا�سي
االجتماعي
الوضع
ّ
ـيحيون فــي بنــاء صــورة رسـ ّ
املسـ ّ
الوطنيــة الســور ّية فــي
ـمية وإيطــوس ( )ethosللوحــدة
مناســبات مثــل االحتفــال بعيــد ميــاد املســيح فــي دار األوب ـرا بدمشــق الــذي يصفــه
بانــداك.
ومــع ذلــك ،فـ ّ
ـإن تلــك العــروض لــم تكــن مجـ ّـرد تعبي ـرات عــن تواطئهــم أو خضوعهــم.
حيــث يجــادل بانــداك بـ ّ
ّ
ـأن مشــاركة املسـ ّ
الوطنيــة ،مــن خــال
ـيحيين علــى الســاحة
ّ
الوطنيــة ،جعلتهــم ينظــرون إلــى أنفســهم
اســتيعاب خطــاب النظــام حــول الوحــدة
األمــة .ويختــم بانــداك بـ ّ
كجــزء ال يتجـ ّـزأ مــن ّ
ـأن االحتفــال فــي دار األوب ـرا ومــا يشــابهه
ترســخ ّ
ـيحية الســور ّية ،هــو مــا ســاهم فــي ّ
الهويــة املسـ ّ
مــن تعبيـرات عــن املسـ ّ
ـيحية علــى
ّ
الوطنيــة.
الســاحة
ّ
االقتصاديــة والعلمــاء املســلمين السـ ّـنة نمــوذج ّ
ألهميــة الديــن
ّإن العالقــة بيــن اللبرلــة
ً
فــي املجتمــع الســور ّي .فالعلمــاء املســلمين ،وفقــا لتومــاس بيريــه (،)Thomas Pierret
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ى
ليســو جــزءا مــن التغيــر األيديولوجــي النيوليبرالــي .واألحــر أنهــم ربطــوا عالقــات قويــة
خاصــة عندمــا أخــذت ّ
ّ
مــع شــبكات مــن التجــارّ ،
االقتصاديــة شــكل ّ
املاليــة
التغي ـرات
ـامية .وقــد تزامنــت نيوليبر ّ
اإلسـ ّ
اليــة الدولــة مــع ذلــك املســار لكنهــا لــم تحدثــه.
ّ
ّ
ّ
الدينييــون الســور ّيون
االقتصاديــة حيــن ُيشــكلها العلمــاء
ويــرى بيريــه ّأن األخــاق
ّ
الرئيسـ ّـيون ،فـ ّ
ّ
ّ
واالقتصاديــة تتغلــب علــى االعتبــارات
االجتماعيــة
ـإن الظــروف
االقتصاديــة التــي ّ
ّ
ّ
ّ
الدينيــون
تبناهــا العلمــاء
الالهوتيــة .وفــي استكشــافه األخــاق
الرئيسـ ّـيون فــي ســياق مــا قبــل العــام  ،2011يصـ ّـرح بـ ّ
ـأن العلمــاء اعتمــدوا علــى مــوارد
األولويــة للظــروف ّ
ّ
مــن القطــاع الخـ ّ
املاديــة ،واحتضنــوا
ـاص .وبالتالــي ،فقــد أعطــوا
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القيــم البورجوازّيــة ،مثــل التشــغيل الذاتـ ّـي واالجتهــاد فــي العمــل والنجــاح واالزدهــار
ّ
الفردييــن ،بــدل احتضــان االشــتر ّ
اكية.

فرقة دينية في صحن الجامع األموي
وتقــع األســئلة حــول الديــن ،السياســة ،واملجــال العــام فــي قلــب الفصــل الــذي كتبــه
ليــف ســتينبرغ حــول دور مؤسســة أحمــد كفتــارو ،إحــدى أهـ ّـم املؤسســات السـ ّـنية
فــي ســوريا ،خــال ســنوات األلفيــن .ويفحــص ســتينبرغ املوقــف العقائـ ّ
ـدي واإلدار ّي
والسيا�سـ ّـي ّ
املتغيــر لتلــك ّ
املؤسســة فــي املشــهد الدينـ ّـي الســور ّي.
ّ
ّ
ومــن خــال مناقشــة التحـ ّـوالت الحديثــة لبنيــة املنظمــة وممارســتها الطقســية،
ّ
يكشــف ســتينبرغ عــن عالقــة ّ
معقــدة بيــن ّ
ّ
مؤسســة كفتــارو والدولــة ،ويحلــل ازدواجيــة
مواقــف الحكومــة تجــاه املؤسســة واألحــداث التــي قــادت زعيمهــا إلــى الســجن ،قبــل
ّ
إمكانيــات الفعــل فــي دولــة ّ
ّ
قمعيــة .فهــو يشــير إلــى أنــه
أن يســتق�صي فــي خاتمــة الفصــل
الدينيــة ،فـ ّ
ّ
ّ
ـإن مــا يوجــد هــو تفاعــل
العموديــة بيــن الدولــة والحــركات
بــدل العالقــة
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ً ًّ
متعــدد األوجــه بينهمــا تلعــب فيهــا الشــبكات غيــر الرسـ ّ
ـمية دورا مهمــا .ويخلــص إلــى
ً
ّ
الدينييــن علــى غـرار مؤسســة كفتــارو أوجــدت فضــاءا للعمــل ،ومارســت
ّأن الفاعليــن
ّ
تمكنــت ّ
ّ
املؤسســة مــن
ـتقاللية محــدودة ســمح بهــا النظــام ،لكنــه راقبهــا .وبهــذا،
اسـ
ـمية (مثــل عالقــة مســؤولين رسـ ّ
خــال حفاظهــا علــى روابــط غيــر رسـ ّ
ـميين باالطــار
الصوفـ ّـي للمؤسســة) ،وعــدم معارضتهــا للسياســات الرسـ ّ
ـمية والتزامهــا بتأويــات
وممارســات اإلســام التــي تجيزهــا الدولــةّ ،
بحريــة املنــاورة.
مع الدولةّ ،
ضد النظام:
يستكشــف الجــزء الثانــي مــن كتــاب “ســوريا مــن اإلصــاح إلــى الثــورة :الثقافــة،
املجتمــع ،والديــن” ،املســافة بيــن النقــد العلنـ ّـي للنظــام والدعــم املخلــص لــه ،وهــو
مــا بــرز بقـ ّـوة خــال العقــد ّ
األول مــن حكــم بشــار ،وطمــح كثيــر مــن الســور ّيين إلــى أن
وتوفــر األعمــال ّ
يقــود إلــى اللبرلــة السياسـ ّـيةّ .
املقدمــة فــي هــذا الجــزء مــن الكتــاب،
ّ
تقاريــر تحمــل فروقــات دقيقــة حــول تقلــب إتخــاذ موقــف إصــاح النظــام دون إعتبــار
مــا كان غيــر وارد حينهــا :الثــورة .فكمــا ّ
يوضــح منتــدى نبيــل املالــح التلفزيونـ ّـي للحــوار
الوطنـ ّـي املجهــض ،تواصلــت الجهــود لدفــع القيــادة لتطبيــق خطابهــا اإلصالحـ ّـي حتــى
ّ
ّ
ّ
انــدالع الصـراع املســلح .ويظهــر هــذا الجــزء أن الكثيــر مــن الســوريين الذيــن لــم يكونــوا
منشـ ّـقين كانوا مع ذلك مســتائين من سـ ّ
ـلطوية الوضع القائم :حيث طالبوا بســيطرة
ًّ
ً
ّ
ّ
ل
أكبــر علــى ميادينهــم،
وبحصــة ممــا طمحــوا أن يكــون نظامــا سياســيا بصــدد التحــو .
لقــد ّ
عقــد العاملــون علــى هامــش النظــام ،والقابعــون خارجــه ،اســتخدامه للتغييــر
ـادي .تســبر هــذه الفصــول مختلــف االســتر ّ
االجتماعـ ّـي واالقتصـ ّ
اتيجيات التــي تبناهــا
ّ
فاعلــون
اجتماعيــون متمركــزون بأشــكال مختلفــة للعمــل فــي ظـ ّـل نظــام قمعـ ّـي لـ ّـوح
ً
ّ
بامكانيــة املشــاركة السياسـ ّـية.
أحيانــا
كمــا تظهــر الفصــول بعــض الســور ّيين املنحازيــن إلــى جانــب ّ
الســلطة؛ وآخريــن
يحاولــون التالعــب بهــا لخدمــة أغراضهــم؛ وقســم ثالــث يحــاول أضيــق املنافــذ مــن
أجــل فتــح املجــال أمــام حصــول تحـ ّـول سيا�سـ ّـي ،وبعضهــم معــارض بشــكل مــوارب،
ّ
والتكيفــات
فيمــا ُيعلــن البعــض اآلخــر انشــقاقه بشــكل علنـ ّـي .ولهــذه االحتجاجــات
ّ
ســابقة تار ّ
يخيــة ،حيــث ســبق أن اتســمت بهــا الــرؤى املتنافســة حــول ســوريا الحديثــة
منــذ االســتقالل.
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ّ
لكــن خــال تحـ ّـوالت ســنوات األلفيــن ،تكثفــت املعارضــات واملســاومات فــي ســبيل
ّ
حوكمة أفضل .حيث عمل قادة ّ
دينيون وفنانون
علمانيون مع الدولة ومن خاللها،
ّ
وذلك غم ّأنهم قد يكونون ّ
ضد النظام .ومن شــأن هذا التمييز الحاســم أنه يســاعد
ر
علــى تفســير التحالفــات والــوالءات متعـ ّـددة األوجــه التــي تبــدو داعمــة للدكتاتور ّيــة فــي
ً ًّ
وجــه ثــورة واضحــة املعالــم .ويقـ ّـدم املســاهمون فــي هــذا الجــزء مــن الكتــاب فهمــا نقديــا
ً
وإضــاءة تار ّ
يخيــة للظــروف التــي قــادت إلــى ثــورة “الربيــع العربـ ّـي” التــي كانــت يومــا مــا
باعثــة علــى األمــلّ ،
ّ
وتحولــت إلــى حــرب ّ
ضحيتهــا أكثــر مــن  250ألــف
أهليــة كار ّثيــة راح
شــخص ،وتسـ ّـببت فــي شــقاء ال يوصــف لعــدد آخــر أكبــر بكثيــر.
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 - 1حـ ّـددت ليلــى أبــي لغــد ،فــي مقــال نشــرته عــام “ ،1989املناطــق املرموقــة” للبحــث األنثروبولوجـ ّـي،
ولــم تكــن ســوريا بالتأكيــد مــن بينهــا .وتتواصــل عــدم شـ ّ
ـعبية ســوريا فــي صفــوف األنثروبولوجييــن إلــى
اجتماعيــة وإنسـ ّ
ّ
ـانية أخــرى قائمــة علــى العمــل امليدانـ ّـي .وحتــى وقــت قريــب،
اليــوم ،وتمتـ ّـد إلــى علــوم
ً
كان العمــل العلمـ ّـي حــول الديــن فــي ســوريا املعاصــرة شــحيحا؛ انظــر :ســتينبرغ (ليــف)“ ،املنظمــات
املســلمة فــي ســوريا بشــار األســد :تحـ ّـوالت الشــيخ أحمــد كفتــارو” ،الفصــل التاســع مــن هــذا الكتــاب.
ً
ّ
ّ
ّ
الدنماركيين والفنلنديين ،حضور أقوى في سوريا
الفرنسيين ،وحديثا لنظرائهم
لألكاديميين
 - 2كان
نظ ًرا لوجود ّ
مؤسســات بحث ّ
وطنية ّ
مهتمة بها.
 - 3نبيل املالح ،مراسلة ّ
خاصة مع كريستا سلمندرا بتاريخ.30/03/2012 :
4 - Steven Heydemann, “Social Pacts and the Persistence of Authoritarianism in the
Middle East,” in Debating Arab Authoritarianism, ed. Oliver Schlumberger (Stanford,
CA: Stanford Univ. Press, 2007), 21–38; Steven Heydemann, “Upgrading Authoritarianism in the Arab World,” Analysis Paper No. 13 (Washington, DC: Saban Center for
Middle East Policy at the Brookings Institution, 2007).
 - 5تد ّرب بشار األسد في لندن منذ العام  1992وإلى نهاية العام ّ ،1994
ثم استدعي إلى سوريا عقب
ّ
املتبقيــة مــن ذلــك العقــد،
وفــاة شــقيقه باســل ،ولـ ّـي العهــد .وقــد تـ ّـم إعــداد بشــار للرئاســة خــال الفتــرة
وصعــد إلــى الســلطة عــام .2000
ّ
 - 6عنــد اســتعادة األحــداث ،يبــدو مــن الواضــح أن هــذه اللغــة – رغــم نغمتهــا الحديثــة املتفائلــة -لــم
تنبــئ بإصــاح تقدمـ ّـي بــل بتكريــس ّ
الســلطة بيــن أيـ ٍـاد ّ
خاصــة مرتبطــة فــي الغالــب بالنظــام .حيــث يفهــم
ّ
بســام حــداد “اقتصــاد الســوق االجتماعـ ّـي” كاســتر ّ
اتيجية أمــن للســيطرة علــى االقتصــاد مــن خــال
شــبكات الثقــة والعالقــات والــوالء؛ أنظــر:

19

Bassam Haddad, Business Networks in Syria: The Political Economy of Authoritarian
Resilience (Stanford, CA: Stanford Univ. Press, 2012).
 وتربــط ســلوى اســماعيل ذلــك.ويهــدف ذلــك لحصــر الســيطرة علــى االقتصــاد فــي يــد النخبــة السياسـ ّـية
ّ بمســار تعزيــز السـ
:ـلطوية فــي ظـ ّـل أزمــة؛ أنظــر
; Salwa Ismail, “Changing Social Structure, Shifting Alliances and Authoritarianism in
Syria,” in Demystifying Syria, ed. Fred Lawson (London: Saqi Books and London Middle
East Institute SOAS, 2009), 13-28.
:وأنظر أيضا
Aurora Sottimano, “Nationalism and Reform under Bashar al-Asad: Reading the ‘Legitimacy’ of the Syrian Regime,” in Syria from Reform to Revolt, Volume I: Political Economy and International Relations, ed. Raymond Hinnebusch and Tina Zintl (Syracuse:
Syracuse Univ. Press), 66–88.
.2003  أغلقت “الدومري” عام- 7
:أعيد طباعة التصريحين في- 8
Flynt Leverett, Inheriting Syria: Bashar’s Trial by Fire (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2005) and Alan George, Syria: Neither Bread nor Freedom (London &
New York: Zed Books, 2003).
: انظر، لالطالع على مناقشة مستفيضة لربيع دمشق- 9
Najib Ghadbian, “Contesting Authoritarianism: Opposition Activism under Bashar
al-Asad, 2000–2010” Syria from Reform to Revolt, Volume I: Political Economy and
International Relations, ed. Raymond Hinnebusch and Tina Zintl (Syracuse: Syracuse
Univ. Press), 91–112.
ً
،)Inheriting Syria( ” مــن كتــاب “وراثــة ســوريا95  فــي الصفحــة،)Leverett(  وفقــا للفريــت- 10
ّ
ّ أعــرب بشــار عــن تقديــره لضــرورة حصــول تنميــة تدر
يجيــة للمجتمــع املدنـ ّـي مــن خــال املنظمــات غيــر
ّ
ّ
ّ
.حكوميــة
حكوميــة تحــت رعايــة
 لكــن أغلــب “الحــركات” تطـ ّـورت فــي شــكل منظمــات غيــر،الحكوميــة
: أنظر- 11
Bassam Haddad, Business Networks in Syria.
12 - Christa Salamandra, A New Old Damascus: Authenticity and Distinction in Urban
Syria (Bloomington: Indiana Univ. Press, 2004), 158-64.
ّ  قدمــت الدولــة بعــض املســاعدات، فــي بدايــة االنتفاضــة- 13
املاليــة وزادت فــي رواتــب موظفــي الدولــة
.فــي محاولــة الحتــواء االنشــقاق

20

14 - Salwa Ismail, “’Authoritarian Civilities’ and Syria’s Stalled Political Transition” (presentation at the American Political Science Association Annual Meeting, Philadelphia,
PA, Aug. 31–Sept. 3, 2006).
: أنظر- 15
John Caughie, Television Drama: Realism, Modernism and British Culture (Oxford: Oxford Univ. Press, 2000), 105-8, on the debate over the politics of realism.
ّ
ّ
 مــن الســكان؛ ويمثــل70%  يعتقــد أن املســلمين السـ ّـنة يمثلــون أكثــر بقليــل مــن، بصفــة عامــة- 16
ّ
ّ
ّ وتمثل مختلف الطوائف املسـ
ّ
؛10% ـيحية
؛13% ـماعيليون والشــيعة االثني عشـ ّـرية
العلويون واإلسـ
ّ
ّ  وتزعــم دراســتان ّأن املسـ.3% ويمثــل الــدروز
 مــن عــدد الســكان الســور ّيين؛6% ـيحيين ال يتجــاوزون
:انظــر
Youssef Courbage, “La population de la Syrie,” in La Syrie au present: Reflets d’une
société, ed. Baudouin Dupret, Zouhair Ghazzal, Youssef Courbage, and Muhammad
al-Dbiyat (Paris: Sindbad Actes Sud, 2007), 189, and Laura Robson, “Recent Perspectives on Christianity in the Modern Arab World,” History Compass 9, no. 4 (2011), 313.
ّ  مراســلة،)(صحفيــة
ّ
 وذلــك،2014 آذار/خاصــة مــع ليــف ســتينبرغ فــي شــهر مــارس
 ياســمين رمــان- 17
ً
 انظــر أيضــا؛.بعــد إقامتهــا فــي دمشــق فــي وقــت ســابق مــن نفــس العــام
“Smell of Fear in Damascus Proves Assad’s Illegitimacy,” The National, Mar. 3, 2014,
Link for a summary of her observations (retrieved Mar. 13, 2014).

 ترجمات:فئة
11-2-2017 :تاريخ النشر
 معهد العالم للدراسات:رابط املادة

alaalamorg

info@alaalam.org

alaalamorg

