
 1) وأثرھا في بناء الثورة"2011-1970"مرتكزات نظام الحكم السوري (
، حیث 2000-1970تتناول ھذه الدراسة تحلیل أھم مرتكزات النظام السوري إبان الفترة: 

المدنیة للحكم، بینما تولت المؤسسات العسكریة واألمنیة -مثل حزب البعث الواجھة السیاسیة
مھمة المحافظة على توازن الحكم، وتكررت ھذه االزدواجیة في الشأن االقتصادي حیث اعتمد 
ي ف النظام على فرض السیاسة االشتراكیة على المجتمع السوري، وتبني النھج الرأسمالي

تعامل الدولة مع السوق العالمیة، ونتج عن ذلك تدھور األوضاع االقتصادیة للمجتمع، ونشوء 
طبقة متمولة من أقطاب السلطة. وقد تجلت الحنكة السیاسیة لدى الرئیس السابق حافظ أسد في 

ادات رإدارتھ للسیاسة الخارجیة، وتناولھ للملفات اإلقلیمیة بدھاء عاد على الخزانة السوریة بإی
 عوضت أخطاء السیاسة االقتصادیة.

)، 2011-2000أما القسم الثاني من الدراسة فیستعرض األخطاء التي وقعت في عھد بشار (
والتي نشأت من فشل الرئیس الجدید في مواكبة المتغیرات المحلیة واإلقلیمیة، وتضییع فرص 

إلى تبني مجموعة من  اإلصالح التي كانت متوفرة لھ، وبدالً من ذلك فقد عمد النظام
اإلصالحات الوھمیة التي أدت إلى تنامي السخط الشعبي وتحولھ إلى حراك وطني شامل، 
وعلى الرغم من أن حافظ أسد قد واجھ في فترة حكمھ حركات معارضة وسخط شعبي كبیر، 
ة ضإال أن األوضاع اإلقلیمیة والدولیة أتاحت لھ وأد ھذه الحركات واالستمرار في تشدید القب

 األمنیة، وھو أمر لم یعد متاحاً في فترة حكم وریثھ بشار.
وتعّرج الدراسة في القسم الثالث على أھم المؤثرات المتوقعة على مرحلة ما بد الثورة، من 
خالل تناول إشكالیات ضعف البناء السیاسي للمجتمع السوري، ومشكلة التجانس اإلقلیمي، 

 المجتمع وبمؤسسات الحكم.فضالً عن معضلة تصحیح عالقة الجیش ب
وقد ركزت الدراسة على المؤثرات المحلیة بصورة رئیسة، ولم تتناول األوضاع اإلقلیمیة 
والمؤثرات المتوقعة النھیار النظام على القضیة الفلسطینیة، والوضع في لبنان، والعالقات مع 

 ى مستقلة.إیران، والسالم مع إسرائیل، حیث یمكن تناول ھذا الموضع في دراسة أخر
 ) وأثرھا في بناء الثورة 2011-1970مرتكزات نظام الحكم السوري (
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 أوالً: مرتكزات النظام السوري
أعلن حافظ أس������د عن حركة تص������حیحیة تھدف إلى تجاوز أخطاء  1970في ش������ھر نوفمبر 

بدأ أس������د عھده بمبادرة س������یاس������یة القت ) من حكم حزب البعث، وقد 1970-1963( :الفترة
لیة واإلقلیمیة، حیث دعا إلى التخفیف من حدة التحویل االشتراكي استحساناً في األوساط المح

 للمجتمع، وتحقیق مصالحة وطنیة بین مختلف القوى السیاسیة. 
شھر مارس  سیاسي،  1971وفي  انتُخب أسد رئیساً للبالد، وسط أجواء تبشر بتحقیق انفتاح 

 الوطنیة التقدمیة"، وتبع ذلكحیث أعلن في ش��ھر مارس من العام التالي عن تش��كیل "الجبھة 
تم  1973تطورات أخرى تھدف إلى تحقیق إص���الحات س���یاس���یة ش���املة، وفي ش���ھر مارس 

التص������ویت على دس������تور جدید، ركزت بنوده على الحریات العامة، وتش������جیع المش������اركة 
 2الشعبیة.

دأت بوفي شھر مایو من العام نفسھ دعي المواطنون السوریون النتخابات المجلس النیابي، و
تتش���كل مالمح بنیة النظام الجدید، والذي ارتكزت أعمدتھ على: ترس���یخ حزب البعث العربي 
االش�����تراكي قائداً للدولة والمجتمع، ومثلت المؤس�����س�����تان: العس�����كریة واألمنیة أعمدة توازن 

 النظام. 
عمد النظام إلى تبني مفھوم مزدوج للتطبیق اإلش����تراكي أما على الص����عید االقتص����ادي؛ فقد 

قوم على مبدأ: "اش��تراكیة المجتمع ورأس��مالیة الس��لطة"، حیث أدرك حافظ أس��د أن س��یطرة ی
السلطة على المجتمع ال یمكن أن تتم إال من خالل سیاسات التأمیم االشتراكي، في حین یمكن 

 للدولة أن تتعامل مع السوق الدولي من خالل قوانینھ وأسسھ الرأسمالیة. 
یة السوریة على أساس االستفادة من تناقضات المشھد اإلقلیمي وقامت مبادئ السیاسة الخارج

 لتحقیق األمن الداخلي، وتسخیر المواقف السیاسیة والقوة العسكریة لتحقیق مصلحة الوطن.
أصبح من الواضح أن سیاسة حافظ أسد كانت ترتكز على تطبیق ھذه  1979وبحلول عام 

 یھیمن الرئیس على أزمتھ. المحاور األربعة بھدف تشیید أركان حكم شمولي 
لكن الخطأ الذي وقع فیھ أسد ھو أنھ عمل على توریث السلطة لشاب ال یملك الحنكة السیاسیة، 
وال یستطیع اإلمساك بزمام الصالحیات الواسعة التي منحھا الدستور لوالده، فتآكلت مرتكزات 

 النظام، ونتج عن ذلك انھیار مؤسسات الحكم أمام السخط الشعبي.
 مكن تفصیل المرتكزات التي قام علیھا حكم حافظ أسد فیما یأتي: وی
 اإلیدیولوجیة-المرتكزات الحزبیة -1

                                                
ورد في البند الرابع من الدستور: "الحریة حق مقدس، والدیمقراطیة الشعبیة ھي الصیغة المثالیة التي  2 

ند نص البتكفل للمواطن ممارسة حریتھ التي تجعل منھ إنساناً كریماً قادراً على العطاء والبناء"، كما 
الثامن والثالثون من الدستور على أنھ: "لكل مواطن الحق في أن یعرب عن رأیھ بحریة وعلنیة، بالقول 
والكتابة وكافة وسائل التعبیر األخرى، وأن یسھم في الرقابة والنقد والبناء، وتكفل الدولة حریة الصحافة 

، بیروت، ص.ص یر في العالم العربيالدسات) 1979والطباعة والنشر وفقاً للقانون". یوسف خوري (
، وقد وردت بنود أخرى في الدستور تنص على حرمة المساكن ومنع التعذیب الجسدي 313-322

والمعنوي، والمحافظة على حریات المواطنین وكرامتھم وأمنھم. وقد دعي المواطنون للتصویت على 
 بالمائة. 97.6تور: ، وكانت النسبة المعلنة للموافقین الدس12/3/1973الدستور في 



مكانة البعث كحزب شمولي یسیطر على جمیع السلطات  1973رسخ الدستور السوري لعام 
التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة في الدولة والمجتمع، إذ نصت المادة الثامنة منھ على أن: 

زب البعث العربي االشتراكي ھو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ویقود جبھة وطنیة "ح
 تقدمیة تعمل على توحید طاقات جماھیر الشعب ووضعھا في أھداف األمة". 

وبناء على نص الدستور فقد تولى حزب البعث أغلبیة مقاعد مجلس الشعب، واستحوذ على 
الرسمیة تابعة لھ، كما أعطى میثاق الجبھة الوطنیة مجلس الوزراء، وأصبحت جمیع الصحف 

التقدمیة لحزب البعث وحده حصراً حق التنظیم والنشاط الحزبي أو التكتلي داخل الجیش 
والقوات المسلحة، وأصبح من حق القیادة القطریة لحزب البعث وحدھا ترشیح رئیس 

 الجمھوریة.
كان مغایراً للسلطات التي نص علیھا  لكن التطبیق العملي لمفھوم قیادة الحزب للمجتمع

الدستور، فقد الحظت القیادة القطریة في مرحلة مبكرة وجود فراغ إیدیولوجي لدى كوادر 
الحزب، وتحدثت في أحد تقاریرھا التنظیمیة عن غیاب التأصیل اإلیدیولوجي عند أعضاء 

زب ف الحماس للحالحزب، والتي لخصھا في: "الالمباالة، وضعف الشعور بالمسؤولیة، وضع
والتعصب لھ، واالنتھازیة، والفھم الخاطئ لممارسة الدیمقراطیة، ونمو بعض أمراض 

 3المجتمع الموروثة (أي الطائفیة واإلقلیمیة والعشائریة)".
والحقیقة ھي أن الرئیس السوري السابق، لم یكن معنیاً بترسیخ البنیة اإلیدیولوجیة والتنظیمیة 

على تشیید أركان الحكم الشمولي، الذي ال یقبل الثنائیة أو التعددیة،  للحزب، بل انصبت جھوده
شخصاً، وانتخبت ھذه اللجنة من  75إذ تم اختزال قیادة الحزب في لجنة مركزیة تتكون من 

  4عضواً، ولم تعد تُعقد مؤتمرات الحزب إال نادراً. 21أعضائھا قیادة قطریة تتكون من 
)؛ إلى 1984-1980قد عمد النظام السوري في الفترة: (أما على صعید عضویة الحزب؛ ف

من  3242عضو "نصیر"، و 133580تصفیة عدد كبیر من كوادره، حیث تقرر فصل 
األعضاء العاملین، وتزامنت حركة التصفیات الواسعة في جھاز الحزب مع حملة موازیة 

از حزب البعث قلیات في جھلتنسیب أبناء األقلیات الطائفیة، فقد تتبع فان دام حركة تنسیب األ
والحظ بأن احتكار البعث للحكم كان صوریاً، ولم یقصد بھ غیر تسخیر جھاز الحزب كآلیة 

 5لتوفیر قاعدة سلطویة ألبناء الطائفة.
-1985ونتیجة لھذه السیاسة فقد غاب حزب البعث عن الممارسة الفعلیة للحكم في الفترة: (

لعناصر الحزبیة واإلیدیولوجیة والتنظیمیة األخرى، )، وتفوق عنصر الفرد على جمیع ا2000
حیث ھیمنت شخصیة حافظ أسد على الحیاة العامة، وشبت أجیال كاملة تھتف "لألب القائد" 

 6وال تعرف غیره حاكماً للبالد.
                                                

، 1980، ینایر 129، العدد المناضل)، 1980التقریر التنظیمي لحزب البعث العربي االشتراكي ( )3(
 .96-95ص.ص 

، والمؤتمر القطري السابع في ینایر 1975عقد المؤتمر القطري السادس لحزب البعث في ینایر  4
، ثم توقفت المؤتمرات لمدة خمس عشرة سنة حیث عقد 1985، والمؤتمر القطري الثامن في ینایر 1980

 .2000المؤتمر القطري التاسع للحزب في یونیو 
 .185، القاھرة، ص سلطة في سوریاالصراع على ال) 1995نیقوالوس فان دام ( 5
، فإن رئیس الجمھوریة یتولى: تعیین رئیس الوزراء وأعضاء الحكومة وإقالتھم، 1973وفقاً لدستور عام  6

دون الحاجة للحصول على ثقة مجلس الشعب، ودون إلزامھم بتقدیم بیانات وزاریة للمجلس، كما أن رئیس 
ة الطوارئ، وھو قائد الجیش والقوات المسلحة، وقد حصر الجمھوریة یعلن الحرب والسلم، ویعلن حال



ونظراً لضعف البنیة التنظیمیة واإلیدیولوجیة لحزب البعث؛ فإن رھاناتھ الحقیقیة لم تكن تستند 
شعبیة أو أغلبیة تمثیل نیابي، وإنما كانت تعتمد بالدرجة األولى على المؤسسة  إلى قاعدة

العسكریة والزج بھا في أتون المعترك السیاسي، ونتج عن ذلك ظاھرتین رئیسیتین كان لھما 
 ، وھما:2011أكبر األثر في اندالع ثورة عام 

الذي أدى إلى تكییف المؤسسات الدستوریة وقوانین الدولیة فیما یتناسب  الفراغ التنظیمي: -أ
مع مواصفات الرئیس، فقد استمتع حافظ أسد خالل ثالثة عقود بصالحیات واسعة منحھا 

؛ تم تعدیل الدستور فیما یتوافق مع 2000الحزب لھ، وعندما أزفت ساعة توریث بشار عام 
سب مع متطلبات المرشح الجدید، ولیس فیما یتوافق مع عاماً) آنذاك، أي بما یتنا 34سنھ (

مصلحة البالد، وكان لسوء استخدام الصالحیات التشریعیة الدور األساس في ھدم أركان حكم 
آل أسد؛ إذ إن الدستور قد منح بشار صالحیات الحكم الشمولي، ولكن بشاراً لم یثبت الكفاءة 

 ام لھ فرصة توسیع دائرة المشاركة في الحكم.في إدارة ھذه المؤسسات، ولم تتح بنیة النظ
أدت ھشاشة البنیة اإلیدیولوجیة للحزب، إلى غیاب التطبیق الفعلي  الفراغ اإلیدیولوجي: -ب

للشعارات التي رفعھا متمثلة في: "الوحدة"، و"الحریة"، و"االشتراكیة"، إضافة إلى انحسار 
سع اإلیراني في المنطقة، مما أدى إلى شل المكون القومي إثر انحیاز النظام إلى مشروع التو

المنطلقات الفكریة للحزب، وفشل القیادتین: القومیة والقطریة، في الذب عن حیاض النظام 
 .2011العسكري الذي طالب الشعب بإسقاطھ عام -األمني

 العسكریة:-المرتكزات األمنیة -2
نظام حكم مدني ضعیف، ) 1946-1920ورثت الجمھوریة السوریة عن االنتداب الفرنسي (

 ومؤسسة عسكریة شغوفة بتولي مقالید السلطة في البالد. 
وبمجرد تولیھ الحكم؛ لم یكلّف حافظ أسد نفسھ عناء البحث عن بدائل بنیویة لترسیخ سلطتھ؛ 
فقد وجد في نمط االنتداب الفرنسي بنیة تحتیة قویة لفلسفة القمع من جھة، وكسب الشرعیة 

 خرى.الدستوریة من جھة أ
وكان النموذج الفرنسي قد قام في مرحلة االنتداب على المزج بین إثارة النعرات الطائفیة، 
واستخدام القوة العسكریة لقمع المعارضة، حیث عمد دیغول إلى إخماد الثورة السوریة التي 

 تجنید بعض أبناءولجأ إلى  7من خالل تبني سیاسة التقسیم الطائفي للبالد، 1920اندلعت عام 
األقلیات لتشكیل فرق: "القوات الخاصة"، التي قامت بمھمام: قتل المدنیین، وتعذیبھم في 

 الشوراع، وإھانتھم، وإذاللھم، نیابة عن الفرنسیین.
) على النسق نفسھ؛ إذ عمد 2000-1970وقد سارت السیاسة السوریة في عھد حافظ أسد (

حكم مدني ضعیف، وأحزاب ال تملك النظام إلى ترسیخ اإلرث الفرنسي المتمثل في: نظام 
نظریة سیاسیة ناضجة، في مواجھة مؤسسة عسكریة تشكل عنصر التوازن الفعلي في اإلدارة 
المحلیة واألمن، وذلك باالعتماد على العنصر العشائري الذي استند علیھ الفرنسیون في مرحلة 

 االنتداب. 

                                                
 30الدستور حق الترشیح لھذا المنصب بید القیادة القطریة لحزب البعث، وفعلیاً فإن المرشح الوحید لمدة 

 عاماً كان حافظ أسد.
رین من ، ودولة العلویین في الثالث والعش1920أعلن دیغول قیام: دولة حلب في الثامن من سبتمبر سنة  7

، ودولة دمشق: التي اتخذت من العاصمة 1921إبریل سنة  20، ودولة جبل الدروز في 1920سبتمبر 
 اسماً لھا، كما مارست سلطة االنتداب الفرنسیة حكماً مستقالً إلقلیم الجزیرة، وسنجق اإلسكندرون.



لقة المدني ھو الح-؛ أن الشق الحزبيلقد أدرك حافظ أسد في الثلث األخیر من القرن العشرین
ً یقتصر على  ً شكلیا األضعف بین الفئات المتصارعة على السلطة، فأعطى لمؤسساتھ نمطا
قطاع محدود في أجھزة اإلدارة والحكم، وجعل توازن النظام یقوم على فرق عسكریة، 

ائلي الع-ئريومؤسسات أمنیة تھیمن على الحیاة العامة، واعتمد في ذلك على العنصر العشا
 باعتباره العامل األكثر ضماناً في تحقیق معادلة التوازن الصعبة داخل النظام.

 ویمكن تلخیص أھم المرتكزات العسكریة واألمنیة للنظام في شقین رئیسین ھما:
، وھي مجموعة فرق عسكریة تتبع للجیش النظامي من الناحیة التنظیمیة، فرق حمایة النظام -أ

قبل القصر الجمھوري بصورة مباشرة، ویمكن مالحظة التركیز المفرط على ولكنھا تدار من 
الھاجس األمني لدى النظام الذي عمد إلى تكدیس عدد كبیر من القوات العسكریة لحمایتھ، إذ 

الحرس و 8الدفاع، سرایاإنھ قام بتجنید نحو مائة ألف مقاتل في خمس فرق رئیسة ھي: 
 12الرابعة، المدرعة والفرقة 11الثالثة، المدرعة الفرقةو 10والقوات الخاصة، 9الجمھوري،
 الشعب مع البقاء معركة تخوض التي ھي القوات ھذه أن بالذكر جدیر 13الصراع. وسرایا
 الحالي. الوقت في األعزل

، ومن أبرز أجھزتھا: إدارة األمن السیاسي، وإدارة األمن العام المؤسسة األمنیة -ب
وقسم االستخبارات الخارجیة، وفرع فلسطین)، وشعبة  (وتتضمن قسم األمن الداخلي،

المخابرات العسكریة، وإدارة المخابرات الجویة، ومكتب األمن القومي، ویبلغ قوام ھذه 
األجھزة أكثر من ثالثمائة ألف عنصر یتغلغلون في سائر مؤسسات الدولة والمجتمع، 

سب، بل یتعدى ذلك لیشمل والیقتصر دور دور المؤسسة األمنیة على الجانب األمني فح
ممارسة العمل السیاسي واإلداري في جھاز الدولة؛ حیث تمتلك أجھزة األمن وجوداً كاسحاً 
في سائر المناشط العامة، وتنبع قوتھا من انتشارھا في المجتمع والدولة، ومن إمساكھا 

ریة الذي وبالمفاصل االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، وتستمد شرعیتھا من رئیس الجمھ
 یشرف على أعمالھا من خالل مجلس األمن الوطني بالقصر الجمھوري.

إال أن سیاسة التكدیس األمني والعسكري، وابتالع مؤسسات القمع لمؤسسات اإلدارة والحكم، 
قد فشلت في تحقیق أمن النظام، فعلى الرغم من استنفاذ المقدرات االقتصادیة، وولوغ كبار 

نیة والعسكریة في الفساد؛ إال أن ھاجس انعدام األمن قد ازدادات ضباط المؤسستین: األم
سریة من سرایا الدفاع في دمشق بقیادة رفعت أسد الذي حالو  55وتیرتھ عندما انتشرت 

 .1984اإلطاحة بشقیقھ عام 
أما في عھد بشار، فقد انصب جھد القصر الجمھوري على اتخاذ اإلجراءات الكفیلة بكبح 

أحیل عدد من قادة األجھزة األمنیة إلى التقاعد، وفي  2002سات: ففي عام جماح ھذه المؤس
بالمائة  40أجریت حركة تصفیات واسعة داخل نطاق القوات المسلحة طالت حوالي  2004

) وقعت سلسلة اغتیاالت أودت بحیاة 2009-2005من ضباط القیادة في دمشق، وفي الفترة (

                                                
 ألف مقاتل. 55، وبلغ تعدادھا 1984، وتم حلھا عقب عام 1971تأسست عام  8
 ألف مقاتل. 30، ویبلغ تعدادھا 1976أسست عام ت 9

 ألف مقاتل. 15، ویبلغ تعدادھا 1968تأسست عام  10
 آالف مقاتل. 8، ویبلغ تعدادھا 1978تأسست عام  11
 آالف مقاتل. 8، ویبلغ تعدادھا 1984تأسست بعد حل سرایا الدفاع عام  12
 آالف مقاتل. 5، ویبلغ تعدادھا حوالي 1973تأسست عام  13



یة غازي كنعان، وشقیقھ علي كنعان، مما دفع بالرئیس عدد من الضباط أبرزھم: وزیر الداخل
إلعادة ھیكلة المؤسسات األمنیة وتأسیس "مجلس األمن الوطني" الحتواء ھذه الصراعات 
دون طائل، وقد استنزفت محاوالت السیطرة على ھذه الفرق جھود القصر الجمھوري، ومنعت 

بب رھا السلبي األثر األكبر في التسالبالد من فرص اإلصالح السیاسي واالقتصادي، وكان لدو
 باندالع الثورة الشعبیة األخیرة.

 المرتكزات االقتصادیة -3 
) على بناء مؤسسات 2000-1970ارتكزت السیاسة االقتصادیة للنظام السوري في الفترة: (

الحكم الشمولي، وترسیخ ھیمنة السلطة المركزیة على االقتصاد الوطني؛ فبدعوى القضاء 
طالة قام النظام بفتح باب التنسیب إلى المؤسسات األمنیة والعسكریة أمام الفائض على الب

البشري الدافق من األریاف، مما أدى إلى توسیع أجھزة القمع، وتغییر البنیة الدیمغرافیة للمدن 
السوریة، إضافة إلى ضرب القطاع الزراعي الذي تكبد خسائر ھائلة بسبب نقص الید العاملة، 

 14ملیون عامل، 1,97كان عدد القوى العاملة یقدر بنحو  1970ة حكم حافظ أسد عام ففي بدای
ملیون منھم في كوادر حزب  1,2نجحت السلطة في امتصاص أكثر من  1979وبحلول عام 

البعث، ومؤسسات األمن، والفرق الطائفیة المتمثلة في: سرایا الدفاع، والحرس الجمھوري، 
ولم تكن ھذه الطبقة معنیة بأي نمط من أنماط اإلنتاج االقتصادي، بل  15والقوات الخاصة.

 شكلت طبقة استھالكیة ضخمة تعتمد على القطاع العام.
أما المرتكز الثاني للسیاسة االقتصادیة السوریة فقد تمثل في ازدواجیة تطبیق المفھوم 

أزمة بھدف اإلمساك ب االشتراكي؛ حیث تم فرض السیاسة االشتراكیة على االقتصاد الداخلي
اإلنتاج الصناعي والزراعي للمجتمع، بینما استبعدت السلطة جمیع الحواجز والقوانین التي 
یمكن أن تعرقل مصالحھا على الصعید الخارجي، ونتج عن ذلك نشوء طبقة متمولة من أقارب 

 الرئیس وأصدقائھ.
ة بین السلطة والمجتمع؛ الباحث وكان أول من أشار إلى ھذه االزدواجیة في التطبیق االشتراكي

الفرنسیة إلیزابیث لونغونیس التي الحظت أنھ: "في الوقت الذي یستند فیھ التخطیط االقتصادي 
السوري في إطاره العام على النموذج االشتراكي من خالل إعطاء القطاع العام الدور الرئیس 

ة"، ھا إلى مفھوم: "األرباح الجانبیفي العملیة االقتصادیة؛ إال أن الفئة الحاكمة تستند من طرف
إذ تقوم من خالل تحكمھا بمقادیر األمور بمنح االمتیازات إلى أعوانھا عن طریق تجییر قطاع 

  16الدولة للقائمین علیھ من أقارب الرئیس".
وكانت النتجیة الحتمیة لھذه السیاسة ھي تدھور القطاع العام، ونشوء قطاع "شبھ خاص"، 

ثیقاً بالمجموعة المقربة من رئیس الجمھوریة، مما أدى إلى نشوء طبقة طفیلیة یرتبط ارتباطاً و
من كبار المسؤولین اغتنت غناء فاحشاً من التھریب وعموالت السمسرة واالحتكار، وغیرھا 

                                                
 20) "مصاعب قطاع الزراعة ومسألة األمن الغذائي"، مجلة الیوم السابع، 1988لعربي بن سلیمان (ا 14

 .1988یونیو 
، مكتبة مدبولي، القاھرة، ص باسم األب: بشار األسد، السنوات األولى في الحكم) 2005إیال زیسر ( 15

124. 
حیثیات األزمة وأبعادھا"، مجلة مشرق ومغرب  -) "سوریا: القطاع الصناعي1988لونغونیس ( 16

 ).109الفرنسیة، عدد (



من وسائل الكسب غیر المشروع الذي فتحھ الرئیس السوري السابق على مصراعیھ ألقاربھ 
 ومقربیھ.

لتھریب وسیلة أخرى للكسب غیر المشروع حیث نشأت عصابة "الشبیحة" كما مثلت عملیة ا
في ثمانینات القرن المنصرم وأخذت تعمل في مجال العمالت، والمتاجرة بالبضائع المدعومة، 
وفرض الضرائب غیر المشروعة، ومن ثم انخرطت في عملیات تھریب األسلحة اإلیرانیة 

 17إلى لبنان.
ت بھ ھذه المجموعة المتمولة، وعلى رأسھا أبناء أخوالھ من آل ولما تولى بشار الحكم أحاط

مخلوف، فضالً عن زعماء عصابة الشبیحة الذین شكلوا العمود الفقري لمشروع التوسع 
 اإلیراني في المنطقة. 

وكان الدور السلبي لھذه الفئة من أبرز عوامل اندالع الثورة، التي استھدفت أقطاب ھذه الطبقة 
 المتمولة في ھتافاتھا. 

 مرتكزات السیاسة الخارجیة: -4
، إثر إعالن وزیر الدفاع السوري 1967منیت الجمھوریة العربیة السوریة بھزیمة عام 
مشبوھة تناولھا العدید من الكتاب وشھود  (آنذاك) حافظ أسد سقوط القنیطرة، في ظروف

 العیان.
وعلى الرغم من النكسة الكبیرة التي سببھا فقد الجوالن؛ إال أن الرئیس السوري نجح في بناء 
أحد أھم مرتكزات سیاستھ اإلقلیمیة على ھذه الكارثة، وھي مبدأ: "الصمود والتصدي" (أو ما 

 : "المقاومة").أصبح النظام یطلق علیھ في عھد بشار مصطلح
فقد منحت واجھة: "الصمود والتصدي" للنظام السوري الشرعیة الالزمة الستمرار قانون 
الطوارئ على الصعید الداخلي، وأتاحت لھ فرص الحصول على الدعم المالي من دول 

التزمت دول الخلیج بمنح سوریا ملیاري دوالر  1978الجوار، ففي مؤتمر القمة العربیة عام 
 لمدة عشر أعوام كدعم مالي لصمودھا أمام إسرائیل.سنویاً 

ومنذ ذلك الحین أظھر حافظ أسد براعة في التالعب على التناقضات اإلقلیمیة وتوظیفھا 
لصالحھ؛ فعندما كانت السیاسة األمریكیة في عھد كارتر تركز على احتواء سوریا واستدراجھا 

ة، والحد سیاسة تحجیم الفصائل الفلسطینیبعیداً عن المعسكر الشیوعي، تبنى الرئیس السوري 
على  1976من النفوذ العراقي في لبنان، وحظیت سیاستھ بدعم غربي ملحوظ، إذ حصل عام 

ملیون دوالر لتمویل حملتھ العسكریة في لبنان، وفي الوقت ذاتھ كانت  540قروض بقیمة 
ً  100إلى  60المساعدات األمریكیة تتدفق بمعدل  ، كما قدمت الدول العربیة ملیون دوالر سنویا

 ملیون دوالر لدعم دور قوات الردع السوریة في لبنان. 500مبالغ تقدر بنحو 
وعلى الرغم من التقارب مع اإلدارة األمریكیة؛ إال أن الرئیس السوري حافظ على تعاونھ 
 العسكري مع االتحاد السوفیتي، إذ بلغت الدیون المستحقة لموسكو في منتصف الثمانینیات

 ملیار دوالر من قیمة المعدات العسكریة التي قدمت لھ بسخاء.  12نحو 

                                                
17 Sadowsky Y. M. (1987), 'Patronage and the Ba'th: Corruption and Control 
in Contemporary Syria' Arab Studies Quarterly, vol. 9, no. 4, fall 1987. p. 
454. 



وكانت سیاسة حافظ أسد تجاه إیران أكثر براعة من غیرھا؛ إذ إنھ تمكن من المحافظة على 
یرانیة اإل-عالقاتھ القویة مع دول الخلیج العربي، في الوقت الذي وقف طوال الحرب العراقیة

طھران، وعادت ھذه السیاسة على المیزانیة السوریة بكثیر من مع حلفائھ العقائدیین في 
التزمت إیران بمنح ھبة  1982المكاسب؛ فبموجب اتفاقیة أبرمت بین طھران ودمشق عام 

ملیون دوالر، إضافة إلى تقدیم كمیات أخرى بقیمة مخفضة،  200سنویة من النفط الخام بقیمة 
ت دوالر قدمتھا طھران لدمشق كقروض ملیارا 5كما بلغت قروض إیران لسوریا نحو 

 وبضائع وخدمات ومواد أولیة طوال فترة حربھا مع العراق.
وفي مطلع التسعینیات من القرن المنصرم، أرسل حافظ أسد فرقة من الجیش السوري 

، وتؤكد مصادر الخارجیة األمریكیة أن ھذه 1991للمشاركة في حرب تحریر الكویت عام 
ً طوال فترة التسعینیات،  500زانة السوریة مبلغ المناورة قد جلبت للخ ملیون دوالر سنویا

وتعھدت دول الخلیج العربي بمنح سوریا مبلغ ملیاري دوالر وفق إعالن دمشق في شھر 
 .1991مارس 

ونتیجة لبراعة الرئیس السابق في إدارة األزمات اإلقلیمیة فقد بلغت نسبة المساعدات الخارجیة 
 ع إیرادات سوریا طوال فترة الثمانینیات والتسعینیات. بالمائة من مجمو 60

إال أن بشار (الذي ورث السلطة عن والده)، لم یرث ھذه الحنكة السیاسیة: فسرعان ما خسر 
الملف اللبناني برمتھ، واضطر إلى سحب قواتھ من لبنان، وأدى سوء إدارتھ لألحداث إلى 

اخلیتھ غازي كنعان، وتصفیة عدد من ضباطھ انشقاق نائبھ عبد الحلیم خدام، ومقتل وزیر د
 .2007-2005األمنیین في ظروف غامضة خالل الفترة 

كما فقد النظام السوري زمام المبادرة على القضیة الفلسطینیة؛ إثر انخراطھ في تحالفات 
عقائدیة مع نظام الماللي بطھران و"حزب هللا" في لبنان، مما عّمق عزلتھ اإلقلیمیة والدولیة، 

أدى إلى إفالس خزانتھ، بعد توقف المساعدات العربیة، وخسرت سوریا نتیجة لتلك السیاسة و
 أصدقاءھا العرب.

 )2011ثانیاً: ضعف مرتكزات النظام وتأثیرھا على بنیة الثورة السوریة (
، اتخذ قراراً مبكراً بالركون إلى المرتكزات التي قام علیھا 2000عندما تولى بشار الحكم عام 

والده، فحافظ على الواجھة المدنیة التي یمثلھا حزب البعث في الحكومة ومجلس الشعب، حكم 
العسكري للمحافظة على توازن الحكم، واعتمد العامل -واعتمد على العنصر األمني

االقتصادي على عنصر التوریث؛ إذ ورث الجیل الجدید من أقارب بشار وأبناء خالھ ثروات 
 ل التحكم في المفاصل االقتصادیة للمجتمع.البالد، مما أتاح لھم مجا

إال أن المتغیرات اإلقلیمیة مثلت أول نكسة في سیاسة النظام السوري الذي فقد السیطرة على 
الملفات الرئیسة في المنطقة، وأخذت عوامل التعریة تنخر في بنیة النظام، حیث عصفت وفرة 

ووجد بشار نفسھ في مواجھة ثورة  وسائل االتصال، وزیادة الوعي الشعبي بحالة الجمود،
 شعبیة عارمة، تعامل معھا بالوسائل القمعیة التي اتبعھا والده في مطلع الثمانینیات.

ونتیجة لعجز النظام عن التطویر؛ ظھرت حالة السخط الشعبي في البدایة كرد فعل لسوء 
حراكاً  عة كبیرة لتشكلتعامل النظام مع الملفات المحلیة واإلقلیمیة، إال أنھا أخذت تتطور بسر

 شعبیاً منظماً یتغذى من ضعف بنیة النظام الذي قامت الثورة ضده. 
 ویمكن تلخیص أھم عناصر بنیة الثورة السوریة في النقاط التالیة:



أدى انحسار دور حزب البعث إلى فقدان النظام لقاعدتھ اإلیدیولوجیة: -تآكل البنیة الحزبیة -1
وقت الذي لم تبذل فیھ السلطة جھداً للبحث عن بدائل تنظیریة تتناسب اإلیدیولوجیة، وذلك في ال

مع متغیرات المرحلة؛ فاستمر أداء النظام على نفس وتیرة مرحلة السبعینیات من القرن 
المنصرم، وفي ھذه األثناء وقف القصر الجمھوري والمؤسسات األمنیة المحیطة موقف 

ة سنة ففي نھایتنعش حالة الجمود التي انتابتھ؛ الرافض ألي منظومة فكریة بدیلة یمكن أن 
شھدت المدن السوریة تأسیس منتدیات للحوار تنتقد األداء الحكومي وتدعو إلى تطبیق  2000

الدیمقراطیة وإطالق الحریات العامة، لكن النظام سارع بإخمادھا واعتقال أبرز شخصیاتھا 
 وإصدار أحكام قاسیة ضدھم. 
ات الحوار عبر النظام عن رغبتھ في االنفتاح وتحقیق مزید من وكبدیل ألطروحات منتدی

الحریات السیاسیة من خالل ترسیخ دور الجبھة الوطنیة التقدمیة التي تم توسیعھا وسمح 
وتأتي ھذه السیاسة من قناعة النظام بأن االنفتاح یجب أن یكون  18لبعضھا بإصدار الصحف،

 ء من خارج النظام فإنھ یحمل السمة االنقالبیة! منظماً وأن یبدأ من الداخل، ألنھ إذا جا
، حیث كانت 2003إال أن نیة االنفتاح لم تظھر خالل انتخابات مجلس الشعب في مارس 

الفرصة متاحة لبشار كي یثبت رغبتھ في تحقیق اإلصالح السیاسي، فبقي عدد أعضاء المجلس 
من حزب البعث، ولم یكن  132 عضواً من الجبھة التقدمیة منھم 167على حالھ، حیث انتخب 

ترسخ كیان السلطة الشمولیة عن طریق زیادة  2007ھناك أي تغییر یذكر، وفي انتخابات سنة 
عدد المقاعد المخصصة لحزب البعث على حساب الجبھة الوطنیة والمستقلین، وسط فتور 

 شعبي.
جیة، بصورة تدری أما في القصر الجمھوري؛ فقد أخذت دائرة بشار العسكریة واألمنیة تضیق

حیث تضمنت دائرة مستشاریھ مجموعة مغلقة من أقاربھ وأبناء عشیرتھ، وعلى رأسھم: ابن 
خالتھ عاطف نجیب، وصھره آصف شوكت، ومستشاریھ للشؤون األمنیة اللوائین إبراھیم 
حویجة ومحمد ناصیف، ومستشاره للشؤون العسكریة العماد علي أصالن، ورئیس أركانھ ثم 

عھ العماد علي حبیب، وھؤالء جمیعاً یرتبطون ببشار من حیث القرابة أو المصاھرة وزیر دفا
أو العشیرة، بل إن دائرتھم أضیق من دائرة الرئیس السابق الذي كان یقرب إلیھ بعض العشائر 
العلویة الحلیفة، بینما اقتصر اعتماد بشار على دائرة القرابة المباشرة؛ حیث أسند بشار إلى 

ر قیادة الفرقة المدرعة الرابعة، ورقاه إلى رتبة عمید، أما عائلة أنیسة مخلوف شقیقھ ماھ
(والدة بشار) فقد اتسع نفوذھا بصورة ملفتة لالنتباه، حیث ظھر اسم خال بشار محمد مخلوف، 
وكذلك رامي وإیھاب مخلوف التي بلغت ثروة أسرتھم ملیارات الدوالرات، واستغلوا روابطھم 

المكاسب االقتصادیة، ومن ذلك ھیمنتھم على المصرف العقاري، وعلى  السیاسیة لتحقیق
 19التجارة الحرة المعفاة من الضرائب في المطارات، وكذلك على قطاع االتصاالت.

                                                
أحزاب الجبھة التقدمیة بعد توسیعھا ھي: حزب البعث العربي االشتراكي، جناح الحزب الشیوعي  18

السوري برئاسة وصال بكداش، جناح الحزب الشیوعي السوري برئاسة یوسف فیصل، حزب االتحاد 
حمد، ألاالشتراكي، الحزب الوحدوي االشتراكي برئاسة فایز إسماعیل، الحزب االشتراكي برئاسة أحمد ا

الحزب الوحدوي االشتراكي الدیمقراطي المنشق عن الوحدویین االشتراكیین برئاسة فضل هللا ناصر 
 الدین، حزب الوحدة العربیة الدیمقراطي برئاسة غسان أحمد عثمان، وحزب العھد الوطني.

فالینت لیفریت (2005) وراثة سوریة، اختبار بشار بالنار، الدار العربیة للعلوم، بیروت.ص.ص  19 
168-169.  



الناتج عن عدم استیعاب النظام للتحوالت التي مر بھا القطر السوري  السخط المجتمعي: -2
، كان عدد سكان 1970)؛ فعندما وقع انقالب حافظ أسد عام 2011--1970في الفترة: (

تضاعف ھذا الرقم نحو أربعة أضعاف،  2010نسمة، وبحلول عام  6,305,000سوریا: 
إن البنیة االقتصادیة للقطر السوري نسمة، وعلى الرغم من ذلك ف 22,505,000حیث بلغ: 

لم تتواكب مع متطلبات التغییر، وانعكس ذلك على المجتمع السوري الذي عاني في عھد بشار 
 34,3إلى  2000بالمائة عام  11,5من افتقار العدالة االجتماعیة؛ فارتفع معدل الفقر من: 

عالمیاً من حیث جودة  97، حیث صنفت في سوریا في ھذا العام بالمركز 2011بالمائة عام 
 لتقدیر الناتج المحلي اإلجمالي للفرد. 111الحیاة، والمركز 

وبدالً من االھتمام بتطویر البنیة االقتصادیة والعمل على تحقیق إصالحات تخرج البالد من 
أزمتھا الخانقة، ارتكزت سیاسة النظام السوري على تشدید القبضة األمنیة لمنع انتشار مظاھر 

من حیث احترام حقوق  154الشعبي بین فئة الشباب، فانحدرت سوریا إلى المركز السخط 
 اإلنسان. 

وفي ھذه األثناء استمرت فلسفة أجھزة االستخبارات على بنیتھا "السبعینیة"، حیث قام نشاطھا 
في عھد بشار على بذل المزید من الجھود لتفكیك أحزاب المعارضة، وعزلھا عن المجتمع، 

ذه الجماعات في المنفى لمنع أي تأثیر لھا على المجتمع السوري، إال أن األحداث بل وتتبع ھ
األخیرة قد أدخلت على المعادلة السیاسیة عنصراً جدیداً لم یحسب لھ النظام أیة حساب؛ إذ 
اقتحم الشباب السوري المحاید ساحة العمل السیاسي بدافع الرغبة في التغییر السلمي، ولیس 

ء الحزبي أو اإلیدیولوجي، وھو نمط من الحراك المجتمعي الذي یصعب السیطرة بدافع االنتما
، في حین 35بالمائة من المجتمع السوري ھم دون سنة  77علیھ من الناحیة األمنیة، إذ أن 

بالمائة  66عاماً تقدر بحوالي  35و 15تقدر بعض المصادر أن نسبة الشباب السوري بین سن 
 من أبناء المجتمع.

الرغم من التطور الذي شھده المجتمع؛ إال أن أجھزة األمن ال تزال مصرة على التعامل  وعلى
معھ بأسالیب القمع المتمثلة في: حمالت االعتقال العشوائي، والعقاب الجماعي، واقتحام المدن 
وقطع الخدمات عنھا، وقتل المتظاھرین، وتعذیبھم والتنكیل بھم في الشوارع، وشن الحمالت 

یة التي تتبع نموذج "غوبلز" في العھد النازي، وما إلى ذلك من وسائل ال تجدي نفعاً اإلعالم
في السیطرة على االنفجار االجتماعي الذي تسببت بھ سلسلة من األخطاء المتراكمة عبر 

 أربعة عقود من حكم آل أسد.
ي العالم إیران فتتمثل أبرز التحوالت اإلقلیمیة في تراجع شعبیة التحوالت اإلقلیمیة:  -3

العربي، حیث بدأت الشعوب العربیة تظھر المزید من الوعي والحذر تجاه توسع النفوذ 
 اإلیراني، وما یحملھ في طیاتھ من عناصر طائفیة وشعوبیة تحت أستار المقاومة.

وتزامن التراجع اإلیراني بظھور الدور التركي، ورغبة حكومة العدالة والتنمیة في ممارسة 
یمي أكثر فاعلیة من ذي قبل، وھو أمر لم یفطن لتبعاتھ نظام بشار، الذي فشل في قراءة دور إقل

 متغیرات الوضع اإلقلیمي.
فقد فتح النظام السوري في العقد الماضي الباب على مصراعیة أما النفوذ اإلیراني، وقام 

لھا، وفي  اعةبتشجیع نشاطھ السیاسي، ووفر الدعم للخالیا الطائفیة التي اتخذت من دمشق ق
ھذه األثناء أخذت سوریا تبتعد عن شعارات القومیة العربیة التي رفعتھا في الثلث األخیر من 
القرن العشرین، ومثلت سیاسة االنفتاح السوري على طھران دعماً للتوجھات الشعوبیة التي 



 ریا) قدضاقت الدول العربیة بھا ذرعاً، خاصة وأن خالیا "حزب هللا" (المدعومة من قبل سو
 استھدفت ھذه الدول في أمنھا واستقرارھا.

وباإلضافة إلى استعداء الدول العربیة ضد سوریا، أخذ بشار یفقد جمیع التوازنات التي ورثھا 
)، لعدة نكسات 2011-2000عن والده؛ حیث تعرضت السیاسة الخارجیة السوریة في الفترة: (

نیة عقب اتفاق أوسلو، ونشاط المعارضة فقدان السیطرة على القضیة الفلسطی من أبرزھا:
الكردیة بعد تسلیم أوجالن، والتوتر مع الحدود العراقیة إثر الغزو األمریكي، وإرغام القوات 
السوریة على مغادرة لبنان بعد مقتل الحریري، وتعمیق عزلة سوریا عن محیطھا العربي 

 نتیجة اإلمعان في دعم مشروع التوسع الفارسي.
دارة بشار للملفات الخارجیة على بنیة نظامھ الذي أصبح یتعامل بحساسیة وانعكس سوء إ

مفرطة تجاه الشؤون الخارجیة، إلى درجة جعلت من مصطلح: "الخارج" تھمة كبیرة یوجھھا 
وقد أدى ھذا التوجس األمني من "الخارج"؛ إلى انفجار قنبلة النظام السوري ضد معارضیھ، 
(وكانت وزیرة شؤون المغتربین  2007بثینة شعبان عام  المغتربین السوریین، حیث قدرت

ملیون نسمة، في حین رفعت بعض المصادر  15آنذاك) عدد المغتربین السوریین بأكثر من 
ملیون مغترب، تعیش الغالبیة منھم في ظروف إنسانیة صعبة،  18تقدیراتھم إلى أكثر من 

راء لة للضغط علیھم، وتمتنع عن إجتستخدم السفارات السوریة خدماتھا القنصلیة كوسیحیث 
 معامالتھم دون موافقات أمنیة، وترفض منح المعارضین منھم جوازات السفر. 

ونتیجة لھذا التعامل العدائي غیر المبرر، فقد أصبح تغییر النظام أولویة عند مالیین المغتربین 
 تصادي، وال یمكنالسوریین الذین ُحرموا من أوطانھم عقوداً بسبب التضییق األمني واالق

تجاھل اإلمكانات المتوفرة للمغتربین السوریین في دعم جھود تغییر النظام بالوسائل السلمیة 
 غیر المتاحة لمواطنیھم في الداخل.

 ثالثاً: تأثیر مرتكزات النظام السوري على مرحلة ما بعد الثورة
 غیاب البدائل السیاسیة الناضجة -1

تحقیق أھدافھا ھو االختالف في تفسیر الشعارات التي رفعت أخطر ما تواجھھ الثورات بعد 
في مرحلة الحراك الوطني، وعدم القدرة على تقدیم بدائل سیاسیة ناضجة للنظام الذي نجحت 

 الثورة في اإلطاحة بھ.
لقد نجح النظام الشمولي في تغییب المجتمع السوري عن الحراك السیاسي الناضج، ومنعت 

فاعل السیاسي لمدة خمسة عقود، مما أوجد حالة من الفراغ في مجال أجھزة األمن فرص الت
 البناء السیاسي للمجتمع. 

وقد نبھ إیلي خضوري إلى خطورة إقحام منظومات فكریة ال تتناسب مع المجتمع، مؤكداً بأن 
القومیة التي تبنتھا السلطة الحاكمة في العھد الفیصلي ھي التي أدت إلى -المبادئ العلمانیة

قلیات ي مقال لھ عن سیاسة األور نظام الكانتونات الطائفیة في مرحلة االنتداب الفرنسي، ففظھ
في الشرق األوسط أشار خضوري إلى أن كلمات: "األقلیة"، و"األكثریة"، و"القومیة"، 
و"سیادة الشعب"، ھي مصطلحات غربیة قد أقحمھا المنظرون القومیون في أنظمة الحكم 

ً في الناشئة في الدول ا لعربیة لتحقیق االستقرار والتوازن السیاسي، ولكنھا لم تحقق نجاحا
البیئة الشرقیة التي كونت تجربة أخرى تعتمد على منظومة إداریة مغایرة من المصطلحات 



تقوم على: "الشورى"، و"اإلجماع"، ونظام "الملة"، وغیرھا من المفاھیم التي شكلت في 
 20اماً عن النمط الغربي.مجملھا نظاماً تعددیاً یختلف تم

وقد أدت عملیة إقحام ھذه المفاھیم بصورة سطحیة على نظام الحكم في سوریا إلى إحداث 
اختالل في سیاسة األقلیات الطائفیة؛ فحدیث المنظرین القومیین عن: "القواسم المشتركة" لدى 

ناء ھا عند أبغالبیة أبناء المجتمع كان یعني بالمقابل وجود "خصوصیات" ال بد من حمایت
الطوائف، مما دعم مطالبھم باالستقالل. وكان افتراض وجود "أكثریة" عرقیة تطالب بالحكم 
یؤدي بالمقابل إلى افتراض وجود "أقلیة" مضطھدة تطالب بتدخل القوى الكبرى لحمایتھا، 
كما أن فكرة "االحتكام إلى الشعب" في تلك المرحلة كانت تعني بالضرورة تسلیم السلطة 

لتشریعیة إلى غالبیة المجتمع السوري الذي كان یعاني من التجھیل واالنقیاد لعوائل إقطاعیة ا
محددة، مما ینعكس بصورة سلبیة على األقلیات التي لم یكن النظام العلماني یعترف لھا بأیة 

 میزة عن سائر المواطنین. 
 إشكالیة التجانس اإلقلیمي والمجتمعي -2

ن أقلیات عرقیة كاألكراد والشركس واألرمن والتركمان والسریان، یتكون المجتمع السوري م
وأقلیات دینیة كالنصارى والیھود والیزیدیون، وأقلیات طائفیة كالعلویین والدروز 

ً بأن المذاھب المسیحیة المعترف بھا في سوریة ھي  مذھب وھي:  11واإلسماعیلیین. علما
ألرمن األرثوذكس، السریان األرثوذكس، الروم البروتستانت، النساطرة، الروم األرثوذكس، ا

الكاثولیك، األرمن الكاثولیك، السریان الكاثولیك، الكلدان، الموارنة، والالتین. ویشكل 
 المسلمون السنة أكثر من ثلثي النسیج االجتماعي في سوریا.

ت لدى دوقد مثلت المطالب الفئویة عبر التاریخ بوابة للتدخل األجنبي في المجتمع، حیث وج
بعض األقلیات العرقیة أو الطائفیة نزعة االتجاه نحو الخارج بحثاً عن مصادر القوة واالمتداد، 

 ولتفادي تذویبھا ضمن األغلبیة في إطار المجتمع.
البنیة الدیمغرافیة للقطر السوري مشكلة تتعلق بارتباط الطوائف وعلى الصعید نفسھ؛ شكلت 
ات الطائفیة ال یعكس اعتناق معتقد فحسب؛ بل إنھ یمثل انتماء باألقالیم، حیث إن انتماء األقلی

إقلیمیاً وعشائریاً ألبناء الطوائف في الوقت نفسھ، حیث تقیم غالبیة عشائر العلویین في جبال 
بالمائة من  62.1األنصاریة، وغالبیة الدروز في جبل العرب، حیث الحظ فان دام بأن نسبة 

صاریة، بینما كانت تتركز الغالبیة العظمى من الدروز في جبل العلویین یعیشون في جبال األن
بالمائة، ویقیم اإلسماعیلیون في منطقتي مصیاف والسلمیة. وبناء على  87.7العرب بنسبة 

 ً ً -ذلك فإن االنتساب إلى الطائفة یمثل انتماء اعتقادیا ً في آن واحد، وھو األ-عشائریا مر إقلیمیا
 21السنة أو حتى للمسیحیین. الذي لم یكن متاحاً للمسلمین

وعلى الرغم من أن أبناء الطوائف كانوا یش���كلون أقلیات ص���غیرة في س���وریة إال أنھم تمتعوا 
في العقود الماض�����یة بممیزات لم تكن متاحة لألغلبیة من أبناء الس�����نة، وھي س�����یاس�����ة تبناھا 

                                                
 (1) Kedourie (1988), “Ethnicity, Majority and Minority in the Middle East", in 
Milton E. and Rabinovich I., editors (1988); Ethnicity, Pluralism and the State, 
London, pp.25-31. 
(21) Van Dam, N. (1987) 'Sectarian and Regional Factionalism in the Syrian 
Political Elite', The Middle East Journal, vol. 32, no 2, (spring 1987). pp. 201-
210.  



، وقد یمثل 2011-1963الفرنس�����یون في مرحلة االنتداب، ورس�����خھا نظام الحكم في الفترة: 
 سحب ھذه االمتیازات من الطوائف مشكلة یجب التعامل معھا بحذر.

 تصحیح عالقة الجیش بالسلطة والمجتمع -3
) بسلسلة انقالبات 1970-1946ارتبط تاریخ الجیش السوري في مرحلة ما بعد االنتداب (

على أ عصفت باستقرار النظام الجمھوري، حیث قام ضباطھ بإضعاف الحكم المدني وتولي
مناصب الحكم، ومن أبرز ھؤالء: حسني الزعیم، وسامي الحناوي، وفوزي سلو، وأدیب 

 الشیشكلي، وأمین الحافظ، وحافظ أسد.
أنفقت سوریة أكثر من نصف إیراداتھا على الجیش، ولكن المردود لم یكن وفي ھذه األثناء 

متناسباً مع حجم اإلنفاق، فقد أخذت الجبھة الجنوبیة الشرقیة للكیان الجمھوري تتقلص بصورة 
، حتى فقدت الجوالن بالكامل، بینما انشغلت فرق الجیش في دمشق 1948تدریجیة منذ حرب 

 ). 1ى اإلذاعة، وصیاغة البیان رقم (باحتالل رئاسة األركان ومبن
أخذت القوات المسلحة تتحول إلى مؤسسة قمع محلي،  1970وعندما توقفت االنقالبات سنة 

حیث شرعت الفرق العسكریة في شن حرب داخلیة واسعة النطاق لتمشیط المدن السوریة من 
ادرة نصات الصواریخ قجمیع أنواع المعارضة، ولم تكن قذائف الدبابات والمدفعیة الثقیلة وم

على التمییز بین المؤید والمعارض فحصدت اآللة العسكریة أرواح عشرات اآلالف من 
، وال شك بأنھ 2011المواطنین في مطلع ثمانینیات القرن العشرین، وفي غضون ثورة عام 

ستطرأ حاجة ملحة إلجراء تحقیقات مستقلة تتبعھا مشاریع مصالحة وطنیة الستعادة الثقة، 
رأب الصدع، ومعالجة الشرخ االجتماعي الخطیر الذي تسببت بھ القوات المسلحة السوریة و

 عندما وجھت سالحھا نحو أبناء الوطن.
 

تؤكد الدراسات الغربیة أن النظام السوري قد فقد جمیع مرتكزاتھ: الفكریة واألمنیة 
مآل واحد وھو واالقتصادیة على حد سواء، وھو یقف على مفترق طرق تؤدي جمیعھا إلى 

السقوط، إذ إن االستمرار في تبني النھج األمني لمواجھة السخط الشعبي سیؤدي حتماً إلى 
االنھیار، أما إذا اختار النظام طریق اإلصالح فإنھ سیواجھ المصیر نفسھ، ألن بنیتھ الصلبة 

 عندما تولى بشار الحكم عامال تسمح لھ بإعادة تكییفھا وفق مشروع إصالحي جدید، ف
، توجھت إلیھ إحدى الصحف األجنبیة بسؤال حول أولویاتھ في العھد الجدید، فأجاب 2000

 قائالً: "كل ما أتطلع إلیھ ھو أن أرفع أركان البنیان الذي شیده والدي"!


