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في سوریا "، یثیر الدكتور بشیر زین العابدین قضیة  في محاولتھ النقدیة " الجیش والسیاسة
المواطنة والدولة في سوریا، واثر ذلك على المؤسسة  تفوق الوعي الطائفي على سؤال
االنتداب الفرنسي وحتى الفترة الراھنة، كما ویعرض مرحلة  العسكریة ونظام الحكم فیھا منذ
التي یحددھا بانھیار الخالف العثمانیة، وعجز السلطة  ھذا الوعي، للحظة التاریخیة التي شكلت

 .ومن بعدھا االنتدابیة، في تبني نظریة أیدلوجیة ناضجة وبدیلة الفیصلیة بعد ذلك،

الطائفیة وإثارة  سیاسة فرض الكانتونات فقد عمد االنتداب الفرنسي منذ دخولھ سوریا إلى
تأكید خصوصیتھا  النزعات االنفصالیة فیھا، حیث كانت ترغب ھذه األقلیات في نفس الوقت
السوري، كما عمل  بعد انھیار الخالفة العثمانیة، وترسیخ انفصالھا عن غالبیة المجتمع

قلیات، وحشدھا كمعارضة ضد األ االنتداب على ترسیخ الثقافة الطائفیة، وتضخیم مظالم أبناء
بین أبناء المجتمع السوري، وظھور  األغلبیة السنیة، ما أدى إلى عرقلة فرص تحقیق التجانس

الجمھوري الذي َزرع فیھ بذور الفتنة  ھویات متعددة وانتماءات متضاربة داخل الكیان
 .واالنقسام

نخراط في التشكیالت ) على اال1945 -1920ھذا االنقسام، تشجیع االنتداب ( وقد ُعزز
التي اشرف على تدریبیھا االنتداب ذاتھ مثل:"جیش الشرق" ، و" قوات الشرق "  العسكریة
 األقلیات مثل: النصارى، والعلویون، والدروز، واالسماعلیون، والنصیریون، ألبناء

بتكلیفھا،  والمتاولة...الخ ، وأردفھ بتسلیم أبناء الطوائف أرقى المناصب في الحكومات التي أمر
 .منھا وتحریضھم على مقاتلة األغلبیة السنیة التي كان جل صفوف المقاومة

الزمنیة فیما بعد خروجھ لزعزعة  كان لھذا اإلرث القاتم الذي خلفة االنتداب امتداداتھ
األقلیات، ما أدى إلى ھشاشة النظام المدني  االستقرار في سوریا، إذ بقي الجیش رھینة بأیدي

وھو ما یفسر بدوره، قیام ضباط الجیش بشن  الذي كان تبعا لسیاسات الجیش ،في سوریا 
األمور في الدولة، وھو ما یفسر أیضا، انفراط عقد  سلسلة من االنقالبات العسكریة لتسلم زمام

القائم في سوریا حتى الیوم، واالنفاقات الضخمة التي كانت  الوحدة مع مصر، وشمولیة الحكم
الجیش وتماسك الطائفة الحاكمة ، كانا یشكالن الركن األساس في  فقوةتنفق على الجیش، 
  .تحكم سوریا، ومعیارا لقوتھا وصیرورتھا إطالة عمر أي سلطة

الدولي القائم وتنافس القطبین الرأسمالي واالشتراكي أثره اآلخر أیضا على  كما كان للوضع
ة تحت مسمى "األحزاب التقدمیة بدأت تیارات یساریة تخرج على الساحة السوری سوریا، إذ
البعث العربي االشتراكي، والحزب القومي السوري، والحزب الشیوعي، وبدأت  " مثل حزب
السوریة تتجھ بصورة متسارعة نحو الیسار على حساب األحزاب الوطنیة التقلیدیة،  السیاسة
یرات كبیرة متغ 1970وحتى نوفمبر 1963شھدت سوریا خالل الفترة الممتدة من مارس  فقد
الصعیدین المدني والعسكري في ظل ھیمنة حزب البعث، حیث أصبح المشھد السیاسي  على

سا بانقالباتھ الثالث، ومحاوالت االنقالب الثالث األخرى،  في سوریا أكثر دمویة مكرَّ



التي طالت فئات كبیرة من المجتمع السوري، واستخدمت فیھا أسلحة الجیش  والتصفیات
 .نطاق واسع في المدن السوریة ومدرعاتھ على

تبنى البعث سیاسة تھدف إلى ترسیخ حكم الحزب الواحد،  أما على الصعید السیاسي، فقد
التقلیدیة، وتحقیق دمج كامل بین مؤسسات الحكم المدني  وإلغاء جمیع األحزاب الوطنیة

أ " الجیش السیاسات من خالل قالب ایدولوجي واحد یرتكز على مبد والجیش، وثم تنفیذ ھذه
 .البعث كحزب قائد للدولة والمجتمع العقائدي " وترسیخ

التي طرأت على صعید العالقات بین الحكم والجیش فقد تغیرت مراكز  نتیجة لھذه المتغیرات
السیاسي السوري فلم یعد لرئاسة الجمھوریة أو رئاسة الوزراء أو رئاسة  القوى في المشھد
بل انتقل النفوذ الفعلي إلى األجھزة الحزبیة التي تمتعت األھمیة السیاسیة،  البرلمان تلك
أوسع من المؤسسات الدستوریة مثل: " مجلس قیادة الثورة، والقیادة القومیة،  بصالحیات
القطریة، واللجنة العسكریة، ورئاسة األركان، وأصبح بذلك رؤساء الجمھوریة  والقیادة
 تعیینھم من قبل الزعامة الدینیة والقیادةوالبرلمان، مجرد شخصیات ھامشیة یتم  والحكومة

 .العسكریة لحزب البعث

رسم سیاسة الحزب والسیطرة على أجھزتھ، حیث  لعبت اللجنة العسكریة دورا أساسیا في
والتصفیات الواسعة  1970-1963منذ الفترة  یعزي إلیھا االنقالبات التي عصفت بسوریا
نواتھا خمسة من الضباط جلھم من العلویین،  داخل الحزب في تلك الفترة، التي كان یشكل
بعد، وكان من بین ھؤالء الضبط الخمسة النقیب  انضم إلیھم آخرون من مختلف الطوائف فیما
والموقف السلبي من موضوع الوحدة بین سوریا  حافظ أسد، جمعھم السخط على میشیل عفلق،
بإذكائھ، من خالل استدعاء اللجنة العسكریة  ومصر، وتكریس التنافس الطائفي الذي قامت
عائلیة أو عشائریة لتعضید مراكزھم في  الضباط وضباط الصف الذین تربطھم أواصر
 .1963النفوذ األوسع بعد انقالب مارس  الجیش، سیما من النصیریین الشیعة الذي كان لھم

ن مقامت اللجنة العسكریة أیضا بتقویة نفوذھا حول العاصمة دمشق،  في غضون ھذه الفترة
انقالبیة داخلیة استھدفت إبعاد الضباط السنة من المواقع الحساسة في  خالل سلسلة إجراءات

 واستبدالھم بضباط علویین، وتجنید عدد كبیر من العلویین في الفرق العسكریة ذات العاصمة،
 سبعون األھمیة اإلستراتیجیة، إذ تشیر الدراسات أن التنسیب الطائفي في الجیش بلغ ما نسبتھ

 والمرشدیة، في المائة من العلویین وفصائل الشیعة األخرى، كالنصیریة، واإلسماعیلیة
 .وبعض الطوائف واألقلیات األخرى الموالیة لھا

 سلسلة من األحداث، بدأت باحتدام الصراع الطائفي داخل اللجنة العسكریة ذاتھا، مرورا بعد
ي " حیث انحاز حافظ أسد إلى بالصراع بین أمین الحافظ " سني" وصالح جدید " نصیر

صالح جدید، وانتھاء بالمعركة التي خاضھا الجیش العلوي ضد الضباط السنة بھدف  تكتل
، برز نجم حافظ أسد بعد انقالبھ 1967علیھم، ومن ثم ھزیمة ھذا الجیش في یولیو،  القضاء
آخر  سوریا منحنا ، لتتخذ السیاسة في1971نور الدین االتاسي، وتولیھ مقالید البالد عام على

 .والمدني أكثر وعیا بالمرتكز الطائفي، والبعد العائلي على مستوى السلطة بشقیھا العسكري
على فرض نظام حكم یقوم على الدمج بین  فقد عمل حافظ منذ تولیھ مقالید السلطة في سوریا

إلرث الحكم المدني، وإعادة ترسیخ ا حزب البعث والقوات المسلحة للھیمنة على مؤسسات



وأحزاب سیاسة ال تملك نظریة سیاسیة  الفرنسي، المتمثل في قیام نظام حكم مدني ضعیف
كل األجھزة المدنیة، باالستناد على  ناضجة في مواجھة مؤسسة عسكریة تبسط نفوذھا على

 1980تفجر األوضاع في سوریا في یونیو سنة  األقلیات الطائفیة، األمر الذي أدى فیما بعد إلى
المسلمین، إذ ترسخ في ھذا العمل العسكري الوعي  لجیش العلوي السوري بقمع األخوانوقیام ا

بارتكاب مجازر جماعیة وضرب السجون التي جمع فیھا  الطائفي بقوة عندما بادر ھذا الجیش
  .اآلالف من الشوارع بالدبابات

الضباط العلویون حیث عمد  لقد أوغل نظام حافظ أسد في ترسیخ خصوصیة الطائفة النصیریة،
في لبنان على شاكلة مجموعة  بالتنسیق مع االستخبارات اإلیرانیة، لتشكیل میلشیات طائفیة

مع قیام األجھزة الرسمیة  المرشدیین، وجمعیة المرتضى، وحزب هللا أخیرا، تزامن ذلك
من السوریة، كما تمكنت إیران  باستقدام رجال دین شیعة من لبنان من اجل الوعظ في القرى
وطھران، في الوقت الذي یعاقب  تأسیس وجود مرجعي لھا في دمشق، ومكاتب تمثل آیات قم

المخابرات السوریة إلى إرسال مجموعات  فیھ كل من ینتمي إلى جمعیة دینیة سنیة، كما عمدت
فیھا، وھو ما یفسر بدوره عقائدیة ھذا الجیش  من الشباب العلویین إلى إیران لتلقي التعلیم

، الذي 1980مع إیران في حربھا مع العراق سنة  الدولة التي تكرست في وقوف أسد وطائفیة
مخالفا في ذلك اإلجماع العربي ومباديء حزب البعث  كانت تربطھ معھا أمشاج عقدیة متینة،
 .أوصلتھ إلى القرار السیاسي والسلطة فیما بعد الذي أنجبھ، وشعاراتھ القومیة التي

السوري  یصبھا الباحث طیلة صفحات الكتاب على بنیة الجیش رغم كل االنتقادات التي
االنتداب وحتى  وتكوینھ العقدي وتھمیشھ للحیاة المدنیة في سوریا، منذ مراحل تأسیسھ في عھد

الطائفیة؛ حیث عمل حافظ  الفترة الراھنة التي مازال فیھا الجیش محافظا على بنیتھ العقدیة
في كیان الحزب، مستندا  ، من خالل دمجھ بین السلطاتأسد على تقویتھا بمنحنى أكثر حدة

والحزب الواحد، من أجل إطالة  على البعد الطائفي واألسري، وتكریس مفھوم الزعیم الواحد،
 السیاسي التي كان یتمتع بھا حافظ أسد، من عمر النظام، إال أن زین العابدین یعترف بالدھاء

تفویت الفرص على خصومھ، وھو ما یراه غیر و خالل قدرتھ على الجمع بین المتناقضات،
السیاسة العقدیة المطلقة، الملتفة حول إیران وحزب هللا،  قائم في سیاسة ابنھ بشار، الذي انتھج

دولیة، وقطیعة عربیة، ال تبشر بتلبیة طموحات الشعب السوري  ما أبقى سوریا في عزلة
 .البعید والشعب العربي في المنظور
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