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 ملخص البحث
 تھدف ھذه الدراسة إلى تتبع مھددات التحدي الطائفي في سوریا من خالل ثالثة أبعاد رئیسة: 

ام منذ معي في بنیة الكیان السیاسي ببالد الشالبعد التاریخي الذي یتتبع جذور االختالل المجت
المراحل المتأخرة من الحكم العثماني، والبعد التنظیمي السیاسي الذي یحلل تكون البنیة 

العشائري في غضون نحو خمسة عقود من حكم البعث، والبعد -المؤسسیة للحكم الطائفي
یة عبر مصالحھا في المنطقة العرب اإلستراتیجي المتمثل في السیاسة الغربیة الھادفة إلى حمایة

 ترسیخ دور األقلیات.
وبعد استعراض أھم تحدیات المسألة الطائفیة الكامنة في بنیة الكیان الجمھوري منذ والدتھ؛ 
تستنتج الدراسة أن اإلدارة األمریكة قد أعادت إخراج مشروع االنتداب الفرنسي، مع اختالف 

 حلة.في التفاصیل لتتناسب مع متطلبات المر
فقد توافق الفرنسیون مع اإلنجلیز على سیاسة تفتیتیة طائفیة تمنح بمقتضاھا فلسطین للیھود، 
ولبنان للنصارى، وتقسیم ما تبقى من البالد إلى دویالت طائفیة، واستخدام التناقضات 

 المجتمعیة لمواجھة المشاعر القومیة ضد االحتالل الفرنسي.
یقوم على إضعاف مؤسسات الحكم المركزي، من خالل  أما المشروع األمریكي الیوم فإنھ

توظیف عصابات الشبیحة، وفرق النخبة العلویة، والمؤسسات األمنیة للمحافظة على 
 مصالحھا في المنطقة.

وفي الوقت الذي رأى فیھ الفرنسیون أن القضاء على الثورة السوریة األولى ووأد المشاعر 
من في تسلیح األقلیات وتسلیطھم على األغلبیة؛ ترى القومیة لدى غالبیة الشعب السوري یك
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أمریكا أن الوسیلة الوحیدة الحتواء الثورة السوریة الثانیة ھي من خالل رفع شعار "تمكین 
) وترسیخ نفوذھم وتعزیز سطوتھم المؤسسیة بدالً minority empowermentاألقلیات" (

 ن المجتمعي.من االستجابة للمطالب الشعبیة بضرورة تحقیق التواز
 التحدي الطائفي في سوریا

 أوالً: البعد التاریخي
 )1918-1861نظام "الملة" العثماني وأثره على األقلیات ( -1

اتبعت الدول العثمانیة في تعاملھا مع األقلیات الدینیة نظام "الملة" الذي منح األقلیات الدینیة 
كاألرثوذكس، والكاثولیك، والبروتستانت، واألرمن، والیھود، قضائھم المستقل وحریتھم في 

شبیھة  ةالعبادة وحفظ حقوقھم المدنیة، وكانت إدارتھم المحلیة أشبھ بالحكم الذاتي، وكانت الحال
بالنسبة للطوائف غیر السنیة حیث كانوا یتمتعون بكامل حقوقھم بالرغم من عدم االعتراف 

 )2(بھم في نظام الملل.
وكان الفرنسیون قد نجحوا في تأسیس عالقات وثیقة مع مختلف الطوائف في بالد الشام إبان 

ي بالد التغلغل البریطاني فالعقود الستة األخیرة من الحكم العثماني، وذلك في محاولة للحد من 
 الشام.

فقد لجأ الفرنسیون في بدایة األمر إلى طریق توسیع نشاطھم التعلیمي، حیث ُربطت جامعة 
، وافتتحت كلیة الحقوق في بیروت التابعة لنفس 1913القدیس یوسف بجامعة لیون عام 

ة مدرسة مھنیة الجامعة وأنیطت مھمة اإلدارة والتدریس إلى الیسوعیین، كما افتتحت كلی
 لتخریج خبراء في مجال االستثمارات الفرنسي في المنطقة كالحریر والمناجم وسكك الحدید. 
وفي الوقت الذي بدأت الكتاتیب تفقد دورھا التعلیمي بین أبناء المسلمین انتشرت مدارس 

 بیر.ك اإلرسالیات الدینیة والتبشیریة التي كانت تدار من قبل الفاتیكان وتحظى بدعم فرنسي
بالمائة من الطالب في سوریة یتمتعون بالتدریس الحكومي في  31كان  1938وبحلول عام 

بالمائة یتلقون تعلیمھم في مدارس اإلرسالیات التي كان معظم طالبھا من أبناء  58مقابل 
  )3(األقلیات.

لدولة العثمانیة ا أما من الناحیة التجاریة فقد استفادت الطوائف من سیاسة االمتیازات التي تبنتھا
في تلك الفترة وكان لھا أسوأ األثر على السكان المسلمین، ویشیر إلى ھذه األضرار فیلیب 
خوري الذي أشار إلى أن زعماء األقلیات في سوریة قد تمكنوا من استخدام مراكزھم في 

تھم ت سلطاإلدارة المحلیة وصالتھم مع أوروبا إلقامة قاعدة متینة للثروة والنفوذ. وقد تأكد
الفعالة بعد أن أصبحوا الطبقة السائدة في دمشق، ولعبوا، بوصفھم من التجار، دوراً أساسیاً 

ً إلى داخل اقتصاد أوروبا، وكانوا  باعتبارھم من -في امتصاص اقتصاد الوالیة تدریجیا
  )4(یسیطرون على السیولة النقدیة. -المرابین والمصرفیین
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ألف  95مدرسة للطوائف تضم  1214ألف تلمیذ، مقابل:  75مدارس، تضم  703كان:  1934یشیر لونغریغ إلى أن عدد المدارس الحكومیة سنة  )3(
مدراس ھولندیة،  9مدرسة إیطالیة،  20مدرسة بریطانیة،  36مدرسة أمریكیة،  99مدرسة فرنسیة،  450مدرسة أجنبیة ( 618تلمیذ، باإلضافة إلى 

مدرسة  334مدرسة للروم الكاثولیك،  149ومدرستین لكل من سویسرا والیونان). وبالنسبة لمدارس الطوائف فقد توزعت على النحو التالي: 
مدرسة  194ن األرثوذكس، امدرسة للسری 29مدرسة للروم األرثوذكس،  212 مدرسة لألرمن الكاثولیك، 20مدرسة للروم الكاثولیك،  28للموارنة، 

سوریة ولبنان )، 1978مدرسة متنوعة. انظر ستیفن لونغریغ ( 32مدرسة للدروز، باإلضافة إلى  59مدرسة للمسلمین، و 157لألرمن األرثوذكس، 
، لندن. ص.ص سوریة ولبنان) 1946. وانظر كذلك؛ ألبرت حوراني (361، تعریب بیار عقل، دار الحقیقة، بیروت، ص تحت االنتداب الفرنسي

 . 504، دمشق. ص المجتمع المدني والدولة السیاسیة في الوطن العربي)، 1997، ومسعود ضاھر (93-95
(4) بحث قدمھ فیلیب خوري للمؤتمر الدولي الثاني لبالد الشام في جامعة دمشق بتاریخ 1987، بعنوان "طبیعة السلطة السیاسیة وتوزعھا في دمشق 

1860 –  1908."  



غلت فرنسا مصالحھا التجاریة في سوریة لدعم األقلیات، ففي وفي نھایة العھد العثماني است
ألف من  14مصنعاً فرنسیاً للحریر یعمل فیھا  194، على سبیل المثال، كان ھناك 1911عام 

وقد انخرط العدید من أبناء  )5(الموارنة والروم األرثوذكس والكاثولیك وكذلك الدروز.
دیداً في مجاالت االستیراد والتصدیر وزراعة الطوائف بالعمل في المشاریع الفرنسیة وتح

 الحریر، وقام تجارھم بدور الوسیط في حركة التبادل بین السوق المحلي واألسواق األوروبیة.
، عارض الكثیر 1918وعندما قام الحكم الفیصلي على أنقاض الحكم العثماني في سوریا عام 

ومیین إلغاء نظام االمتیازات، ووقف الكثیر من أبناء األقلیات دعوة أقطاب الحكم الجدید من الق
من أبنائھم ضد مشروع الدولة، ولم تكن ھذه السلطة الجدیدة قادرة على تقدیم بدیل ناضج عن 

 النظام العثماني على الرغم من مساوئھ. 
 )1946-1920االنتداب الفرنسي ومشروع الدویالت الطائفیة ( -2

، اعتمدت فرنسا في سیاستھا االنتدابیة، التي 1920وعلى إثر انھیار الحكم الفیصلي عام 
استمرت نحو ربع قرن، على القول بأن بالد الشام لم تكن تحت حكم الدولة العثمانیة إقلیماً 
موحداً بل كانت مجموعة من الوالیات، وبالتالي فإن محاولة إنشاء سلطة مركزیة من شأنھا 

 . أن تزید من التعقیدات المرتبطة بإدارة اإلقلیم
وكان مستشار المفوضیة العلیا: روبیر دو كاي، أحد أبرز الداعین لفكرة التقسیم الطائفي لبالد 
ً من رؤیتھ بضرورة استیعاب االختالفات الدینیة والطائفیة في نظام  الشام، وذلك انطالقا

وبناء على ذلك فقد اقترح دو كاي فصل لبنان في دولة  فیدرالي تشرف على تأسیسھ فرنسا،
 )6(قلة وإنشاء ثمانیة أو تسع كانتونات في سوریة على النمط السویسري.مست

قائد جیش الشرق العام والمندوب السامي للجمھوریة الفرنسیة في  ولكن الجنرال ھنري غورو
رأى بأنھ یمكن االكتفاء بأربع حكومات مستقلة ألنھ سیكون من الصعب تحمل تكالیف  سوریا

عدد أكبر من أجھزة الحكم كما أن إدارة عدد كبیر من ھذه الدویالت الصغیرة سیكون أمراً 
ً بالنسبة لسلطة االنتداب، وانتصر في النھایة رأي غورو فتم تقسیم اإلقلیم على النحو  شاقا

 التالي: 
، وألحقت بھا أقضیة بعلبك والبقاع 1920أعلنت في أول سبتمبر سنة  لة لبنان الكبیر:دو -

 وحاصبیا وراشیا وصیدا وصور ومرجعیون وطرابلس الشام وعكار، وعاصمتھا بیروت.
، بقرار من المفوض السامي الذي نص 1920أعلنت في الثامن من سبتمبر سنة  دولة حلب: -

 وإنشاء دولة مستقلة باسمھا.على فصل والیة حلب عن سوریة 
، وتكونت من الالذقیة وجبلة 1920أعلنت في الثالث والعشرین من سبتمبر  دولة العلویین: -

 وبانیاس وصافیتا وطرطوس ومصیاف.
، وأنشئت فیھا حكومة برئاسة سلیم 1921إبریل سنة  20أعلنت في  دولة جبل الدروز: -

 األطرش، وعاصمتھا السویداء.
 التي اتخذت من العاصمة اسماً لھا.   :دولة دمشق -

ً مستقالً إلقلیم الجزیرة، وحافظ سنجق االسكندرون على   وقد مارست السلطة الفرنسیة حكما
، كما فشل مشروع الدولة األرمنیة 1939استقاللیتھ المالیة واإلداریة حتى ضمھ لتركیا سنة 
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108-111. 
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اب ومرعش وأورفا وأدنة، وذلك التي كان من المفترض أن تشمل اسكندرونة وأنطاكیة وعینت
 بسبب التقدم العسكري التركي في تلك المناطق. 

وسرعان ما أثبتت تجربة الكانتونات الطائفیة فشلھا؛ فقد كانت عملیة إنشاء خمسة أجھزة 
إداریة متكاملة من مسؤولین وموظفین وعسكریین، وتأسیس بنیة تحتیة وخدمات بلدیة وصحیة 

 ھذه الدویالت كانت عملیة باھظة التكالیف. وبریدیة في كل دولة من 
عندما ظھر  1924فانھار المشروع الفیدارلي بالتدریج، حیث انضمت دولتي حلب ودمشق في 

لسلطة االنتداب بأن نفقات الدولتین قد بلغت حداً ال تحتملھ وارداتھما. واتخذ قرار ضم مناطق 
قرار لم ینفذ بصورة فعلیة حتى عام ، ولكن ال1936الدروز والعلویین للدولة السوریة في 

، وأخذ اإلقلیم صورتھ النھائیة بدولة لبنانیة مستقلة، وبقیت الجمھوریة السوریة على 1943
 الوضع القائم الیوم.

 )1963-1946ھیمنة الطوائف على قیادة المؤسسة العسكریة بعد االستقالل ( -3
 ین ردیفتین في آن واحد: حرصت الفرنسیون خالل مرحلة االنتداب على تأسیس سلطت

ً من خالل  - ً محضا سلطة سیاسیة مدنیة ال تتبنى فكراً محدداً، بل تمارس دوراً إداریا
 نفوذھا التجاري والزراعي. 

سلطة عسكریة تتمثل في القیادة العسكریة التي كان یغلب علیھا العنصر الطائفي، حیث  -
تم تجنید أعداد كبیرة من جبل األنصاریة وجبل العرب وجبل لبنان، وأصبح غالبیة 
المنتمین إلى القوات الخاصة من الفالحین العلویین والدروز والموارنة باإلضافة إلى 

   )7(ات اإلسماعیلیة واألكراد والشراكسة.تشكیل فرق جدیدة من األقلی

وعندما انتھت حقبة االنتداب بقیت ھذه التركیبة على حالھا عقب االستقالل، فاستحوذ أبناء 
العوائل على رئاسة الجمھوریة ووزارات الحكومة وعضویة البرلمان، في حین مارس الجیش 

 سلطة واسعة وتدخل بقوة في صالحیات الحكم المدني.
لذلك االنفصام؛ فقد عانى الكیان الجمھوري منذ استقاللھ من حالة التوتر بین السلطتین،  ونتیجة

وتكرر محاوالت العسكریین في الھیمنة على الحكم المدني، حیث شھدت سوریة خالل 
خمسة انقالبات عسكریة، افتتحھا الزعیم  1954وحتى  1949السنوات الخمس الممتدة منذ 

أغسطس  14الذي شھد انقالبین آخرین في  1949، من العام مارس 30حسني الزعیم في 
دیسمبر، ولم تكد تھدأ األوضاع حتى قام أدیب الشیشكلي بانقالبھ الثاني في نوفمبر  19و

، ثم سقط نظامھ بعد ذلك بأقل من ثالث سنوات في انقالب خامس وقع في شھر فبرایر 1951
 . 1954عام 

ع زعماء االنقالبات العسكریة وقادة المجالس الحربیة ولیس من قبیل المصادفة أن یكون جمی
، من ضباط األقلیات الذین 1954-1949التي دعمت ھذه االنقالبات في سوریة خالل الفترة 

 جندتھم سلطة االنتداب الفرنسیة قبل مغادرتھا سوریا. 
قد  ،العسكري كسلطة بدیلة للحكم المدني-فالمزیج الذي صنعتھ فرنسا من العنصر الطائفي

العسكري الذي آلت إلیھ سوریا في العقد السادس -أسھم في تشیید أركان نظام الحكم الطائفي
من القرن العشرین، والذي عمل منذ األیام األولى من تأسیسھ على شل حركة المؤسسات 
الدستوریة، وتعطیل الحریات، وفرض الرقابة على الصحف وأجھزة اإلعالم، وتعزیز دور 

 الستخبارات في الحیاة العامة. أجھزة األمن وا
																																																													

 .52روت. ص ، ترجمة محمود فالحة، بیالجیش والسیاسة في سوریة)، 1969جوردون توري () 7(



؛ ظھر العنصر الكردي بصورة 1949ففي االنقالب األول الذي قاده حسني الزعیم في مارس 
واضحة في قیادة الجیش حیث كان عدد الضباط من أصول كردیة یزید عن عشرین ضابطاً 

 ) 8(منھم خمسة في القیادة العامة.

س الحربي الذي شكلھ سامي الحناوي إثر وظھر العنصر الطائفي كذلك في عضویة المجل
انقالبھ على الزعیم في شھر أغسطس من العام نفسھ؛ ومن أبرز أعضائھ: الزعیم سامي 
الحناوي (كردي)، العقید بھیج كالس (مسیحي)، العقید علم الدین قواص (علوي)، المقدم أمین 

(شركسي)، الرئیس أبو عساف (درزي)، الرئیس محمد معروف (علوي)، الرئیس خالد جادا 
 )9(حسن الحكیم (إسماعیلي)، والرئیس محمد دیاب (إسماعیلي).

؛ استحوذ أبناء األقلیات على أھم المناصب 1963حتى عام  1953وفي الفترة الممتدة ما بین 
-1953القیادیة في الجیش السوري؛ ومن أبرزھم رئیس األركان اللواء شوكت شقیر (

)، إضافة إلى العقید الدرزي 1963-1961ریم زھر الدین ()، ورئیس األركان عبد الك1956
نور الدین كنج الذي كان یقود أضخم قطعات الجیش، والضابط العلوي عزیز عبد الكریم الذي 
تبوأ منصب نائب رئیس األركان ثم أصبح وزیراً للداخلیة في حكومة بشیر العظمة سنة 

مقعبري قائد سالح الجو، واللواء ألبیر ، إضافة إلى الضباط النصارى: اللواء ودیع ال1962
عرنوق رئیس ھیئة اإلمداد والتموین، واللواء میخائیل بن أندراوس في ھیئة التدریب، 

 والضابط اإلسماعیلي حسن الحكیم. وكانوا جمیعاً أعضاء في مجلس قیادة الجیش.
الح المشاة س أما على صعید المجندین فقد كانت نسبة العلویین في الجیش السوري وخاصة في

 1955تصل إلى ثمانین بالمائة، وتشیر المصادر إلى أن عبد الحمید السراج قد اندھش في سنة 
 10بالمائة من ضباط الصف كانوا تابعین للطائفة العلویة. 65لدى اكتشافھ بأن ما ال یقل عن 
 ثانیاً: البعد التنظیمي المؤسسي

 )2000-1963مؤسسات الحكم (حكم البعث وتعزیز الھیمنة الطائفیة في  -1
قام حكم البعث من تولیھ الحكم في سوریا على ترسیخ اإلرث الفرنسي المتمثل في نظام حكم 
مدني ضعیف وأحزاب سیاسیة ال تملك نظریة سیاسیة ناضجة، في مواجھة مؤسسة عسكریة 

ھاز الحكم ج تشكل عنصر التوازن الفعلي في اإلدارة المحلیة واألمن وتبسط نفوذاً كبیراً على
المدني، وذلك باالعتماد على األقلیات الطائفیة التي استند علیھا الفرنسیون لإلضعاف من 

 المقاومة التي قامت ضد سلطة االنتداب. 
المدني -؛ بأن الشق الحزبي1963فقد أدرك قادة البعث منذ األیام األولى النقالبھم في مارس 

ر على السلطة، فأعطوا لمؤسساتھ نمطاً شكلیاً یقتصھو الحلقة األضعف بین الفئات المتصارعة 
على اإلدارة، وعززوا سلطات المؤسسة العسكریة واألمنیة في الحكم، وذلك باالعتماد على 

العشائري باعتباره الضامن األفضل للمحافظة على معادلة توازن الحكم في -العنصر الطائفي
 ر التدریجي والنضج المؤسسي.كیان جمھوري لم یتح للحكم المدني فیھ مجال التطو

ویمكن مالحظة تفوق العنصر الطائفي منذ األیام األولى لحكم البعث في تشكیلة اللجنة 
العسكریة التي تزعمت االنقالب، وعلى رأسھم: الضباط العلویون؛ محمد عمران وصالح 

																																																													
 .331، و321، بیسان للنشر والتوزیع.ص.ص وطن وعسكرمطیع السمان (د.ت.)، ) 8(

(9) Drysdale, A. (1982) 'The Syrian Armed Forces in National Politics: The Role of the Geographic and Ethnic 
Periphery', in R. Kolwicz and A. Korbonski (edits), Soldiers Peasants and Bureaucrats, London, 1982, p. 85. 

 .53، مكتبة مدبولي، القاھرة. ص. الصراع على السلطة في سوریة) 1995نیقوالوس فان دام ( 10



مد دي وأحجدید وحافظ أسد، وسلیمان حداد، وعثمان كنعان، واإلسماعیلیان: عبد الكریم الجن
 المیر، والدرزیان: سلیم حاطوم وحمد عبید. 

، نتج عنھما سلسلة تصفیات 1970و 1966وشھدت الفترة التالیة انقالبین آخرین في عامي: 
دمویة استخدمت فیھا العصبیة العشائریة والطائفیة في الصراعات الداخلیة بین أقطاب البعث 

 بصورة لم یسبق لھا مثیل.
؛ بادر الرئیس الجدید إلى ترسیخ البنیة 1970فظ أسد في السلطة عام وعلى إثر انفراد حا

الطائفیة في صفوف المؤسستین األمنیة والعسكریة؛ وربط توازن نظام الحكم  -العشائریة
بمجموعة من الفرق العسكریة واألجھزة األمنیة التي تغلغلت في أجھزة الدولة، وسیطرت 

األجھزة العنصر العلوي، حیث بلغت نسبة الضباط على الحیاة العامة، وقد تغلب في ھذه 
بالمائة، أما العشرون بالمائة األخرى فھي مقسومة بین  80العلویین في الجیش السوري نحو 

 )11(سائر طوائف المجتمع األخرى.
فقد أحاط حافظ أسد نفسھ منذ األیام األولى لتولیھ السلطة بعدد من األقارب الذین بقى بعضھم 

حتى وفاتھ، ویمكن مالحظة تولي أقارب الرئیس وأصھاره وأبناء عشیرتھ من  معھ في الحكم
المتاورة في أعلى المناصب العسكریة وأھم الفعالیات االقتصادیة، وذلك في فرقة "سرایا 

وأسند قیادتھا إلى شقیقھ رفعت، و"الحرس الجمھوري" الذي  1971الدفاع" التي أسسھا عام 
بن عم زوجتھ أنیسة مخلوف قیادتھ، و"القوات الخاصة" التي ، وأوكل إلى ا1976أسسھ عام 

أسندت قیادتھا إلى اللواء العلوي علي حیدر، ومن بعده ابن عشریتھ اللواء علي حبیب. وكذلك 
الفرق المدرعة األولى والثالثة والرابعة التي أسندت قیادتھا إلى مقربیھ إبراھیم صافي، وشفیق 

ضافة إلى المناصب القیادیة األخرى التي أسندت إلى أقاربھ فیاض وحكمت إبراھیم تباعاً، إ
مثل: اللواء علي أصالن (رئیس األركان)، واللواء علي صالح (قائد قوات الدفاع الجوي) 
واللواء عدنان بدر الحسن (قائد الفرقة التاسعة)، واللواء محمد إبراھیم العلي (قائد الجیش 

 دة المركزیة لحزب البعث.الشعبي)، وكان أغلبھم أعضاء في القیا
وكذلك كان الحال بالنسبة لألجھزة األمنیة التي تكدس عناصرھا في دمشق، وتم اختیار 

 90و 70عشائریة، وتتراوح نسبة النصیریین فیھا ما بین -منسوبیھا على أسس طائفیة
 )12(بالمائة.

في عھد  تقتصر العشائریة لم تعد-وتجدر اإلشارة إلى أن عملیة توظیف العصبیة: الطائفیة
حافظ أسد على تشكیلة األجھزة المعنیة بحمایة النظام، وإنما تم استخدامھا بطریقة ملفتة لالنتباه 
في عضویة حزب البعث وفي الوزارات ومؤسسات الدولة، القطاعات الحزبیة والسیاسیة 

اھرة صواالقتصادیة في المنشآت الحكومیة وفي القطاع الخاص، حیث شكلت صلة القرابة والم
ً في تولي المناصب الھامة في سوریة، وقد تتبعت العدید  واالنتماء العشائري عنصراً أساسیا
من المصادر اآللیة التي یتم بھا تعیین األقارب في األجھزة العسكریة والمدنیة في سوریة 

 )13(بصورة دقیقة.

																																																													
لویین فیھ المدرع الذي تبلغ نسبة الع 47یشیر فان دام إلى النسب المرتفعة في تمثیل العلویین في بعض الفرق ومنھا على سبیل المثال: اللواء  )11(

بالمائة. وكانت سرایا الدفاع نموذجاً للتمثیل العلوي  95بالمائة، وفي القوات الخاصة حوالي  80المؤلل تبلغ حوالي  21بالمائة، وفي اللواء  70حوالي 
 .170)، مرجع سابق، ص. 1995بالمائة. فان دام ( 90الكبیر في صفوفھا حیث بلغت نسبتھم حوالي 

(12) Middle East Intelligence Bulletin (2000) 'Syria's Intelligence',vol. 2, no.6, 1 July 2000. 
 انظر علي سبیل المثال: )13(

P. Gubser, 'Minorities in Power: The Alawites of Syria', in R. D. McLaurin (ed.), The political Role of Minority 
Groups in the Middle East, New York 1979. Batatu H. (1981) 'Some Observations on the Social Roots of Syria's 
Ruling Military Group and the Causes for its Dominance', Middle East Journal, vol 35 Summer 1981. 



 )2011-2000العشائریة في عھد بشار (-ترسیخ البنیة المؤسسیة للھیمنة الطائفیة -2
؛ سار الرئیس الجدید بشار على نھج والده في ترسیخ 2000وعلى إثر وفاة حافظ أسد عام 

 البنیة الطائفیة للمؤسسات األمنیة والعسكریة. 
) یمكن رسم صورة 2011-2000ومن خالل عملیة التعیینات التي أجراھا بشار خالل الفترة (

الجدید، والتي تضمنت: صھره اللواء  واضحة للمجموعة العسكریة واألمنیة حول الرئیس
آصف شوكت، ومستشاریھ للشؤون األمنیة اللوائین إبراھیم حویجة ومحمد ناصیف، 
ومستشاره للشؤون العسكریة العماد علي أصالن، ورئیس األركان العماد علي حبیب من 

وھؤالء  ،عشیرة المتاورة، وكذلك وزیري الداخلیة بالتتابع اللوائین علي حمود وغازي كنعان
جمیعاً یرتبطون ببشار من حیث القرابة أو المصاھرة أو العشیرة، بل إن دائرتھم أضیق من 
دائرة الرئیس السابق الذي كان یعمد إلى االستفادة من العشائر العلویة الحلیفة، بینما عمد بشار 

 إلى االعتماد بصورة رئیسة على صلة القرابة المباشرة أكثر من والده. 
بشار إلى شقیقھ ماھر قیادة لواء في الحرس الجمھوري ورقاه إلى رتبة عمید، أما  فقد أسند

عائلة أنیسة مخلوف (والدة بشار) فقد اتسع نفوذھا بصورة ملفتة لالنتباه؛ حیث ظھر اسم خال 
بشار محمد مخلوف، وكذلك رامي وإیھاب مخلوف الذین ھینموا على قطاعات ضخمة من 

في مجاالت البنوك، والتجار الحرة المعفاة من الضرائب، االقتصاد السوري، وخاصة 
 )14(وقطاعات االتصاالت والمواصالت.

لقد كانت فرص اإلص���الح متاحة للرئیس الجدید، لكنھ اختار ترس���یخ نظام عفى علیھ الزمن، 
ترس��خ كیان  2007ولم تعد بنیتھ قادرة على اس��تیعاب متطلبات المرحلة؛ ففي انتخابات س��نة 

الشمولیة عن طریق زیادة عدد المقاعد المخصصة لحزب البعث على حساب الجبھة السلطة 
الوطنیة والمس����تقلین، كما أعیدت مس����رحیة االنتخابات الرئاس����یة التي عملت أجھزة اإلعالم 

 واالستخبارات على إظھارھا وسط مظاھر ابتھاج زائف بفوز المرشح األوحد للرئاسة.
شمولي أرسیت وبات من الواضح أن بشاراً لن یت مكن من إحداث تغییر جذري في بینة نظام 

قواعده خالل أكثر من خمس��ة عقود، حیث یتغلغل عناص��ر حزب البعث في جمیع مؤس��س��ات 
لدولة، وتھیمن أجھزة األمن على الحیاة العامة، بینما تحافظ الفرق الطائفیة على توازن   15ا
 النظام. 

مجتمع السوري ألنھا فئات غیر منتجة، مما أدى وقد شكلت ھذه المؤسسات عبئاً كبیراً على ال
 إلى تزاید عجز الموازنة واعتمادھا على المساعدات الخارجیة والدیون.

وقد أدت حالة اإلحباط الش����عبي من تقلص فرص اإلص����الح ونمو مؤس����س����ات القمع، وزیادة 
 الحیتھ.لنظام فقد صاألعباء االقتصادیة إلى إذكاء الثورة التي ھدفت إلى ھدم البنیة المؤسسیة 

 ثالثاً: البعد اإلستراتیجي الغربي

																																																													
Hinnebusch R.A. (1990) Authoritarian Power and State Formation in B'athist Syria: Army, Party and 
Peasant. San Fransisco. 

 .169-168، الدار العربیة للعلوم، بیروت، ص.ص وراثة سوریة، اختبار بشار بالنار) 2005فالینت لیفریت () 14(
حزب البعث فرعاً ل 27عضواً عامالً، ویوجد في الجیش السوري  406047عضواً، منھم  1904580: 2000بلغ عدد أعضاء حزب البعث سنة  15
عضواً، وتشیر المعطیات إلى تغلغل الحزب في قطاعات أخرى غیر المؤسسة العسكریة،  25066حلقة حزبیة بلغ عدد أعضائھا  1656شعبة، و 212و

 56ھم حزبیون، ویبلغ عدد الحزبیین من محاضري جامعة دمشق  1307من أصل القضاة العاملین في سوریة الذین یبلغ عددھم  998حیث إن: 
بالمائة من محاضري جامعة البعث، ویھیمن الحزب  81بالمائة من محاضري جامعة تشرین، و 79بالمائة من محاضري جامعة حلب، و 54المائة، وب

، مكتبة مدبولي، القاھرة، ص. باسم األب: بشار األسد، السنوات األولى في الحكم) 2005على وسائل اإلعالم بصورة مطلقة. انظر: إیال زیسر (
124. 



مفھوم "تمكین األقلیات" باعتباره جزءاً من اإلستراتیجیة األمریكیة الجدیدة تجاه  -1
 المنطقة العربیة

تحوالً كبیراً في السیاسة األمریكیة تجاه العالم  2001مثلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
رة األمریكیة السابقة سیاسة "دعم الدیمقراطیة" في الشرق األوسط اإلسالمي؛ فقد تبنت اإلدا

باعتبارھا أحد أھم ركائز األمن القومي للوالیات المتحدة، وأفضل وسیلة لمواجھة التشدد 
 بقولھ:  2003اإلسالمي، وقد عبر الرئیس األمریكي السابق عن ذلك في خطاب لھ عام 

طرف عن غیاب الحریات في الشرق األوسط، ولكن "منذ ستین عاماً والدول الغربیة تغض ال
ھذا التغاضي لم یجلب لنا األمن، ألنھ ال یمكن تحقیق االستقرار على حساب الحریة، وسیكون 

 16من غیر المقبول بعد اآلن القبول بالوضع الحالي في المنطقة".
لمقبلة، وسرعان ما أفصحت اإلدارة األمریكیة عن رؤیتھا لمالمح المنطقة في المرحلة ا

إلى إحداث متغیرات جذریة في بنیة األنظمة العربیة وسیاساتھا  2004فدعت في مطلع 
الداخلیة، من خالل برامج دعم الدیمقراطیة التي تتضمن: عقد دورات تدریبیة، ومحاضرات 

 17تثقیفیة، وجلسات حواریة تستھدف المعارضة في البالد العربیة بشكل أساسي.
راتیجیة األمریكیة الجدیدة التي تقوم على االستفادة من التعددیة وبدأت تظھر مالمح اإلست

اإلثنیة والدینیة والطائفیة في المنطقة العربیة لترسیخ األمن القومي األمریكي، وذلك من خالل 
 ثالثة محاور رئیسة ھي:

تعزیز دور المؤسسات الدولیة في مراقبة حقوق اإلنسان في المنطقة وتوظیفھا  -1
 سیاسیةلتحقیق أغراض 

)، الھادف إلى إضعاف Democracy promotionدعم التطور الدیمقراطي ( -2
 مؤسسات الحكم الشمولي الذي ساد أنظمة المنطقة، وأصبح عصیاً على اإلصالح.

)، باعتبارھا أحد أبرز وسائل وقف Minority empowermentتمكین األقلیات ( -3
 مد الحركات اإلسالمیة وتعاظم دورھا في السیاسة.

؛ نشأت عالقة وطیدة بین 2003-2001المرحلة التمھیدیة لغزو العراق في الفترة  وفي
زعامات التنظیمات الشیعیة في العراق وأجھزة االستخبارات الغربیة من خالل التنسیق الذي 
نشأ بینھم وبین االستخبارات الغربیة في المراحل التمھیدیة لإلطاحة بنظام صدام حسین ومن 

 لي مؤسسات الحكم.ثم تمكینھم من تو
نقطة فارقة في التعاون  2002ومثّل مؤتمر لندن الذي نظمھ زلماي خلیل زاد في دیسمبر 

األمني والسیاسي بین كل من: "المجلس األعلى للثورة اإلسالمیة"، و"حزب الدعوة" مع 
 اإلدارة األمریكیة، ففي أعقاب ذلك المؤتمر عقد أقطاب المعارضة العراقیة لقاءات عدة مع

																																																													
16 George W. Bush (2003) “Remarks by the President at the 20th Anniversary of the National Endowment for 
Democracy”, Office of the White House, Press Secretary, 6th November 2003. 

): مؤسسة شبھ رسمیة، NEDیمكن الحدیث عن خمس مؤسسات رئیسة لدعم الدیمقراطیة تنشط في المنطقة، ھي: الوقف القومي للدیمقراطیة ( 17 
تھدف إلى تمویل المؤسسات الدیمقراطیة حول العالم دون الحاجة إلى الدعم الحكومي المباشر، والمعھد القومي  1983غیر ربحیة، تأسست عام 

)، وھدفھا دعم الدیمقراطیة وترسیخ مؤسساتھا في NED): مؤسسة غیر ربحیة یتمل تمویل أنشطتھا من قبل (NDIللشؤون الخارجیة ( الدیمقراطي
): منظمة مستقلة ال تتبع ألي حزب أو مؤسسة حكومیة، تحصل على تمویلھا من قبل الوقف IRIمختلف دول العالم، والمعھد الجمھوري الدولي (

یة ویھدف إلى ترسیخ مفاھیم الحریة، ودعم جھود الحكم الذاتي، وتعزیز دور القانون في مختلف دول العالم، ومبادرة الشراكة القومي للدیمقراط
): برنامج تدیره وزارة الخارجیة األمریكیة، ویھدف إلى دعم التطور السیاسي واالقتصادي والتربوي في الشرق األوسط، MEPIالشرق أوسطیة (
 ): وكالة أمریكیة فیدرالیة تھدف إلى دعم التطور السیاسي واالقتصادي في مختلف دول العالم.USAIDیة للتطویر الدولي (والوكالة األمریك

 



ً في ربط  الخارجیة األمریكیة في شیكاغو، ومارست ھذه المنظمات العراقیة درواً مھما
 18زعامات األقلیات الطائفیة في دول عربیة أخرى مع أجھزة االستخبارات الغربیة.

 وقد أكد ذلك أحد نشطائھم عندما قال: 
ي ربي، وكذلك ف"لقد أقام الناشطون الشیعة عالقات واسعة في الخارج في محیط العالم الع

المحیط الغربي، وكانت لھم مراكز نشاط في كل من لندن وواشنطن، تواصلت من خاللھا مع 
الفعالیات اإلعالمیة والصحفیة والسیاسیة ومنظمات حقوق اإلنسان، ومراكز األبحاث 

 19وأعضاء في البرلمانات وغیر ذلك".
منطقة العربیة، حیث تم اعتماد نقطة تحول في ال 2003وقد مثل الغزو األمریكي للعراق عام 

نظام سیاسي یقوم على تقسیم الحكم بین األكراد والشیعة والسنة بصورة شبھ رسمیة، وفي 
الوقت ذاتھ أصبح االنقسام العرقي والطائفي في المحافظات العراقیة أمراً ال یمكن تجاھلھ على 

 أرض الواقع.
ة، األوسط بترجیح كفة المنظمات الشیعیومنذ ذلك الحین ارتبط المشروع األمریكي في الشرق 

والدعوة إلى زیادة تمثیلھا في أنظمة اإلدارة والحكم، وذلك بعد أن قام األمریكان بالدور األكبر 
في تدمیر القدرات العسكریة العراقیة والتي كانت تمثل آلة الردع في وجھ إیران ومشروعھا 

  20التوسعي.
رامج دعم الدیمقراطیة، الحظ الباحث األمریكي وبعد ثالث سنوات من النشاط المكثف لب

ماكسمیالن أن األحزاب السنیة التي تعاملت بحذر وریبة مع ھذه البرامج قد ضعف دورھا، 
بینما انتعش نشاط المنظمات الشیعیة التي تجاوبت مع برامج دعم الدیمقراطیة وكانت المستفید 

  21األكبر منھا.
أخذت تظھر مالمح المشروع األمریكي  2007و 2003وفي المرحلة الممتدة ما بین عامي 

للشرق األوسط من خالل برامج "دعم الدیمقراطیة" التي ارتبطت ارتباطاً وثیقاً بفكرة تمكین 
األقلیات الطائفیة في أنظمة اإلدارة والحكم بدول المنطقة، فقد تحدث تقریر نشره معھد "غلوبال 

إسرائیلي یھدف إلى -بریطاني-نسیق: أمریكي؛ عن وجود ت2006ریسیرتش" في شھر نوفمبر 
تمكین األقلیات في المنطقة، وتوقع التقریر أن تشھد المرحلة المقبلة بذل جھود استخباراتیة 
لتشجیع األقلیات في المنقطة للمطالبة بكیانات سیاسیة مستقلة مما یقدم حجة قویة للتدخل 

 22الغربي في شؤون ھذه الدول لحمایة األقلیات فیھا.
وما لبث أن اتسعت مظاھر امتداد الحركات الطائفیة من خالل النشاط الحقوقي الذي حظي 
بدعم العدید من المؤسسات الرسمیة واألھلیة في الغرب؛ والتي بدأت تسوق لفكرة اضطھاد 
ً في  ً واسعا ً دبلوماسیا األقلیات في الدول العربیة، وأصبحت ھذه المجموعات تمارس نشاطا

، وتتمتع بتمثیل إعالمي كبیر، حیث تصدر منشورات في دور نشر غربیة، العواصم الغربیة

																																																													
18 Juan Cole (2003) “The United States and Shi’ite Religious Factions in Post-Ba’thist Iraq”, Middle East Journal, 
10th August 2011, pp. 543-566. 

 .2008ینایر  12) "عالقة شیعة السعودیة الخارجیة مذھبیاً وسیاسیاً". موقع الجزیرة، 2008حمزة الحسن ( 19
20 Antony Cordesman  and A. Toukan (2011) “US, Gulf and Israeli Perspectives of the Threat from Iran”, Center 
for Strategic and International Studies, January 2011. 
21 T. Maximilian, Middle East Policy, June 22nd 2007. 
22 Mahdi Darius Nazemroaya (2006) “Plans for Redrawing the Middle East”, Global Research. 18th November 
2006. 



ویشارك منسوبوھا في الكتابة الصحفیة وفي القنوات الفضائیة وغیرھا من وسائل اإلعالم 
 23الخارجي.

وقد صدرت في الوالیات المتحدة وبریطانیا مجموعة من الكتب والبحوث التي تحلل ظاھرة 
بتعزیز موقف الشیعة في العالم العربي، حیث أكدت دراسة لعضو في  اھتمام الوالیات المتحدة

مجلس العالقات الخارجیة األمریكي أن الوالیات المتحدة تعزز سیاسة تمكین الشیعة في العالم 
العربي، إذ كان لھا الفضل في تأسیس: "أول كیان عربي شیعي في العراق"، وقد فرض ذلك 

مع الشیعة في المنطقة الممتدة ما بین لبنان وباكستان، ورأت علیھا وضع سیاسة جدیدة للتعامل 
ً بتمكین الشیعة في ھذه المنطقة،  ً وثیقا الدراسة أن مصالح الوالیات المتحدة مرتبطة ارتباطا
وذلك انطالقاً من القناعة السائدة في األروقة األمنیة األمریكیة أن الشیعة لم یشكلوا أي خطر 

المتحدة كما فعلت الجماعات السنیة المتشددة كالقاعدة وطالبان، إستراتیجي على الوالیات 
واعتبرت الدارسة السیستاني أحد أكبر الداعمین للمشروع الدیمقراطي األمریكي في العراق 
التي أصبحت أول دولة عربیة یعین فیھا رئیس وزراء شیعي بصفة رسمیة، ورأت الدراسة 

ة قد أصبحت الحلیف الرئیس للوالیات المتحدة، وال أن المنظمات الشیعیة في المنطقة العربی
  24شك في أنھ سیكون لھا دور في تحجیم خطر التطرف السني.

 مؤشرات تطبیق مفھوم "تمكین األقلیات" في األزمة السوریة -2
في مقابل الجھود الغربیة لدعم األقلیات وتمكینھا في العالم العربي؛ یشن اإلعالم الغربي حملة 

التوجھات الدینیة لدى السنة في سوریا، ویشارك في ھذه الحملة أقطاب اللوبي اإلیراني ضد 
في واشنطن، والصحفیون المتعاطفون مع الكیان الیھودي، وبعض مؤسسات الیسار المعادیة 

 .للحكومات الخلیجیة الداعمة للثورة السوریة

ت مت مع ھذه الحملة، حیث نشروعلى الصعید نفسھ؛ فإن المنظمات الحقوقیة الغربیة قد تناغ
مجموعة تقاریر تتھم مقاتلي الجیش الحر بارتكاب المجازر وانتھاك حقوق اإلنسان، وتحذر 
من خطر ھذه المجموعات المسلحة على "األقلیات" التي باتت تخشى من: "ممارسات الجیش 

 الحر".

دراسة حول نشاط وقد مثلت ھذه الحملة ظاھرة دفعت بمجلة "إكسبرس" الفرنسیة إلى نشر 
الصحفیین الغربیین المدافعین عن النظام السوري، وحث دولھم على صیانة النظام القائم خوفاً 
من المجھول، والتحذیر من خطر التیارات الدینیة المتشددة في سوریا على "األقلیات" وعلى 

 25األمن اإلقلیمي.

																																																													
برامج تتبناھا مؤسسات وفي ھذه األثناء نشطت المنظمات األمریكیة في الدول العربیة لتحقیق ھذه األھداف من خالل  23

)، التي بلغت میزانیتھا السنویة في السنوات NEDالدیمقراطیة في المنطقة، ومن أبرزھا: "الوقف القومي للدیمقراطیة" (
حیث  2011، وقد تناقصت المیزانیة لعام 2010ملیون دوالر عام  118، و2009ملیون دوالر عام  115الثالث الماضیة: 

 2009) عام NED، أما بالنسبة لمنقطة الشرق األوسط وشمال أفریقیا؛ فقد بلغ مجموع ما أنفقتھ (مالیین دوالر 105بلغت: 
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24 Vali Nasr (2007) The Shia Revival how conflict will shape the Future, Norton and 
Company 
25  L’Express, October 9th 2012. 



نسان؛ بل انخرطت مجموعة ولم تقتصر الحملة على المؤسسات اإلعالمیة ومنظمات حقوق اإل
من مراكز البحث الغربیة في التحذیر من انتشار التطرف الدیني في صفوف الثوار السوریین، 
ومخاطر تنامي تلك التوجھات على أمن الوالیات المتحدة وحلفائھا في المنطقة، ومن أبرزھا: 

في سوریا" معھد دراسات الحرب في واشنطن، والذي أصدر دراسة تحت عنوان: "الجھاد 
تناولت فیھا الباحثة "إلیزابیث أوباغي" العالقة بین اإلسالم واإلرھاب، وتتبعت تغلغل عناصر 
"القاعدة" في صفوف الثوار، ثم خرجت بنتائج ال تعكس أي موضوعیة أو استیعاب لطبیعة 

 26.المجتمع السوري وبنیتھ

ر التشدد" إلى أربعة دوائفقد قسمت الدراسة غالبیة أبناء الشعب السوري من حیث مستوى "
تتضمن: "المسلمین"، ثم "اإلسالمیین"، ثم "السلفیین"، وأخیراً "الجھادیین"، وتبنت الباحثة 
مفھوم "العلمانیة" باعتباره ردیفاً لمفھوم "االعتدال"، وذلك على الرغم من اعترافھا بأن غالبیة 

ة ئبھ تدیر المناطق المحررعناصر الجیش الحر ال ینتمون إلى أي تنظیم سیاسي، وبأن كتا
 بطریقة تعكس التسامح التقلیدي الذي جبلت علیھ الشخصیة السوریة.

ودللت الباحثة على تنامي التطرف من خالل الحدیث عن انتشار سمات التدین المتمثلة في 
استخدام الكتائب شعارات تحمل معان دینیة مثل: "ال إلھ إال هللا" و"هللا أكبر"، وإطالق أسماء 

ات طابع دیني أو مستوحاة من التاریخ اإلسالمي على الكتائب المقاتلة، وبروز مظاھر التدین ذ
الشخصي لدى المقاتلین كالمحافظة على الصلوات، وإطالق اللحیة التي اعتبرتھا الباحثة إرثاً 

 "سلفیاً" یعكس التوجھات "الرادیكالیة" لدى بعض الكتائب.

ط اإلعالم الغربي التدین بالتطرف في خلط متعمد یقصد یدعونا ذلك للتأكید على خطورة رب
بھ اإلساءة إلى الغالبیة من أبناء المجتمع، ووتقدیم المبررت لتدخل القوى الغربیة في حمایة 
األقلیات ودعم مشاریع تمكینھم من مؤسسات الحكم بدعوى الخشیة على مصیرھم في حال 

 آلت السلطة إلى الغلبیة من أبناء المجتمع.

وكان أحد أبرز مستشاري وزارة الخارجیة األمریكیة قد نشر مقاالً یحلل فیھ ظاھرة 
االصطفاف الطائفي الذي ینذر بانفجار صراع إقلیمي یصعب السیطرة علیھ، ورأى الكاتب 
أن المحافظة على بنیة النظام، متمثلة في: الجیش وقوى األمن وھیمنة العنصر العشائري في 

ضامن الوحید لمنع سوریا ومحیطھا اإلقلیمي من االنزالق إلى حرب مفاصل الدولة؛ ھي ال
طائفیة، كما أنھا تمثل نقطة االلتقاء بین الساسة الغربیین والروس في حل وسط ینھي حالة 

 الجمود بمجلس األمن.

وأضاف قائالً: "إن بقاء نظام أسد القمعي العلوي بعد مغادرة بشار ھو خیار مر المذاق، لكن 
 27األخرى على أرض الواقع أسوأ من ذلك، ھذا ھو الخیار األقل سوءاً".البدائل 

																																																													
26 Elizabeth O’Bagy (2012) ‘Jihad in Syria’, Middle East security report 6, Institute for the Study of War, 
September 2012.  
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وفي إشارة إلى تبني اإلدارة األمریكیة لھذا الطرح؛ أكد وزیر الدفاع األمریكي خالل جولتھ 
؛ على ضرورة المحافظة على بنیة الجیش 2012األخیرة في المنطقة في نھایة شھر سبتمبر 

مرحلة ما بعد األسد، مشدداً على أھمیة االستفادة من التجربة ومؤسسات األمن في سوریا خالل 
 .العراقیة في ھذا الصدد

ویظھر من ھذه التصریحات مالمح سیاسة اإلدارة األمریكیة لمرحلة ما بعد بشار أسد؛ والتي 
 :تنطلق من محورین رئیسین

خالل تعزیز  ، وذلك منتبني السیاسیة التفتیتیة التي انتھجتھا اإلدارة األمریكیة في العراق -1
دور المجموعات خارج إطار الدول، والتي تقوم على أسس إثنیة ودینیة وطائفیة، وتشجیعھا 
لإلسھام في العملیة السیاسیة باعتبارھا الضامن األساس لمنع الحركات اإلسالمیة من االنفراد 

 .بالحكم

) في سوریا، العشائریة-لطائفیةالمحافظة على البنیة التحتیة للمؤسسة العسكریة واألمنیة (ا -2
باعتبارھا القوة الوحیدة التي أثبتت قدرتھا في المحافظة على أمن "إسرائیل" ومنع األزمة من 
االنتشار عبر الحدود. وال یتأتى ذلك إال من خالل إضعاف الجیش الحر، ومنع إمدادات 

 .املتحتیة لفرق النظاألسلحة النوعیة عن كتائبھ حتى ال تكون قادرة على تدمیر البنیة ا

ومن خالل استقراء المبادرات الدولیة التي تقودھا كل من الوالیات المتحدة األمریكیة، 
وبریطانیا، وفرنسا؛ یمكن القول أن ھذه الدول تسعى إلى احتواء األزمة من خالل تحقیق 

شار أسد بالتوافق مع روسیا والصین في اإلبقاء على النظام، مع تغییر قیادتھ المتمثلة في 
 وبعض قادتھ األمنیین والعسكریین.

ونظراً ألن مبادرات ھذه الدول تنطلق من تقدیر مصالحھا؛ فإنھا لم تتكمن من فھم حقیقة أن 
الثورة قد قامت ضد المنظومة الفكریة والنظام الحاكم على حد سواء، وبأن االستجابة لھواجس 

ن یق األزمة وتفجیر الموقف اإلقلیمي بدالً مالمنطلقات اإلیدیولوجیة لنظام أسد ستؤدي إلى تعم
 تأمینھ.

ففي دراسة قیمة للمكونات االعتقادیة للنظام، رأى ثیو باندوس أن الخطر الكامن في األزمة 
السوریة یتمثل في تعامل النخبة السیاسیة بالقصر الجمھوري مع الثورة وفق خلفیاتھا 

 28مرار الضغط الدولي والعقوبات االقتصادیة.االعتقادیة، والتي تزداد تطرفاً وعنفاً مع است

والحقیقة ھي أن نزوع المعارضة إلى التخفیف من حدة االحتقان الطائفي، ومحاولة احتواء 
الفتنة الطائفیة التي یؤججھا النظام قد دفعت بھم إلى تجاھل عنصر خطیر من مكونات البنیة 

تألیھ القیادة السیاسیة وازدراء معتقدات  االعتقادیة ألركان النظام، والقائمة على المغاالة في
 الغالبیة من أبناء المجتمع، وممارسة ذلك بصورة رسمیة ومنھجیة منذ مطلع الثمانینیات.
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المذھبیة في -وتؤكد العدید من الدراسات أن إفراط النظام في توظیف النزعة العشائریة
التعدیات عن اعتقاد وسبق  المؤسسة العسكریة؛ قد أوقعھ رھینة مجموعة متطرفة تمارس ھذه

 إصرار.

 النتائج
تتزاید المخاطر االجتماعیة الكامنة في سوریا بسبب عزوف السیاسیین والباحثین عن الخوض 
في إشكالیات الطائفیة ومناقشتھا في أجواء علمیة بعیدة عن الكبت أو المجاملة أو التجاھل الذي 

 شاب الكتابة التاریخیة خالل القرن الماضي. 
بعض الجماعات الطائفیة إلى وفي مقابل ھذا العزوف لدى األغلبیة من أبناء المجتمع؛ تھرع 

كسب الشرعیة واالعتراف الدولي باعتبارھا شریكاً مھماً في عملیة احتواء األزمة وإعادة بناء 
الدولة، وذلك على الرغم من التطرف الذي تتبناه ومستوى العنف الذي تمارسھ، متبعة بذلك 

ر على النسق العراقي الذي أسستھ أمریكا؛ حیث تمارس قوات "البیشمركة" الكردیة، السی
و"فیلق بدر"، و"جیش المھدي"، وبعض فرق النخبة العسكریة التي تأسست على أسس طائفیة 

 دوراً أمنیاً بارزاً بعد أن كانت مجرد مجموعات رادیكالیة خارجة عن القانون.
هللا" إدارة الشؤون األمنیة في جنوب لبنان وفي الضاحیة  وفي الوقت الذي یتولى فیھ "حزب

الجنوبیة لبیروت؛ تنادي بعض الجھات الغربیة إلى االعتراف بدور سیاسي لعصابات 
الشبیحة، وفرق النخبة العلویة والمؤسسات األمنیة في سوریا بغض النظر عن الجرائم التي 

 ال تزال ترتكبھا في حق الشعب السوري.
ظاھر العولمة والدعم الغربي وتطور وسائل التواصل االجتماعي تأثیر ھذه وقد عززت م

العناصر وقدرتھا على التعاون مع منظمات حقوق اإلنسان، ووسائل اإلعالم الخارجیة، 
ومؤسسات دعم الدیمقراطیة الغربیة، حیث تبذل مؤسسة "القرن الجدید" من خالل مكاتبھا في 

حوظة بالتعاون مع ریبال بن رفعت أسد لتعزیز دور األقلیات لندن وبغداد وتل أبیب جھوداً مل
 وتمكینھا في مرحلة ما بعد سقوط بشار.


