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أشار الربيع العربي إلى تحول سياس ي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ووفًقا لجيمس بارنز "كانت أبرز 

. في حين أن هذا األمر قد يكون صحيًحا في ما يخص نظام بن علي في (1)سماته هشاشة االستبداد نفسه"

تونس أو نظام حسني مبارك في مصر، لكنه ليس كذلك في سورية. وهنا، حافظ نظام األسد على قوته طوال 

، ويواصل تعزيز موقفه. وفي (2)بحياة نصف مليون سوريالصراع الذي امتد لست سنوات والذي أودى 

صر، تعزى قدرته على الصمود إلى الدعم الذي حصل عليه من حلفائه الدوليين، كروسيا التحليل املعا

بتقديم نفسه على  الناجحة إلى محاولتهوإيران وحزب هللا، والشقاق والتطرف في صفوف املعارضة، إضافة 

 أنه اإلمكانية الوحيدة لحكومة سورية مستقرة وعلمانية.

الية األهمية لفهم استمرار النظام، فهًما تاريخًيا محدوًدا وتقدم هذه العوامل، على اعتبارها ع

لصموده. وعالوة على ذلك، يبقى هناك افتراض بأن الصراع طائفي بشكل كامل في طبيعته مع نظام األقلية 

العلوية الذي يقاتل األغلبية السنية، الراديكالية منها أو املعتدلة. وسوف يقال إن هناك حاجة إلى وجهة 

يخية أوسع لتجنب االختزال الطائفي والتعميمات حول البعد الديني للحرب. وتأخذ املقاربة نظر تار 

التاريخية في الحسبان قدرة النظام على تعبئة شرائح مؤثرة من السكان والتي، وبغض النظر عن انتمائها 

تاريخية داخل الطائفي، تحتفظ بمصالحها في بقاء النظام. عبر شرح كيفية قيام النظام ببناء شركات 

 النخب التجارية والنخب من رجال الدين، ستقترح هذه الدراسة تفسيرات بديلة لبقاء النظام.

  

                                                           
(1) J. Barnes, “Authoritarianism & Resilience in the Middle East: The Legacy of the Arab Spring in Tunisia & 

Bahrain”, Queens Political Review, 2013, p. 58, accessed on 2/5/2017, 

https://queenspoliticalreview.files.wordpress.com/2013/10/qpr-1-2013-authoritarianism-resilience-in-

the-middle-east-j-barnes.pdf 
(2) Syrian Observatory for Human Rights, "About 475 Thousand Were Killed in the 76 Months of the 

Syrian Revolution", Syrian Observatory for Human Rights, July 2017, accessed on 2/8/2017, 

http://www.syriahr.com/en/?p=70012.  

https://queenspoliticalreview.files.wordpress.com/2013/10/qpr-1-2013-authoritarianism-resilience-in-the-middle-east-j-barnes.pdf
https://queenspoliticalreview.files.wordpress.com/2013/10/qpr-1-2013-authoritarianism-resilience-in-the-middle-east-j-barnes.pdf
http://www.syriahr.com/en/?p=70012
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 فهم طول االستبداد

يختلف العلماء في فهمهم لبقاء النظام. ويقترح أوغوستوس نورتون أن املجتمع املدني ال يزال محفًزا 

دات النقابات العمالية املسيطر عليها سياسًيا، . ومع اتحا(3)غير فعال إلضفاء الطابع الديمقراطي

ومؤسسات األعمال غير املستقلة، ثمة ندرة في املساحة االجتماعية لتطوير قوة ديمقراطية داخل 

. كما كانت سيطرة الحكومة على املجتمع املدني في سورية مهمة في الحفاظ على مرونتها، وكانت (4)املجتمع

لسيطرة مسؤولين حكوميين، بينما كان املجتمع املدني يقتصر على القضايا املنظمات غير الدولية خاضعة 

 .(5)الخيرية والدينية، أو "املجتمع األهلي"

ثانًيا، تبقى الدولة املؤسسة هي الرئيسة في االقتصادات اإلقليمية. وعلى الرغم من محدودية التحرر، 

. وسيتم البحث في الطرق (6)القومي اإلجمالي يشكل القطاع العام نسبة غير متجانسة مع العمالة والناتج

التي قامت بها الدولة السورية لتعديل أنظمة الرقابة االقتصادية في القسم األول من هذه الدراسة. ولم 

ُيفهم إال القليل عن الطرق التي قام بها النظام بتطويع االقتصاد إبان النزاع عبر االستقطاب االقتصادي 

 املستمر.

. ويركز (7)ياسيات الدولية لالستبداد، كما أشارت مي درويش، حماية وتشجيع املستبدينوبإمكان الس

التحليل املعاصر لقدرة النظام السوري على الصمود على الدعم الدولي، مع استفادة النظام من الدعم 

النظام  العسكري واالقتصادي والدبلوماس ي من روسيا وإيران. لكن هذا وحده غير كاٍف لفهم أسباب حظوة

 من الشعب السوري. وستحاول هذه الدراسة تحديد العوامل املحلية لهذا البقاء. جزء كبيربدعم 

                                                           
(3) See A. R. Norten (ed), Civil Society in the Middle East vol 1 and 2, E.J Brill, Leiden, 1996.  
(4) E. Bellin, “The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in Comparative 

Perspective”, Comparative Politics, vol. 36, no.2, 2004, pp. 139- 157, p. 139. 
(5) R. M. Khalaf, “Syria: Destruction of Civil Society Means Dictatorship, Extremism and Displacement” 

Chatham House, October 2016, accessed on 13/4/17, 

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/syria-destruction-civil-society-means-dictatorship-

extremism-and-further-displacement; and W. Sawah, “Syrian Civil Society Scene Prior to Syrian 

Revolution”, HIVOS, 2012, p. 7, accessed on 14/4/17, 

https://hivos.org/sites/default/files/publications/wp_21_wael_sawah_final.pdf. 
(6) See A. R. Norton, “The Puzzle of Political Reform in the Middle East”, in L. Fawcett (ed), International 

Relations of the Middle East”, Oxford University Press, Oxford, 2009. 
(7) M. Darwich, “International Politics of Authoritarian Resilience and Breakdown in the Middle East”, 

Mediterranean Politics, Review Issue, 2017, pp. 1-9. 

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/syria-destruction-civil-society-means-dictatorship-extremism-and-further-displacement
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/syria-destruction-civil-society-means-dictatorship-extremism-and-further-displacement
https://hivos.org/sites/default/files/publications/wp_21_wael_sawah_final.pdf
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تقول إيفا بيلين إن التحوالت الديمقراطية ال تنجح إال عندما تفتقر األجهزة القمعية في الدولة إلى 

ائية ألن جهازها القمعي كان على "الرغبة أو القدرة على سحقها". وقد أثبتت السلطة االستبدادية قوة استثن

مراجعات بيلين في عقب االنتفاضات العربية في عام  . وفي(8)استعداد تام لسحق اإلصالح منذ البداية

. وقام ستيفن (9)، تؤكد أن "سلوك الجهاز القمعي محوري لتحديد متانة النظام االستبدادي"2012

املحاصرون إلى مع اإلرادة في استخدام القوة "لجأ الحكام هيدمان بتطوير هذا النقاش، مقترًحا أنه تماشًيا 

الطائفية العرقية وإلى استراتيجيات إقصائية في التعبئة الشعبية من أجل الحصول على دعم داخل 

 .(10)املجتمعات املنقسمة"

وفي سورية، كانت االستجابة القمعية للتظاهرات شديدة األهمية في الحفاظ على قوة النظام. لكن 

طرق التي ُبنيت بها هذه الهياكل القمعية من خالل التكامل االقتصادي والتعددية وسياسات االنتشار ال

عد بأهمية الحملة العسكرية.
ُ
 ت

ومع ذلك، فإن هذه املؤشرات غير كافية لفهم بقاء بشار األسد على سدة الحكم بعد سنوات من 

في سورية وفيرة، إال أن محاوالت قليلة فقط ربطت الصراع. وفي حين أن الكتابات التي تناقش بناء السلطة 

السياق التاريخي ببقاء النظام السوري في زمن الحرب. وسوف تتناول الدراسة هذا النقص عبر تحليل 

 الطرق التي قام بها النظام باستقطاب النخب االقتصادية والدينية على نحو فعال.

عّرف ماريا جوشوا االستقطاب بأنه "قدرة النخب
ُ
، (11)عوامل استراتيجية بالنظام" ربطة الحاكمة على ت

وتشير إلى أهمية "اآلليات غير الرسمية )الحكم الوطني( واآلليات الرسمية )حكم الحزب( والتي تعد عوامل 

. يعد النظام في سورية قائًما على املحسوبية، إذ أنه يسعى إلى توفير (12)استراتيجية ترتبط بنخبة النظام"

. وفي حين أن سورية ليست دولة ريعية تقليدية، فتكون الطرق التي (13)ية مستقرة لحكمهقاعدة اقتصاد

                                                           
(8) E. Bellin, “The Robustness of Authoritarianism,” p. 143. 
(9) E. Bellin, “Reconsidering the Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Lessons from the Arab 

Spring”, Comparative Politics, vol. 44, no. 2, 2012, pp. 127-149, p. 142. 
(10) S. Hedyemann, “Syria and the Future of Authoritarianism”, Journal of Democracy, vol. 24, no. 4, 2013, 

pp. 59-77, p. 66. 
(11) M. Josua, “Co-optation as a Strategy of Authoritarian Legitimation: Success and Failure in the Arab 

World”, p. 3, accessed on 12/5/17,  

https://ecpr.eu/filestore/paperproposal/9214dc5a-87f7-4466-ad42-3654f0d3f347.pdf. 
(12) J. Gerschewski, “The Three Pillars of Stability: Towards an Explanation of the Durability of Autocratic 

Regimes in East Asia, American Political Science Association, 5th September 2010, p. 12, accessed on 

12/5/17, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1657500. 
(13) H. Albrecht and O.Schlumberger, “Waiting for Godot”: Change without Democratisation in the Middle 

East”, International Political Science Review, vol. 25, no. 4, 2004, pp.371-392, p. 381. 

https://ecpr.eu/filestore/paperproposal/9214dc5a-87f7-4466-ad42-3654f0d3f347.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1657500
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. وسيقوم هذا البحث بدراسة (14)يستقطب بها النظام القطاعات االقتصادية الرئيسة ذات أهمية حيوية

 السبل التي عزز فيها االستقطاب االقتصادي والديني سلطة النظام.

هوم التحديث االستبدادي. ويقدم كل من هيدمان وهينبوش نموذًجا كما يعتمد هذا البحث على مف

إنشاء كهيكلًيا للمرونة االستبدادية، ويشيران إلى أن األنظمة تبني مرونتها من خالل التكيفات املؤتلفة: 

منظمات غير حكومية تقودها الدولة كمظهر خادع للمجتمع املدني، واستقطاب جماعات محددة من 

. لذلك، ومن أجل فهم (15)واملؤسسات الدينية، واالستفادة من تنوع االستراتيجيات القمعية املجتمع املدني

طبيعة الحكم االستبدادي، يكون من املهم دراسة املؤسسات، والتحالفات النخبوية وتكوينات السلطة مع 

ة النظام على . وفي حين أن هذا التحليل مقنع ويسلط الضوء على ديناميات قدر (16)األنظمة االستبدادية

البقاء في فترة ما قبل الحرب، فإن القليل مفهوم حول كيفية استخدام النظام للتغييرات الدينية 

 واالقتصادية أثناء الصراع.

  

                                                           
(14) R. Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, 1992, Routledge: 

Abingdon, p.119 
(15) See S. Heydeman, “Upgrading Authoritarianism in the Arab World”, The Brookings Institute, 2007, 

accessed on 19/5/17, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10arabworld.pdf; also 

see R. Hinnebusch, “Syria: From ‘Authoritarian Upgrading to Revolution”, International Affairs, vol. 88, no. 

1, 2012, pp. 95- 113. 
(16) R. Curtis, “Adaptable Autocrats: Regime Power in Egypt and Syria by Joshua Stacher”, The Middle East 

Journal, vol. 67, no. 2, pp. 325-326, p. 325. 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10arabworld.pdf
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 البعثيون، واألعمال التجارية واألسس االقتصادية للصمود

 ل
ً

. وفي حين أن (17)النتفاضةغالًبا ما يعد التحرر االقتصادي وما يترتب عليه من توترات اجتماعية عامال

اإلصالحات االقتصادية عزلت قطاًعا كبيًرا من املجتمع السوري، إال أن الروابط التي أصلحت العالقات 

بين النظام وشركائه التجاريين مهمة لفهم إطالة عمر النظام في الصراع القائم. فهم ال يلعبون دوًرا في دعم 

ه أيًضا للحفاظ على مسؤوليات الدولة في املناطق الخاضعة النظام عسكرًيا فحسب، بل يقومون بتمويل

 لسيطرة كل من النظام والجماعات املعارضة.

عندما استولى حافظ األسد على السلطة، اعتبرت األغلبية السنية أن طائفته العلوية متخلفة دينًيا، 

. (18)يد كبير ملصالحها االقتصاديةكما اعتبرت فكر البعثيين في النظام ال يتفق ونظرتها إلى العالم، وأنه تهد

التي همشها سياسًيا، وال  وعلى الرغم من تلك الشكوك، استطاع النظام توسيع الدعم داخل املجتمعات

سيما التجار األثرياء والطبقات الصناعية والتجارية في كل من حلب ودمشق، مع تعزيز مصالح العلويين 

يز قاعدة مؤثرة من رجال األعمال ذوي الحصة املكتسبة في إطالة . وقد أدى هذا إلى تعز (19)واألقليات األخرى 

، وتحقق عبر إصالح زراعي وتحرر اقتصادي محدود من خالل النمو االقتصادي الذي  (20)عمر النظام

 .(21)تقوده الدولة

. وقام النظام، 2000وقد ترسخت العالقات التجارية للنظام بعد تولي بشار األسد الرئاسة في عام 

شتراك مع النخبة االقتصادية، بالتخفيف من حدة االنكماش االقتصادي عبر السعي للتحرر باال 

                                                           
(17) See R. Hinnebusch and T. Zintl, “The Syrian Uprising and Bashar al-Assad’s First Decade in Power”, in 

R. Hinnebusch and T. Zintl (eds), Syria: From Reform to Revolt: Political Economy and International 

Relations, vol 1, Syracuse University Press: Syracuse, 2014; pp. 285-313; see also C. Wieland, Syria: a 

Decade of Lost Chances: Repression and Revolution from Damascus Spring to Arab Spring, Cune Press, 

Seattle, 2012. 
(18) H. Batatu, “Syria’s Muslim Brethren”, in F. Halliday and H. Alevi (eds), State and Ideology in the Middle 

East and Pakistan, Macmillillan: London, 1988, pp. 112-132, p. 28. 
(19) L. Wedeen, Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric and Symbols in Contemporary Syria, 

University of Chicago Press, Chicago, 1999, p. 8; B. Haddad, Buisness Networks in Syria: The Political 

Economy of Authoritarian Resilience, Stanford University Press, Stanford, 2012, pp: 10-18. 
(20) B. Haddad, “The Syrian Regimes Business Backbone,” Middle East Report, 2016, accessed on 17/4/17, 

http://www.merip.org/mer/mer262/syrian-regimes-business-backbone; and AI Monitor, “Syria’s 

Alawites Torn Between Regime, Opposition,” Al-Monitor, August 19, 2013, accessed on 19/4/17, 

http://www.al-monitor.com/pulse/authors/an-al-monitor-correspondent-in-d.html. 
(21) V. Perthes, The Political Economy of Syria under Asad, ib Tauris, London & New York, 1995, p. 49-50. 

http://www.merip.org/mer/mer262/syrian-regimes-business-backbone
http://www.al-monitor.com/pulse/authors/an-al-monitor-correspondent-in-d.html
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. (22)االقتصادي، وخصخصة املصالح املالية للنخب القائمة، ما أتاح لها سيطرة واسعة على األصول العامة

ًما، وإلى جانب تخفيض املساعدات الحكومية، ُسمح بإنشاء مصارف خاصة ألول مرة منذ أربعين عا

. وأدى اإلعالن عن "اقتصاد السوق االجتماعي" في عام (23)وُعرضت خطط إلنشاء سوق لألوراق املالية

. وفشلت الخطط في (24)إلى توحيد هذه اإلصالحات، والجمع بين توجيهات الدولة واقتصادات السوق  2005

ان عدد كبير من تأمين مؤسسات مستقرة ومسؤولة، وأدت إلى إضعاف مصالح الشركات الصغيرة وحرم

السوريين، خاصة في املناطق الريفية بسبب تخفيض دعم الوقود واألسمدة وسلع أخرى. لكنها حققت 

والدينية،  العرقيةالهدف السياس ي للنظام املتمثل بتعزيز التحالفات مع النخبة التي تغطي االنقسامات 

استفادت من عالقاتها الوثيقة مع  وخلقت العمود الفقري للنخب من الطبقتين املدنية والوسطى والتي

 سلطة النظام.

كما أدت اإلصالحات االقتصادية إلى تكوين طبقة ريادية قوية ومتزايدة، استفادت من االقتصاد 

ا، 
ً
في مشاريع بمشاركة العديد من الشركات األوروبية، مثل كارفور االستهالكي الذي جرى تطويره حديث

ى النظام، خلق التحرر االقتصادي مصادر جديدة لإليرادات، األمر الذي . وبالنسبة إل(25)وأديداس وبينيتون 

سمح للنظام بزيادة حجم املوارد االقتصادية عند التخلص من النظم. وسمح إلدارة الفرص الجديدة هذه 

. (26)بطرق تعزز والء من يعتمد عليهم النظام، وخاصة في قوات األمن، ويعزز قدرة النظام على الصمود

بمجموعة من الفرص للتنمية التجارية. وتمكن  2006سحاب القوات السورية من لبنان في عام وسمح ان

سست 
ُ
العديد من السوريين من الوصول إلى تكنولوجيا االتصاالت التي لم تكن متاحة لهم من قبل، كما أ

ذا املعنى، أصبحت الجامعات الخاصة في أنحاء البالد وبدأت مراكز التسوق ذات النمط الغربي بالتكاثر. وبه

. إن قدرة النظام هذه على (27)الحياة اليومية في سورية أكثر راحة، وحصل النظام على الثناء ممن استفادوا

التكيف اقتصادًيا، وخلق مصادر جديدة لإليجار وتبني شبكات من املحسوبيات، كما يقول دوناتي، "محور 

 .(28)صمود النظام"

                                                           
(22) A. Sottimano, “The Syrian Business Elite: Patronage Networks and War Economy”, Syria Untold, 24th 

September, 2016, accessed on 2/5/17, http://www.syriauntold.com/en/2016/09/the-syrian-business-

elite-patronage-networks-and-war-economy/. 
(23) B. Haddad, The Syrian Regime’s Business Backbone. 
(24) Tilman Bruck, “Evaluating Economic Reforms in Syria”, DIW Berlin, 2007, p. 5, accessed on 2/5/17, 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.429.6403&rep=rep1&type=pdf. 
(25) T. Bruck, Economic Reforms in Syria, p. 7. 
(26) S. Heydemann and R. Leenders, Middle East Authoritarianism: Governance, Contestation and Regime 

Resilience in Syria and Iran, Stanford University Press, Stanford, 2014, p. 12-13. 
(27) S. Heydemann and R. Leenders, Middle East Authoritarianism, p. 12. 
(28) Heydemann and Leenders, Middle East Authoritarianism, p. 46. 

http://www.syriauntold.com/en/2016/09/the-syrian-business-elite-patronage-networks-and-war-economy/
http://www.syriauntold.com/en/2016/09/the-syrian-business-elite-patronage-networks-and-war-economy/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.429.6403&rep=rep1&type=pdf
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تطورت في ضوء التكيف االقتصادي، عبر التزاوج بين الطوائف. كما جرى توحيد هذه الصالت، التي 

إذ تزوج أعضاء من عائلة األسد من بنات رجال أعمال وضباط عسكريين من السنة، لتوسيع شبكات 

املحسوبية في جميع األعمال، والنخب األمنية. كما تزوج بشار األسد نفسه من أسماء األخرس، ابنة 

ت هذه النخب االنقسامات الدينية والعرقية وتوحدت في والئها للنظام. وتخ(29)دبلوماس ي سني بارز 
ّ
. (30)ط

ويقترح حنا بطاطو أن هيمنة العلويين على االقتصاد والجهاز األمني هو نتيجة لترسيخ حافظ األسد للسلطة 

بداية . في (31)وّحدتهم القبيلة والقرابة أكثر من الهوية الطائفية من مطلقي الوالء، محددةحول جماعة 

، "قام مجتمع األعمال الذي أنشأه نظام األسد وفًقا لتصوره الخاص بتحويل سورية 2011الثورة في عام 

 .(32)من دولة شبه اشتراكية إلى دولة رأسمالية قائمة على املحسوبيات بامتياز

قترح سمر . وت(33)في طبقات مجتمع األعمال التجارية وظهرت نتائج اإلصالح وبناء نخبة من عموم األعراق

: كتلة املشاريع الصغيرة 2011عبود أن مجتمع األعمال التجارية تألف من ثالثة قطاعات بحلول عام 

واملتوسطة، ونخبة رجال األعمال "املتحدة"، والتي تشكل جزًءا أساسًيا من النظام من خالل املحسوبيات، 

صالتها مع النظام، لكنها غير متصلة من  ونخبة رجال األعمال "املستقلة"، والتي تدين بثرواتها وقوتها إلى

. وال تزال (34)خالل الروابط العائلية أو االجتماعية. كما أن هنالك نخبة من رجال األعمال املؤثرين "خارجًيا"

 عن سياسات التكيف االستبدادي، مهمة جًدا لفهم صمود 
ً

الطرق التي استجابت بها النخبة للصراع، فضال

 .(35)النظام

                                                           
(29) E. Addley, “Asma al-Assad: From Syria’s ‘Desert Rose’, to ‘First Lady of Hell’, The Guardian, October 

22nd, October, accessed on 5/4/17, https://www.theguardian.com/world/2016/oct/22/in-syria-we-

believe-in-honouring-our-word-asma-al-assad-speaks-about-syrian-conflict. 
(30) Y. Sadowski, “The Evolution of Political Identity in Syria” in S. Telhami and M. Barnett (eds), Identity 

and Foreign Policy in the Middle East, Cornell University Press, Ithaca: 2002, p. 146. 
(31) H. Batatu, “Some Observations on the Social Roots of Syria’s Ruling Military group and the Causes for 

its Dominance,” Middle East Journal, vol. 36, no. 3, 1981, pp. 331-332, p. 331. 
(32) B. Haddad, “The Syrian Regime’s Business Backbone”. 
(33) S. Abboud, “Syria’s Business Elite: Between Political Alignment and Hedging Their Bets”, Stiftung 

Wissenschaft und Politik, 2013, p. 4, accessed on 14/4/17, 

https://www.files.ethz.ch/isn/168268/2013C22_abo.pdf. 
(34) S. Abboud, “Syria’s Business Elite”, p. 2. 
(35) S. Heydemann, “Syria and the Future of Authoritarianism”, Journal of Democracy, vol. 24, no. 4, 2013, 

pp. 59- 73, p. 68. 

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/22/in-syria-we-believe-in-honouring-our-word-asma-al-assad-speaks-about-syrian-conflict
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/22/in-syria-we-believe-in-honouring-our-word-asma-al-assad-speaks-about-syrian-conflict
https://www.files.ethz.ch/isn/168268/2013C22_abo.pdf
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 الصراع: تكّيف اقتصاد سوريةاالستقطاب و 

، وضع النظام أساليب ملواصلة استقطاب داعمي األعمال. وقد أدت 2011مع اندالع الصراع في عام 

رضت عام 
ُ
. وكانت العقوبات من أجل (36)دوًرا مهًما في تحديد والء مجتمع األعمال 2011العقوبات التي ف

، لكنها، ومن خالل بنية معقدة وصعوبة في التحايل، الضغط على رجال األعمال الكبار بالتخلي عن النظام

. ومع عدم وجود انشقاقات في صفوف الشركات الكبرى والنخب املتحدة والنخب (37)أدت إلى نتائج عكسية

. وسمحت (38)املستقلة، لم تؤّد العقوبات إال إلى ترسيخ الترابط بين النخب من رجال األعمال والنظام نفسه

جديدة "مستقلة سياسًيا عن النظام ولديها مصلحة اقتصادية في استمرار الصراع العقوبات بظهور نخب 

 .(39)ألنها صنعت ثروات منه

واآلمال التي ُعقدت على تحول الشركات الكبيرة لدعم املعارضة، وشل االقتصاد وتقويض النظام، 

ن، مثل علي ووسيم سنقر كانت كلها في غير محلها. في حين كانت هناك محاوالت من قبل رجال أعمال مهمشي

تاجرا سيارات في دمشق "أحِرق" متجرهما بالتوصية من ابن عمة بشار، رامي مخلوف(، وقد انحاز بشكل )

. كما يشير بسام حداد، كان من الصعب على النظام (40)رئيس رجال أعمال مغتربين إلى قوات املعارضة

 .(41)ازت إلى املعارضةالصمود في دمشق وحلب إذا كانت املصالح التجارية قد انح

وكانت النخب املتحدة واملستقلة حاسمة في تمويل تجمعات النظام وقدرتها على مواصلة تمويل جهده 

الحربي. كما مولت هذه النخب حمالت دعائية وتجمعات، لكي تدعم النظام على املأل، متوقعة أن النظام 

وة على ذلك، ومع تحول األزمة إلى حرب . وعال (42)سيقوم بحماية مصالحها في أي اتفاق سالم مستقبلي

أهلية، خفض النظام اإلنفاق العسكري، معتمًدا على مجموعة رئيسة من النخب لتمويل كتائب 

                                                           
(36) R. F. Lyme, “Sanctioning Assad’s Syria: Mapping the Economic, Socioeconomic and Political 

Repercussions of the International Sanctions Imposed on Syria Since March 2011”, DIIS Report, 2012, 

p.44, accessed on 17/4/17, https://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/rp2012-

13_sanctioning_assads_syria_web_1.pdf. 
(37) S. Abboud, “Syria’s Business Elite”, p. 7. 
(38) B. Haddad, “The Syrian Regimes Business Backbone”. 
(39) A. Lund, “The State of the Syrian Economy: An Expert Suvrey”, Carnegie Middle East Centre, 2015, 

accessed on 9/5/17, http://carnegie-mec.org/diwan/62347. 
(40) L. Williams, “Syrian Buisnessmen Back Opposition Conference”, The Guardian, 30th May, 2011, 

accessed on 24/4/17http://www.theguardian.com/world/2011/may/30/syrian-businessmen-back-

opposition-conference. 
(41) B. Haddad, “The Syrian Regimes Buisness Backbone”. 
(42) S. Starr, “Those Who Fear Change in Syria”, Hurst Publishers, 5th January 2012, accessed on 14/4/17, 

http://www.hurstpublishers.com/those-who-fear-change-in-syria/. 

https://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/rp2012-13_sanctioning_assads_syria_web_1.pdf
https://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/rp2012-13_sanctioning_assads_syria_web_1.pdf
http://carnegie-mec.org/diwan/62347
http://www.theguardian.com/world/2011/may/30/syrian-businessmen-back-opposition-conference
http://www.theguardian.com/world/2011/may/30/syrian-businessmen-back-opposition-conference
http://www.hurstpublishers.com/those-who-fear-change-in-syria/
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 "الشّبيحة" التابعة للميليشيات. وقد قام كبار رجال النظام كرامي مخلوف وأيمن جابر، وهما مستثمران

القتصادي، وقامت بتنظيم تمويل املليشيات وتأسيسها، في شركة شام كابيتال، والتي نتجت عن التحرر ا

 .(43)والتي تزايد اعتماد النظام عليها للحفاظ على حمالته العسكرية

وقد حافظ النظام جزئًيا على دعم األعمال التجارية من خالل التكيف مع اقتصاد الحرب. والحفاظ 

. فالنظام، ذو (44)عتمد على سلطة النظامعلى كل من الدولة والنخب املتحدة واملستقلة التي ال تزال ت

اإلمدادات املحدودة من الطعام والوقود والسلع الحيوية األخرى، كان قد سمح لرجال األعمال بإجراء 

صفقات مربحة بين خطوط املعارك. وقد شارك رجال األعمال الحكوميون في صفقات مع تنظيم الدولة 

. وعالوة على ذلك، فإن خصخصة النفط، خاصة (45)ائنهموجماعات متمردة أخرى من أجل الحفاظ على خز 

. ولعبت (46)مليار دوالر لشرائه، أثبتت جدواها، ووفرت مصدر إيرادات مهم 3.6بعد أن وفرت إيران مبلغ 

هذه التجارة غير املشروعة، إلى جانب الدعم املالي من إيران وروسيا، دوًرا حاسًما في الحفاظ على دعم 

 تمع السوري األوسع.قطاع األعمال واملج

، قام النظام بجذب نخبة رجال األعمال من خالل ما أسماه جهاد يازجي "جنون في 2015ومنذ عام 

. وتشمل هذه القوانين العفو عن الشركات املتأخرة عن تسديد (47)القوانين الجديدة لجذب االستثمار"

حلي، وتشريع مبادرات األعمال الضرائب، وتأسيس مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة، ودعم اإلنتاج امل

التجارية الخاصة لتقديم أرباح لرجال األعمال من املشاريع الحكومية، وإنشاء "مجلس الحديد والصلب" 

. وقد أدت هذه التكيفات إلى ربط اهتمامات (48)تحسًبا ملرحلة االزدهار في إعادة اإلعمار في فترة ما بعد الحرب

                                                           
(43) P. Keller, “Ghosts of Syria: Diehard Militias who Kill in the Name of Assad”, The Guardian, 2012, , 

accessed on 12/5/17. https://www.theguardian.com/world/2012/may/31/ghosts-syria-regime-shabiha-

militias. 
(44) S. Abboud, “Syria’s Buisness Elite”, p. 6. 
(45) S. Abboud, “Syria’s War Economy”, Carnegie Middle East Centre, 2014, accessed on 29/4/17, 

http://carnegie-mec.org/diwan/54131?lang=en. 
(46) B. Barthe, “The Shady Oligarchs Who Keep The Regime Afloat”, World Crunch, June 30th, 2014, 

accessed on 12/5/17, https://www.worldcrunch.com/world-affairs/the-shady-syrian-oligarchs-who-

keep-the-regime-afloat/assad-russia-syriatel-makhlouf-war/c1s16175. 
(47) J. Yazigi, “Frenesie Legislative en Syria”, February 1st, 2015, accessed on 12/5/17, 

https://jihadyazigi.com/2016/02/01/frenesie-legislative-en-syrie/. 
(48) Y. Sayigh, “Clausewitz in Syria”, Carnegie Middle East Centre, October 14, 2016, accessed on 17/5/17, 

http://carnegie-mec.org/2016/10/14/clausewitz-in-syria-pub-64761. 

https://www.theguardian.com/world/2012/may/31/ghosts-syria-regime-shabiha-militias
https://www.theguardian.com/world/2012/may/31/ghosts-syria-regime-shabiha-militias
http://carnegie-mec.org/diwan/54131?lang=en
https://www.worldcrunch.com/world-affairs/the-shady-syrian-oligarchs-who-keep-the-regime-afloat/assad-russia-syriatel-makhlouf-war/c1s16175
https://www.worldcrunch.com/world-affairs/the-shady-syrian-oligarchs-who-keep-the-regime-afloat/assad-russia-syriatel-makhlouf-war/c1s16175
https://jihadyazigi.com/2016/02/01/frenesie-legislative-en-syrie/
http://carnegie-mec.org/2016/10/14/clausewitz-in-syria-pub-64761
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لية بمصير النظام، والحفاظ على سيطرة النظام على الديناميات هذه النخب من رجال األعمال املوا

 .(49)االجتماعية االقتصادية للبالد

 أهمية كافية، وراء صمود النظام، هو قدرة النظام على ادعائه بأنه 
َ
كان أحد العوامل، الذي لم ُيعط

ادي، حتى بالنسبة إلى ال يمكن االستغناء عنه بصفته مزوًدا للخدمات العامة األساسية واألمن االقتص

. فمؤسسات النظام تؤمن جزًءا كبيًرا (50)السوريين الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة املعارضة

من الحياة العامة السورية، وتبقى الهيكليات الوحيدة التي بإمكانها إصدار وثائق سفر، وحقوق امللكية 

وة على ذلك، توفر املدارس والجامعات . وعال (51)واملعاشات التقاعدية وتسجيل املواليد الجدد

ألف طالب في جميع أنحاء  650واملستشفيات العامة رفاهية ال يمكن تعويضها، حيث تستوعب الجامعات 

مليون موظف بين  1.4شغل األساس ي، حيث بلغ عدد املوظفين في القطاع العام . ويبقى النظام امل(52)البالد

ظام على توزيع املساعدات اإلنسانية والغذاء واملاء والكهرباء . كما أن سيطرة الن(53)2012-2011عامي 

. (54)مكنته من عرض نفسه على أنه "مالذ آمن" من املعاناة التي عاشتها املناطق الخاضعة لسيطرة املتمردين

وقد شجع ذلك النازحين على االنتقال إلى هذه املناطق، األمر الذي يعزز رواية النظام التي تقول إنه 

 .(55)سة الوحيدة القادرة على توفير األمناملؤس

جهاز الدولة املنتشر في بقاع البالد في ولكي يتمكن النظام من تأمين الخدمات الحيوية، جرى تدعيم 

مناطق مدنية للدفاع عنها تحت مظلة دفاع القوى املوالية، التي تلقت الرعاية والتمويل من نخب رجال 

تابعة للدولة، قام النظام بتسليح املدنيين وتنظيمهم في )لجان شعبية(، األعمال. وبجانب هذه املليشيات ال

                                                           
(49) Y. Sayigh, “Clausewitz in Syria”. 
(50) K. Khaddour, “The Assad Regime’s Hold on the Syrian State”, Carnegie Middle East Centre, 2015, p. 4 

accessed on 29/4/17, http://carnegieendowment.org/files/syrian_state1.pdf. 
(51) K. Khaddour, “The Assad Regime’s Hold on the Syrian State”, p.6. 
(52) T. al-Barazi, “Interview from “From the End” program on State TV”, January 18th, 2015, accessed on 

19/5/17, http://www.youtube.com/watch?v=eJn5MZN0XEk&feature=em=uploademail. 
(53) “2010 Cenus”, Syrian Central Bureau of Statistics, 2010, accessed on 29/4/17, 

www.cbssyr.sy/yearbook/2011/Data-Chapter3/TAB-4-3-2011.htm. 
(54) Human Rights Watch, “Syria: Events of 2015”, Human Rights Watch, December 2015, accessed on  

8/5/17, https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/syria. 
(55) K. Khaddour, “The Assad Regimes Hold on the Syrian State”,p. 5. 

http://carnegieendowment.org/files/syrian_state1.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=eJn5MZN0XEk&feature=em=uploademail
http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/Data-Chapter3/TAB-4-3-2011.htm
https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/syria
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 من أي انتماء سياس ي 
ً

وفي حين أن هذه الجماعات ربما كانت متحفزة برغبتها في حماية أحيائها وعوائلها بدال

 .(56)للنظام، إال أنها ساهمت في صمود النظام

األعمال تمكن النظام من الصمود طوال فترة ومن خالل االستقطاب التاريخي لنخبة ضيقة من رجال 

 الدمار االقتصادي الذي جلبته الحرب إلى سورية.

 

 النظام والدين في سورية: الطائفية أم التعددية؟

تشكل التركيبة العرقية والدينية في سورية موضوًعا متكرًرا في التحليالت املعاصرة. وكما أشار جوشوا 

يكلياته الراسخة في السيطرة غالًبا ما يتم تعريفها عبر ديناميات ثنائية لينديس، فإن "النظام البعثي وه

. ويجسد الوصف السائد للنظام بأنه "نظام علوي، يتصرف ظاهرًيا بهوية (57)أقلية وأغلبية في السلطة"

. (59)االستبدادية في سورية" الحال. لكن "هذا التصور يشوه تعقيد (58)وجدول أعمال علويين"، هذا التصور 

فهو يبّسط آليات السلطة، ومراكز السلطة ومصادر دعم النظام. في حين أنه ال يوجد شك في أن العلويين 

يسيطرون على املؤسسات العسكرية والسياسية، لكنه من املهم أن نضع في الحسبان مصادر الدعم 

 األوسع إذا أردنا فهم الصراع وصوغ طرق إليقافه.

راتيجية قوية لتشكيل واستقطاب مختلف املؤسسات الدينية، فالطرق التي طور النظام بها "است

عد في غاية األهمية لفهم إطالة عمره
ُ
. ونظًرا إلى عدم توفر الوسائل (60)وخاصة علماء السنة السوريين" ت

السياسية لتأسيس رجال دين من السنة البعثيين، حافظ النظام على السلطات الدينية القائمة، ولكنه 

، اختار النظام عدم 1982. ولكن بعد انتفاضة مدينة حماة في عام (61)صر التخريبيةاقتصر على العنا

                                                           
(56) The Carter Centre, “Syria: Pro Government Paramilitary Forces”, The Carter Centre, November 5, 2013, 

accessed on 9/5/17, https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-

conflict/pro-governmentparamilitaryforces.pdf. 
(57) J. Lindis, “The Syrian Uprising of 2011: Why the Assad Regime is Likely to Last Until 2013”, Middle East 

Policy Council, accessed on 12/4/17, http://www.mepc.org/syrian-uprising-2011-why-asad-regime-

likely-survive-2013. 
(58) E. S. Hurd, “The Dangerous Illusion of an Alawite Regime”, Boston Review, June 11, 2013, accessed on 

12/4/17, http://bostonreview.net/blog/dangerous-illusion-alawite-regime. 
(59) C. Zambelis, “Syria’s Sunnis and the Regimes Resilience”, CTS Sentinel, 2015, vol. 8, no. 5, p. 6. 
(60) L. Khatib, “Religion and State in Syria: The Sunni Ulama from Coup to Revolution, by Thomas Pierret”, 

Middle Eastern Studies, 2015, vol. 51, no. 1, pp. 163-164, p. 164. 
(61) T. Pierret, Religion and State in Syria: The Sunni Ulama from Coup to Revolution, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2013, p. 98. 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/pro-governmentparamilitaryforces.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/pro-governmentparamilitaryforces.pdf
http://www.mepc.org/syrian-uprising-2011-why-asad-regime-likely-survive-2013
http://www.mepc.org/syrian-uprising-2011-why-asad-regime-likely-survive-2013
http://bostonreview.net/blog/dangerous-illusion-alawite-regime
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االعتماد على رجال دين تقليديين، بل على مؤسسات وأفراد جرى اختيارهم لوالئهم. وقد برز من بين هؤالء 

زيون العالم اإلسالمي سعيد رمضان البوطي والذي أصبح، في ظل حكم األسد، "األكثر شهرة على التلف

. وقد حافظت سياسة الرعاية الدينية االنتقائية هذه على عالقة الدولة بعلماء الدين، ما سمح (62)السوري"

 للنظام بإظهار نفسه على أنه حامي املجتمع الديني املعتدل في سورية.

 وفي اآلونة األخيرة، جرى تزويد العناصر املختلفة من رجال الدين السوريين الذين تدعمهم الدولة

بوسائل وأدوات من شبكات األعمال والسياسة للدولة، والتي تدعم املؤسسات الدينية في البالد من أجل 

تأمين الدعم السني للنظام. لم يغير هذا اقتصاد الدين في سورية فحسب، لكنه غير موقف رجال الدين في 

ن النظام، وخاصة بعد التحرر . وهكذا لم يعد لدى الُسّنة حوافز للتخلي ع(63)الهيكلية السياسية لسورية

االقتصادي. فبالنسبة إليهم، كان انفتاح اقتصاد البالد، وخاصة تأسيس املصارف اإلسالمية وشركات 

التأمين، ذا قيمة خاصة، ألنه سمح بتوظيف العلماء املسلمين في مجالس الشريعة لهذه املؤسسات 

شر في عام (64)املنشأة
ُ
ط كتّيب ن

ّ
السني، ياسر العيطي، الضوء على الصالت  لرجل الدين 2007. ويسل

 الوثيقة هذه.

"يعتقد الشيخ أنه من خالل التحالف مع مسؤول الدولة، يحمي جماعته، وأنه من خالل االنضمام إلى 

التاجر، يحمي موارده املالية. ويظن مسؤول الدولة أنه من خالل تحالفه مع الشيخ، يبقي الوضع تحت 

لفه مع التاجر يأخذ حصة من األرباح. كما يظن التاجر أن بتحالفه مع مسؤول السيطرة، وأنه من خالل تحا

 .(65)الدولة يضمن دعمه بانتهاكاته للقانون، وأنه بتحالفه مع الشيخ، يضمن مكانه في اآلخرة"

يسلط هذا الكتيب الضوء على الطرق التي تضمن بها هذه العالقات بقاء النخب الدينية والسياسية 

 .(66)نظام. ووفًقا لتوماس بيريت، هذا هو "السبب الرئيس للصمود املدهش للنظام"والتجارية لل

سياسة أبيه في االستقطاب. سعى بشار  بتطبيقتكيف بشار األسد تجاه نمو الجماعات اإلسالمية 

، والذي شهد ظهور جماعات 2004لتعزيز شرعية النظام مع الشعب من السنة بعد ربيع دمشق في عام 

ارضة بعد أن جرى قمعها في عهد أبيه. وللقيام بذلك، حشد تأييد ودعم األغلبية الدينية السنية علمانية مع

ا من العلمانية، استجابت إلى تجديد الدعم للجماعات اإلسالمية املعتدلة
ً
. وجرى إنشاء (67)والتي، خوف

                                                           
(62) J. Muir, “Syria Death Video of Sheik al-Bouti Poses Questions”, April 10th, 2013, accessed on 4/4/17, 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22086230 
(63) T. Pierret, Religion and State in Syria, p. 130. 
(64) T. Pierret, “Religion and State in Syria”, p. 159-160. 
(65) Yasir al-‘Ayti quoted in T. Pierret, Religion and State in Syria, p. 161-162. 
(66) T. Pierret, Religion and State in Syria, p. 162. 
(67) L. Khatib, R. Lefevre and J. Qureshi, State and Islam in Baathist Syria: Confrontation or Co-optation, 

Lynne Rienner Publishers, Fife, 2012, p. 33. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22086230
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ن بشار األسد من وضع نفسه على أ
ّ
نه البديل الوحيد عمود فقري للدعم السني املعتدل للنظام، ما مك

 للتطرف.

 من العلمانية املتشددة للفكر البعثي، رّوج ألفكار "تكريس 
ً

وكان هذا بشكل جزئي ممارسة بالغية. فبدال

. كان الهدف إنشاء وحدة وطنية، (68)األخالق ونشر ثقافة التسامح وإيصال الرسالة الحقيقية لإلسالم"

 .(69)ميوتعزيز االعتدال الديني ملواجهة التطرف اإلسال 

كما ُدعم املشروع أيًضا بسياسات ُوضعت إلرضاء الُسّنة. فألغي حظر الحجاب في املدارس كخطوة أولى. 

. وعالوة على ذلك، أصدر (70)، لكن إلغاءه كان رمًزا كبيًرا1982وعلى الرغم من أن القانون لم يطبق منذ عام 

ري والسماح لهم إلى العودة من املنفى، من أعضاء حزب اإلخوان السو  800النظام قراًرا باإلفراج عن 

. وعين النظام أيًضا رجال دين مستقلين ومحترمين على نطاق (71)وبالتحديد القائد األعلى أبو الفاتح البينوني

، ُعين رجل الدين الحلبي، إبراهيم السلقيني، مفتًيا، وُسمح 2006واسع في مناصب في السلطة. وفي عام 

. ومن خالل (72)سبات الدينية إلى جانب عرض األيقونات الدينية في الشوارعباالحتفاالت العامة للمنا

اإلجراءات الرمزية هذه، تفوق النظام على األعداء السابقين للنظام، كقيادة جماعة الزيد، إحدى الحركات 

. وأثبتت هذه السياسات فعاليتها في وقت أصبحت فيه القوى (73)التعليمية املتورطة في انتفاضة حماة

أكثر تعبيًرا عن آرائها. وقام العديد من العلماء املسلمين بدعم النظام، وكانت األولوية قتال الديمقراطية 

 .(74)األعداء الخارجيين، وهي أداة بالغية انتشرت بشكل مستمر أثناء الصراع القائم

فتتحت الحكومة ، ا2004وبدأ النظام أيًضا في دمج الدين في مؤسساته. وفي شهر شباط/ فبراير من عام 

أول مؤتمر ديني ودعت رجال الدين إللقاء محاضرات للطالب في أكاديمياته العسكرية، وهي املؤسسات 

                                                           
(68) L. Khatib,R. Lefevre and J. Quareshu, State and Islam, p. 34. 
(69) E. Zisser, “Syria, The Ba’ath Regime, and the Islamic Movement: Stepping on a New Path?”, The 

Muslim World, vol. 95, 2005, pp-43-65, p. 44. 
(70) L. Khatib, “Islamic Revivalism in Syria: The Rise and Fall of Ba’athist Secularism”, Routledge, London, 

2011, p. 2. 
(71) J. Lindis, “The Syrian Opposition”, Washington Quarterly, vol.30, no. 1, 2006, p. 40. 
(72) S. Moubayed, “Religious Revival in Syria”, Mideast Monitor, 2006, accessed on 10/4/17, 

http://www.nabilfayad.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/335-the-islamic-

revival-in-syria.html. 
(73) T. Pierret and K. Selvik, “The Limits of Authoritarian Upgrading in Syria: Private Welfare, Islamist 

Charities and the Rise of the Zayd Movement”, International Journal of Middle Eastern Studies. Vol. 41, 

pp. 595-614, 2009, p. 608. 
(74) T. Pierret, “State Management of Religion in Syria: The End of Indirect Rule”, in S. Heydemann and R. 

Leenders (eds), Middle East Authoritarianism, pp. 83- 107, p. 96. 

http://www.nabilfayad.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/335-the-islamic-revival-in-syria.html
http://www.nabilfayad.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/335-the-islamic-revival-in-syria.html


 
 15 

تغييًرا كبيًرا عن املشهورة بفكرها العلماني. ويرمز هذا إلى احتضان النظام املتزايد لخطاب ديني علني، ويمثل 

وسيلفيك عدًدا متزايًدا من الشخصيات السنية . إضافة إلى ذلك، يالحظ بيريت (75)عقيدة حافظ األسد

، حصل كل من محمد 2007البارزة تترشح النتخابات مجلس الشعب. ففي االنتخابات التشريعية لعام 

حمشو وعبد السالم راجح، كالهما ُسّني وتجمعهما عالقات سياسية وعشائرية وثيقة بالنظام، على أكثر 

 ح الدولة مع القيادة السنية إلى دعم أوسع للنظام.. وبالتالي أدى تسام(76)ألف صوت 80من 

لكن هذا ال يعني أن النخبة الدينية أصبحت مسّيسة. كان هناك إدراك بأن استمرار مشروعهم 

ا "بفك االرتباط العلني واألساس ي عن عالم السياسة"، ما سيخنق املعارضة 
ً
اإلسالمي سيكون مشروط

 2007. لكن الفترة ما بين عامي (77)اظ على الدعم السني للنظاماملعتدلة ذات القاعدة الدينية مع الحف

ت تنميط في املؤسسات الشرعية، وحظر بعض شهدت علمانية الدولة. فقد وضع النظام سياسا 2011و

. ولكن (78)2008االحتفاالت الدينية وسجن شخصيات دينية محافظة بعد هجوم واسع بالقنابل في عام 

متحفظ متناقض. واعتمد وزير األوقاف بشكل كبير على محمد سعيد جرى وضع ذلك في إطار خطاب 

رمضان البوطي، والذي خفف جدول أعماله املحافظ من وطء سياساته التي ال تحظى بشعبية كبيرة في 

ا على شرعيته والنظام في أوساط املجتمع السني
ً
 .(79)األوساط الدينية، محافظ

فعل الكثير لتعزيز العالقة مع األغلبية السنية. "سلوك  2003كما أن رد النظام على غزو العراق في 

، (80)بشار خالل الحرب أعطاه مكاسب سياسية فورية في سورية" وضمن لنظامه صدقيته القومية
ً

. أوال

وضع بشار األسد نفسه في مقدمة املعارضة العربية للحرب منتقًدا بعدائية التصرفات األميركية. وعالوة 

. وقد شجعت الحكومة (81)بتهريب األسلحة وسّهل تدفق املتطوعين الجهاديين على ذلك، سمح النظام

السورية الدعوة إلى الجهاد بشكل علني، وأصدر املفتي العام في سورية، وهو شخصية محبوبة لدى النظام، 

حلي . وقد عززت هذه الخطوات الدعم امل(82)فتوى تشّرع الهجمات االنتحارية ضد القوات األميركية في البالد

من خالل تخصيص واستغالل النزعات اإلسالمية التي بدأت تبرز داخل املجتمع السوري، وزيادة دعم 

                                                           
(75) L. Khatib, R. Lefevre and J. Quareshu, State and Islam, p. 40. 
(76) T. Pierret and K. Selvik, Limits of Authoritarian Upgrading in Syria, pp. 600-601. 
(77) L. Khatib, R. Lefevre, J. Quareshu, State and Islam, p. 41. 
(78) M. Prothero and P. Beaumont, “Damascus Car Bomb Kills 17”, The Guardian, 28th September 2008, 

accessed on 20/4/17, https://www.theguardian.com/world/2008/sep/28/syria.lebanon.bombing. 
(79) T. Peirret, State Management of Religion in Syria, p. 102. 
(80) E.  Zisser, “Syria and the War in Iraq”, Middle East Review of International Affairs, vol. 7, no. 2, 2003, p. 

45. 
(81) G. Abdul-Ahad, “The Road From Syria: On the Trail of Iraq’s Insurgents”, The Guardian, June 7th 2005, 

accessed on 18/7/17, https://www.theguardian.com/world/2005/jun/08/iraq-al-qaida. 
(82) G. Abdul-Ahed, The Road From Syria. 

https://www.theguardian.com/world/2008/sep/28/syria.lebanon.bombing
https://www.theguardian.com/world/2005/jun/08/iraq-al-qaida
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الدولة للشؤون الدينية التي قادت بشار األسد للوصول إلى الجماعات الدينية التي تم تهميشها من قبل 

ة، متبنًيا مواقف مقبولة أكثر . وقد اتخذ هذا شكل تعزيز الدعم داخل املجتمعات اإلسالمية الخيري(83)أبيه

. أظهرت سياسات (84)تجاه اإلسالميين في املجال العام، ومواءمة نفسه مع الجماعات اإلسالمية املعتدلة

، بحفظه (85)التكيف هذه أن بشار األسد "قريب من قلب رجل الشارع العربي، ومستعد لتلبية متطلباته"

ة قبل وقت طويل من بدء سقوط املنطقة في صراع "لوحدة االئتالف الحاكم وضمانه لبقاء األنظم

 .  (86)طائفي"

 عن تكيف السياسة الخارجية دعًما 
ً

من خالل استقطاب انتقائي لنخب دينية مختارة في سورية، فضال

للرأي العام املحلي، حافظ النظام على عنصر كبير من الدعم بين الُسّنة من السوريين. وكنتيجة لذلك، لم 

. والهدوء الذي أظهره علماء الدين (87)كحركة موحدة 2011من السنة في سورية مع ثورة يتفاعل السكان 

  .(88)السوريون منذ اندالع الثورة "يدل على نجاح تدابير االستقطاب للنظام"

 

 السنة السوريون: مدى الدعم زمن الحرب

تب عن حجم املعارضة السنية الكبير، لكن القلي
ُ
ل من الكتابات مفهومة على الرغم من الكثير الذي ك

عن أولئك السنة الذين توجب عليهم أن يبقوا موالين للنظام. وكما هي الحال في كثير من األحيان عندما 

يجري تحليل الدعم داخل الدولة االستبدادية، فمن الصعب تقييم الدعم السني لنظام األسد. والبيانات 

ذلك، هناك بعض األدلة املتاحة التي بواسطتها يمكننا قليلة، وما هو متاح غالًبا مسّيس بشكل كبير. ومع 

تقييم الدليل على التعددية الدينية في بنية الجيش العربي السوري. وبينما يقترح بيلين وجوشوا أن األنظمة 

املحاصرة تلجأ إلى التدابير القمعية العرقية الطائفية، لعل الحال في سورية أكثر تعقيًدا. يناقش هذا 

 سوء فهم الرواية الطائفية للنزاع.القسم مدى 

في مواجهة الثورة، عكس األسد سياساته في إعادة تطبيق العلمانية، وأعيدت املدرسات املحجبات إلى 

مناصبهن، كما أعيد املوظفون الحكوميون اإلسالميون إلى مناصبهم، وُعكست العالمات الخارجية 

                                                           
(83) T. Pierret, Religion and State in Syria, p. 87. 
(84) S. Heydemann and R. Leenders (eds), Middle East Authoritarianisms, p. 19. 
(85) E. Zisser, Syria and the War in Iraq, p. 47. 
(86) L. Khatib, R. Lefevre, J. Quaresha, State and Islam, p.36. 
(87) T. Pierret, “The Syrian Baath and Sunni Islam: Conflicts and Connivance”, Middle East Brief, no. 77, 

2014, p. 5. 
(88) L. Khatib, Religion and State in Syria, p. 164. 
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. كما أنشأ النظام مؤسسات دينية (89)ه مؤخًرا في دمشقالكازينو الذي جرى افتتاحللعلمانية العامة، مثل 

جديدة مثل قناة "نور الشام" التلفزيونية، ومدارس دينية. وسمح النظام لهذه املدارس بإصدار شهادات 

. ومن خالل معالجة مخاوف النخبة (90)معترف بها، تلبية لطلب طويل األمد من رجال دين سنيين محافظين

ن النظام من ضمان والء حلفائه الدينيين التقليديين والشخصيات السنية الدينية في سورية، تمك

الشعبية، مثل البوطي، الذي انتقد بشدة التمرد على أنه مؤامرة خارجية ضد البالد. وقد سمح هذا أيًضا 

للنظام بقمع املزيد من الشخصيات الدينية املتمردة، في خطوة أدت إلى ردة فعل ضئيلة من الطبقتين 

. وكانت هذه السلبية "أقل صلة بالدين، من حقيقة أن الكثيرين من السوريين الُسّنةطى والعليا من الوس

في مناطق متمدنة غير متحمسين في الغالب تجاه طبقة الفالحين والكادحين، واالنتفاضة التي تزداد 

ا
ً
 .(91)تطرف

ًءا كبيًرا من السنة وغيرهم على الرغم من اعتداءات النظام بشكل واسع على مناطق سنية، إال أن جز

ممن يخفون مخاوف حقيقية من النظام يشعرون بالتهديد من ظهور عناصر متطرفة في املعارضة 

هذه املخاوف على ما يبدو بين الطبقتين الوسطى والعليا من السنة املتمدنين، وال سيما  ظهرتو . (92)املسلحة

نوات. إن إدراك أن املعارضة ذات قاعدة ريفية بقيادة املصالح التجارية التي رعاها النظام للعديد من الس

قرويين محافظين دينًيا وغير مثقفين، نّفرت املتمدنين من السنة الذين ال يظهرون سوى قليل من التعاطف 

تربطهم بهم القليل من القواسم املشتركة مع فقراء الريف وما يتعرضون له من مظالم، والذين 

رة النظام على متابعة خطابه عن االعتدال والتعددية الدينية أمًرا حيوًيا في . لقد كانت قد(93)اجتماعًيا

الحفاظ على الدعم السني، على الرغم من الكسور الطائفية الواضحة التي زورها الصراع. ومع ظهور 

جماعات متطرفة كتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، وضع النظام نفسه "أقل الشّرين"، بحمايته للدولة 

. وهذا لم يحِم النظام من انتفاضات األقليات والسنة (94)املعتدلين الُسّنةعربية السورية، واألقليات، و ال

 فحسب، بل زاد من تعقيد الحجج الداعمة للتدخل في الصراع أيًضا.

وقامت املعارضة بلفت االنتباه إلى دور رجال األعمال البارزين من السنة في دعم القوى البعثية، بما في 

ل محمد جابر، وهو رجل أعمال سني بارز ذل
ّ
ك تنظيم وتمويل وتسليح املليشيات غير النظامية. وقد شك

                                                           
(89) T. Peirret, “The State Management of Religion in Syria”, p. 105. 
(90) T. Peirret, “The State Management of Religion in Syria”, p. 106. 
(91) T. Peirret, “The State Management of Religion in Syria”, p.  105-106. 
(92) C. Zambelis, “Syria’s Sunnis and the Regime’s Resilience”, p. 8. 
(93) D. Kilcullen and N. Rosenblatt, “The Rise of Syria’s Urban Poor: Why the War for Syria’s Future will be 

Fought Over the Countries New Urban Villages”, Prism, National Defence University Centre for Complex 

Operations, vol. 4, Syria Supplemental, 2014 pp. 31-44, p. 41. 
(94) Z. Hu, “Why Bashar al-Assad is Still in Power”, Al Jazeera, 4 october, 2016, accessed on 15/4/17, 

http://www.aljazeera.com/news/2016/09/syria-bashar-al-assad-power-160904081138141.html. 

http://www.aljazeera.com/news/2016/09/syria-bashar-al-assad-power-160904081138141.html
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وجنرال سابق في الجيش السوري، إحدى أكثر الوحدات فعالية للنظام، "صقور صحراء سورية"، وإن كانت 

ي حقول الشاعر ال تدين بالوالء لهيكل قيادة الجيش وجرى تشكيلها من أجل حماية مصالحها املهمة ف

 .(95)للغاز

إضافة إلى القوات غير النظامية، لم يغفل املعلقون دور السنة في الجيش السوري واألجهزة األمنية. في 

حين أن العديد من املستويات العليا من مناصب القيادة وتشكيالت النخبة يهيمن عليها العلويون بعالقات 

ة يشكلون األغلبية في صفوف الجيش املتوسطة والدنيا وبعض وثيقة مع النظام كما تصّور بيلين، فإن السن

املناصب املؤثرة. فوزير الدفاع الحالي هو فهد الفريج، وهو سني بارز من مدينة حماة. وعالوة على ذلك، 

فإن اثنين من ضباط االستخبارات البارزين، علي مملوك ومحمد ديب زيتون، ينحدران من عائالت سنية 

اللواء الخامس الذي يحمي مدينة الالذقية، مسقط رأس األسد، العميد جهاد محمد بارزة. حتى قائد 

إلى  60. من حيث الرتبة، تشير التقديرات إلى أن السنة يشكلون نحو (96)سلطان، عميد سني رفيع املستوى 

في املئة من الجيش العربي السوري، وعلى الرغم من االنشقاقات الجماعية في صفوف املجندين  65

شباب، واملستويات العالية من االستنزاف ومشكالت التجنيد، يواصل السنة لعب أدوار رئيسة في الحملة ال

. وهذا يشير إلى أن الروايات الطائفية تقلل من شأن تعقيد (97)العسكرية على أعلى مستويات نظام املعركة

 الصراع وقوة شبكات االستقطاب في إطار دعم النظام.

 

 خاتمة

ن أن التحليل املعاصر والدراسة العلمية محقين بشكل جزئي في اقتراح أن النظام في لذلك، وفي حي

سورية حافظ على شرعيته من خالل الدعم الدولي، وقوته العسكرية والقمع، إضافة إلى االنقسامات 

د. والتطرف في صفوف املعارضة، إال أن النظام السوري اختبر أطر أعمالنا كافة لفهم القدرة على الصمو 

فالطرق التي استقطب النظام فيها النخب االقتصادية والدينية بينما تكّيف مع التغييرات في املحلية 

والدولية كانت حاسمة في مواصلة صموده في أثناء الحرب في سورية. ومن خالل بناء شبكات رعاية داخل 

الالزمة للحفاظ على الحمالت  نخبة رجال األعمال في سورية، ضمن النظام الحفاظ على املوارد االقتصادية

العسكرية الشرسة، وحماية املناطق الخاضعة لسيطرته، واالستمرار في توفير وظائف الدولة الحيوية 

                                                           
(95) L. Fadel, “Who are the Syrian Desert Hawks”, 4/6/16, accessed on 12/4/16, 

https://www.almasdarnews.com/article/syrian-desert-hawks/. 
(96) K. Alam, “Why has Assad’s Army not Defected”, National Interest, February 12, 2016, accessed on 

12/4/17, http://nationalinterest.org/feature/why-assads-army-has-not-defected-15190 
(97) V. Cheterian, “The Syria War is More Than Sectarian”, Al Monitor, May 27th 2013, accessed on 1/5/17, 

http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2013/05/syrian-conflict-failed-sectarian-analysis.html. 

https://www.almasdarnews.com/article/syrian-desert-hawks/
http://nationalinterest.org/feature/why-assads-army-has-not-defected-15190
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2013/05/syrian-conflict-failed-sectarian-analysis.html
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للحفاظ على مكانته مع السوريين الخاضعين لسيطرته. إن االستقطابات االقتصادية، أثناء حرب ما، 

أخرى تحت سيطرة املعارضة أو العقوبات الدولية. تسمح للنظام بالحفاظ على املوارد مثل النفط وموارد 

لقد كانت وظائف الدولة حاسمة للنظام بالحفاظ على شرعية زائفة، وبعرض نفسه على أنه الفاعل 

الوحيد في سورية القادر على توفير الضروريات اليومية، وحماية واستقرار الشعب السوري. وكما أشار 

ؤسسات العامة في سورية، وتوفير الخدمات األساسية يجب أن خضر خضور، "إن سيطرة األسد على امل

كسر 
ُ
 .(98)حل األزمة السورية"من أجل ت

عرض في الدراسة والتحليل السياس ي كهيئة 
ُ
وعالوة على ذلك، إن الروايات الطائفية التي عادة ما ت

فيها النظام  دافعة للصراع السوري تحجب عنصًرا مهًما من عناصر الصمود. ألن الطرق التي استقطب

السلطات الدينية وعّدل سياساته تجاه الدين تبقى مهمة لفهم صمود النظام. ومن خالل استقطاب حذر 

لنخبة دينية مخلصة قبلت الهدوء السياس ي إلصالحات محدودة للسياسة الدينية العامة، قام النظام ببناء 

 ؤسسات العامة. قاعدة متينة من دعم السنة واألقليات سواء في الجيش أو في امل

إن سياسات االستقطاب الديني وتكييف السياسات، خاصة رًدا على غزو العراق وظهور العنف 

املتطرف في املنطقة، سمح للنظام بالحفاظ على دعم الُسّنة، مع التخفيف من النداءات املتزايدة من أجل 

ن هذا 
ّ
االستقطاب النظام من وضع نفسه إرساء الديمقراطية في السنوات التي قادت إلى الصراع. وقد مك

على أنه نظام ديني تعددي معقل العلمانية في مواجهة املعارضة السنية املتطرفة، وهي معارضة صورها 

النظام بأنها تهدد املناخ الديني املعتدل في سورية، إضافة إلى تهديدها للعديد من األقليات. ومن ثّم، فإن 

 من أ
ً

ن تأتي من خالل تعبئة قمعية عرقية طائفية التي اقترحها بيلين، تنبع قدرة النظام على الصمود، بدال

 من محاوالت لعوملة تعددية قومية تجند قوات من مختلف االنقسامات الطائفية في سورية.

ويشير هذا التحليل إلى أن األطر املعاصرة غير كافية لفهم مقاومة النظام السوري إبان الحرب األهلية. 

التي بنى فيها النظام شبكات طويلة األمد من االستقطاب، وتعديل سياساته بما يتالءم  وقد أتاحت الطرق 

وبيئته، للنظام مواجهة موجات الصراع التي دمرت البالد. إذا كان صانعو السياسات سيصيغون سياسات 

ناحية العلمية بشكل فعال إلنهاء األعمال العدائية في سورية، فإن هذه العناصر تتطلب اهتماًما أكبر من ال

 والسياسية.

  

                                                           
(98) K. Khaddour, “Sheidling the State”, Carnegie Middle East Centre, August 17th 2015, accessed on 

15/5/17, http://carnegie-mec.org/diwan/61027?lang=en. 
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