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بمناســبة إعــادة االنتخــاب المنتظــرة لبشــار األســد، الــذي يســتحوذ علــى الســلطة 
منــذ عــام 2000، يرجــع موقــع    » L’Orient-Le Jour « الفرنســي إلــى قصــة 
ــر  ــة 50 عامــا، عب ــذ قراب ــة "األســد"، المؤســس من ــس أشــخاص عائل ــخ( تقدي )تاري
ــا  ــز نم ــم مرك ــدم لك ــن())(. يق ــمِ األب واالب ــتان: باس ــي أسدس ــوان )ف ــة بعن مقال
لألبحــاث المعاصــرة ترجمــة لهــذه المقالــة مــع التعليــق علــى بعــض مــا ورد فيهــا 

مــن نقــاط.

فــي حــي أبــو رمانــة الراقــي، الواقــع غربــي دمشــق، اللوحــات التــي تحمــل 
صــورة رئيــس النظــام بشــار األســد كثيــرة جــدًا. فــي فيديــو تــم نشــره علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي منــذ بضعــة أيــام نــرى عشــرات اللوحــات الملونــة مــن أحجام 
ــن  ــل "نح ــة مث ــعارات مختلف ــع ش ــوري، م ــم الس ــه العل ــس، وخلف ــة للرئي مختلف
معــك حتــى النهايــة –للمــوت-". يقــول عــاء))(،27 عامــًا، الــذي غــادر مدينتــه 
ــب  ــروت "بحس ــى بي ــام 2012 إل ــوريا( ع ــرق س ــمال ش ــي ش ــزور )ف ــر ال ــة دي األصلي
مــا يعرضــه الفيديــو الــذي شــاهدته علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، هــذه 

اللوحــات هــي أكبــر بكثيــر مــن الســابق".
فــي الوقــت الــذي ُدمــر فيــه اقتصــاد البــاد بعد عشــر ســنوات مــن الحرب، يتســاءل 

الكثيــرون عــن ثمــن هــذه الحملــة في إطــار انتخابات محســومة مســبقًا))(.
 واصــًا إلــى الســلطة فــي عــام 2000 خلفــًا ألبيــه حافــظ األســد، الــذي أدار البــاد 
بقبضــة مــن حديــد لثاثــة عقــود ابتــدأت بعــد انقابــه عــام 1970، بشــار، الــذي فــاز 
بنتيجــة انتخابــات 2014 ب88⁒ مــن األصــوات، يتحضــر مــن جديــد إلعانــه منتصرًافي 

هــذه االنتخابــات الوهميــة المتكــررة منــذ 21 عامــًا))(.

88((6((/elcitra/moc.ruojeltneirol.www//:sptth :المقالة األساسية باللغة الفرنسية متوافرة عبر الرابط التالي     )((
)))     تذكر كاتبة المقال أن هذا ليس االسم الحقيقي الذي تم إخفاؤه بناًء على طلب الشخص المعني.

)))     حول هذا الموضوع يمكنكم متابعة المقالة المترجمة: "سوريا: التنافس على انتخابات رئاسية محسومة مسبقًا". 
https://nmaresearch.com/?p=(6(( :والتي سبق لمركز نما لألبحاث المعاصرة القيام بنشرها عبر الرابط التالي

)))     كما نعلم نجح بشار األسد بهذه المهزلة االنتخابية بعد أيام من كتابة هذه المقالة وبنسبة أكثر من 95⁒من أصوات 
الناخبين.

https://www.lorientlejour.com/article/1263188
https://nmaresearch.com/?p=2624
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كمــا فــي كل انتخــاب، تقديــس شــخصية رئيــس الدولــة مرئــي بشــكل خــاص. 
ملصقــات كبيــرة لصــوره، شــعارات، أغانــي وفيديوهــات، حمــات دعائيــة، كلهــا 
تؤكــد بــأن مســيرة أبيــه "حافــظ األســد" مســتمرة دائمــًا، بعــد أكثــر مــن خمســين 

ســنة مــن اســتامه للســلطة. 

" بــدأ تقديــس الشــخصية فــي زمــان حكــم حافــظ األســد، لكــن هنــاك خــاف حــول 
تحديــد تاريخــه بدقــة. التواريــخ المقترحــة هــي فــي الســنوات مــا بيــن بدايــة 
ــدن، أســتاذة  ــزا وي ــات القــرن الماضــي". كمــا تقــول لي ســبعينات وأواســط ثمانين
العلــوم السياســية فــي جامعــة شــيكاغو. تضيــف" إذا كانــت بعــض المصــادر 
الحكوميــة تؤكــد بــأن حافــظ األســد نفســه هــو الــذي أطلــق ظاهــرة )التقديــس( 
بعــد بضــع ســنوات مــن اســتامه، فــإن مصــادر أخــرى تؤكــد أن أعضــاء مــن 
الحكومــة هــم مــن أطلقــوا ذلــك، بهــدف تحويــل األنظــار عــن حقائــق األوضــاع 

ــة".  ــك الحقب فــي تل

الكاتــب باتريــك ســيل))(، فــي حديثــه عــن ســيرة األســد الذاتيــة، أكــد أن أحمــد 
اســكندر أحمــد، وزيــر اإلعــام، مــن عــام 1974 إلــى حيــن وفاتــه عــام 1982، هــو 
الــذي ابتكــر "تقديــس األســد"، لتحويــل انتبــاه الســوريين عــن المعانــاة االقتصاديــة 
وأعمــال العنــف بيــن القــوات الحكوميــة واإلخــوان المســلمين فــي ســوريا، التــي 
انتهــت بمجــزرة حمــاة 1982. توضــح ليــزا ويــدن إضافــًة إلــى ذلــك أنــه "حمــل 
ــاح  ــى االنخفــاض الشــديد فــي أســعار النفــط واالجتي ــًا عل ــك األمــر أيضــًا جواب ذل
ــي  ــد الداخل ــص التأيي ــدد بتقلي ــذي ه ــران 1982، ال ــي 4 حزي ــان ف ــرائيلي للبن اإلس

ــد للشــرق األوســط". ــذي أعطــاه لنفســه كقائ ــد المركــز ال لألســد وتهدي

))(     باتريك سيل )))0)-0)9)(: صحفي وكاتب بريطاني، متخصص في الشأن السوري، له عدة مؤلفات منها: الصراع في 
سوريا 965)، أسد سوريا: الصراع في الشرق األوسط 988). 
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مكتبة األسد... بحيرة األسد 
ــة  ــاردة منظم ــى مط ــدف إل ــذي كان يه ــان 1982، ال ــرائيلي للبن ــزو اإلس ــد الغ بع
ــان  ــي لبن ــودًا ف ــذي كان موج ــوري، ال ــش الس ــرض الجي ــطينية. تع ــر الفلس التحري
ــى  ــره عل ــا أجب ــروت، مم ــوف))( وبي ــي الش ــرائيلي ف ــوم إس ــى هج ــذ 1976 إل من
االنســحاب إلــى البقــاع. فــي نهايــة صيــف ذاك العــام، بينمــا كان المقاتلــون 
ــن  ــة م ــوات األجنبي ــاء كل الق ــوع إخ ــروت، كان لموض ــادرون بي ــطينيون يغ الفلس
لبنــان –اإلســرائيلية والســورية- أهميــة فــي ســوريا وأضعــف، فــي ذاك الوقــت، 

حافــظ األســد.

ــد المحلــي، ظهــرت معارضــة لحافــظ األســد عــام 1982 فــي حمــاة  علــى الصعي
اإلخــوان  مــن  عضــو   200 حــاول  عندمــا  بــدأت  ســوريا(،  وســط  فــي  )مدينــة 
المســلمين التظاهــر ضــد األســد ومؤيديــه فــي حــزب البعــث. حمــل المتظاهــرون 
الرايــة اإلســامية إلظهــار اســتعدادهم لتقديــم كل مــا يلــزم لاســتمرار فــي 
تحقيــق مطالبهــم. قمعــت قــوات األســد المعارضيــن لهــا ونتــج عــن ذلــك بيــن 10 

آالف إلــى 40 ألــف قتيــل بحســب التقديــرات.

ــم  ــس( والمبالغــة فيهــا، وت ــس شــخصية الرئي ــل ظاهــرة )تقدي وهكــذا زاد تفعي
تصويــره كمنقــذ للبــاد مــن األزمــات. تقــول ليــزا ويــدن بهــذا الصــدد "ظهــر تقديس 
األســد بالتدريــج كعنصــر أساســي للحيــاة السياســية فــي ســوريا المعاصــرة، وتطور 

مــع مــرور الزمــن، حتــى فــي حكــم بشــار اســتمرت هــذه الظاهــرة بالتزايــد". 

غــزا بشــار األســد بســرعة كل جوانــب المجتمــع الســوري، حيــث ظهــر على شاشــات 
التلفزيــون التــي تكلمــت بدقــة عــن أعمالــه ونشــاطاته مهمــا كانــت بســيطة. تــم 
الحديــث عــن ذلــك أيضــًا فــي مختلــف الصحــف الرســمية. كان ذلــك علــى خطــى 
ــي  ــب الصحف ــة. كت ــن العام ــي كل األماك ــودًا ف ــا زال موج ــذي م ــظ ال ــه حاف أبي
دانييــل لوغــاك، مؤلــف كتــاب )ســوريا: الجنــرال األســد(: "هنــاك مكتبــة األســد فــي 

))(     الشوف هو أحد أقضية محافظة جبل لبنان الستة، عاصمته بيت الدين، تبلغ مساحته 95) كيلو متر مربع.
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ــات ســاحات  ــورة. مئ ــع ســد الث ــرة األســد فــي منب ــن. بحي دمشــق، ســاحة األمويي
تحمــل اســم األســد. آالف الشــوارع كذلــك تحمــل اســمه. ماييــن الطوابــع )ذات 
القيمــة الماليــة( التــي تحمــل صورتــه. وحتــى هنــاك قطــع نقديــة تحمــل صورتــه. 

األمــر الــذي أثــار اســتغرابًا ألنــه ال يرتبــط بتــراث ســوري وال تــراث عربــي".

ــد الــذي صنــع تقديســًا للرئيــس يمكــن  ــد العربــي الوحي صــدام حســين هــو القائ
النمــوذج  أيضــًا علــى غــرار  مقارنتــه مــع تقديــس األســد فــي ســوريا، وكان 
الســوفييتي. الشــمولية علــى طريقــة ســتالين هــي الطريقــة التــي أدار بهــا بشــار 

ــا. ــون به ــي يتباه ــال الت ــوا باألفع ــاد وقام ــم الب ــوه حك وأب

 تضيــف ليــزا ويــدن "التأكيــدات الصريحــة والخفيــة للتقديــس لــم تكــن محــدودة بل 
كانــت مؤثــرة، أنتجــت سياســة نفــاق عــام يتصــرف فيــه المواطنــون كمــا لــو أنهم 
يقدســون الزعيــم. تــم توظيــف التقديــس كآلــة للســيطرة االجتماعيــة لفــرض 
الطاعــة، تحفيــز المشــاركة، إنتــاج خطــوط موجهــة للخطابــات والشــؤون العامــة، 

وعــزل الســوريين عــن بعضهــم البعــض".
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من هو قائدك إلى األبد؟
فــي المــدارس، تقديــس األســد مرئــي بوضــوح، كمــا يخبرنــا محمــد نصــر، الناشــط 
الســوري لحقــوق اإلنســان، الاجــئ إلــى ألمانيــا منــذ عــام 2015 "كان حافــظ فــي 
كل مــكان، علــى الفــوالر الــذي نرتديــه، علــى حائــط مدرســتنا، علــى مقاعــد 

الدراســة والطــاوالت، فــي باحــة االســتراحة، وفــي الممــرات". 

ــد  ــى األب ــا إل ــا بذكــر اســمه: )قائدن ــدأ يومن ــن أن نب ــا معتادي ــف الناشــط "كن يضي
األميــن حافــظ األســد(. رددناهــا كل يــوم فــي المدرســة خــال 12 ســنة. كنــا نحفــظ 
نمــاذج مــن خطاباتــه عــن ظهــر قلــب أكثــر مــن واجباتنــا المدرســية". يتابــع قائــًا 
"فــي كل صبــاح يأخــذ أحــد المعلميــن الميكروفــون ويســألنا: مــن قائدكــم إلــى 
ــي  ــم ف ــد، ث ــظ األس ــن حاف ــد: األمي ــوت واح ــون بص ــذ يجيب ــد؟ كان كل التامي األب

وقــت الحــق، بشــار األســد". 

مــن جهتهــا تتذكــر إســراء))(، الفتــاة ذات الثاثيــن عامــًا، الاجئــة مــن حمــص إلــى 
تركيــا "كان هنــاك كتــاب عــن تمجيــد حافــظ األســد والحــروب التــي خاضهــا، ومــن 
ثــم بشــار األســد. لــم يكــن المعلمــون يقولــون كلمــة ســيئة عــن الرئيــس، لــذا كان 

هــو قدوتنــا حســبما لقنــوه لنــا".

كان الخــوف يتســلل بســرعة إلــى نفــوس طــاب المــدارس. كمــا يوضــح مــازن، 65 
عامــًا، الــذي غــادر مدينــة حمــص فــي عــام 1985 واســتقر فــي فرنســا "كنــا نشــعر 
بــأن نظامــًا ديكتاتوريــًا عســكريًا يديــر البــاد. كّنــا نحضــر دروســًا يعطيهــا عســكريون، 
نتعلــم خالهــا بشــكل خــاص دروســًا عــن حــزب البعــث"))(. ترافــق تقديــس شــخصية 

الرئيــس مــع إلغــاء جوانــب كثيــرة مــن الحريــة.

))(     تم استخدام اسم وهمي للشخص وليس اسمه الحقيقي بناًء على طلبه.
))(     المقصود بذلك دروس مادة "التربية الوطنية" التي كانت تبدأ منذ المرحلة االبتدائية، ثم تتحول إلى "التربية القومية 
االجتماعية" وتستمر حتى نهاية المرحلة الثانوية، حيث كانت مناهجها تركز على مبادئ وأفكار حزب البعث وتقديس رئيس 

الباد واالستشهاد بأقواله.
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يتابــع مــازن "لــم يكــن لنــا حــق الــكام بســوء عــن النظــام. كان الخــوف فــي كل 
مــكان، وحتــى بيــن الطــاب". يــروي مــازن بــأن "الحيطــان لهــا آذان" أصبحــت عبــارة 

يرددهــا الكثيــر مــن الســوريين.

رغــم القبضــة األمنيــة للنظــام، يتذكــر مــازن لحظــات نــادرة كان يســخر فيهــا مــن 
األوضــاع مــع بضعــة أصدقــاء "فــي كل صبــاح قبــل الدخــول إلــى الصــف، كان علينا 
ــلطة،  ــى الس ــد إل ــظ األس ــول حاف ــذ وص ــوري، ومن ــي الس ــيد الوطن ــردد النش أن ن
ظهــر شــعار جديــد للبــاد كنــا نــردده )وحــدة- حريــة- اشــتراكية(. مــع بضعــة 
أصدقــاء كنــا نقــف فــي آخــر الصــف ونســخر بصــوت منخفــض عــن طريــق اســتبدال 
الكلمــات بأســماء الحلويــات الســورية المفضلــة لدينــا )بــرازق- معمــول- غريبــة(.

األسد المقدس 
ــر، كمــا يوضــح مــازن "الــكل يجــب أن  قبضــة النظــام فــي الجامعــة محكمــة أكث

ــون، واألســاتذة".  ــدًا للنظــام: الطــاب، اإلداري يكــون مؤي

تضيــف إســراء "كل الطــاب يجــب أن ينتســبوا إلــى حــزب البعــث. وإذا لــم يفعلــوا 
ذلــك ســيكون مســتحيًا قبولهــم فــي وظيفــة عامــة بعــد حصولهــم علــى 

ــهادة". الش

ــن حافــظ األســد شــقيقه رفعــت علــى  مــن أجــل الســيطرة علــى الجامعــات، عّي
ــادة القطريــة لحــزب البعــث، األمــر الــذي  رأس مكتــب التعليــم العالــي فــي القي
جعــل مــن رفعــت ســيد الجامعــات الســورية. وهكــذا دخلــت المخابــرات إلــى الحــرم 

الجامعــي وطــردت منــه كل شــخص مشــكوك بانتمائــه أو تأييــده للنظــام. 

فــي عــام 1984، حــاول رفعــت اســتام الســلطة، مســتفيدًا مــن تــردي الحالــة 
الصحيــة لشــقيقه، الــذي كان تحــت العنايــة المشــددة فــي المشــفى منــذ 
تشــرين الثانــي 1983 بســبب أزمــة قلبيــة. وهكــذا تغيــرت طبيعــة تقديس شــخصية 

ــد رفعــت(. الرئيــس حافــظ )عن
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اســتمر ظهــور الصــور المقدســة لألســد خــال مرضــه ومحاولــة أخيه رفعت اســتام 
الســلطة عــام 1984، معــززًة رمزيــة القائــد )الــذي ال يمــوت(، بينمــا كان قريبــًا مــن 

ــوت صحيًا.  الم

خــال االســتفتاء الــذي جــرى فــي العــام التالــي، ظهــر األســد كشــخصية مقدســة 
ســتحكم )إلــى األبــد(. كمــا توضــح ليــزا ويــدن "امتــد التقديــس إلــى مســيرات تأييد 
ــدم، مــع اســتعمال  ــة )تماثيــل(، قســم الــوالء الموقــع بال شــعبية، نصــب تذكاري

المصطلــح اإلســامي المعــروف )البيعــة(". 

ــى الحــدود  ــم ظهــور حافــظ األســد كشــخص مقــدس، وصــل النظــام إل عندمــا ت
التــي يريدهــا، ولــم يكــن هنــاك داع لتغييــر مصطلحــات تقديــس األســد بعــد عــام 

.1985

بينمــا كان حافــظ األســد قــد هيــأ ابنــه األكبــر باســل لخافتــه، وأخضعــه لــدورات 
عســكرية، مــات باســل فــي حــادث ســيارة عــام 1994. كان بشــار وقتهــا طالــب طــب 
عيــون فــي لنــدن، وتــم اســتدعاؤه مباشــرة للعــودة إلــى ســوريا واتبــاع دورة فــي 

األكاديميــة العســكرية فــي حمــص. 

بعــد مــوت باســل انتشــرت بكثــرة الصــور التــي تجمــع األب ومعــه علــى اليميــن 
ابنــه األكبــر )باســل( وعلــى الشــمال ابنــه الثانــي )بشــار(. يقــول مــازن "خــال ســنة 
كان ممنوعــًا تنظيــم الحفــات، حتــى علــى نطــاق ضيــق. كان علــى كل النــاس أن 

يبكــوا بســبب مــوت باســل األســد". 

بالمقارنة مع أبيه
مــع وصــول بشــار األســد إلــى الســلطة عــام 2000، كان عمــره 34 ســنة، اعتقــدت 
ــورة  ــه بص ــار وزوجت ــر بش ــا. ظه ــن تاريخه ــدة م ــة جدي ــتفتح صفح ــا س ــوريا أنه س
عائلــة حضاريــة مثقفــة ومنفتحــة علــى العالــم. تقــول ليــزا ويــدن "الصــور األولــى 
للعائلــة الحاكمــة الجديــدة كان لهــا مفعــول الســحر. بــدا فيهــا، بالنســبة لــي 

ولكثيريــن آخريــن، تحــول كبيــر للحكــم فــي ســوريا". 
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إذا كان بشــار األســد قــد وعــد بتطبيــق اقتصــاد الســوق االجتماعــي والتحــرر 
السياســي، فــإن هــذه الوعــود تاشــت بســرعة. فــي أيلــول عــام 2000 نــادى 
مئــات الناشــطين والمفكريــن ضمــن مــا ســمي )ربيــع دمشــق( بإصاحــات عديــدة 
مــن ضمنهــا إلغــاء حالــة الطــوارئ وتفعيــل التعدديــة السياســية. فــي صيــف عــام 
ــي  ــعبية الت ــرات الش ــي للمظاه ــع الجماع ــرك. القم ــذا التح ــار ه ــع بش 2001 قم
بــدأت بعــد ذلــك بعشــر ســنوات أظهــر خطــأ رأي أولئــك الذيــن رأوا فــي بشــار األســد 

رجــًا أكثــر اعتــدااًل مــن أبيــه.

يســتمر الســوريون، حتــى المؤيــدون لألســد، فــي المقارنــة بيــن بشــار وأبيــه، 
ويعتقــدون بــأن األب كان أكثــر ذكاًء، ولــو كان موجــودًا لتعامــل مــع األحــداث 
الحاليــة بشــكل أفضــل. يوضــح محمــد نصــر ذلــك بقوله "يتمنــى المؤيــدون لو كان 
حافــظ األســد حيــًا لينقــذ البــاد. أعتقــد أن هــذه المقارنــة تخيــف بشــار وتجعلــه 

ــر وحشــية وتصميمــًا علــى التمســك بالســلطة وقمــع الشــعب".  أكث

فــي أثنــاء المظاهــرات ضــد النظــام هاجــم المتظاهــرون رمــوز تقديــس نظــام 
األســد، وقامــوا بشــكل خــاص بتدميــر تماثيــل األب. ففــي آذار 2011 تمكــن عــدة 
متظاهريــن فــي جنــوب درعــا مــن الوصــول إلــى تمثــال حافــظ قبــل أن يتــم 
ــي 300  ــم حوال ــي اعتص ــوم التال ــي الي ــام. ف ــوات النظ ــاص ق ــتهدافهم برص اس

ــام.  ــة للنظ ــعارات مناهض ــن ش ــال رافعي ــن التمث ــى م ــا تبق ــول م ــاب ح ش

فــي عــام 2019 بعــد اســتعادة قــوات النظــام مدينــة درعــا مــن أيــدي قــوات 
المعارضــة، أعــادت وضــع تمثــال لحافــظ األســد رغــم معارضــة عشــرات األشــخاص 
ــك "تماثيــل حافــظ األســد ال  ــدن حــول ذل ــزا وي ــك. تقــول لي ــن رفضــًا لذل المتجمعي
تعبــر فقــط عــن وحشــية وقمــع النظــام، بــل تشــير أيضــًا إلــى تطلعات بشــار األســد، 

الــذي يســعى دائمــًا إلــى أن يصــل تقديســه إلــى التقديــس الــذي كان ألبيــه".

رغــم ذلــك انتشــرت مؤخــرًا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي صــورة تظهــر علــم 
الثــورة مرفوعــًا فــي ســاحة المســجد العمــري، مهــد المظاهــرات فــي درعــا، في 

أعلــى الفتــة ُكتــب عليهــا "ال مســتقبل للســوريين مــع القاتــل".))(

))(     أرادت الكاتبة من ذكر هذه الحادثة في نهاية مقالتها التأكيد على استمرار الثورة في سوريا، حتى في المناطق 
التي يسيطر عليها النظام، ورغم قبضته األمنية الشديدة وتقديس المؤيدين لرئيسهم.
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