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نوع من املوروثات أو اآلراء أو املعتقدات التي  سياسًيا، هو مب، سواء أكان طائفًيا أأن التعص  في ال شك 

 نإيمكننا القول ، و صراعو  توترإلى  تحويل االختالفعملية الطائفية  تكون بهذا املعنى و . 1"اآلخر" تخاصم

و أ ،األيديولوجية وأاالقتصادية  وأ نتيجة الخالفات السياسيةنشأت في املجتمعات  فاتمعظم االختال 

إلى  تعود قد ن جذور هذه االختالفاتأيمكن مالحظة  ،خرى أفي حاالت و .ابعض هذه العوامل مجتمعة معً 

السياسية واأليديولوجية واالجتماعية رات  وفق التغي    ،ًرايخأوقت طويل، أو ربما نشأت    ت منذحدث  صراعات  

  .والدولة في املجتمع

ات أو مجموعإلى  تقسيم الدولةإلى  أن الطائفية تؤدي إلى على مستوى الدولة،  ،نا هذا الوصفيقود

د على والتداول املعتم   ويج"الترإلى  ذلك ؤدي وي ،و الدينيأاالنتماء االثني أساس على  ،مجتمعات متباينة

هينبوش أن   رى ، يمن ناحية أخرى و .  2 "معينة  تحقيق غايات سياسيةجل  أمن   ،على أساس الطائفة  ،الوالء

التي توجد   للدول   السياسية  لهيكليةل ايشكتفي    وحيوًياا  محوريً   اتلعب دورً قد  السياسية بشكل عام    نظمةاأل 

وفي هذا أو القضاء عليها.  هاتعزيز أو الطائفية في خلق  الةالهيكليات مصيرية وفع  تلك  وبذلك تصبح، فيها

 ،الجانبهذا  منو السياس ي. عالقتها بالنظام يحدد و  القضية،تي مفهوم الحوكمة ليضبط هذه أي ،السياق

مؤسسات الدولة، ضبط طرق اإلدارة في  و   ها،وتكتيكاتسياسات النخب الحاكمة   الرشيدةالحوكمة  ب  ُيقصد

  قبل ماإلى  تنتمي أشكال الحكم التي، يمكن أن تسود ضعفأو ت الرشيدة الحوكمةوعندما تختفي 
 
 لتشك

 .3 "دولةالشبه " عرف في هذه الحال بنظام حكميُ  و ماأ ،الحديثة الدولة

 
ُ
  ،الطائفية والحوكمة الرشيدةبين هذه النظريات والتعريفات أن ظهر ت

ً
  عالقة

ً
في معظم الحاالت،  عكسية

مؤسسات الدولة تفشل ا عندما خصوصً  ،تستطيع بسهولة أن تشعل الطائفية السيئةن الحوكمة إحيث 

أن الحوكمة   ،ةواسع  اتر اختبتمَّ التأكد، من خالل ا،  واقعفي ال.  مسؤولياتها  نفيذفي النظام الديمقراطي في ت

لتحقيق التماسك في الهياكل  ،ومشتركة ضمن الدولةهوية وطنية عامة يسر من خالل تالرشيدة ت

معيدة عقارب  ،داخل هياكل املجتمعات ة  بقو  الطائفية تظهر ،السيئةمة كتطغى الحو  حينو ، االجتماعية

تفسخ إلى    ن الحوكمة السيئة تؤدي أ  . أي الوطنيةعالقات وروابط ما قبل  إلى    دافعة املجتمعو   ،الساعة للوراء

فمن املرجح   ،وباملقابل  .صعود الطائفيةإلى    ثم  ،"خراآل "العداء تجاه  إلى    دي ؤ قد ت  من ثمو   ،الوطنيةالروابط  
 

1 Hinnebusch, Raymond (2019) “Sectarianism and Governance in Syria’” Journal of Middle 

East studies: Page 41 

2 Fatima Ayub (2013) “Introduction,” in “The Gulf and Sectarianism,” ed. Fatima Ayub, 
European Council on Foreign Relations Gulf Analysis No. 91 (Nov. 2013), p. 2 
 
3 Hinnebusch, Raymond (2019) “Sectarianism and Governance in Syria’” Journal of Middle 

East studies: Page 42 

 
 

https://www.researchgate.net/profile/Raymond_Hinnebusch
https://www.researchgate.net/profile/Raymond_Hinnebusch


 
 3 

في و. فاسدة على مستوى الدولةممارسات حكم إلى  اتقود حتمً  ة،سياسي اتباضطر اى لإالطائفية  تؤدي  نأ

 وانتشارالرجعية بين فساد الحكم  ه الحالةلهذ امثاليً  انموذًج  ،2003بعد عام  ،العراق أصبح ،الواقع

  .الطائفية

ولكنه للحوكمة الرشيدة،  مثل تحدًياضمن الدولة يمكن أن ي التنوع الدينين أ أيًضان نوضح أمن املهم و 

الوقت في  ا لهاتحديً  د  عنه يُ أ مع ،نفسها تطبيق الحوكمة الرشيدةعاقة إو أفشل إلى  بالضرورةال يؤدي 

 فرص قلل منيما ن التنوع الديني في البلد رب  أديثة الدراسات الح مجموعة من أظهرت ،الواقعوفي  .هنفس 

وذلك في حالة استثناء التركيز على طبيعة النظام نفسه  ،في املئة فقط 8.4املمارسات الديمقراطية بنسبة 

 زيادة ا فيسببً  هوتكتيكات الحاكم طبيعة النظام الحاالت، تصبحفي كثير من ف .ونوع املمارسات املرتبطة به

 الطائفية في الدولة.  تأجيجأو 

  نأيمكننا اعتبار  ،والحوكمة الرشيدةما يتعلق بالعالقة الجدلية بين الطائفية  وفي ،في الحالة السورية

 1946في املرحلة األولى التي تمتد بين عام    :الحديث  ثالث مراحل متميزة في تاريخهاب  قد مرت  سوريةال  الدولة

عام  مناملرحلة الثانية التي تمتد في وطائفية ضعيفة؛ نزعة  تهاصاحب  و  ،كانت الحوكمة ضعيفة ،1963إلى 

 لعبت فيهاالستبداد الذي ب رتبط تماًماتتتميز بحوكمة ضعيفة  بمرحلة ت البالدمر   ،2010عام إلى  1963

 ،اا ومفصليً جوهريً   االطائفية في املراحل املتقدمة تلعب دورً   تأصبححتى  ا  فيه الحًق   تدرجت  ،االطائفية دورً 

 
ً
 ةحلر شهدت هذه امل حيث ،وقتنا الحاليإلى  2011 متمتد من عا ا في الحقبة الثالثة التيوهذا كان مالحظ

 مع دور قوي للطائفية.  اترافًق م ،الرشيدة حوكمةالا في دور ا شديًد ضعًف 

 ،محدودةديمقراطية  مؤسسات  ذات    ةفي سوري  دولةشوء  نإلى    1946عام  عن فرنسا في  استقالل سورية  أدى  

لتوترات اكانت و  .الخاصة بها في تأسيس الديمقراطيةعدة عقبات  -كدولة ناشئة- ةذ واجهت سوريإ

وقد نشأت هذه التوترات بسبب شعور عميق بين السكان   ،في تلك الحقبة  شديدةوالصراعات االجتماعية 

 والتدخل العسكري في الحياة السياسية ،عدم املساواة االقتصادية نتيجة ،بينهم بانعدام األمن السوريين

 الدولة الوليدة نإالقول  يمكننا ؛ومن هنا .السورية استقرار الدولةعدم إلى  قاد ذلك وقد. صارخ ى نحولع

  -من السوريين كثيرفي نظر - كانت
ً
  دولة

ً
، ونتيجة لذلك وغير حقيقية ضمن حدودها الجغرافية وهمية

واالشتراكية والقومية  واإلسالميةالقومية العربية  بين تنوعت ،نيتيارات مختلفة بين السوري انتشرت

تدخل املؤسسة العسكرية في الحياة االجتماعية  أصبحكهذي؛ دولة غير مستقرة ظل في و. وغيرها السورية

ازداد   ،جواءوفي هذه األ ضعف مؤسسات الدولة وممارساتها،  ا لومرافًق   شائًعا  امرً أ  االقتصادية والسياسيةو 

. بشكل خاص  لوية والدرزيةا في حالة املجتمعات الع  كان هذا واضًح و   ،الوطنيةاملجتمعات ما قبل  إلى    االنتماء

حتى بعد  ،الفرنس ي التأثيرإلى  ،في تطبيق ممارسات الدولة هذه اإلخفاقات باحثينالعديد من ال أعاد وقد

 فيا كم ،على االنقسام الطائفي والحكم الذاتي للمناطقفرنسا شجعت حيث ، 1946االستقالل في عام 

لوحظ صعود جيل جديد  ،بعد سنوات من االستقالل ،ات من القرن املاض ييفي الخمسينولبنان وسورية. 

فق هذا الجيل فوق أويمتد  ،على لغة مشتركة وتاريخ مشتركقائمة كأيديولوجية علمانية  ،بةو العر  ىتبني
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 تهنتشار التعليم وازدياد نسبال  كان. وقد الناشئة نفسهاأطر الدولة  بأفكاره ويتجاوز  ،الجغرافية السورية

وبناء على هذه  ،هذا التوجهفي انتشار  كبير   دور   ،وكذلك في املدن الكبيرة مثل حلب ودمشق ،ففي الري

من  أفضلبشكل  ديمقراطية في املجتمعلألفكار اا تانتشر  ؛والتحرر من انتشار الثقافة واالنفتاح  العوامل

نفتاح واال  ،زيادة انتشار التعليمبين  في مجال العلوم السياسية دارسينالعديد من ال ويربط. السابق

 ،1958 -1954ين عامي فبالعصر الذهبي للديمقراطية في سورية. ب سمي ماإلى  قاد ما وهذا ،السياس ي

الصحافة ة حري   تنتشر واا بدرجة كافية، ظهر برملان اختير ديمقراطيً و انتخابات تنافسية، شهدت البالد 

 البعثمثل حزب    ،لساحة السياسيةى الإالجديدة    األحزابمجموعة من    دت، وصعاجيًد   انتشاًرا  والطباعة

التي  ةحلر السمات األساسية في تلك امل هم  أبين  من هذه الظواهركانت  قدو  ،والحزب الشيوعي السوري 

 .ميزت الواقع السوري 

الصراع الطائفي  ساسأعلى  ال ،الطبقيالصراع أساس على  املبني  أن الصراع الطائفي إلى  تجدر اإلشارةو 

نجاًحا حزب البعث  حقق، 1963في السنوات الالحقة حتى عام ف ،كان سمة مميزة لهذه املرحلة ،النقي

تجنيد نسبة عالية من العملية  شملتو بة، و العر  تحت شعار السوريينالعديد من في تجنيد  كبيًرا

ة وبفي العر   ،هداف البعثأشجعت    وقد  .الطبقة الوسطى في البالد  أبناءالفالحين و من  ا  خصوصً   ،ائفو الط

  ،واالشتراكية
 
 تحقيق املساواة فيإلى  سعًيا ،رؤى البعثإلى  االنضمام على ،ياتالفالحين السوريين واألقل

 ا لألا عابرً حزبً   وشعاراته  وا في حزب البعثأكونهم ر   ،املواطنة
ً

الشعب السوري بكل ا عن   حقيقيً قليات وممثال

  .طيافهأ

فقد  ،حد ما ، إلىظهرت من خاللها وقائع كانت غير واضحةبدأت حقبة جديدة  ،1963بحلول عام  ولكن

   أصبح  التمثيل العلوي   نأ  االحًق ظهر  
ً

أدت هشاشة خرى  أومرة  ا في صفوف حزب البعث في سورية.  مهمً   تمثيال

االستقرار م دع حالة منإلى  ،في التجنيد في حزب البعث االختاللو  ،السياسية السوريةاملؤسسات 

على و الرئاسة. إلى  1971في عام  األسدوصول حافظ بالتي انتهت ، املتتالية العسكرية واالنقالبات السياس ي

لم و  ،صراًعا طبقًيا حتى ذلك الوقتالصراع في سورية كان  نإ القول يمكن  ،حداثكل هذه األ  من رغمال

 خاصة بعد ،الجيش سيتسيإلى  يجةالحادة بالنت والصراعاتوضاع األ  هذه وقد أدت ،صراًعا طائفًيا يكن

ماو  ،األقلياتأصبحت  أن إلى هذه الحالة قادت و  .قيادة الجيش وقوات األمن ىتهيمن عل ،العلويين ال سي 

  تظهر إذ  ،اتيفي الثمانين ،االستقرار في البلد معد من مرحلة  
 
ية شرائح من املجتمع ترفض السيطرة الكل

 . األقليةمقابل صوت  يرونها،كما كانوا  ،غلبيةاأل ي أنفي ر رفض تو  ،واملجتمعيات على شؤون الدولة لقلأل

د لتوريث نسخة شعبوية  ليكون  ،على مأسسة حزب البعث األسدحافظ عمل   ااستخدم فيه السلطة،تمه 

 ب البلد  األ  األسدحكم فقد وبحسب العديد من الباحثين،  .ةالطائفية للسيطرة االستبدادية على سوري

كانت تجري على السطح، ولكن في العمق الواضحة الطائفية بقليل من مظاهر يتميز  ،نظام استبدادي ب

في كثير و سيطرة العائلة على السلطة،في  األسد حافظ تاطائفية لخدمة ني   اتمارسمعلى املدى الطويل 

 غلبيةوزج هذا املكون في مواجهة مع األ  ،على حساب املجتمع العلوي نفسههذا يتم كان من املناسبات 
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 ،علمانينظام  نه  أظامه على  نل  كانت سياسة حافظ تعتمد على الترويج  وقد  .بلد متعدد الطوائفالسنية في  

يهيمنون هم الذين  العلويين كانوا  طبقة خاصة من  ن  أمر كانت  حقيقة األ يقوم بإصالحات اجتماعية، إال أن  

 . هذه الدولة في مراكز القوى على 

ضعف دور الحوكمة  سببب قد تم   بوضوح هذه املمارساتاملزج بين أن إلى  ن التحليل املنطقي يشيرإ

، مؤسسات الحكمفي  الشفافيةانعدام الفساد و انتشار معززة ب ،ضعيفةاملؤسسات  كانت حيث ،الرشيدة

  صبحتذلك أوب ،واملؤسسات فرادعلى صعيد األ  العدالةانعدام إلى  دى هذاأ قدو 
ُ
هذه املؤسسات  ممانعة

  ،ي األسدكم شكال الحأل مقاومتها و  فرادواأل 
ً
  هشة

ً
السيطرة إلى  تدوأصبحت شبه معدومة أ ثم ،وضعيفة

 . من قبل نظام الحكم نفسه ،هرمهاإلى  من قاعدتها ،سساتؤ الكاملة على هذه امل

االعتماد عليها في قوات  يمكن ،تمكين شخصيات عابرة للطوائفإلى  تسعى ة النظامكانت استراتيجيقد ل

من خالل ربط  ،النظامدائرة إلى  السنية االقتصادية الشركات قحامإتم  هنفس  وفي الوقت ،األمن والجيش

طائفية واضحة، نفذ ظهور صورة لتجنب و مصالحها االقتصادية بالجيش ومؤسسات النظام األخرى. 

تمثيل كل الجماعات الطائفية في املكتب السياس ي للحزب وفي مجلس  تضمن ،مميزةاستراتيجية  األسد

مبادلة الوالءات إلى  كان النظام يهدف الزخم لكبذو  .فقط في يد تابعيهكانت الوزراء، ولكن القوة الفعلية 

بما يتناسب مع مصالحه في  ،حد ماإلى  ،بصرف النظر عن االنتماء الطائفي ،السياسية بالفوائد واملزايا

شعب وصرف نظره عن ولتعزيز شعبيته وتخدير ال؛ ية نفسهااألسدلة ئبيد العاحكم الالحفاظ على سدة 

 :ومنها  ،مجموعة من السياسات لقبول التأييد العامإلى    عمد النظام  ،العادلة  ليات الحكم الرشيد ومطالبهآ

األمن الوظيفي توفير ؛ مقبول  والوظائف الحكومية للطبقة املتوسطة بأجرالتعليم العالي املجاني تاحة إ

والتنقل التصاعدي الكبير   الحضرية؛جماهير  لاألرض للفالحين؛ الغذاء املدعوم لتوزيع    الصناعيين؛للعمال  

 ،نسبًيا ،نجاح النظامواالستراتيجيات إلى دت هذه السياسات أوقد الطوائف.  مختلف منلسكان الريف 

ج فقد رو   ،والقوميصعيد الخارجي استطاع تحقيق نجاحات متوازية على ال كما الداخلي،على املستوى 

 .قومي عربي يقف ضد اإلمبريالية والصهيونية كحزب ،كبيرنفسه بنجاح 

اعتماده على الروابط  زيادةب اتسمت ،شهدت مرحلة جديدة للنظام هذه املمارسات التكتيكيةأن غير 

في نجح فيها النظام  حيث ،اتيالثمانين في "مينخوان املسلاإل "مع اندالع حركة ا ويظهر ذلك جليً  ،الطائفية

  إظهار
 
وضعت الثراء االثني والنسيج الديني أنها و  ،ات السوريةعلى األقلي   اتهديًد بأنها تمثل ية الحركة السن

قليات في املجتمع ، ولقد كان لهذه الدعاية مفعول كبير على استطاعة النظام تجييش األفي خطرالسوري 

حافظ النظام على نوع من الروابط  قدف ومع هذا كله .تباع الطائفة العلويةأ اوخصوصً  ،لجانبهالسوري 

نقسام في العالقة بين جميع  اال خلق  سهلت عليه عملية ،املجتمعطياف أبين مختلف  الطائفية العابرة

بغض النظر عن انتمائها  ،الحضرية وال سيما الطبقات الريفية/  السورية،املستويات املختلفة للطبقات 

 . الطائفي
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ظهرت سياسة جديدة  ،األسدبشار حكم خالل فترة ، وخاصة من النفط، واردبسبب االنخفاض في املو 

دارة مختلف إل  أموال كافية ضخو  لنظامل الديمومة االقتصادية لحفاظ علىبهدف ا ،لتحرير االقتصاد

التي سعى لبنائها على مدى العقود  الشعبوية ة النظامالحفاظ على شموليجل أقد تم هذا من ، و عملياته

نزعات إلى  دفعت املجتمع ،بيهأعن سياسات  ،جزائهاأاملغايرة في بعض ن سياسات بشار أإال . املنصرمة

إن اعتزام بشار تركيز السلطة في يديه بشكل أساس ي  -1: 4لألسباب التالية ،اوضوًح أكثر  عائلية - طائفية

 نزلةبم  كثير من السوريين هذه املحاوالت  عد  . وقد  ةفي سوري  شهد السياس يامل  خارجأبيه السنية    زمرةقد دفع  

إن تدفق االستثمارات العربية وغيرها من االستثمارات الداخلية  -2 .السنينزل الحكم من القطاع مل تطهير  

هذه السياسات تخلت عن التاريخ الطويل السابق لرجال  ،وأقاربه األسدأيدي عائلة  إلىا دائمً  ىقد انته

 من خالل التعامل معاملزايا االقتصادية  الحصول على  السلطة و أجزاء معينة من  تقاسم  في    ،ةاألعمال السن  

ذا النهج املتضررة من هوالشرائح السنية  ،من جهة بين العلويين تسبب هذا في زيادة االنقسام وقدالنظام. 

منتجات وانخفاض أسعار  الرفاهية،حالة  تدني -3 .من جهة ثانية في املجتمع السوري األسدلبشار 

للمحتاجين  اإلعاناتتقديم  وتوقف ،وقوددعم الدولة لل وتخفيفاملساعدات الغذائية  وقفالفالحين، و 

 ،االبن األسدولى لحكم السنوات العشر األ خالل التي ضربت البالد  شديدةالجفاف الموجة و  ،واملتضررين

كبيرة من  لقطاعاتنظام الانخفاض دعم أن  :أطياف الشعبى لإوصلت رسالة واضحة أهذه العوامل  كل

وبالتزامن مع . الحاليا للنظام ا جديًد سياسة عامة ونهًج  أصبح ،للمجتمع الطبقة الدنيا شرائحالفالحين و 

 ،السياسات الطائفيةإلى  بأن النظام يميل ،خرآعاًما  شعوًراهذه السياسات  خلقتفقد  ،هذا الشعور 

 و   ،من خالل تركيز االمتيازات بيد القلة القليلة  وذلك
 
هذه   ترافقتقد  األسرة. و سلطة  إلى    هاخضوع الدولة كل

 اإلسالمي التيار هاومن ضمنلألحزاب املعارضة،  منع العمل السياس يب من النظام تقرارامع السياسات 

ى لإ، بالنسبة حباطشعور عام باإل هناك وقد كان  .وديمقراطيبانفتاح وانفراج سياس ي  وعودهبعد  ،الحركي

 .2011الحطب النتفاضة عام ك وكان ذلك  ،ة آنًفار و ذكامل والسياسات القرارات مجموعة منكثيرين، 

  2011العام  حل  
ً
في  سورية. في والطائفيةيتعلق بجدلية الحوكمة ا ملرحلة جديدة وفاصلة في تاريخ مؤرخ

لم تكن ذات  2011مفادها أن االنتفاضة السورية في عام  ،جدلية واسعةهناك ن إالحقيقة يمكننا القول 

إن و  الحقة،مزيد من الصراع الطائفي في مراحل إلى  مالت هاعلى الرغم من أن ،طبيعة طائفية منذ البداية

  املتوحشة الرأسماليةإلى  يةو التفاوتات الطبقية الناتجة والناجمة عن االبتعاد عن الشعب
ُ
لدى كثير  ،د  عت

 السلميةبداية االنتفاضة أن نذكر بأن ومن املهم . 2011األسباب الرئيسة النتفاضة  أحد ،من الباحثين

ا من الفئات املتعلمة الريفية شهدت 
ً
الطوائف من مطالب ، رافقه متنوعة خلفيات طائفية ذاتانخراط

قوي على حالة االستياء وفي هذا دليل . شموليقيام دولة مدنية ديمقراطية ضد نظام إلى  تدعواملتعددة 

 
4 Hinnebusch, Raymond (2019) “Sectarianism and Governance in Syria’” Journal of Middle 

East studies: Page 53 – 54. 
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الحقيقية القيام بواجباته  في والنظامفشل مؤسسات الدولة من  ،اطياف عمومً لدى مختلف األ  ،العامة

التي  ،لجيش وقوات األمنالنظام لاستخدام  من ناحية أخرى، كانولكن . جمعأتجاه الشعب السوري 

  ،ضد االنتفاضة الرصاص الحيوإطالق ، في السلطةمنتفعة  قيادات علويةيسيطر عليها 
ً

ا في هم  م عامال

  للنظام. متجذرطائفي  كنظامبوضوح  ليهإضد ما أصبح ينظر  اا حديً اتخاذ الحراك الشعبي جانبً 

املمارسات ا بممزوًج ضعف الحكم ، وهي ةحلر هذه املز تمي  ظاهرة جديدة للنظام  كشفت الثورة السورية

على الرغم من أن بعض الجنراالت و . معارضيهعتمدها في التعامل مع االتي الفجة الطائفية الوحشية 

األركان العلوي، اللواء علي  قائد مثل ضد املواطنين،و القوة أالعلويين لم يوافقوا على استخدام الجيش 

وبعض  األسدشقيق الرئيس ماهر  مثل ،من العلويين اكان معظمهالتي  ةاملتشدد قياداتال إال أن حبيب،

عفاء وتهميش غالبية إ ةمنهجيبا الحًق  وتم   ،والتصعيددفعت باتجاه العنف  ،ينخر اآل  ينعلويالجنراالت ال

على أنه ظاهرة مثيرة جًدا  أيًضاهذا إلى  وقد ُينظر .املحتجينمن عارضوا استخدام العنف املسلح ضد 

عناصر متشددة من الحاكم  األسدستخدم نظام احيث  ،خرى أحكم دكتاتورية  بأنظمة مقارنة ،لالهتمام

كأداة لتعزيز أهدافه املتمثلة في سيطرة  ،وربط مصير هذه الطائفة ببقاء النظام ككل ،الطائفة العلوية

. من ناحية أخرى، مثلت صالة الجمعة رمًزا مهًما للمظالم مهما كلف الثمن  ،حفاظ عليهااألسرة وسلطتها وال

يمثل الوصف األولي الذي أعطاه النظام و  ،الطائفية واالجتماعية والسياسية ضد النظام الحالي

، دعم امليليشيات الشيعية اإلقليمية لنظام بشار إضافة إلى ،"رهابيون إو  جهاديون "أنهم بللمتظاهرين 

ولى وخالل السنوات الخمس األ  .ة فعل الشعب عليهاورد  للنظام  الخاصة نموذًجا آخر للطبيعة الطائفية

ا بمصير وخارجيً  ،بمصير طائفته العلوية وبقائها امصيره داخليً يربط  األسدنظام  أصبح ،من عمر الثورة

ُيظهر جانًبا أن يحاول  ظل األسدفإن هذا النوع من طائفية  ذلك،. ومع قليمي عابر للحدودإمشروع طائفي 

يرتكز على األسرة  أصبح النظام الذي  بقاء لخدمة خفي جانًبا طائفًيا عميًقايُ و  ،علمانًيا وقومًيا وشعبًيا

 كهدف أخير. 

  ذلك،وطن جماعات عرقية ودينية متنوعة. ومع ملهي واحدة من البلدان الفريدة  ةسوري
ُ
ها شهد تاريخ

حزب البعث الذي كان  فيها العالقة بين الحكم والطائفية. لعبمن حيث  ،مميزة مراحلالحديث ثالث 

  دولةمؤسسات ال جعلا في دوًرا رئيًس  (واالبناألب ) ،األسد نظام يسيطر عليه
ً
من خالل  ، وهشةضعيفة

كشفت وقد . ى الدولةعل على السلطة والسيطرة ة النظامتعزيز قبضو  ،الطائفية اللعب على التصدعات

على حساب  والوجود استخدام النظام سياسات البقاء خلقها ،دفينةعن توترات طائفية  2011ثورة عام 

على كان اللعب و  ،النظام مصيرب الطوائف مصير ربطوذلك من خالل  ،دون استثناءمن جميع الطوائف 

عرة الطائفية، أو بإتقان ومنهجية، حيث كان النظام يزيد الن   ،في كثير من األحيان ،حبال الطائفية يتم  

العالقة  ذلك كانتوب بما يخدم بقاءه ومصالحه. ،يقللها، أو يخمدها، في البلد بحسب دواعي املرحلة

يتحكم الذي    رغبة النظامبحسب  ،  ضعفت  وأ  قوى ت  ،ةفي سوريوكمة الرشيدة  بين الطائفية والح  ،العكسية
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ن "غير متجانس"مجتمع نقاض أولو على  ،ها في سدة الحكمئوبقا عائلة األسدسيطرة  بهدف ،فيها  وتعف 
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