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 ملخص

حافظ  الذاتية التي أسسها سةاقدتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التوظيف السياس ي لل

املجتمع  في اا وفكري  وعمله على تجذير املفهوم نفسي   املستويين الشخص ي والعائلي، فياألسد لنفسه، 

الوسائط  وظيفتب رمزية وداللية لشخصيته، بالتوازي مع العنف األمني الدائم، وذلك ةسطر أبالسوري، 

 الدستور، مرور  با بدء  _ التي اختطفها واملؤسسات الحكومية
 

 إلى ا بتكريس فكرة البعث القائد، وصوال

لتعزيز هذا املفهوم، والهدف هو مزيد من السيطرة والتحكم  _ينية التي استتبعهااملؤسسات والهيئات الد

والتطرف  في صناعة التطرف، قدسيةترمي الدراسة إلى الكشف عن دور الو واإلخضاع الجمعي لسلطته، 

بوصفها املتراس النفس ي األول للسلطة  قدسيةتوضح فعل الثورة السورية في تحطيم تلك الو املضاد، 

 البديل. خلقل وحاجتها إلى البناء الرمزي الجامع قدرتها على بناء الرمز املوازي، غيابية، مع السور 

 

 مقدمة

ا ما ترددت ا لم يتغير، وكثير  أن شيئ  ك، بابنه الوارث ، لكن حكمه استمر2000مات حافظ األسد عام 

على هذا من وقوع عدد من مقدمي ، وال أدل (من قبره سوريةحافظ األسد ما يزال يحكم )إن العبارة القائلة 

 في هفوة نشرات األخبار 
 

  من االبن بعد سنوات عدة من موته.لفظ اسم األب حافظ بدال

، لكنه ترك صورته الجاثمة سنةثالثين  سوريةحكم  ادكتاتور  بوصفه لم يترك حافظ األسد بصمته 

 ، ترككلها واملعاني والرموز  قدسيةأنواع البعلى صدور وعقول السوريين بوصفه صاحب األبد، املجلل 

ا على بقاء  همع إصرار كلها، مظاهر التحديث با رثه السياس ي البنه الذي حاول طالء النظام قشري  إ أيض 

 هو. مثل ما الجوهر

، 1970 نوفمبر /تشرين الثاني 16في  سوريةحقيقة األمر، أكمل حافظ األسد استيالءه على السلطة في 

اوبات 
 
امتالك مفاصل العالم إلى وسعى  نافس، بعد أن تخلص من شركائه املنازعين له.بال شريك أو م مالك

ا بذلك ولي عنقه، ليتحول إلى أداة سلب قهرية، مغلق   ،العالم الرمزي  عن تطويعاملادي والسياس ي، لم يتوان 

عبوي نظام حكم تسلطي ش»من قبل دائرة املمكن السياس ي، ضمن  إغالقهبمثل  دائرة املمكن املعنوي،

 .(1) «متين

 فرد التسلط السوري ونجاحهتيعزو  الذي (سوريةالتسلطية في )صاحب كتاب  (ستيف هايدمان)بين 

ا عن شخصنة السياسة إلى توسع مؤسسات الدولة ذات املرونة النسبية في التكيف مع املتغيرات، بعيد  

                                                           
ا( اسعب والدولة، عباسصراع املجتمع  :في سوريةة التسلطيستيف هايدمان،  -(1)  ، الدكتور رضوان زيادة)مترجم 

ا(  .408، ص (2011دار الريس، ، )بيروت: 1ط، )مراجع 
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تقديس األسد عملية نفاق  عد  يل إلى تم التي (3)(رة الغامضةطالسي)في كتابها   (ليزا وادين)و ،(2)ودور األفراد

ا في ثمة ثقوب غير مضاءة تمام   ؛(4)ال تصديقها عام باإلكراه، كان الهدف منها إظهار الطاعة بفعل الخوف،

 ن كانت تبدو أقرب إلى الوضوح في دمجهماإالواقع السوري، وال يمكن فهمها وفق أي من العملين بمفرده، و 

من وجهة  اآلني هدتأخذ مسار التقديس في بعده املستقبلي، واكتفت بمردو لم  (وادين)ا، غير أن مع   في آن

 نظرها.

، فيما نشر كتاب التسلطية بعد ثماني سنوات من عهد 1999ما يجدر ذكره أن وادين نشرت كتابها عام 

ا  كالهماالكتابان وكان  االبن،  .2011قبل طبع 

الخاص، فإننا في هذا البحث سنركز على دور  وإن كان الفعل السياس ي للنظام قد أنتج عامله الرمزي 

 الفعل الرمزي في إعادة إنتاج وتكريس ما هو قائم.

الم و ا في السياسة السورية، ا عابر  لم يكن العمل على تقديس حافظ األسد أمر    فيا شكلي   يكن تنويع 

ا، آن مع  في لة وغاية وسي طبيعة النظام االستبدادية، كان التقديس في متن السياسة األسدية، وجوهرها،

أبد الساللة املتحدرة من بعملت الوسيلة على تمتين السيطرة، فيما ذهبت الغاية إلى امتالك ديمومتها 

 الشخص املقدس.

 بالسياسة أمر   قدسيةليست عالقة ال
 
، بصوره كلها عرفته املجتمعات القديمة فقد ا على البشرية،ا طارئ

 ا من تقاسم السلطة بين زعيم البدء  
 

 إلى الحاكمية املطلقة باسم اآللهة أو العائلة قبيلة والكاهن، وصوال

با، غير و طة في أور يإلى تجاور السلطتين الزمنية والدينية كما في العصور الوسو املقدسة، وعبادة الحاكم، 

ها لتستمد حاكميت صورهابالسلطة الزمنية التي تطورت  صلحةملأن األمر حسم في النهاية بعد صراع طويل، 

 .ضماراملا في هذا من الشعب، وكانت الثورة الفرنسية مؤشر  

السياسية  قدسيةال لذلك عادت لكن القديم ال ينتهي دفعة واحدة، وال يعلن هزيمته املطلقة،

 استمرت في األطراف املنضوية تحتها، أو الشبيهة فيها.و ولوجيا في الحكم الشيوعي ييداأل ب

قت بقعةبإلى األرض، فهو أشبه بوديعة ُعلوية في عاملنا، أو  ا،، مكاني  قدسيةال ينتمي عالم ال لحِّ
ُ
رت وأ ِّ

ه 
ُ
 ط

ها، أو بضآلتنا أمام األبعاد األسطورية وامللحمية با بالكمال األعلى، لتذكيرنا بالدنس الذي نحن فيه قياس  

ال و ا، و أسطوري  ا أا أو تاريخي  ، ديني  قدسيةالتي يحوزها املقدس أو امللحمي، وذلك بغض النظر عن منبع ال

                                                           
إن سبب الكثير من إساءة الحكم في التحليل املتعلق في انتقال القيادة السورية، كان » ستيف هايدمان، التلسطية -(2)

 .«التركيز أحادي التفكير على الشخصيات
ا( ة السياسة الخطاب والرموز في سورية املعاصرة، نجيب الغضبانليزا وادين، السيطرة الغامض -(3) ، 1ط، )مترجم 

 .(2010دار الريس، )بيروت: 
 .67السابق، صاملرجع  -(4)
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الفناء يمتلك مفاتيح الخلود التي ليس  لىعهو سرمدي ممتنع فا، إلى الزمان أيض   قدسيةينتمي عالم ال

 بمقدور البشر الفانين امتالكها.

 تمليتقتض ي طبيعتها، و  مثل ماب ساجلةعن تفردها املتعالي لكونها خارج دائرة امل قدسيةبهذا تفصح ال

 ا.ائي  خضوع األدنى لألعلى تلقب

شخصيته لى عاحتكار املعاني والرموز، وإحالتها إلى لهذا كان سعي نظام البعث وعلى رأسه حافظ األسد 

ا في داللته في حقلي السياسة واالقتصاد، ويكافئ وظيفي  كلها املقدسة، في منحى يستكمل إجراءاته امليدانية 

ال يمكن فهم السياسة » عنه ليزا وادين بقولها: اإلجرائية ما تقوم به أجهزة األمن التابعة له، وهو ما عبرت

 .(5) «األسدا عن تقديس بعيد   سوريةفي 

 

:
ا

 األسدية وأنواعها قدسيةمنابع ال أوال

لت
 
ا من التعويض عن صورة الرجل القوي لحافظ األسد، الرجل الذي ال يرحم خصومه، نوع   مث

بعثت  ثم إنها اجة نفسية باملعنى الجمعي،، وكانت أقرب ما تكون إلى حيونيو /الضعف في هزيمة حزيران

االستقرار املفقود واملنشود، وسرعان ما دعمت تلك الصورة بعد  عنإلى املجتمع السوري  كثيرةبرسائل 

 خرجتفي الساحة الخارجية، وبدأت ُصوره الشخصية  اظهرته ند  أ، التي (6)1973 ول/ أكتوبراأل  حرب تشرين

 (الجالءات) فطبعت علىكومية، لتدخل الحياة االجتماعية السورية، املباني الح في عن إطارها الرسمي

غلفة الدفاتر املدرسية، وفي الساحات العامة، مترافقة مع تصاعد الخطاب اإلنشائي لتمجيد البطل في وأ

  (7).حقلي اإلعالم واألدب

ل الدخول إلى لبنان بغطاء إقليمي دولي، منعطف  
 
في  الهيمنةقل من السياسة السورية، لتنت صورةا في مث

ودغدغة للهوية السورية الباحثة عن حضور عربي  الخارج بما تعنيه من رمزية االستقرار، إليها الداخل 

فيد منه في توسيع 
ُ
يتالءم مع املزاج القومي السائد آنذاك، وترافق ذلك مع دعم اقتصادي خليجي أ

تحول النظام إلى رب عمل مربح » إذ ،رياالقتصاد السو  فيا مؤسسات الدولة، وحواضنها، وانعكس إيجاب  

تحولت الدولة إلى مصدر هائل ار حيث لى القطاع الخاص ويشكل حالة من االستقر إا، بالقياس نسبي  

د دافع   لإليرادات،
 
 .(8) «ا لترسيخ التدابير السياسية واالقتصادية املتبعةا إضافي  األمر الذي ول

                                                           
 .77ليزا وادين، السيطرة الغامضة، ص  - (5)
 .6شاهد السوريون بأم العين الطيران اإلسرائيلي يتهاوى فوق سماء سورية بفعل صواريخ سام  -(6)
، فاركبي (سيف دمشقي مرصع بالذهب)ل بعد حرب تشرين في قصيدة اقباني املعروف بمواقفه املعارضة قنزار  -(7)

 .وأمين هللا.. حافظا/ لك الشمس يا دمشق حصان  
 .392ستيف هايدمان، التسلطية في سورية، ص  -(8)
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ا سوري بتمجيد األسد املناهض لتلك الخطوة، واضع  شحنة إضافية للخطاب ال (كامب ديفيد)وأعطى 

، ليتماهى بذلك مع صورة الوجدان (فلسطين) إياه في مصاف الزعيم العربي املهجوس بالقضية املركزية

وأهمهم  ،القومي في الشارع السوري املفعم بالشعارات، لهذا لم يجد صعوبة بدمغ أعدائه الداخليين

 لم يجد صعوبةو ا، ا وشخص  ا ونظام  د التقدم واالشتراكية التي يمثلها حزب  اإلسالميين بالرجعية والوقوف ض

ا ا، مع ا أو وظيفي  يتقاطع بنيوي   كله ما يهدد نظامه بفرض أن املشروع الصهيوني املعادي، فيفي إدراجهم  أيض 

 املشروع املعادي.

ده الداخلي، وللحد من هذا ا أكثر من مردو مردود السياسة الخارجية على صورة األسد العامة مجزي  كان 

دون من  ،النزيف، عملت السطوة األمنية على إغالق تلك الفجوة لتتحمل عبء اللوم الشعبي وحدها

املساس بصورة الرئيس الذي بدأ يتحول إلى رمز ال يمكن له أن ينشغل بتلك التفاصيل التافهة، والسلوك 

 الخارجي ليختزل بالبعديعزز السياسة  بدأ مفهوممن هنا  .السرديات وفق املنحرف لبعض املسؤولين

، وهو ما يعني حصر السلطة في ممارستها، أما ما يجري على األرض من انتهاكات وفساد فهو أمر ال فحسب

 لسياسة بصلة.ى الإيمت 

سياسته لا انتقاد األسد في ظل تلك الصورة ذات الطابع الحماس ي لشخصيته، بات من الصعب شعبوي  

مسلك بطانة أريد لها أن تكون ذات طابع شخص ي ملمارسيها، في حين بر الغمز الشعبي الخارجية، وحص

ن غيابها بات هو املنظر إتلونت الصورة األسدية أكثر، وباتت من املألوفات البصرية في كل مكان، حتى 

 .اشزالن

حارس و  ،في لبنان إلى الفارس املنقذ لإلخوة ، ثميتشرينالهكذا، من صورة الرجل القوي إلى صورة البطل 

في خطاب شعبوي يتالقى مع املزاج  (القائد املناضل)الفكرة العربية من وهم االستسالم، تدرجت صورة 

 .ةوناآل الجماهيري العام في تلك 

باستغالل موظفي القطاع العام  (الجماهيرية)كان االهتمام بتكريس االحتفاالت  داخلي،على الصعيد ال

بنهج البعث وقائده الفذ، في ظل سيطرة باتت مطلقة، توسعت أساليبها الفكرية والطلبة والعمال لإلشادة 

واالتحاد الوطني، والنقابات التي فقدت استقاللها الكامل،  ،وشبيبة الثورة ،استحداث منظمة الطالئعب

ا  واألجهزة األمنية. ،ا إلشراف البعثا خاضع  حكومي   وباتت جهاز 

 ا، لم يكنا وإعالمي  رد التاريخي لتطور تلك الصورة املتدرجة شعبوي  ا عن السحقيقة األمر، وبعيد  في 

سوى ترجمة عملية لتأليه ذاته وفق صالحياته التي منحها لنفسه في دستوره  التقديس املمنهج لألسد

ا من هشاشة الوعي الديمقراطي للشارع السوري، ومن شمولية النظرة التاريخية مستفيد  ، (9) الخاص

                                                           
ل 1920ر دستو بوتكفي مقارنة بسيطة  1973الستفتاء العام في لعرض حافظ األسد دستوره الخاص   (9) ص 

ُ
للملك  الذي ف

 صالحيات األسد. صلحةفيصل إلظهار الفارق الهائل مل



 
 7 

الذي  1920دستور با، وتكفي مقارنة بسيطة وتوسع أجهزة األمن التابعة له هرمي   ،طلقملفهوم الحاكم امل

تب للملك فيصل،
ُ
 األسد. صلحةملظهر الفارق الهائل بين الصالحيات لتُ  ك

من الداللة االسمية التي  فكان البعث قد هيأ أرضية صلبة، ابتداء   ،أما في املنحى الثقافي لحوامل الرمز

ح  (الخالدة)ا، ومن الرسالة مخزون الكلمة ديني  لى عللقيامة بما يحيل  امعنى مكافئ  بوصفه يحملها 
 
التي تنط

ا؛لها، و  فيداالستثنائية التي توقظ رسالة األمة الغافية من فاعل استثنائي، كذلك  اتال بد للمهم طبع 
ُ
من  أ

 ان حافظ األسد موجود  من التاريخ، وفي كل استحضار ك ُيسَتحضرمفهوم البطل التاريخي الذي كان 
 
 اا شريك

 راحلاملا عن صلب الثقافة العامة الراغبة في تمجيد له، أو استعادة، ومفهوم  االستعادة لم يكن بعيد  

 .(10)السابقة )فمنا الوليد ومنا الرشيد(

 ؛وعلى وجه الخصوص بعد الوالية الثانية، وأزمة الشقيقين ات، وبداية الثمانينيات،يبانقضاء السبعين

اماض ؛ةالزمن في مستوياته الثالث شمللتت وحافظ، تدفقت الشحنات الرمزية لصورته العامة رفع  ي 

  اوحاضر  
 

، من مشارك في الرمزية إلى حامل أوحد قدسيةتشاركية ملزيج األسطرة والب، وينتقل ومستقبال

 .(العلمانية)الدينية و قدسيةا بذلك تحوله من مقدس إلى منبع للللرمز، ثم إلى رمز بذاته، مكافئ  

كانتا أقرب إلى التاريخ واألسطورة منهما إلى الفضاء الديني،  ،صفتين حازهمابوصفهما فالخلود واألبد 

العلمانية، فيما األب القائد في مجتمع بطريركي صفة تحمل مدلوالت  قدسيةا بالوهو ما يمكن تسميته مجاز  

 ا من عبادة اآلباء، دينية راسخة في الوعي الجمعي بدء  
 

 إلى الفضاء الديني املتمثل في األب القابع في وصوال

قاموس األسماء الحسنى التي كان يتبارى اآلخرون إلسباغها عليه، وهتافها في املناسبات،  عالوة علىالسماء، 

ا تعبير   (سدسورية األ )ا كان تكريس اسم والجنود، وختام   بللطال ا في االجتماعات الصباحية ا، يومي  والحق  

ا للتشابك املطلق بين الشخص واملكان، بين الديني والتاريخي، بين ا نهائي  ، وتطويب  قدسيةض العن فائ

 تها املطلقة.يالسلطة وقدس

حركاته وظهوراته العلنية ى لعا أن يدعم هذا املسار بإضفاء مزيد من الغموض ولم يفت األسد سلوكي  

 
 
ا باب الداللة الرمزية لكل فاتح   ،(11) فرادتهوكيد ا للتأويل الشعبي، واإلشاعات املدروسة دورها في تتارك

 إشارة تصدر عنه، بدء  
 

 إلى صوره الخاصة، وترتيب جلسائه في ا من كلماته ذات الطابع العمومي، وصوال

في االستفتاءات الرئاسية التي كان يظهر  كان يحصل بمثل مااملناسبات، وظهورهم عن يمينه أو شماله، 

 .اديني   ارمز   (كفتارو )، واملفتي اتجاري   امز  ر بوصفه  (الشالح)فيها بين 

 

                                                           
 النشيد الوطني السوري.  (10)
التباهي  جري األسد ميزة خارقة ي عند في السرديات املروية عنه من وزير دفاعه مصطفى طالس أصبحت قوة النطحة (11)

 .ا عن الوعيبها، فمن ينطحه األسد يبقى يومين غائب  
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ا يتصل بالعالم األعلى مكاني   امرتفع   ابرج  بوصفه  (قصر الشعب)ـ ال يمكن إغفال الداللة الرمزية لو 

 تماثيله املنصوبة في الساحات العامةكحاطة والعناية، بصره نحو األسفل للمراقبة واإل  سدلويا، وداللي  

 ، ويتصل هذا املمعظمها
 

ووضع فيه  ،الذي أسسه لنفسه قبل وفاته (الضريح)ا بالقبر  وثيق  فهوم اتصاال

 املوت.بابنه باسل الذي سبقه 

 

ا:  النفسية وتجلياتها الفاعلة/ قدسيةسطوة ال ثانيا

ا من السلوك العام املفروض بحكم التسلط، لكنها نقلته من حيز األسدية شيئ   قدسيةبداية، لم تغير ال

بفعل نه م الحرمانإلى حيز  _بفعل السطوة األمنية_فعل السياس ي ضمن املجتمع السوري االمتناع عن ال

، واإلقرار التام بحصرية األهلية السياسية للفاعل األسدي املقدس، وهو ما يعني هبالحق العام  غياب

هي فا، عام  ا ا أن السياسة ال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون من شأن العامة، أو أن تكون شأن  ضمني  

 ، وحق حصري لها.نهامنتاج و ، قدسيةملك لل

تلك النقلة اكتمال دائرة القطيعة مع السياسة الفعلية على األرض، فلم يعد املجتمع السوري  صاغت

وإشاراتها التوجيهية، وفي إطناب  قدسيةطبقات معنوية تتفاضل مع بعضها في فهمها وإدراكها ملعنى ال ى سو 

ا تلك التفاضلية يحدد ركزامل كاناملديح لها، و   .طبع 

ا عن الهيكلة املؤسساتية لتبدو مؤسسة بديلة من مؤسسات الظل، بعيد   صورتهاوجدت تلك التفاضلية 

وهم من يمكن تسميتهم بحراس _وتربع في أعلى تلك الطبقات أصحاب الفئة األولى واملقربين من األسد 

ن العائلة، وبعض قيادات الجيش، والقيادات األمنية ن من ضمنهم  األقرباء مو أفراد معدودو ، _ قدسيةال

ن بالعباءة و و املشمولأن و املحظي جاء الوظيفة، وفي الطبقة الثانية سبببا التي أصبح دورها مقدس  

لى خليط من الضباط والتجار وبعض القيادات الحزبية، إضافة إلى إويمكن مالحظة انتمائهم  ،القدسية

من  ينية، أدنى من هؤالء كانت طبقة األدوات واألتباع بتمثيالتها املختلفةالوجهاء وأرباب الشعائر الد

 خبرين.واملوظفين وامل يينالعسكر 

 أ
 
 ا جديد  ربكت تلك التراتبيات الجديدة املجتمع السوري، وخلقت نمط

 
، ا من السلطة املزدوجة شكال

ر علىوامل
َ
 بوصفها شقيها من األسد، ما عطل دور املؤسسات  سيط

 
لحق باملجتمع العاجز، وتعايشت تل ،فاعال

ب األسد  اهجين   اواقع  بوصفها تلك الثنائية 
 
بين التراتبية القدسية والتراتبية الوظيفية، وفق ميزان دقيق  ُيغل

 دون اإلطاحة به، ليكون سيف  من عند الحاجة،  هإحدى كفتي
 
ا على الجميع، بمن فيهم حراس ا مسلط

 لى كبش فداء وفق منظوره الخاص للمحاسبة.إصية، أو احتاج في حال اقتضت مصلحته الشخ قدسيةال

أجبرت تلك االزدواجية جميع موظفي الدولة على الدخول في لعبتها، بغض النظر عن مشيئتهم الفردية، 

 ، من خالل السباق في إظهارها، والتسبيح بها.قدسيةا إلى رصيد في تعويم الليتحولوا جميع  
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الهيئات الدينية بمثل االجتماعية التي كانت خارج املسار الوظيفي املباشر  األمر ذاته على األطر طبقوان

 لصدارة.ى الإهي املعبر الوحيد  حالأن ال سبببوالعشائرية والبدو، 

، ودفعت إلى ضمورها عند املواطن السوري، فطاعة كلها احترام الذات صور األسدية  قدسيةخنقت ال

، ضمن عالقة السيد بالعبد، فالوالء والطاعة مفروضان بال وخشيتها أمر واجب على الجميع قدسيةال

، سيكونون مؤهلين للتفوق احوافز، هما واجبان ال تساهل في تأديتهما، وحدهم أولئك الذين يظهرون مزيد  

 نيل الحظوة.في على أقرانهم 

خلي، تكريس الشعور بالضعف الدال قدسيةسطوة ال لىعالخوف الدائم املترتب  حالتعمل الضآلة و 

 غياببا من الشعور املستوى الفردي خلق نوع   فيفوهو ضعف تجلى في مستوييه الفردي والجمعي، 

من اعتماد التسلسل القدس ي، ضمن  الحصول الفعل ال بد له وحيدةالالفاعلية الذاتية، فالسبيل 

غياب أي بالجمعي  املستوى  فيالضعف  حالو حتى االلتفافية منها، فيما تجلت أا، تصريفاته، املقننة رسمي  

 حد أدواتها.أا لها أو ، ليكون تابع  قدسيةأقنية حراس البتشكيالت ال تخضع للمركز، وال يمر هرمها 

  أدت
 
ا في تكوين املجتمع السوري، هم  ما سدية، دور  األ  قدسيةال لىعبات النقص الفردية املترتبة مرك

ا بالحسد ورغبة في تحطيم الذوات خلقت حس  و من الطفولة املزمنة في وهنها، واتكاليتها،  حالوخلق 

 ا إلحساسها املشترك معها بالضآلة.املحظوظة نسبي  

ا بضرورة ا دائم  ن الدونية تملي على أصحابها تمجيد القوة ومنابعها، وتخلق شعور  إخر فآوفي جانب 

حساس التشاركي في اإل و استعادة القوة املفقودة  الوظيفة النفسية التعويضية وهَم بااللتحاق بها، لتخلق 

 التماهي معها.

 

ا:
ا
 وتدنيس املجتمع قدسيةال ثالث

في عهد حافظ األسد، فنتائج السياسة الصادرة عن املقدس يجب  ار  يكب اعاش الشارع السوري تناقض  

عظمته، لكنها في الواقع السوري الداخلي لم تكن لى عل دوتأن تكون ذات صورة براقة لتطابق صانعها، 

 كذلك، كانت ا
 

 من علنية مكتومة إلى علنية سافرة ال يمكن تغطيتها لقيم العليا تتدهور، ويعم الفساد منتقال

األسد املقدس،  فيمسبب العلة، وال يجوز بحال من األحوال أن تكون العلة  معرفةوال حجبها، فكان ال بد من 

 ثنين:التناقض وجد تصريفه في مجريين الك ذ .وسياساته، بسبب العصمة التي يحوزها

أن الخلل ال يكمن في القائد الرمز، وال في الحزب وسياساته، في الشك  شوبهايال  صورةب املجرى األول أكد 

ا إلى عتبة االمتثال والطاعة الكافية لتعاليمه، ا، وال ثقافي  نفسي   وإنما يكمن في الشعب الفاسد الذي لم يرَق 

ضرورة مللء النقص بوصفه والشعب الفاسد تأسيس مفهوم الشعب املتخلف، ل ترويجالومن هنا بدأ 

 الحاصل في مرآة الواقع املحطمة.
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ا يمكن ملقولة الشعب الفاسد   طبع 
 

أو أهل  قدسيةا من حراس اللتشمل بعض   ، إلى األعلىأن تمتد قليال

ا أنهم عادوا مصفاة االنتقاء، وخادعوا، مستغلين مناصبهم ليتكشف الحق   منالحظوة بوصفهم تسربوا 

 بعد سقوط القناع. قد ظهرت حقائقهمن إهم إلى القاع الفاسد الذي جاؤوا منه، أو بجذور 

، السياسة والواقع املر   قدسيةا من الفجوة بين ناتج الجزء   غلقتأإن كانت نظرية الشعب الفاسد قد 

يلة عاش عليه حزب البعث، وكانت كف الثاني الذي كانت املجرى فإن نظرية املؤامرة القديمة الجديدة 

ا، فالشعب الفاسد يفسح املجال مع  في آن ن بط العامال تر يا ما كان ما تبقى من تلك الفجوة، وغالب   قغال إب

 ق املشروع العظيم الذي يمثله األسد.و لتسلل بعض أصابع املؤامرة وأدواتها، لتع

، قة الدنياطبالا في وجدان املجتمع وبعض النخب املثقفة أن مكمن العلة في وهكذا كان يتأسس عميق  

قدرتهم على املواكبة،  غيابو تكوينهم الثقافي التاريخي  ةاملجتمع/ وفي التربية الذاتية، وفي طبيع في الناس/

 قدسيةتلك الطبيعة العاملة على إعادة إنتاج آليات التخلف والفساد، وهكذا، مع كل ارتفاع في منسوب ال

 العامة.كانت تتجذر الفكرة أكثر، وتغدو واحدة من املسلمات 

واملحسوبيات التي حكمت  ىوالرش املمارسات العلنية، واملعممة للفساد  بعمق تلكوما كان يعزز الفكرة 

النمط السوري من القمة إلى القاع، ليغدو التلوث الجمعي، وكأنه ميزة خلقية منبثقة من مخزون اجتماعي 

و أعنويته ورمزيته يمكن له أن يغيب ، فحافظ األسد الحاضر في كل مكان بمهبثقافي، ال عالقة للسلطة 

 .(12) فحسب شياء املخجلةيحتجب عند حضور تلك األ 

 تلك املفارقة بين املجتمع واألسد، فكل ما هو نبيل ومتأصل وجوهري يمثل األسُد  قدسيةكرست ال

ع ملجتمى الإث يعود جذره ام وسلبي وملو  ا كل ما هو هد  دالالته، وعلى النقيض تمام  على معناه، ويحوز 

 ا.ا وتاريخي  القاصر املتخلف جيني  

ا بفعل اإلكراه ومع كل ارتفاع في منسوب التقديس لألسد كان يقابله مزيد من التدنيس للمجتمع، سلوكي  

 ا بحكم التحليل العام للواقع.وقوة النمط السائد، وداللي  

 خلقت نظرية الشعب املدنس أو الفاسد 
 

من  رئيس إلى اليأسالدافع ال كانتو من القنوط العام،  حاال

، وباتت نظرية التغيير كلها ا باإلحباط العام من املمكنات املتصورةأي فكرة محتملة للتغيير، وخلقت شعور  

 فراغه  حال ،من األعلى هي املمكن الوحيد الذي ينتظره املجتمع السوري من الرئيس املقدس
 

 من قليال

 هؤالء.ى لإمشاغله في السياسية الخارجية، ويلتفت 

                                                           
فقط ألن ظاهرة تعظيم الحاكم يمكن أن تظهر وتختفي، يمكن لألسد أن يكون القائد »وادين، السيطرة الغامضة ليزا  (12)

د وتجلب املجد للسوريين، وغائب    «ا من األحداث املخجلةا عن وبريئ  الحاضر في كل مكان وهو مسؤول عن األحداث التي توح 

  .130ص
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ن تدنيس املجتمع تعدى واقعيته اإلجرائية وطبيعته الناشئة عن شبكة إعليه، يمكن القول بناء  و 

 املصالح الزبنية، ليصل إلى رمزيته القائمة على استحالة الخالص بسبب بنية املجتمع نفسه.

ن املجتمع ولهذا لم يكن من املستغرب أن يركز بشار األسد بداية عهده على النظرية الثقافية التي تدي

جاهز لها، في محاولة منه للتهرب من استحقاقات اإلصالح  غيرو ا عن فهم الديمقراطية، وتصوره قاصر  

 املزعوم، واالكتفاء بالبحث عن بدائل إدارية وتقنية ال تمس الجوهر السياس ي.

 

ا:  وصناعة التطرف قدسيةال رابعا

من  ىعلأنفسها  د  وتعاالشتباك املعرفي، بحد ذاتها سلطة معنوية لحراسة نفسها من  قدسيةأي  ؤسست

إما  :ها، ثمة خياران ال ثالث لهماجدل فيالوجود املادي وقوانين الطبيعية والفكر، فليس ثمة متسع لل

ر الرفض العام عن نفسه االنضواء تحتها أو رفضها، وألن الخيار الثاني في جمهورية األسد لم يكن متاح   ا، عب 

ا عن السلطة بل ا قداسات دينية، ولم يكن األمر غائب  املتصلة بالهوية، وهي غالب  باالنسحاب إلى القداسات 

قوى بوصفها إشرافها، ورعايتها، ما دامت هذه الهويات ال تعبر عن نفسها بوضوح سياس ي بكان يجري 

 مناوئة.

نزلة بملي، التوظيف املثا فيسدية لسلطة األ ى الإن هذه الجماعات كانت بالنسبة إا، فعلى العكس تمام  

املستوى النظري،  فياملجتمع البديل لسلطة البعث، سواء  صورةالفزاعة الدائمة للداخل والخارج، حول 

 لنظام.من اا، وتحولها إلى أذرع غير مرئية ي  اتاختراقها استخبار  العملي لجهة مأ

املنفلت في إطاره  ها تتوسل العنفوطبيعة بنيتها الفكرية، جعال ، األفق السياس ي لتلك الجماعاتغياب 

إذ تثني كل الديانات التوحيدية على معتقداتها في القوة » ، فالدين يمجد القوة،قدسيةاملحمول على ال

، وبسبب ارتباط الديانة اإلسالمية بنشوء دولتها، وتشابك املسار الديني (13) «مختلفةوالتسلط بطرق 

ا خصبة للعنف أرض   قدسيةلجماعات في الوجدت تلك ا ،الحواجز املعرفية غيابو ا، بالسياس ي تاريخي  

 املفتوح على رمزية ارتدادية في مجتمع متلون الهويات الدينية واإلثنية والعرقية.

تين، واحدة تملك زمام السلطة والعنف، يهذا املستوى اختزل الصراع في املجتمع السوري بين قدس في

من رحم الكبت السياس ي،  توأخرى استولدلشارع، وتملك من املرونة ما يكفي الدعاء الحداثة املقبولة في ا

دينية مستوحاة من املاض ي، ال سند  قدسيةاألسدية ب قدسيةوواقع الخيبات املعاصر، تحاول استبدال ال

 لها سوى ادعاء وكالتها الحصرية.

                                                           
 رف، دراسة صادرة عن مركز فيريل للدراسات برلينبين مطرقة الدين وسندان التط قدسيةلا (13)

http://firil.net/?p=2109  

http://firil.net/?p=2109
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سمتها لى خط النهاية في الدائرة املغلقة التي ر إفي املعطى املوضوعي وصل املجتمع السوري قبل الثورة 

وبات شبه مستحيل رسم مسارات جديدة إال ضمن الحلقات املرسومة  ا،ا ومعنوي  األسدية مادي   قدسيةال

األسد، هياكل تستند إلى  قدسيةا لا، مما يعني أن املتاح الوحيد هو  إعادة إنتاج هياكل مطابقة بنيوي  سابق  

 ن ممشوهة ا لها في إثبات حضورها، وهي هياكل املقدس وتتوسل العنف طريق  
ُ
درج الصورة األصلية، وت

االنخراط في اللعبة، أو بوتتوسل حصة ما  ،السلطة قدسيةا في إطارين اثنين، إما راغبة في توكيد عموم  

 املغاير، ولكنها من حيث الصورة والبنية تطابق الحيثيات التي أنتجتها. قدسيةمنبع ال سبببمناوئة لها  

 

ا:  والثورة السورية قدسيةال خامسا

والده في املظاهر الطقسية واالحتفالية، وربما حاول الحد منها مثل من الصحيح أن بشار األسد لم يبالغ 

ا ا سلطته، فهو الباحث عن شرعية ما في سلطة موروثة، لم يكن قادر   مع ابنيوي   اما، ألنها بدت تناقض   نوع 

، ولكنه يةلشخصمصلحته اى لإها حويلوت ،نفسه الزخمبا على مجاراتها على االنقالب عليها، ولم يكن قادر  

صراحة  أعلنا لسلطته، وهو ما تحدي   عديحكمه، نها مالتي انبثق  قدسيةا أن أي انتقاص من تلك الكان واعي  

وحزب البعث( ما يعني أن تخفيفه  )شخصية الرئيس الخالد، نان أحمر امن السلطة في ربيع دمشق خط

وإنما هو الكمون امللتبس في لحظة انتقال تراجيدية يعبر عنها هتاف  ا لها،مظاهر عبادة الفرد لم يكن رفض  

 .(مات امللك، عاش امللك)

ا شعار وفي اإلرهاصات األولى للثورة السورية بعد اندالع الربيع العربي الذي شكل رافعة، كان الفت  

اضية وال حاضرة، وهو شعار ال يعبر عن حقيقة م ،(الشعب السوري ما بينذل)مظاهرة الحريقة العفوية 

، وال قدسيةعلى اليش يعا للشعب السوري ضمن نظام سياس ي طبيعي ال ا مستقبلي  وإنما يستبطن تصور  

ا عن جوهر الثورة السورية بوصفها ا عند هذا الشعار سيفصح الحق  يندرج في صلبها، ولعل الوقوف ملي  

  (الكرامة)ثورة 
 

 .أوال

زية للثورة السورية في أبعادها االجتماعية واالقتصادية الرم حموالتفالكرامة يمكن أن تختزل امل

 والسياسية.

  2011ا، في آذار الحق  
 

الثالوث  على قبل أن يتبلور شعار إسقاط النظام، كان هتاف الحرية محموال

حاولت االختباء  التيالحاكمة  قدسيةا في صميمه ضد روح الوكان موجه   ،(حرية ،سورية ،هللا) املقدس

 .(بشار ،سورية ،هللا) ملنجزاملقدس اب

، (يا درعا حنا معاكي للموت) انبثق شعار جديد هتفت به املدن السورية، ،في خضم صراع املعاني ذاك

سياساتها الربط بين العجز  في سديةتوسل السلطة األ  ومثلحمل هذا الشعار أكثر من مستوى داللي، 

 جاء الفردي والعجز الجماعي، 
 
بوصفه لتضامن الجماعي، لا املنظومة، وتوكيد  ا لتلك هذا الشعار خرق
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اها حاميلإ، وعدم حاجته قدسيةشرعية تلك الفي الطعن  صور  من صورة ا، توجه ، على العكس تمام  اد  يوح ي 

قد زالت بإعالنه تمرده على  قدسيةال عوالتمفنه هو من سيحمي نفسه منها، وإن إ ؛املجتمع هنا للقول 

 إلرثها الطويل.  عبوديته

وحرقها  ،اللحظات األولى لدوس صور بشار األسد أسست ،د عموم التظاهرات في املدن السوريةوبع

نقلة بوصفها لحظة رمزية عليا، توجت بعد ذلك بمشهد تحطيم تماثيل األب املنصوبة في الساحات العامة، 

 سياسات الطغيان نوعية في مسار الثورة السورية ووعيها، من كونها ثورة ضد سياسات االبن، إلى ثورة ضد

ا لصور وجذوره الراسخة منذ عقود،  ،بصوره كلها   قدسيةال ورفض 
 
 .كلها فة لهاملغل

ورفض قداستها املنصوبة،  ،القطيعة مع الرموز السابقة صورة من صور  ىكان رفع علم االستقالل أول

 
 
 ا عن رموز بديلة في إطار التوافق الوطني الجامع.بحث

 قدسيةفي مواجهة ال (حروب املعاني)ة اشتباكها الرمزي مع السلطة ضمن دالل اتحملت أسماء الُجمع

جمعة صالح العلي، جمعة سلطان باشا األطرش، ) من الرموز التوافقية ااألسدية، وقدمت في بدايتها كثير  

مع انتشار العسكرة في دخلت في مسار رمزي مغاير ، لكنها وغيرها (جمعة الجمعة العظيمة، جمعة آزادي

 .الواقع سبببرة السورية الثو 

ا أمام استكمال حرب ا عالي  ساتر   بنتو ، كلها تقدمت رمزية أسماء األلوية املتشكلة على الرموز األخرى 

الرموز واملعاني بين فريقي الثورة والسلطة، وأعطى تعريف األلوية العسكرية عن نفسها هذا املنحى، إضافة 

سلبية لشارع الثورة، واستطاع النظام الساعي منذ البدء لدمغ  إلى ممارساتها املطابقة على األرض، رمزية

 
 
 ا في مضماري الدعاية الخارجية والداخلية. الثورة بأصوليتها، أن يكسب نقاط

محتواها الرمزي للثورة السورية، مع اإلسالموفويبا العائمة في الكوكب، بتوافقت تلك الدمغة االختزالية 

 ذلك انتكاسة كبرى ضمن املعركة الرمزية مع النظام. انكو ودعمت أكثر بعد تبلور داعش، 

علم الثورة ى لإ نزلةاملمحاوالت عدة إلعادة  جرت، (14) املكثفنهاية العام املاض ي ومع الهجوم الروس ي 

ظاهرات التي ترفعه راية تمحتواه التحرري الديمقراطي، وعمت اللى عيحيل  ارمز  بوصفه شبه الغائب 

هدوء نسبية شهدتها تلك املناطق، لكن الواقع  مدة، حصل ذلك إبان عظمهام وحيدة املناطق املحررة

ة عنف املحور األسدي، إضافة إلى البنية العقائدية ملعظم األلوية املكرسة وفق الدعم املتشابك وحد  

 استكمالها. اإلقليمي حال دون نجاح الخطوة، أو

 

                                                           
  وسيا اليومر  الحر؟ين الجيش الحر؟ دلوني على الجيش أتصريح تلفزيوني لسيرغي الفروف يقول  -(14)

.https://goo.gl/pQcJDI   

https://goo.gl/pQcJDI
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املباشرة، أو تلك التي تحيل  قدسيةعن لغة ال ن النظام في خطابه كان يبتعدإا، من الصواب القول وأخير  

براعته في الديماغوجيا  سبببا ا في شقه الخارجي، وكان ينأى إعالمي  مرجع ديني، وخصوص  لى عفي األذهان 

عن تلك املمارسات والدوافع الطائفية الواضحة لفريق من داعميه، لكن مضمون ممارساته وشعاراته كان 

 
 

رئاسة بشار األسد،  ناقشةملا بموجب آلياتها، فالخط األحمر ذهني  ة رسخاملت سيةقد في كليته على المحموال

 ليس سوى تسمية معاصرة للمقدس املتعالي عن الصرف في باب السياسة.

 

 خاتمة

تكريس لالنظام السوري على قتل السياسة وإلغائها، فإنها سعت  السياسية في قدسيةبقدر ما عملت ال

بقائها، وخط الدفاع الرمزي األول لصاداتها النظرية ضد اآلخر، في كزات األساس ثقافتها واحدة من املرت

 ـا في بنيته االجتماعية واالقتصادية، قبل أن يضربها في منظومتها الرمزية، فوهو تحول ضرب املجتمع عميق  

 .ولبقائها في املقام األول  ،ولكنه ضروري لها (15) ي(ضرور قيادة البعث قد فعلت ما هو )

الشخصية لألسد  قدسيةالنسب الحقيقية ألولئك الذين صدقوا ال في جادلةمن الصعب امل سيكون 

 ا من هذه الزاوية، فليزا وادين حين شددتابنه، وربما لم يعد السؤال مطروح  باألب في حينه أو حتى اآلن 

تقبلية، إذ لم تر الصورة املس (16)«حد يصدقهاأأن عملية تقديس األسد هي عملية نفاق جماعي ألن ال »

نها لم إ ثم األجيال الالحقة، في، وتأثيرها قدسيةأغفلت مستويي النفاق االجتماعي من زاوية األبد املديد لل

د ا كافي  تعر اهتمام   اإلشارات والرموز واللغة، في تكوين طرائق التفكير ودمغ با لفعل العامل الطقس ي املوح 

ندياح التقديس ي لألسد وحلوله في جسد إهمال اال ى لإ مواقفها العامة، وهو ما دفعهاغ و صالجماعة في 

، أو عنده بنى عليه الرئيس االبن تعويض نقص كاريزما الشخصية اعام   امفهوم  بوصفه  (،الدولة السلطة)

تلك األفكار النمطية لى عالذاتية، وارتكز في سياساته، وحتى  في مواجهة الثورة،  قدسيةضعف حاصل ال

السياسية بوصفها مسلمات فكرية ثابتة، ال يمكن النظر إلى العالم إال  قدسيةال حالالعميقة التي أرستها 

 من خاللها.

نه في الواقع السوري تجاوز راهنيته لخلق إف (17)عمل قوة عقاب غير ممارسةيإذا كان التقديس السياس ي 

 ،خشية من امللكعدة تعمل على مؤازرة هياكلها، فال صور بيعيد محتواه القدس ي  (18) (نظام ذي توجه ذاتي)

الكذب »ن إي الشخصية السورية املمزقة، إذ تا قرينتامللك، وفق التعبير املعروف، بات والخشية من فقد

                                                           
 .التسلطية في سورية ،ستيف هايدمان(15)
  .السيطرة الغامضة ،ليزا وادين (16)
 ليزا وادين.  (17)
 ليزا وادين.  (18)
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وهي حال الواقع السوري ما قبل  ،(19) «ا بديلةالدائم يسحب األرض من تحت أقدامنا، وال يقدم لنا أرض  

 بعد الثورة، فحتى الذين ثارو  مشكالتهامن  ةالثورة، وواحد
 

 من تكريس نظام ا على السلطة لم يتمكنوا فعال

 الفعل العاصفة. اتورداملعاني والرموز العامة املوحدة لهم، في ظل التجاذبات 

سياسية مضادة ما هو إال تكريس لقتل السياسة العامة، وشبه  قدسيةالسياسية ب قدسيةإن دفع ال

 وإبداء الرأي، جادلةخرين من حقوقهم في املينطوي على حرمان اآل  قدسيةدفع الشر بالشر، فجوهر اللتام 

 واملشاركة بمصائرهم وفق التعددية.

 

 

 املراجع

ا(، الدكتور  والدولة، عباسهايدمان. ستيف، التسلطية في سورية: صراع املجتمع  -1 عباس )مترجم 

ا(،   (.2011دار الريس، ، )بيروت: 1طرضوان زيادة )مراجع 

ضة السياسة الخطاب والرموز في سورية املعاصرة، نجيب الغضبان وادين. ليزا، السيطرة الغام -2

ا(،  .(2010دار الريس، )بيروت:  ،1ط )مترجم 

 

                                                           

 ليزا وادين. ا (19) 
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