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 مقدمة:

ا  شغغغ لت ظاهرة الدولة علماء السغغغياسغغغة  واملدارة الفلسغغغفية  واالتجاهات الفارية  فراكموا ف  ا نتاج 

ا من النتريات  في تفسغغغغير عوامل نشغغغغ    ا  والاشغغغغف عن محّددات صصغغغغائصغغغغها  واسغغغغتجالء الفرو  ضغغغغ م 

ف  
 
الجوهرية بين ا وبين مفهوم السغغغغغلطة  والعمليات املفيرة في سغغغغغيرور  ا  وتطورها  ومّال  ار لاّن أكقر ما ات

 عليه وجود الشعب  واإلقليم  ومفسسة السلطةر

  ا املعا غغغغغغغغغغغغغر بعد سغغغغغغغغغغغغغايا 
ّ
طنية  تكّونت من تعايش بيكو طورت هوية و  -إّن الدولة السغغغغغغغغغغغغغورية في تجل

ا في قرن كامل من العيش املشغغغغغارص واملصغغغغغير املشغغغغغارص واملصغغغغغال  املشغغغغغاركةر  مكونا  ا امل تلفة  بل تماه  ا مع 

هغغغاه الهويغغغة السغغغغغغغغغغغغغوريغغغة التي ال تعغغغدم امتغغغدادات تغغغاريثيغغغة حقيقيغغغة  وجغغغدت لنفسغغغغغغغغغغغغغهغغغا منغغغافغغغا كثيرة للتعبير 

طف الشغغغغغغغغغغغغغعبيغغغة واألمثغغغال والعغغغادات واأل وا   بمسغغغغغغغغغغغغغتويغغغات اجتمغغغاعيغغغة مثتلفغغغة  من ل غغغة الشغغغغغغغغغغغغغغغارع والعوا

واإلرها غغغغغغغغات الثقافية من أدب وفن ومسغغغغغغغغرأ وكتابةر وقد بدأت إرها غغغغغغغغات هاه الهوية الوطنية السغغغغغغغغورية 

ا من 2011بالتبلور إلى أن فت  ال يار األمني لسغغلطة  ل األسغغد  في مواجهة يورة الحرية والارامة عام    كثير 

ا  ا من م إلى االنتماءات الفرعيةرلحمة السوريين  وأعاد قسم   كبير 

  بل هو سفال السورية فحسبوفي الواقع  لم يعد من املمان اليوم الحديث عن أزمة الدولة الوطنية 

ا  وباتت أمام  وجود  بعد أن تحولت األزمة إلى م ز  تفجرت فيه البنى املفسغغغغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغغغغاتية واملجتمعية في  ن مع 

عرف مصغغيرها بع ا أب ا باتت حال إعادة تكّون لم ي    ضغغمن املعايير الدولية املتبعة «دولة فاشغغلة»د  صصغغو غغ 

 في تصنيف فشل الدول  ومن أهمها فقدان سيطرة الدولة على أمن ا الداصلي وعلى حدودهار 

لقد وريت سغغغورية تركة يقيلة من نتام االسغغغتبداد  دولة مت صرة  ونفو  جماعات تتسغغغلل على مصغغغال  

مات شغغغغغغغغغعبية وأحزاب مشغغغغغغغغغاركة مارهلة تبحث قيادا  ا عن مصغغغغغغغغغالحها الااتية  البالد والعباد  وحزب ومنت

وإدارة اقتصغغغغغغغغغغغغغادية إير حايمة في إدارة املوارد االقتصغغغغغغغغغغغغغادية وال شغغغغغغغغغغغغغرية بعقالنية  إلنتاج عنا غغغغغغغغغغغغغر تطوير 

وتعتيم لها  وسغغغجل حافل بانك اكات حقو  اإلنسغغغانر فقد حّولت سغغغلطة  ل األسغغغد سغغغورية إلى دولة فئوية 

ثبة من أصغغغغغغغغغغغغغحاب االمتيازات الاين يرفيغغغغغغغغغغغغغون املسغغغغغغغغغغغغغاواة بين السغغغغغغغغغغغغغوريينر كما إّن مجتمع الحزب تقودها ن

 من السغغغغغغغغغغغغغلبية والعزوف عن الشغغغغغغغغغغغغغ ن العام  وإابت لد  األفراد والجماعات معتمهم 
 

الواحد أشغغغغغغغغغغغغغاع حاال

  في املبغادرة الااتيغة والتفاير املسغغغغغغغغغغغغغتقغل  ووقعغت القطيعغة بين أفراد املجتمع والنثبغة السغغغغغغغغغغغغغيغاسغغغغغغغغغغغغغيغة عامة

ا  بعد بطش السغغغغغغغغغغغغغلطة بقو  املعارضغغغغغغغغغغغغغة وإب اء أي محاولة للتعبير عن حياة  السغغغغغغغغغغغغغلطة واملعارضغغغغغغغغغغغغغة بّن مع 

سغغغغغياسغغغغغية طبيعية  من دون أن يعفي هاا أحزاب املعارضغغغغغة من مسغغغغغفوليا  ا وأصطا  ار وأف غغغغغ ى االنفصغغغغغال 

مجتمعية راكدة فارإة  والقطيعة إلى إنتاج التكل   ومراكمته في مفا غغل املجتمع والسغغياسغغة  وإيجاد بنية

من أي حغافز لالجك غغاد واإلبغداع  وأعغادت إحيغغاء روابطهغغا الفرعيغغة مغا قبغغل الوطنيغغة  من عشغغغغغغغغغغغغغغائريغة وقوميغغة 

 وطائفية وإيرهار
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وهاغغاا  لم تغغاهغغب الغغدولغغة السغغغغغغغغغغغغغوريغغة في اتجغغاه العقغغل والعلم والتقغغدم  بغغل ظلغغت تراوأ في إطغغار الغغدولغغة 

بين ا وبين العقل والعلم من مجافاة واستبعاد  فلم تفل  في مواكبة  ال لدونية  دولة القهر وال لبة  بكل ما

يورة العصغغغر الحدايية  بل إب ا لم ت جم عن مصغغغادرة حريات املجتمع وقيغغغاياه  بمقدار ما كانت تن   عن 

 .العقالنية وتقّص  ا في سيرور  ا التاريثية

 

 
ا

 البحث مداخل - أوًل

 الدولة الوطنية الحديثة - 1

نا و غغغغغفه ب نه حديث لت ّيرات جوهرية  في مقّدمها التميي  بين الدولة والسغغغغغلطة  وتحّول اسغغغغغتمد عصغغغغغر 

وهاه هي السغغغغمة  .الشغغغغعب من رعايا إلى مواطنين  فصغغغغار هو مصغغغغدر السغغغغلطة و غغغغاحب السغغغغيادة في الدولة

ديثةر وفي األسغغغاة التي تمّي  العالقة بين الشغغغعب والسغغغلطة في العقد االجتماعي الاي تقوم عليه الدولة الح

إياب هاه العالقة  تاف الدولة عن كوب ا دولة باملعنى الحديث  وتتجاوز السلطة وظيفك ا  وتتض م على 

نحو ال تبقى معه حاجة إلى املشغغغغغغغغغغغغغاركة املجتمعية التي باتت أهم مصغغغغغغغغغغغغغادر قوة الدولةر وتصغغغغغغغغغغغغغب  السغغغغغغغغغغغغغلطة 

ا ألي ت يير  بما في  ل  ق تل الشغغغغغغغغغغغغغعب أو ت جيره بمثل ما مسغغغغغغغغغغغغغتعدة في بع  األحيان لفعل أي  غغغغغغغغغغغغغ يء منع 

 .يحدث في سورية

 -1770ب يغغغغغغغغغغغغغت الدولة الحديثة في  غغغغغغغغغغغغغيف عدة  مسغغغغغغغغغغغغغتلهمة أفكار الفالسغغغغغغغغغغغغغفة الابار  وأبرزهم هي ل  

الفارة األصالقية املوضغغغغغغغغغغغغوعية الواجب تحقيقها  وهي الروأ األصالقية بصغغغغغغغغغغغغفك ا إرادة »( الاي عّدها 1831

عالوة على ر «وتفار بغغاا  غغا وتنجز مغغا ال تعرفغغه ألب غغا ال تعرفغغه جوهريغغة تتجلى  ا  غغا بوضغغغغغغغغغغغغغوأ  وتعرف  ا  غغا

 ر (1 عّدها أعلى مراتب التطور التاريخي  ويتجلى ف  ا سمو العقل وإحقا  الح  بين األفراد

د  ا سغغغغغغغغغغغغغلسغغغغغغغغغغغغغلة 
ّ
لة لعملية تاريثية  متعرجة ومعقدة وطويلة  ول إّن ظهور الدولة الحديثة جاء محصغغغغغغغغغغغغغّ

ملجتمعات األوروبية  قبل أن تف غغغغغغغغ ي إلى إبرام معاهدة وسغغغغغغغغتفاليا في سغغغغغغغغنة حروب دموية ضغغغغغغغغارية شغغغغغغغغهد  ا ا

للسغغغغغغغيادة واالسغغغغغغغتقاللر في حين إّن هاه الصغغغغغغغيرورة التي اسغغغغغغغت ر  تحققها مئات السغغغغغغغنين في أوروبا لم  1648

تحصغغغغغغل في سغغغغغغورية  ال من حيث الوالء الوطني  وال من حيث سغغغغغغيادة دولة القانون واملفسغغغغغغسغغغغغغات واملواطنة 

إّن الدولة الحديثة ال تقوم إال بشغغغغغغغغغغغغغيوع مبدأ املواطنة  حيث يعرف الفرد بانتمائه إلى  ةر في حيناملتسغغغغغغغغغغغغغاوي

                                                           
يثم إالب الناهي  الدولة وصفايا إصفا  م سسك ا في املنطقة العربية   بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية در ه (1 

 ر(2016
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ا  ا واجتماعيغ  الوطن  ال بانتمائه إلى مهنته أو معتقده أو منطقته  أو ماله أو سغغغغغغغغغغغغغلطته  وإنما يعرف قانوني 

 ب نه مواطن  له حقو   وعليه واجبات يتساو  ف  ا مع املواطنين جميعهم

 تكون صاضغغغعة لحزب أو فئة اجتماعية أو دينية إ
ّ

ّن الدولة الوطنية الحديثة هي دولة حيادية  يجب أال

أو إينية  أي إب ا دولة املواطنين جميعهم  وأي انتقاص من املفهوم الحيادي للدولة هو مقدمة لشغغغغغغغغغغغر  بين 

ا-الدولة واملجتمع  ومقدمة الحتكار النتام السغغغغيالغغغغ ي للسغغغغلطة  وهو ما يفسغغغغ   أزمات بنيوية قابلة  -عملي 

للتفجر  ويكون من الطبيعي حينئا أن يكون الصغغغغدام بين الشغغغغعب وسغغغغلطة الدولة هو التعبير الواقعي عن 

ا مع ال ياب الطويل ألشكال التعبير النقابية والسياسيةر  مستو  استفحال األزمة  صصو  

عالقغغغغغغات األفراد والجمغغغغغغاعغغغغغغات   لتنتيم اهو: املواطنغغغغغغة عقغغغغغغد   واإلطغغغغغغار القغغغغغغغغغغغغغحي  لقيغغغغغغام هغغغغغغاه البنيغغغغغغة

ا التنفياية والتشغغغغغغر عية   لقيام مشغغغغغغاركة سغغغغغغياسغغغغغغية تيغغغغغغمن فصغغغغغغل السغغغغغغلطات والديمقراطية بو غغغغغغفها إطار 

وتطويرها وتوظيفها لقيام   املوارد الطبيعية وال شغغغغغرية والقيغغغغغائية  وتداولها  والتنمية الشغغغغغاملة السغغغغغتثمار

 العدالة االجتماعيةرويفّمن   السكان اقتصاد منتج  يرفع مستو  معيشة

ا واسغغعة  لي   وفي أنمو ج الدولة الوطنية الحديثة 
 
ييغغمن نتام الدولة ودسغغتورها للمعارضغغة حقوق

في منط  -في الرقابة على السغلطة التنفياية ومسغاءلك ا فحسغب  بل في املشغاركة بصغنع القرار  إ  املعارضغة 

ا  -الدولة الحديثة ا سياسي   ر(2 صارج السلطة كما قد يتنجزء من السلطة  وليست جسم 

وتامن صصغغغغغغغغغغغغغو غغغغغغغغغغغغغية التحديث في الدولة السغغغغغغغغغغغغغورية في انفصغغغغغغغغغغغغغاله الالي عن املسغغغغغغغغغغغغغ لة الديموقراطية  

والحداية السغغغغياسغغغغية  سغغغغواء في مفهومها الليبرالي املتعل  بملحالل مفهوم املواطنة  واالعاراف بسغغغغلطة الفرد 

لتمثيلية  وما تقتيغغيه من إحالل قيم املشغغاركة الحر املسغغفول  وبناء املفسغغسغغات السغغياسغغية والدسغغتورية ا

السغغغغغغياسغغغغغغية من جانب الشغغغغغغعب في الشغغغغغغ ن العام  بما في  ل  ح  االنتثاب  وح  الرقابة على مفسغغغغغغسغغغغغغغات 

الدولة وعلى رجال الدولة  بو غغغغغغغغغغغغغفهم وكالء املصغغغغغغغغغغغغغلحة العامة  أم ببعدها املتعل  بالتوز ع العادل للقروة 

اصتيارات اقتصغغغغغغغغغغغغغادية اجتماعية  تثدم مصغغغغغغغغغغغغغال  الطبقات والفئات  الوطنية  وتوحيد جهد التنمية  وف 

 الشعبيةر

إّن ما نشغغغغغغغغغغغغغهده اليوم من حروب و غغغغغغغغغغغغغراعات محلية وإقليمية ودولية في سغغغغغغغغغغغغغورية وعل  ا  يبدو في أحد 

ا للحروب الدينية التي شغغهد  ا أوروبا في القرون السغغابقة  قبل أن تف غغ ي في محصغغلك ا إلى بناء  جوانبه تارار 

 ة الوطنية الحديثةرالدول

                                                           
 (ر 2016حزيران/يونيو  6   صحيفة الخليج اإلماراتية  «املعارضة بو فها حاجة سياسية»عبد اإلله بلقزيز  در   (2 

  (ر2016 تشرين األول/ أكتوبر 21   صحيفة اًلتحاد اإلماراتية  «كيف تنجو الدول من التفا ؟»در عمار علي حسن  
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والسغغغغغغغغفال املطروأ الن هو: هل يتوجب على السغغغغغغغغوريين أن يعيدوا الارة والسغغغغغغغغيرورة  ا  ا التي مرت   ا 

الشغغعوب األوروبية  قبل أن تقغغحو وتتف  على أّن هاا الن د املدّمر ال يجدي وال ينفع؟ وال بد من االهتداء 

دولغغة تكون ملواطن  غغا كلهم من دون أي تفرقغغة على إلى ضغغغغغغغغغغغغغرورة  غغغغغغغغغغغغغول عقغغد اجتمغغاعي جغغديغغد  يقود إلى بنغغاء 

 أساة ديني أو إيني أو ماهبي أو عشائري أو مناطقي أو جنس ير

 

 الدولة الفاشلة والدولة املستباحة -2

  «بوليسغغ ي فوراين» مجلة نشغغر بعد الباحثين اهتمام «الفاشغغلة الدولة» مفهوم لفت
 

 سغغنة ب اية في مقاال

 الصغغغغغغغغغغغغغراعات وتصغغغغغغغغغغغغغاعد القومية  الدولة تفا  ظاهرة حول  راتنر  وسغغغغغغغغغغغغغتيفن هيلمان جيرالد بقلَمي 1992

ا في التحليالت  الباردةر الحرب انك اء بعد سيما وال العالم  في اإلينية  واسع 
 

وهو مصطل  متداول الن تداوال

 في حماية مواطن  
 

ا  يم االساراتيجية  فهي كما قدمها نعوم تشومسكي قبل أعوام عدة تل  التي تفشل أوال

ا  وأ غغغبحت أبوا  ا  في ت مين سغغغياد  ا وحدودها اإلقليميةر وهناص الدولة املسغغغتباحة التي فقدت هيبك ا تمام 

مشغغغغغغغغغرعة على مصغغغغغغغغغار عهار و عبر املفهومان كالهما عن حال الدولة السغغغغغغغغغورية  إ  فقدت سغغغغغغغغغلطة  ل األسغغغغغغغغغد 

إيران الطائفية من جهة  سغغغغغغغغياد  ا على حدود سغغغغغغغغورية من جهة  وباتت مسغغغغغغغغتباحة من روسغغغغغغغغيا وميليشغغغغغغغغيات

 أصر ر

  

 اًلندماج الوطني -3

على صير وجغغغغه  وتفدي دورهغغغغا في رفع الجمغغغغاعغغغغة  ودفع املجتمع إلى الوطني حتى تتم عمليغغغغة االنغغغغدمغغغغاج 

 : (3 اإلمام  فالبد من توفر شروط عدة  يمان إجمالها بالتي

صغغغغغغغغغغغغائمل البنيوية املشغغغغغغغغغغغغاركة  الطوعية  ألّن الوحدة الوطنية القسغغغغغغغغغغغغرية إير قابلة للديمومةر وال  -أ

ومن غغغا مغغغا يتعل  بغغغالقيم االجتمغغغاعيغغغة السغغغغغغغغغغغغغغغائغغغدة واملتواريغغغة  ومن غغغا مغغغا يرتبل بغغغالثقغغغافغغغة التي تحام األ هغغغان  

وتصغغغغغغغغغغغغغقلها  وتحدد السغغغغغغغغغغغغغلوص وتعّينه  بما تنطوي عليه من معارف وقيم وتوجهات يمان ا أن توظف لبناء 

 مام البحث الدائم الدائب عن االندماج الوطنير الوعي الاي يفس  للعيش املشارص  يم يفت  الطري  أ
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ومن ا ما يرتبل بالجوانب االقتصغغغغغغغادية ومقتيغغغغغغغيات السغغغغغغغو  التي تبني شغغغغغغغباة من املصغغغغغغغال  بين الفئات 

والشغغغغغغغغغغغغغرائ  والطوائف  وتجعلها حريصغغغغغغغغغغغغغة على أن تبقي عالقات جيدة بالاتل االجتماعية امل ايرةر وهناص 

تلعب الدور األكبر واألهم في إيجاد تالحم بين أبناء الوطن الواحد   األبنية السغغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغغية التي في وسغغغغغغغغغغغغعها أن

مهما توزعت هويا  م باتجاهات عدة  فاألحزاب السغغغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغغغية والبرملانات يمان في الدولة الديمقراطية أن 

تكون معامل الندماج أتباع الهويات امل تلفة  ودفعهم في سغغغغغغغغغغغغغ يل إيجاد حلول ملشغغغغغغغغغغغغغاالت تواجه املواطنين 

ا أن تكون املفسغغغغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغغغغغات البيروقراطيغغة والجيش واملعغغاهغغد  كغغافغغة  وتشغغغغغغغغغغغغغر ع مغغا يثغغدم الجميعر ويمان أييغغغغغغغغغغغغغغ 

التعليميغغغة أمانغغغة جيغغغدة لتعزيز التعغغغايش واالنغغغدمغغغاج الوطني  من صالل إتغغغاحغغغة الفرص ملنتمين إلى هويغغغات 

 متعددة للتفاعل في مكان واحد  واالنفتاأ على أفكار إيرهم وسلوكيا  مر

 

ل  فالدسغغغغغغغغغتور الاي يحام التصغغغغغغغغغورات واملمارسغغغغغغغغغات داصل الدولة يجب أال يفر  بين اإلطار العاد -ب

املواطنين على أي من االصتالفات القائمة بين م  بل تسغغغغغغغغغاوي نصغغغغغغغغغو غغغغغغغغغه بين املواطنين جميعهم في الحقو  

والواجباتر إضغغغغافة إلى وجود املشغغغغروع السغغغغيالغغغغ ي والحيغغغغاري املشغغغغارص الاي يتحل  حوله املواطنين كلهم  

ا يفدي إلى التوحد واالندماجرو   عملون من أجل نجاحه  إ  إّن حيور هاا املشروع طوع 

 

 املماهاة بين السلطة والدولة -4

  وألّن مجالها أوسغغغغغغغغغع بما ال يقاة بمجال 
 

الدولة ليسغغغغغغغغغت السغغغغغغغغغلطة أو نتام الحام لتعال  ا وحيادها أوال

ا  فاألصيران جزء من ار ويقت غغغ ي  ل   أن نمّي  بين املجالين  راسغغغمين حدودهما لتبديد السغغغلطة والنتام ياني 

ل   الصغغغغلة بين ما في الاهنر ويمان أن يكون هاا التميي  من مداصل من جية مثتلفة  من حيث مسغغغغاحة 

ار ويمان االسغغغغغغتعانة  في هاا  التمثيل  والوظيفة االجتماعية السغغغغغغياسغغغغغغية  واألدوات  درجة االسغغغغغغتقرار أييغغغغغغ 

اسغغغغغغة وعلم االجتماع واالقتصغغغغغغاد  فهي جميعها توفر األدوات الافيلة بملنجاز املسغغغغغغعى  بالقانون وعلم السغغغغغغي

 ر(4 مثل  ل  التميي 

إّن منط  مفسغسغات الدولة منط  م،ي  محايد تجاه السغياسغة ومنازعا  ا وأهوا  ا  ومنط  مفسغسغات 

طرة السغغغغلطة الحاكمة سغغغغيالغغغغ ي  إرضغغغغه تحقي  برنامج محددر ومع تدهور وضغغغغع الدولة الدسغغغغتورية  وسغغغغي

الن اعات املتعددة على النفو  والسغغغلطة  تثار  السغغغلطة الدولة وتوجهها  وتشغغغارط قواعد عملها  و غغغارت 
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إرادة السغغغغغغغغغغغيد األوحد الاي يتحام بالنتام هي القانون الاي يحام الدولة نفسغغغغغغغغغغغها  و غغغغغغغغغغغار الرئي  سغغغغغغغغغغغيد 

 الوطن  أي  احبه ومالاه واملتصرف بهر 

 من التطور نحو وهاا ما يفسغغغغغر سغغغغغ ب تراجع أنمو ج الد
 

ولة الحديثة في سغغغغغورية مع مرور الوقت  بدال

 أداة من أدوات الصغغغغراع على السغغغغلطة بين 
ّ

دولة ماتملة الوظائف واألو غغغغاف واملهّمات  فالدولة لم تان إال

أجنحة النثبة املتنافسغغغغغة  من مثل الحزب والطائفة والعشغغغغغيرة واألجهزة األمنية  ومزرعة لشغغغغغراء األنصغغغغغار  

سغغغغغة لتحقي  برنامج بناء الوطن وضغغغغغمان مصغغغغغال  املجتمع  وتماينه من االندراج في حيغغغغغارة وليسغغغغغت مفسغغغغغ

 العصرر 

إّن اصتصار الدولة في حدود سلطة الحاكم الفرد  يقغغغغغغغغغغغغغغغغود إلى قطيعة معرفية وسياسية واقتصادية مع 

لتاريخي لتطور فئوير وكان السيا  ا -طبيعة الدولة املفسساتية  ويحّولها إلى سلطة  ات جوهر ش صاني 

 بنية الدولة  وأشكال تجليا  ا في سورية  يميل إلى تماين دولة السلطةر

 

 سيادة الدولة –5

الفار السغغيالغغ ي الحديث ال يعارف بوجود مواطن مجّرد  من الحقو   أو من املكانة القانونية  فهاا ما 

أنتمة الحام املطل   أو أنتمة في  «الرعية»يمي  مواطن الدولة الحديثة  مصغغغغغغغغدر السغغغغغغغغيادة  من الفرد في 

ا–العصغغغغغغور الوسغغغغغغطى وما قبلها  املسغغغغغغتندة  إلى فارة التفوي  اإللهي أو ال لبةر ولم ي  تال مفهوم  -أسغغغغغغاسغغغغغغ 

الت ف  ا األشغغغغياء كلها  فالدولة قيغغغغمت   سغغغغيادة الدولة بقدر ابتااله  أو اسغغغغتثدامه في سغغغغورية  حيث ابت 

صا لت بانتثابات  غغغغغغغغورية  واالنتثابات باسغغغغغغغغتفتاءات  وأضغغغغغغغغحت مح  نتام أو سغغغغغغغغلطة  والديمقراطية ا

واملواطن باملوالي أو ال انع أو ال ائف  حتى الدسغغغغغغغغغغغغاتير تم ابتاالها إلى مح  حبر على ور     ّمشغغغغغغغغغغغغت ف  ا 

 ر(5 القوانين وال سلطة ف  ا إال للحاكم

انوني الدولي  وهما الا ام املعنى أّن فارة السغغغغغغغغغغغغغيادة هنا تفتقر إلى الركنين الالزمين  من زاوية الفار الق

الحاكم بالدسغغغتور  أي بالعقد االجتماعي  ووجود مواطنين بمعنى الكلمة  األمر الاي يطرأ التسغغغا ل حول 

هنا  املقارنة بالسغغغغغيادة  إال إ ا كان القصغغغغغد من ا الداللة على الحاكم  الاي اصا ل  «وطنية»ميغغغغغمون كلمة 

                                                           
دمت في إطار ندوة دولية حول تقرير التنمية  (5 

 
در عبد هللا تركماني  الدولة و عوبة ت مين سالمة اإلنسان العربي  ورقة ق

في البلغغدان العربيغغة في مراكش  بغغدعوة من مركز التنميغغة لجهغغة  تحغغديغغات أمن اإلنسغغغغغغغغغغغغغغغان 2009اإلنسغغغغغغغغغغغغغغغانيغغة العربيغغة للعغغام 
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هاا النتام هو املسغغغغفول عن اب يار الدولة  و ل  قبل اندالع  املواطنين والوطن بشغغغغ صغغغغهر والفارة هنا أّن 

 الثورة باثير  وما كانت لتندلع لوال أّن األمور سارت على هاا النحو  وتفاقمت هاا التفاقمر

 

 محددات الدولة السورية -6

 :(6 إ ا ما أردنا أن ندصل إلى طبيعة محددات الدولة السورية  فملنه يماننا تث يت النقاط التية

بناء حداية إير عقالنية مسغغغغغغغغك لاة وإير قادرة على النمو أو اإلنتاج  أي بناء حداية هشغغغغغغغغة وقشغغغغغغغغرية  -أ 

ة بمثل ما سّماها برهان إليون 
ّ
 ر«الحداية امل دورة»وري

القطيعة بين الدولة واملجتمع  إ  حديت قطيعة شغغغغغغبه كاملة بين الدولة  بو غغغغغغفها ظاهرة  مهمك ا  –ب 

ا لعمل الدولة في مسغغغغغغتويات بناء نتام سغغغغغغيالغغغغغغ ي  وسغغغغغغلطة عادلة ل دمة الناة  واملجتمع بو غغغغغغفه موضغغغغغغوع 

التنمية والتطور والتقدم وتحقي  العدل واألمن واألمان  األمر الاي حّول الدولة السورية إلى دولة صا ة 

ة حرة  ب هل السلطة الحاكمةر وتراف   ل  بن ع السياسة من املجتمع  بعّدها فاعلية اجتماعية ومجتمعي

ا للمجتمع  وهي إحد  أرقى األشغغغغغغغغغغغكال التنتيمية لوحدة املجتمع  األمر الاي أد  إلى ت ييب   عمومي 
 

ومجاال

 قسري كامل لدور املجتمع في السلطةر

ضغغغغغغغغغغغمان اسغغغغغغغغغغغتمرار بع  أهل السغغغغغغغغغغغلطة ب ي أسغغغغغغغغغغغلوب كان  واملحافتة على اسغغغغغغغغغغغتقرارهم ويبا  م في  -ج 

ء إلى شغغغغغغغن حروب أهلية كامنة  بل حروب أهلية  غغغغغغغريحة  ضغغغغغغغد مراكزهم ومنا غغغغغغغل م العليا  وقد عمد هفال

 مواطن  م بوساطة أجهزة العنف املتعددةر

تة  وأّن  -د 
ّ
نتر إل  ا بو غغغغغغفها موق ال لل بين السغغغغغغلطة التنفياية والدولة  في حين ينبكي للحكومة أن ي 

 الدولة ومفسسا  ا دائمة  و  م املواطنين جميعهمر 

الت يير بغغغالقوة  وعنغغغدئغغغا تطفو على السغغغغغغغغغغغغغط  ظغغغاهرة االحتقغغغان السغغغغغغغغغغغغغيغغغالغغغغغغغغغغغغغ ي مواجهغغغة الطموأ إلى  -ه 

 واالجتماعي  ومن يّم  الثورةر 
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 الثقوب السوداء التي قّوضت وظائف الدولة - 7

وظائف الدولة  على الرإم من التباين بين  وتقّوض يمة يقوب سغغغغغغغغغوداء ت تلع جهد الشغغغغغغغغغعب السغغغغغغغغغوري 

 :(7 أهمها الشعب والدولة في الدور واملوقع  ومن 

وقارناها  التي يقوم عل  ا تعبير الدولة الفاشغغغغغغغلة  الدولة الفاشغغغغغغغلة: فمل ا اسغغغغغغغتندنا إلى السغغغغغغغمات العامة -أ

ا من ا الدول الفاشغغغغغغلةر ففي سغغغغغغورية تنتشغغغغغغر  يندرج في سغغغغغغيا  بواقع الحال في سغغغغغغورية  ألمان القول: إّن كثير 

لسغغكان  وربما تتجاوزهمر ولعل الطبيعة واسغغعة تكاد تصغغل إلى نصغغف ا حال فقر شغغديد في أوسغغاط شغغعبية

االسغغغغتبداد يفرض  السغغغغيالغغغغ ي في سغغغغورية  تمثل األسغغغغاة في ظهور الدولة الفاشغغغغلةر ألن االسغغغغتبدادية للنتام

ا في السغغغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغغغة واالقتصغغغغغغغغغغغغغاد واالجتماع والثقافة من شغغغغغغغغغغغغغ ب ا صل 
 
أزمات في الحياة العامة  يم ت تي  أنماط

العامة  فتدفع إلى بلورة بع  سمات الدولة الفاشلة  ي الحياةلتييف تفا يل في تردّ  سياسات النتام 

  ال ارجية لتارة سمات الدولة الفاشلةر التدصالت أو أكقرها  وقد ت تي

ن ا من األمنية هناص يالية أركان تقوم عل  ا الدولة  األمنية التسغغغغغغغغغغغلطية: إ  الدولة -ب
ّ
التسغغغغغغغغغغغلطية  وتما

تيغغغغغغغغغغغغغمن هغغاه  عغغدةواإلعالم املوجغغهر ويمغغة مبغغاد   ةيغغديولوجيغغإنتغغاج مجتمعهغغا الجمغغاهيري  هي اإلرهغغاب واأل 

لسغغغلطة والقروة والقوة  واحتكار الحقيقة  واحتكار الوطنية  لاألركان وتعززها  وهي مبدأ االحتكار الفاعل 

ومبدأ ال لبة والقهر  ومبدأ ش صنة السلطة  وعبادة القوة  أي تماهي الش مل واملنصب الاي يش له  

صغغغغغغب املادية واملعنوية إلى الشغغغغغغ مل الاي ي دو مثال القوة والعتمةر وفي هاه الحال تحل وانتقال قوة املن

األوامر محغغغغغغل القوانين  واالمتيغغغغغغازات محغغغغغغل الحقو   والوالء واملحسغغغغغغغغغغغغغوبيغغغغغغة محغغغغغغل الافغغغغغغاءة والجغغغغغغدارة 

 واالستحقا ر 

ن معتمهم  بل املواطني الفسغغغغغغغغغغغغغاد: وهو ال يلك م عوائد التنمية فحسغغغغغغغغغغغغغب  وال ينا ع اللقمة من أفواه -ج

و   ر  السغغغغغوريين في ت صر يتفاقم من دون هوادة   الت صر  يقّوض كال  ما قد يبال من جهد لل روج من

 ووجهه إلى األمامر ال لف فيجدون أنفسهم في وضع من يرك  إلى
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ا   نشأة الدولة السورية الحديثة -ثانيا

  فقد كانت منا القرن الثالث 1920لم تان سغغغغورية وحدة سغغغغياسغغغغية مسغغغغتقلة طوال تاريثها حتى سغغغغنة 

ا من العصغغغغغغغغغغغغغور 
 
عشغغغغغغغغغغغغغر إحغغد  مكّونغغات السغغغغغغغغغغغغغلطنغغة اململوكيغغة يم اإلمبراطوريغغة العثمغغانيغغة  و عغغّد اسغغغغغغغغغغغغغمهغغا إريغغ

سغغغغغغوريا »  وسغغغغغغّماها الج رافيون «الشغغغغغغام»القديمة  في حين اسغغغغغغتثدمت الحقب اإلسغغغغغغالمية امل تلفة تعبير 

 وفلسطين واألردنر  أي سورية ولبنان «سوريا الابر  »أو  «الطبيعية

مغغة بين احتالل فرنسغغغغغغغغغغغغغ ي للبنغغان  لقغغد أ غغغغغغغغغغغغغبحغغت صريطغغة بالد الشغغغغغغغغغغغغغغام بعغغد الحرب العغغامليغغة األولى مقسغغغغغغغغغغغغغّ

وسغغغغغغغورية  واحتالل بريطاني لشغغغغغغغر  األردن والعرا  وفلسغغغغغغغطينر كما إّن الجهد السغغغغغغغيالغغغغغغغ ي الاي باله بع  

سغغغغغغغغغم بالعم
ّ
طري  واناف  على مشغغغغغغغغغاالته زعماء العرب إلعادة الثقة واسغغغغغغغغغتمرار تيار الحركة العربية  ات ل الق 

ا عن زصم الحركة العربية واتجاهها الشامل الاي ظهر قبل الحرب العاملية األولىر ل تراجع 
ّ
 الداصلية  ومث

ي الحركغغغة الوطنيغغغة إّن 
َ
الحصغغغغغغغغغغغغغول على االسغغغغغغغغغغغغغتقالل الوطني التغغغام  وبنغغغاء دولغغغة وطنيغغغة حغغغديثغغغة كغغغانغغغا هغغغدف

االنتداب الفرنسغغغغغغغغغغ ي  ولاّن املشغغغغغغغغغغاالت االقتصغغغغغغغغغغادية السغغغغغغغغغغورية التي تسغغغغغغغغغغلمت السغغغغغغغغغغلطة تحت و غغغغغغغغغغاية قو  

واالجتماعية والثقافية والسغغغياسغغغية املاراكمة جعلت األمر إير ممانر وفي سغغغيا  النيغغغال التحرري الوطني 

لت انتفاضغغغغغة عام 
ّ
ا في النيغغغغغال الوطني السغغغغغوري  حين اتف   1936مث ا مهم  ضغغغغغد االحتالل الفرنسغغغغغ ي منعطف 

جاوز صالفا  م  واالتحاد ملجا  ة الفرنسغغغغغغغيين  وكانت املفاوضغغغغغغغات مع حكومة على ت «الاتلة الوطنية»رجال 

الفرنسغغغغغية  وتالها ت ليف حكومة الاتلة الوطنيةر  -ليون بلوم قمة جهدهم    دف إبرام املعاهدة السغغغغغورية

ولاّن البرملان الفرنسغغغغغغغغغغغ ي  بعد ت جيالت عدة  لم يصغغغغغغغغغغغاد  على املعاهدة  فتقوضغغغغغغغغغغغت بال  شغغغغغغغغغغغعبية الاتلة 

  هارونفو 

بمراحل عدة: جمهورية أولى نشغغغغغغغغغغغغغ ت بعد  1946لقد مّرت سغغغغغغغغغغغغغورية الحديثة بعد االسغغغغغغغغغغغغغتقالل في العام 

 بسغغغغغيطة بين 
 
 إلى الوحدة  يم جمهورية يانية بدأت مع الوحدة وانقطعت مدة

 
أيلول/  28االسغغغغغتقالل و غغغغغوال

ي الشغغغغغعبوي  وأتت   لتعاود الت سغغغغغي  لنمل الحام الشغغغغغمول1963والثامن من   ار/ مارة  1961سغغغغغ تمبر 

 الثورة الراهنة في محاولة لت سي  الجمهورية السورية الثالثةر

 

 املرحلة اًلستعمارية  -1

تامن أهمية مرحلة االنتداب الفرنسغغغغغ ي في كوب ا مرحلة انتقالية شغغغغغهدت تبدالت نوعية  وال سغغغغغيما حين 

ا–أدصلت سغغغغغغغغغغورية  يةر حيث شغغغغغغغغغغهدت املدن في عالقات رأسغغغغغغغغغغمالية مرتبطة مباشغغغغغغغغغغرة بالسغغغغغغغغغغو  العامل -قسغغغغغغغغغغر 

واألريغغاف تبغغدالت في العم   إ  تحّول بعيغغغغغغغغغغغغغهغغا إلى مراكز تجغغاريغغة وسغغغغغغغغغغغغغيطغغة بين األريغغاف والسغغغغغغغغغغغغغو  العغغامليغغة  
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بدل 
 
وارتبطت معها بشباة من املوا الت  وأسهمت في دصول الرساميل إلى قطاعي الزراعة والحرف  واست

امللايغغات العقغغاريغة التي تحغغّددت وجر  تث يك غغا البيع النقغغدي بغاملقغغاييغغغغغغغغغغغغغغة  وانتشغغغغغغغغغغغغغر العمغغل املغ جور  وبرزت 

ة للتصغغغغغغغغغغغغغديرر أعطت هاه السغغغغغغغغغغغغغمات  عدع
 
ا  وازدهرت األعمال البناية  وتعزز دور السغغغغغغغغغغغغغلع الزراعية امل قانوني 

ا في التاريا االقتصغغغغغغغغادي االجتماعي املعا غغغغغغغغر لسغغغغغغغغورية   ا ممي   مرحلة االنتداب الفرنسغغغغغغغغ ي على سغغغغغغغغورية طابع 

  تاريا املس لة الز 
 
 ر(8 راعيةصا ة

 80االجتماعي لسغغغورية في عهد االنتداب  يتفقون جميعهم على أّن  -إّن الباحثين في التاريا االقتصغغغادي

في املئة من الفالحين السغغوريين كانوا مسغغت جرين ل رض  أو عاملين بنتام املحا غغصغغة  ما جعلهم من أكقر 

ا  وتعرضغغغغغغغغغغغغغغغغ 
 

ا من الحقو   وأكقرهم جهال لالضغغغغغغغغغغغغغطهغغغغاد  وهم أميون معتمهم   الجمغغغغاهير السغغغغغغغغغغغغغوريغغغغة حرمغغغغانغغغغ 

 و عيشون بت يير القيم والعادات التقليدية ما قبل الوطنيةر

ّربت 
 
أما البرجوازية السغغغغغغغورية فملّن فئك ا التجارية تيغغغغغغغررت صالل مرحلة االسغغغغغغغتعمار الفرنسغغغغغغغ ي  حيث ص

ردن والعرا  الروابل التجارية التقليدية لسغغغغغورية باألقطار العربية األصر   عن طري  وضغغغغغع فلسغغغغغطين واأل 

ومصر تحت االنتداب البريطاني  وفصل لبنان مع جزء من أراض ي سورية في دولة واحدة  ات صصيصات 

جمركية ممي ة  وكال  بطري  تقسغغغغغغغغيم سغغغغغغغغورية نفسغغغغغغغغها إلى عدد من املناط  بحدود مصغغغغغغغغطنعةر لقد كانت 

داصل السغغغغغغو  السغغغغغغورية هاه البرجوازية تتعرض للمنافسغغغغغغة من جانب األسغغغغغغوا  ال ارجية التقليدية  ومن 

ار إ  إّن تدف  البيغغغغغغايع األجن ية الرصيصغغغغغغة صّرب إنتاج سغغغغغغورية الحرفي في مدن سغغغغغغورية عّدة من مثل  أييغغغغغغ 

 حلب ودمش  وحممل وحماة والال قيةر 

م ال امات الزراعية لالحتكارات 
ّ
سغغغغغل

 
إّن التطور الرأسغغغغغمالي لسغغغغغورية قد سغغغغغار في طري  كولونيالي  حيث ت

ا   ا املتطورة  ناعي  ا كبير  ما أّد  إلى اإلفالة الجماعي للحرفيين والتجار الص ار واملتوسطين  بيد أّن قسم 

من البرجوازية التجارية الابيرة املرتبطة بعمليات التصغغغغغغغغغغغغغدير قد بدأ يتثصغغغغغغغغغغغغغمل في عمليات الوسغغغغغغغغغغغغغاطة مع 

ا إلى  كومبرادور(  وتشغغغغغغغغغغغغغابات مصغغغغغغغغغغغغغال  هاه الفئة من  البرجوازية مع االحتكارات األجن ية  ويتحول تدريجي 

 مصال  الرأسمال االحتكاري األجنبير

ا إلى عدم قدرة البرجوازية السغغغغغغورية الناشغغغغغغئة على توظيف رأسغغغغغغمالها في الصغغغغغغناعة  فقد وظفته في  ونتر 

التجارة والربا والعمليات  الكومبرادورية(  وارتبطت مصغغغغغغغغغغغالحها بمصغغغغغغغغغغغال  الرأسغغغغغغغغغغغمال األجنبي  أو في شغغغغغغغغغغغراء 

لت أراض  زراعية  ما جعل مصغغغغغغغغغغغ
ّ
الحها ترتبل بمصغغغغغغغغغغغال  طبقة كبار املالصر إال أّن الحرب العاملية الثانية مث

مرحلة مهمة في التطور الصغغناعي السغغوري  وقد تناقمل إدصال البيغغايع الصغغناعية إلى سغغورية  وفي الوقت 

ما نفسه فملّن الحاجة إلى البيايع واملنتجات الصناعية قد ازدادت بس ب وجود قوات الحلفاء في سورية  

                                                           
 (ر1991   بيروت  دار الداب 1(  ط1990 – 1840ا ر  در مسعود ضاهر  الدولة واملجتمع في الشر  العربي املع  (8 
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أد  إلى إنعاش نشغغغغغغغغغاط الورشغغغغغغغغغات الحرفية الوطنيةر وبال  ظهر إمكان تراكم رأة املال  وتوسغغغغغغغغغع اإلنتاج  

وبدأ عدد من الورش الحرفية الصغغغغغغ يرة بالتحول إلى مفسغغغغغغسغغغغغغات رأسغغغغغغماليةر وعلى الرإم من  ل  فقد بقي 

ز اإلنتاج والعمل امل جور 
ّ
 وسيطرة العمل اليدوير اإلنتاج الصناعي في مستواه املنثف  من ناحية ترك

إّن الاركيب شغغغغغغغغغبه الكولونيالي لالقتصغغغغغغغغغاد السغغغغغغغغغوري قد ترص بصغغغغغغغغغماته في سغغغغغغغغغمات تكّون الطبقة العاملة 

السغغغغغغغغغغغغورية  وتركيل ا االجتماعي  فقد كانت نسغغغغغغغغغغغغبة مهمة من العمال مكّونة من الفالحين املوسغغغغغغغغغغغغميين الاين 

لون يسغغغغغغغغغغغغافرون إلى املدينة   دف العمل  مع االحتفا  بصغغغغغغغغغغغغالت وييق
ّ
ة بالريفر وكان النسغغغغغغغغغغغغاء واألطفال يمث

لن على نصغغغف  ما كان يحصغغغل  -وحتى يلث-نسغغغبة كبيرة من العمال  كانت عامالت الصغغغناعة النسغغغي ي يحصغغغّ

ا  فيوم  عليه الرجال من األجرة(ر لقد كانت ظروف الطبقة العاملة في سغغغغغغغغورية في ظل االنتداب قاسغغغغغغغغية جد 

 -على األقّل -رة العامل كانت ضغييلة لدرجة أب ا لم تسغتطع ت مين سغاعة  وأج 16سغاعة و 14العمل كان بين 

 ر (9 الحد األدنى من الحياة لعائلتهر لم يان هناص أي قانون للعمل  كما لم يان هناص أي أمن  ناعي

ومن جهة أصر  كان الاركيب االجتماعي لسغغغغورية يتصغغغغف بوجود نسغغغغبة مئوية كبيرة من الفئات البينية 

  أإلل م كغغانوا من الحرفيين والتجغغار الصغغغغغغغغغغغغغ غغار واملهنيين الغغاين لم يغغدصلوا في ميغغغغغغغغغغغغغمغغار في تركيغغب سغغغغغغغغغغغغغكغغاب غغا

وا مرتبطين بالعالقات اإلنتاجية القديمة  ومع املفسسات التقليديةر 
ّ
 العالقات الرأسمالية  بينما ظل

  فقد لقد عا  االسغغغغغتعمار تكوين فئة مثقفين وطنية في سغغغغغورية عندما عرقل انتشغغغغغار التعليم والثقافة

كان في  1944في املئة من سغغغغغغغغغغكان سغغغغغغغغغغورية( في أيناء عهد االنتداب أمية  وفي عام  80كانت األكقرية املطلقة  

ا  وأربع دور معلمين يدرة ف  ا  83225مدرسة فقل  ابتدائية وإعدادية  يدرة ف  ا  610البالد   721طالب 

ا  ومعهغغد عغغال واحغغد هو جغغامعغغة دمشغغغغغغغغغغغغغ  التي كغغان يغغدرة ف  غغا  ار كغغان نتغغام التعليم في عهغغد  494طغغالبغغ  طغغالبغغ 

ل 
ّ
ا على أسغغغغغاة   يئة مسغغغغغتثدمين وموظفين إداريين للجهاز اإلداري االسغغغغغتعماري  لاا مث االنتداب موضغغغغغوع 

ا من املتعلمين املحليين  إب م كانوا سغغغغغكان املدن النمو جيين  املوظفون ومسغغغغغتثدمو املكاتب نسغغغغغبة أسغغغغغاسغغغغغ 

 بية املعا رةرالاي استوعبوا نمو ج الحياة األورو 

لقد سعى املستعمرون بمليار  م النعرات القومية والدينية إلى أن يجعلوا من الجيش وقيادته أداة طيعة 

د»لتحقي  سغغغغغغغياسغغغغغغغك م املفيغغغغغغغلة  سغغغغغغغ 
َ
ّرِّْ  ت

َ
  وقوة إير متجانسغغغغغغغة ومعادية لحركة التحرر الوطنير وقبل أن «ف

ا  كانوا 
 
يقومون بدورة إعداد أيديولوجي صاص في يصغغغغغغغغغغغغغب  هفالء املنحدرون من أسغغغغغغغغغغغغغر كبار املالص ضغغغغغغغغغغغغغباط

ا »املعاهد العسغغغغغغغغارية في فرنسغغغغغغغغا  حيث تدربوا على روأ االحتقار لشغغغغغغغغعل م  الاي أ غغغغغغغغبحوا يعتبرونه  شغغغغغغغغعب 

 
 

ا جاهال إّن روأ النثبة وشغغغغغعور التفو  على الشغغغغغعب قد ر «املتفرنجة»  و عتبرون أنفسغغغغغهم الصغغغغغفوة «صانع 

                                                           
 (ر1973   دمش : دار دمش   1(  ط1945 - 1920در عبد هللا حنا  الحركة العمالية في سوريا ولبنان    (9 
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ا في تطّعم   ا اليغغغغباط السغغغغوريون  وأ غغغغبحت إح د  العالمات األسغغغغاسغغغغية التي تمي هم  وقد ظهر  ل  جلي 

 ر(10 الفارة األولى بعد االستقالل الوطنغي لسورية

  

 وًلدة الجمهورية األولى والديمقراطية الوليدة  -2

  دصل األمير فيصغغغغل دمشغغغغ   وأسغغغغ  ململاة عربية تيغغغغم الجزء 1918في شغغغغهر تشغغغغرين الثاني/ نوفمبر 

رد في  غغيف سغغنة األكبر من بالد الشغغام
 
التي قادها يوسغغف العتمة  «ميسغغلون »  بعد معركة 1920  لانه ط

ا  في مواجهغة الجيش الفرنسغغغغغغغغغغغغغ ي  على الرإم من معرفتغه بغاصتالل مي ان القوة  ولانغه أراد أن يقغدم أنمو جغ 

دت  لغِّ
ا للغدفغاع في الحكومغة الفيصغغغغغغغغغغغغغليغةر ومنغا  لغ  التغاريا و  لف بغه وزير 

 
سغغغغغغغغغغغغغوريغة »لرجغل الغدولغة امللا م مغا ك

  عبر عملية تقسغغغغغغيم نّفاها االسغغغغغغتعماران الفرنسغغغغغغ ي والبريطاني  فسغغغغغغل وا من ا فلسغغغغغغطين وشغغغغغغر  «الصغغغغغغ ر  

  منحغغغت فرنسغغغغغغغغغغغغغغغا تركيغغغا منطقغغغة لواء 1939و 1938األردن  كمغغغا أوجغغغد الفرنسغغغغغغغغغغغغغيون لبنغغغان  وصالل عغغغامي 

 اإلساندرونر

ل االنتغغداب الفرنسغغغغغغغغغغغغغ ي والنيغغغغغغغغغغغغغغال الوطني للتحرر منغغه  مرحلغغة بغغال غغة 
ّ
األهميغغة في تكّون اللوحغغة لقغغد مثغغ

السغغغياسغغغية لسغغغورية املعا غغغرة  فقد ان ثقت من  غغغفوف األسغغغر الابيرة املالاة ل رض ومن تجار املدن فئة 

من املتعلمين تصغغغغغدت لقيادة النيغغغغغال الوطني  انتمى إل  ا أفراد النثبة الحاكمة معتمهم بعد االسغغغغغتقاللر 

الحربين  بجملة ظاهرات  وصيع لت ييرات مثتلفة أسهمت  وامتاز املجتمع في بالد الشام  في مرحلة ما بين

 في تكوين توجهاته الفارية: 

 :(11 االجتماعية  التي امتازت بثصائمل عّدة من أهمها -أولها  ت يير البنية االقتصادية

سغغغغغغغغغغغيطرة العالقات شغغغغغغغغغغغبه اإلقطاعية على القسغغغغغغغغغغغم األكبر من الريف  ورسغغغغغغغغغغغو  العادات والتقاليد  - أ( 

ي أعما  الجماهير الواسغغغغغغغغغغغغغعةر لقد رسغغغغغغغغغغغغغّ  االسغغغغغغغغغغغغغتعمار الفرنسغغغغغغغغغغغغغ ي جاورها وجعلها إحد  ركائزه التقليدية ف

 األساة إلحكام سيطرته على البالدر 

                                                           
(  زياد 1966 - 1936نيفيوديفار نرص  على املبدأ /نيال الحزب الشيوعي السوري من أجل الجل ة الوطنية املوحدة   (10 

 (ر1992   دمش   دار العلم  1ال  مارجم(  طامل

دمش   -1در عبد هللا حنا  من االتجاهات الفارية في سورية ولبنان/النصف األول من القرن العشرين  دار األهالي ط  (11 

 ر1987
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في أواصر العهد  -بصغغغغغغورة محدودة-االنتشغغغغغغار النسغغغغغغبي للعالقات الرأسغغغغغغمالية  التي كانت قد بدأت  - ب( 

هاا االنتشغغغغار  على الرإم من نسغغغغبيته وتركزه في  العثماني مع اتسغغغغاع السغغغغو  الرأسغغغغمالية العامليةر وقد أد 

 مناط  معينة  إلى ازدياد قوة البورجوازية التجارية ومن يم الصناعيةر 

احتالل الطبقة الوسغغغطى من لة مرموقة  متمثلة في الريف بالفالحين األإنياء وقسغغغم من الفالحين  - ج( 

 م امل تلفةراملتوسطين  وفي املدينة ب صحاب الحرف واملثقفين بمهن 

ويان  ا  املفيرات العاملية امل تلفة  حيث صيغغغعت أفكار املجتمع السغغغوري إلى مفيرات صارجية عّدة من 

 أهمها:

االحتالل االسغغغغغغتعماري الفرنسغغغغغغ ي  ما أد  إلى انتشغغغغغغار الثقافة الفرنسغغغغغغية بتنو عا  ا امل تلفة  الفارية  -أ

 والديمقراطية واالشاراكيةر

البريطغغانيغغة بسغغغغغغغغغغغغغ غغب صيغغغغغغغغغغغغغوع األقطغغار العربيغغة املحيطغغة بسغغغغغغغغغغغغغوريغغة لالسغغغغغغغغغغغغغتعمغغار تغغ يير الفار والقيم  -ب

 البريطانير

 انتشار الثقافة األميركية  وال سيما بقيام الجامعة األميركية في بيروتر -ج

  حين حاولت 1933انتشغغغغغغغغار الفار الفا غغغغغغغغ ي  وال سغغغغغغغغيما بعد م يء هتلر إلى السغغغغغغغغلطة في أملانيا سغغغغغغغغنة  -د

اشغغغغغغغغغغغغغيغغة اإليطغغاليغغة التغغ يير في العرب من صالل وعغغدهم بتثليصغغغغغغغغغغغغغهم من االسغغغغغغغغغغغغغتعمغغارين النغغازيغغة األملغغانيغغة والفغغ

 الفرنس ي والبريطانير 

ت يير االفكار الشيوعية التي حملك ا يورة تشرين األول/ أكتوبر الروسية  وال سيما أب ا أعطت حركة  -هغ

ا للنيال ضد االستعمارر ا قوي   التحرر الوطني زصم 

ي العربي النغغابع من تغغاريا األمغغة العربيغغة وتجربك غغا التغغاريثيغغة  وال سغغغغغغغغغغغغغيمغغا تغغ يير رّواد ويغغالا غغا  الاراث القوم

الن يغغغغغغغغغة العربية الحديثةر ومن جهة أصر  فقد ت يرت سغغغغغغغغغورية  في حيا  ا السغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغية صالل هاه املرحلة  

إلى مثل  ل  بعاملين رئيسغغين: أولهما  أّن العرا  سغغبقها إلى عقد معاهدة مع البريطانيين  ف  غغب  الو غغول 

ار ويان  ما  ت يير تكوين  -هدفها  ف دا عقد معاهدة سغغغغورية فرنسغغغغية في الثاليينيات مطلب السغغغغوريين جميع 

ل قدوة  1919املصري في العام  «الوفد»حزب 
ّ
الاي استطاع أن يجمع قو  املجتمع املصري تحت رايته  مث
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فت لرجاالت الحركة الوطنية السغغغغغغغغوريةر وكان من نتائج  ل  أن ت 
ّ
تشغغغغغغغغرين األول/  19في  «الاتلة الوطنية»ل

 : (12 هيئة سياسية إايك ا «الاتلة الوطنية»ر وقد نصت املادة األولى من املباد  العامة على أّن 1927أكتوبر 

تحرير البالد السورية من كل سلطة أجن ية  وإيصالها إلى االستقالل التام والسيادة الكاملة  وجمع  -1

 ي دولة  ات حكومة واحدةر أراض  ا املجّزأة ف

ت ليف املسغغغغغغغغغغغغغاعي مع العمل القائم في األقطار العربية األصر  لت مين االتحاد بين هاه األقطار  على  -2

 يحول هاا املسعى دون األهداف الواجب بلوإها في كل قطر
ّ

 ر (13 أال

تجغغاري  -كومبرادوريالغغاين كغغانوا ينتمون إلى فئغغات بورجوازيغغة   ات طغغابع  «الاتلغغة الوطنيغغة»إّن رجغغال 

إالب  املتحدرين من أ غغغغغغغغول شغغغغغغغغبه إقطاعية في كثير من الحاالت  راهنوا على دورها السغغغغغغغغيالغغغغغغغغ ي الوطني في 

مرحلة الافاأ ضغغد االسغغتعمار وعلى إياب قغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغو  شغغعبية بديلة وعلى ضغغعف الطبقة الوسغغطى  من أجل 

ا على  يانة األوضاع إقامة سلطك ا واملحافتة عل  غغغغغغغغغغغار لال   فقد كان النصيب األوفر من  ممارسك ا منصبًّ

والعالقغغغات االجتمغغغاعيغغغة التي وريك غغغا  فهي لم تتطلع إلى التثلمل من العالقغغغات  والبنى املجتمعيغغغة مغغغا قبغغغل 

الرأسغغغغغغغغغمالية  وإلى تحرير الفالحين أو تصغغغغغغغغغنيع البالد أو تكوين رسغغغغغغغغغاميل ناتجة عن سغغغغغغغغغيرورة تراكم رأسغغغغغغغغغمالي 

لة واملجتمع مشدودة إلى حلفها العيوي مع القو  التقليدية  كي تتيسر موّسعر أي كانت ر يك ا قيايا الدو 

لها السغغغغغغيطرة على التوازنات االجتماعية والسغغغغغغياسغغغغغغية ولجم الحركات الشغغغغغغعبيةر وفي الن نفسغغغغغغه  املحافتة 

على قدر محدود من حقو  وحريات ديمقراطية أقرها االنتداب الفرنسغغ ي  وترتب عل  ا قيام حركات نقابية 

 ية متنوعة االتجاهات  انيو  قسم من ا تحت لواء هاه البورجوازية في مرحلة النيال الوطنير وسياس

  «حزب الشعب»إّن هاه البورجوازية  املنتمة من الناحية السياسية في تيارين سياسيين كبيرين هما: 

السغغغغياسغغغغية في    هي التي وضغغغغعت يدها على السغغغغلطة«الاتلة الوطنية»اللاان انشغغغغّقا عن  «الحزب الوطني»و

الدولة بعد االسغغغغغغغغغغغغغتقالل  مسغغغغغغغغغغغغغتندة إلى حلف اجتماعي تكّون من شغغغغغغغغغغغغغرائ  اجتماعية انتمت إل  ا  وإلى كبار 

ا في الريف   املالص العقاريين ورأسغغمالية الريف وكبار مسغغتثمري األرض  معتمهم من العنا غغر األكقر ت صر 

                                                           
  1932فمبر تشرين الثاني/نو  4  في أيناء املفتمر الاي عقد بمدينة حممل السورية يوم 1932وضع هاا النمل في العام  (12 

أّن البالد »  ونصت املادة الثانية منه على: 1928وقد اصتلف عن نمل الدستور الاي وضعته الاتلة الوطنية في عام 

السورية املنفصلة عن الدولة العثمانية  ات وحدة سياسية ال تتجزأ  وال عبرة لكل تجزئة طرأت عل  ا منا ب اية الحرب 

 ر «حتى اليوم

سورية من االحتالل حتى الجالء: محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات التاريثية في عام در نجيب األرمنازي  

 (ر1954   القاهرة  معهد الدراسات العربية  1  ط1953

 (ر1989  (   القاهرةمحمود  اد : ب اية األمان: الطبقة الوسطى والسياسة  مثال سورية(   مثطوط مطبوع (13 
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العليا وكبار ضغغباط الجيش واألمن  وشغغرائ   ي لب عل  م الوزن النسغغبي لشغغيو  العشغغائر(  وإطارات اإلدارة

 محافتة ويرية من الطبقة الوسطى في املدينة والريفر

هاه األجواء دفعت الجيش  بعد وقت قصغغغغغغغغغغغغير من الحام الوطني  إلى تدصالت متاررة ضغغغغغغغغغغغغد حكوماته 

والدفاع وسياساته  قبل أن يست ل النابة الفلسطينية لفرض تقسيم للعمل عليه  يارص له قيايا األمن 

وما يتفرع عن ما ويتقاطع معهما من سغغغغغغغياسغغغغغغغات  ويارص له السغغغغغغغياسغغغغغغغة باملعنى العام للكلمة ومسغغغغغغغائل النتام 

 ر(14 االقتصادية واالجتماعية

ن من تمثيل الثورة في جسغغغغغغغغغم سغغغغغغغغغيالغغغغغغغغغ ي واحد ملواجهة الفرنسغغغغغغغغغيين  
ّ
أما املعارضغغغغغغغغغة السغغغغغغغغغورية فلم تتما

التفوا حول شاري القوتلي  والشعبيون الاين التفوا حول وانقسمت بين تيارين هما: االستقالليون الاين 

عبد الرحمن الشغغغهبندر  وقد و غغغل ال الف بين ما إلى تثوين بعيغغغهما  واال  ام املتباَدل بالعمالة والفسغغغاد 

 على تمّزقهم بين املحغغاور اإلقليميغغة  السغغغغغغغغغغغغغعوديغغة  ب غغداد  األردن(  
 
واالسغغغغغغغغغغغغغتحوا  على أموال الثورة  عالوة

جية  القومية السغغغغغغغغورية  القومية العربية  وحدة سغغغغغغغغورية تحت التاج الهاشغغغغغغغغمي(  والدسغغغغغغغغتورية واأليديولو 

  ملاية  جمهورية(ر 

وإ ا رجعنا إلى االسغغغغغغغغغغغتقالل األول  فقد صاض السغغغغغغغغغغغوريون معركة اسغغغغغغغغغغغتقاللهم عن االنتداب الفرنسغغغغغغغغغغغ ي 

ا سغغياسغغية واقتصغغادية وشغغ صغغيات  ات توجه وطني  وارتازت هاه القيادة إلى  بتحالف ضغغمت قيادته نثب 

قاعدة شعبية من املدن واألرياف السورية امل تلفةر نج  قادة هاا التحالف في تقديم مشروع دولة وطنية 

ديمقراطية حديثة  سغغغغغغغغغغغغّهل سغغغغغغغغغغغغحب ال سغغغغغغغغغغغغاط من تحت أقدام الفرنسغغغغغغغغغغغغيين والحصغغغغغغغغغغغغول على دعم بريطانيا 

كانت دولة   1946سغغغغتقاللها عام والواليات املتحدة لاسغغغغب معركة االسغغغغتقاللر ولان عندما نالت سغغغغورية ا

ار   ا سياسي  ا من دون أن تكون مجتمع  ا سياسي   في كثير من املناحي  من دون أن تكون أمة  فكانت كيان 

                                                           
بقيادة حسني الزعيم   1949  ار/ مارة  30بعد االستقالل بحوالى يالث سنوات  و ل  بتاريا وقع االنقالب األول  (14 

كانون  19بقيادة سامي الحناوي  و  1949 ب/ أإسط   14واستمر حوالي صمسة أشهر  يم تلته االنقالبات التية: 

شباط/  25بقيادة أديب الشيشالي  و  1951تشرين الثاني/ نوفمبر  21بقيادة أديب الشيشالي  و 1949األول/ ديسمبر 

 8بقيادة ضابطين انفصاليين  و 1961أيلول/ س تمبر  28بقيادة مجموعة ضباط قوميين وديمقراطيين  و 1954فبراير 

تشرين  16بقيادة حزب البعث   الأ جديد(  و 1966شباط/ فبراير  23بقيادة حزب البعث  و 1963  ار/ مارة 

عشرة  1970و  1941ة حزب البعث  حافظ األسد(  وقد تعاقبت على الحام في سورية بين بقياد 1970الثاني/ نوفمبر 

 ( وزارةر52عهود و 
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  (15 1948لقد اكتسغغغب الجيش السغغغوري أهمية ما ايدة في حياة البالد بعد النابة الفلسغغغطينية في عام 

رات الاكر  األولى لقرار األمم املتحدة ال اص بتقسغغيم سغغادت تتاه 1948تشغغرين الثاني/ نوفمبر  30ففي 

علنت حالة الطوار    2فلسغغغغغغغغغغغغطين  أعمال الشغغغغغغغغغغغغ ب املوجهة ضغغغغغغغغغغغغد الحكومةر وفي 
 
كانون األول/ ديسغغغغغغغغغغغغمبر أ

ا إلى هاه القوة  دعي الجيش لحفظ النتام  وأح  اليغغغغباط أّن بقاء الحام مرهون بقو  مر واسغغغغتناد  واسغغغغت 

النقالبات العسغغارية وبروز دور الجيش في الحياة السغغياسغغية السغغورية  وببع  فقد امتازت هاه املرحلة با

 30الت ّيرات في البنية االقتصغغغغغغغغغغغادية  ففي االنقالب األول بقيادة رئي  األركان السغغغغغغغغغغغوري حسغغغغغغغغغغغني الزعيم في 

ل رئي  الجمهورية شغغغغغغغغغغغغغاري القوتلي ورئي  مجل  الوزراء صالد العتم وإيرهما 1949  ار/ مارة  قِّ
  اعت 

فت بوضغغغغغغغغغغغغغع 
ّ
ل
 
 منه هيئة دسغغغغغغغغغغغغغتورية ك

 
ينت بدال علن حل البرملان  وع 

 
من رجاالت الدولة والسغغغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغغغة  وقد أ

علن عن حل األحزاب السغغغغغغغياسغغغغغغغية جميعها  
 
دسغغغغغغغتور جديد وقانون جديد لالنتثاباتر وبعد قيام االنقالب أ

 وحتر التتاهرات واالجتماعات  وفرض الرقابة العسارية على البالدر 

األميركية لتمديد صطوط النفل  «التابالين»نفسغغغغغه أجاز حسغغغغغني الزعيم االتفا  مع شغغغغغركة وفي الوقت 

الفرنسغغغغ ي حول حّ  فرنسغغغغا بمل غغغغدار النقد السغغغغورير وعلى  -عبر األراضغغغغ ي السغغغغورية  ومّدد االتفا  السغغغغوري

لعائلية  الرإم من تجاوزاته كلها  فقد كان هناص إ غغغغغالحان حققهما: فقد ألكى اإلدارة ال ا غغغغغة باألوقاف ا

 بال  عقبة كانت تعو  اإل غغغغالأ الزراعي الاي كان ي ملهر ومن  املرأة حقوقها الدسغغغغتورية املشغغغغروطة 
 

مزيال

فحسغغغغغغب  بململامها بالقراءة والاتابةر وكان ي مل في فصغغغغغغل الدين عن الدولة  إ  كان أحد مشغغغغغغروعاته التي لم 

  كر االنتماء الدينير تَر النور إ دار بطاقة هوية تحمل الجنسية السورية من دون 

ا في فقدان الت ييد والتعاطف  فصغغغداقته الوطيدة مع فرنسغغغا قادته  لقد كانت سغغغياسغغغته ال ارجية سغغغ ب 

إلى عداء بريطانيا وأ غغغغدقا  ا في البالد العربية: العرا  واألردنر وفي الوقت نفسغغغغه  توطدت عالقاته بمصغغغغر 

 واململاة العربية السعودية وتركيار

ا 1949 ب/ أإسغغغغغغغغط   14الثاني الاي قاده العقيد سغغغغغغغغامي الحناوي يوم أما االنقالب    فقد قّدم ابتكار 

ا في تاني  االنقالب العسغغغغغغغغغغغغغاري  أال وهو تكوين لجنة من اليغغغغغغغغغغغغغباط تمثل أعلى سغغغغغغغغغغغغغلطة تشغغغغغغغغغغغغغر عية  جديد 

تة برئاسغغة هاشغغم األتالغغ (16 وتنفياية وقيغغائية في البالد
ّ
فت حكومة مدنية موق

ّ
ي الاي ر وفي اليوم الثاني ت ل

ا للجمهوريغة السغغغغغغغغغغغغغوريغة في املغدة مغا بين  ا للمغغاليغغة  وأكرم 1939 -1936كغان رئيسغغغغغغغغغغغغغغ  ن صغالغد العتم وزير  ّيِّ
  وع 

ا للاربية والتعليمر وفي الوقت نفسه  تجغغغغغغغغغغغغغغددت املحاديات من  ا للزراعة  وميشيل عفل  وزير  الحوراني وزير 

                                                           
تكونت اللجنة من: العقيد   يج الاالة  والعقيد علم الدين القواص  واملقدم أمين أبو عساف  والنقباء محمود  (15 

 ف  وعصام مريودر رفاعي  وصالد الجادة  وحسن الحايم  ومحمد دياب  ومحمد معرو 

   القاهرة  سينا للنشر  1أليعازر بعيري  ضباط الجيش في السياسة واملجتمع العربي  بدر الرفاعي  مارجم(  ط (16 

 (ر1990
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  وتزايد نفو  الرأسغغغغغغغغغغمال البريطاني في «الهالل ال صغغغغغغغغغغيب»  ومشغغغغغغغغغغروع «سغغغغغغغغغغورية الابر  »أجل تنفيا وحدة 

 االقتصاد السورير

ا لسغغياسغغة حسغغني الزعيم: فعلى املسغغتو  الداصلي  توقفت صطوات  لقد جاءت سغغياسغغة الحناوي نقييغغ 

  و ل  بملهمالها ووضغغغغغغغغغع العقبات أمام تطبيقها  لاّن الحّناوي سغغغغغغغغغم  للمرأة باإلدالء بصغغغغغغغغغو  ا في «العلمنة»

 من الوالء لفرنسغغغغغغغغا االنتثابات التي جرت في 
 

ا  فبدال ا تمام  ا م اير  عهدهر وفي السغغغغغغغغياسغغغغغغغغة ال ارجية  ن د ن ج 

والواليغغات املتحغغدة األميركيغغة وتوطيغغد العالقغغات مع مصغغغغغغغغغغغغغر والسغغغغغغغغغغغغغعوديغغة وتركيغغا  انتقغغل الوالء إلى بريطغغانيغغا 

ا مع ت وجهات زعماء والسغغغغغغغغغغير في اتجاه تقوية الروابل مع العرا  واألردنر وكانت هاه السغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغة تتف  تمام 

لكي في إير االنقالب  االتفا  الاي وقعه «حزب الشغغعب»
 
  أكبر االحزاب السغغياسغغية في سغغورية  نااصر وقد أ

 األميركية  وكال  االتفا  النقدية مع فرنسار  «التابالين»حسني الزعيم مع شركة 

اجغة إلى فرض قيود لقغد أتغاحغت التروف للحنغاوي قوة جمغاهيريغة يمانغه االعتمغاد عل  غا  ولم يان في حغ

تشغغغغغغرين  15دياتاتورية  ف عيد ل حزاب سغغغغغغاب  شغغغغغغرعيك ا  وجرت االنتثابات الصتيار جمعية ت سغغغغغغيسغغغغغغية في 

ا لغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  ا كبير  لت النتائج انتصغغغغغغغغغغغغغار 
ّ
وعلى الصغغغغغغغغغغغغغعيد اإلقليمي  بلف ر «حزب الشغغغغغغغغغغغغغعب»الثاني/ نوفمبر  حيث مث

ا  في ب اية أيلول/ سغغغ تمبر  بعد أن جر  العراقيون الاروة في نشغغغاطهم  فجاءت أول دعوة للوحدة مع العر 

تبادل عدد من الزيارات بين القادة العسغغغغاريين في كل من البلدين  وبدأ تنسغغغغي  ويي  لتنتيم الجيشر لاّن 

معارضغغغ ي الوحدة لم يقفوا ماتوفي األيدي  وكان اعاراضغغغهم األسغغغاة هو أّن الوحدة مع بلد يحامه العرش 

د سو  فقِّ
رية استقاللها ونتامها الجمهوري  ويحّولها إلى تابع لالستعمار البريطاني  الهاشمي من املمان أن ي 

ويزيد الفجوة مع مصغغغغغر والسغغغغغعوديةر لاّن أعيغغغغغاء الجمعية الت سغغغغغيسغغغغغية معتمهم كانوا في  غغغغغف الوحدة  

 بينما تركز املعارضون لها في األوساط الشعبية وبين اليباطر

م الدسغغغغغتور  سغغغغغَ
َ
كانون األول/ ديسغغغغغمبر  17ي لتتصغغغغغدر ال الف  ففي وفي هاا السغغغغغيا  جاءت مسغغغغغ لة الق

العمل من أجل تحقي  الوحدة بين »تقدمت األإلبية باقاراأ يق غغغغغغغغ ي أن يتيغغغغغغغغمن قسغغغغغغغغم رئي  الجمهورية 

ولاّن ر «والحفا  على النتام الجمهوري»  لاّن املعارضغغغغغغغغة اقارحت أن ييغغغغغغغغاف إلى القسغغغغغغغغم «البالد العربية

ا ضغد  60افة ب إلبية الجمعية الت سغيسغية رفيغت فارة اإلضغ ا  وأقّرت سغياسغة الوحدة مع  48عيغو  عيغو 

 ر (17 العرا   ولان قبل أداء القسم بيوم واحد قام العقيد الشيشالي باالنقالب الثالث

  فقد 1949كانون األول/ ديسغغغغغغغغغغغمبر  19أما االنقالب الثالث الاي قاده العقيد أديب الشغغغغغغغغغغغيشغغغغغغغغغغغالي يوم 

لن يتغدصغل الجيش في األمور »عغدم تغدصلغه في األمور السغغغغغغغغغغغغغيغاسغغغغغغغغغغغغغيغة: امتغاز بغملعالن الشغغغغغغغغغغغغغيشغغغغغغغغغغغغغالي عزمغه على 

السغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغية تحت أي وضغغغغغغغغغغع من األوضغغغغغغغغغغاع  ما لم يان هناص ما   دد وحدة البالد وسغغغغغغغغغغالمك ا  أي في إمكان 
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السغغغغغاسغغغغغة أن يمارسغغغغغوا السغغغغغياسغغغغغة كما يحلو لهم شغغغغغريطة أال تتعارض  را هم مع وجهات نتر السغغغغغاسغغغغغة من 

يه أّن تركي  السغغغلطة في يد رجل واحد  يمان أن يكون  كما أّن الشغغغيشغغغالير «اليغغغباط
َ
م من تجربة سغغغابق

ّ
تعل

ل البقاء صلف الكوالي   وعهد لصرين بتسغغغغيير أمور الدولة  كي يجعل  مصغغغغدر صطر على نتامهر لاا  فيغغغغّ

 من م شركاء  وي مصلحة في بقاء النتامر

فت الوزارة برئاسغغة صالد العتم  
ّ
م وبعد أسغغبوع من املشغغاورات ت ل

ّ
باألمر  وأ عن  «حزب الشغغعب»وسغغل

 
ّ

ا للدفاع  وقنع بالحصغغغغغغغغغغغغول على أربع وزارات فقلر ولم تسغغغغغغغغغغغغتمر هاه الوزارة إال لتعيين أكرم الحوراني وزير 

وعلى الصغغغغعيد ال ارجي ر «حزب الشغغغغعب»صمسغغغغة أشغغغغهر  إ  ألفت وزارة جديدة برئاسغغغغة ناظم القدلغغغغ ي من 

 عبر سورية  وبدأ يا ايد النفو  األميركي في سوريغةر   تمديد صل النفل «لتابالين»أعيد تثويل شركة 

بدأت وحدة اليغغغغغباط بالتفا   وصا غغغغغة أّن نوايا الشغغغغغيشغغغغغالي  1950وصالل النصغغغغغف الثاني من سغغغغغنة 

كانت إاميغغغغة  وانتشغغغغرت الشغغغغايعات حول ت ير موقفه  وميله إلى ت ييد الوحدة مع العرا ر وتواترت حاالت 

  أ غغغغغغغغغغب  املوقف 1951وفي سغغغغغغغغغغنة ر «التّمر»ارية لبع  اليغغغغغغغغغغباط بك مة النقل والطرد واملحاكمات العسغغغغغغغغغغ

 مساو  البرملانية  وال يوجد هناص حزب يحوز 
ّ

ا  ولان ال يتهر منه إال ا  فالنتام البرملاني قائم نتري 
 
مشّوش

 األإلبية داصل مجل  النواب  كما إابت الثقة في داصل كل مجموعة عسارية ومدنيةر

ا– وكانت البالد محكومة بوساطة مجل  عساري تحيل به الشكوص واملاغغغغغغغغائدر وقد حاول ناظم  -عملي 

ر 1951القدلغغغغغغغغغ ي أن يحدع من نفو  الجيش  فكان نصغغغغغغغغغيبه الفشغغغغغغغغغل  فاضغغغغغغغغغطر إلى تقديم اسغغغغغغغغغتقالته في عام 

ا نحو الدياتاتورية الفردية  فت حكومات وسغغغغغغغغغغغغقطت  في تعاقب سغغغغغغغغغغغغر ع  وأصا النتام بالتحول سغغغغغغغغغغغغر ع 
ّ
وت ل

 ر(18 الشيشاغغلي للعقيد أديب

بحممل  مركز نفو  عائلة  1953تموز/ يوليو  4وإزاء  ل  اجتمعت القو  السغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغية املعارضغغغغغغغغغغغة في 

عت ميثا  وطني لوطاحة بدياتاتورية الشغغغغغغغغغغغغغيشغغغغغغغغغغغغغالي  وتكوين حكومة ديمقراطية  وفي 
ّ
األتالغغغغغغغغغغغغغ ي  حيث وق

 س يل الحريات الديمقراطية  وتوطيد االستقالل وتقوية الجيش السورير 

ا للغدسغغغغغغغغغغغغغتور الجغديغد  وكغان من 1953ي تشغغغغغغغغغغغغغرين األول/ أكتوبر وف   جرت انتثغابغات مجل  النواب وفقغ 

في املئة  20الطبيعي أن ينج  مرشغغغحو الشغغغيشغغغالي  لاّن نسغغغبة التصغغغويت كانت هزيلة لل اية  إ  لم تتجاوز 

أواصر كانون  في دمشغغغغ  وحلبر وبعد أسغغغغابيع عدة  انقلبت تل  املقاطعة السغغغغلبية إلى معارضغغغغة نشغغغغطةر وفي

دت إقامة هاشغغغغغغم األتالغغغغغغ ي  1954الثاني/ يناير  ّدِّ
لقي القب  على عدد من الزعماء السغغغغغغياسغغغغغغيين  كما ح 

 
  أ

رئي  الجمهورية األسغغغغغغب  الاي كان في الثمانين من عمره  وسغغغغغغلطان باشغغغغغغا األطرش  زعيم الثورة السغغغغغغورية 

رضغغغغغغغغت األحكام العرفية
 
في معتم أنحاء سغغغغغغغغورية  واسغغغغغغغغتثدم  الابر  ضغغغغغغغغد الفرنسغغغغغغغغيين في العشغغغغغغغغرينياتر وف
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ر وبال  مّهد الشغغغغغغغغغغيشغغغغغغغغغغالي لسغغغغغغغغغغقوطه  إ  (19 «جبل العرب»الجيش كل قوته  بما ف  ا الطائرات  في منطقة 

شغغغغغباط/ فبراير  25نّفات مجموعة من اليغغغغغباط القوميين والديمقراطيين االنقالب العسغغغغغاري ال ام  في 

 ر 1954

ا لقد جرت االنقالبات السغغغغغغابقة في ظل تحّول ك بير في املجال االقتصغغغغغغادي  حيث حققت سغغغغغغورية ازدهار 

ار ففي أوائغغل ال مسغغغغغغغغغغغغغينيغغات  كغغانغغت البلغغد العربي الوحيغغد الغغاي يزيغغد فيغغه معغغدل اإلنتغغاج الزراعي  ملموسغغغغغغغغغغغغغغغ 

 1954و 1949والصغغغغغغناعي على معدل الزيادة السغغغغغغكانيةر وكان أهم إجراء اتثاته الحكومات العسغغغغغغارية بين 

مع لبنانر وكان النمو االقتصغغادي السغغوري أحد يمار املشغغروع ال اص  فالتجار هو إل اء االتحاد الجمركي 

ا من ا في الزراعة والصغغغغغغغغغغغغغناعة  ا كبير  الاين راكموا القروات في أيناء الحرب العاملية الثانية  اسغغغغغغغغغغغغغتثمروا جزء 

األراضغغغغ ي   ال فيفةر وحازوا  الف الهاتارات  سغغغغواء بالشغغغغراء أم باإليجار  شغغغغمالي شغغغغرقي سغغغغوريةر وكانت تل 

طوال قرون عغغدة  مرعى لقطعغغان البغغدو الرحغغل  فجغغاء هفالء التجغغار ليحولوهغغا إلى منغغاط  للزراعغغة الليغغة 

الاثيفة إلنتاج الحبوبر وكان لالزدهار االقتصغغغغغغغغغادي النسغغغغغغغغغبي دوره في تعزيز القطاع الرأسغغغغغغغغغمالي الحديث في 

اعيين بقيغغت رجعيغغة على الصغغغغغغغغغغغغغعيغغدين الصغغغغغغغغغغغغغنغغاعغغة والزراعغغةر ولاّن الفئغغات الرأسغغغغغغغغغغغغغمغغاليغغة وكبغغار املالص الزر 

 اإلقطاعي في بلدان الشر ر  -االجتماعي والثقافي  إ  إّن سلوكها االجتماعي هو سلوص الحلف الكومبرادوري

نجز بملشغغغغغغغغغغغغغراف األحزاب  1954شغغغغغغغغغغغغغباط/ فبراير  25لقد اصتلف انقالب 
 
ه أ

ّ
عن االنقالبات السغغغغغغغغغغغغغابقة  ألن

  وكال  قيادته من جانب مجموعة من 1953أواصر العام  في «امليثا  الوطني»السغغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغغية  التي أعلنت 

اليغغغغغغغغغباط  فيصغغغغغغغغغل األتالغغغغغغغغغ ي  وأمين أبو عسغغغغغغغغغاف  ومحمود شغغغغغغغغغوكت  ومصغغغغغغغغغطفى حمدون  وعمر القباني  

ا جاء فيه:  27وشوكت شقير  وعدنان املالكي  وإسان جديد(ر وفي  شباط/ فبراير   اع محمود شوكت بيان 

ن اسغغتمرار الحكومة الشغغرعية ومزاولة الرئي  هاشغغم األتالغغ ي ملهام حيث أّن األسغغباب التي كانت تحول دو »

منصغغغغغغبه كرئي  للجمهورية قد زالت  فملّن قيادة األركان العامة للجيش السغغغغغغوري تعلن عن عودة األوضغغغغغغاع 

الشغغغغغغغغغغغغغرعيةر وإّن الجيش  جيش األمة وحامي شغغغغغغغغغغغغغرف الدولة  يعود إلى ياناته من أجل تحقي  واجباته التي 

 ر (20 «ور  وهو ييع نفسه تحت إمرة رئي  الجمهورية والحكومة الشرعيةحددها له الدست

وفي اليوم نفسغغغه اجتمع الزعماء السغغغياسغغغيون في حممل  وقرروا أن اإلجراءات التي اتثاها الشغغغيشغغغالي 

باطلة جميعهار وعاد هاشغغم األتالغغ ي إلى الرئاسغغة  و غغدر  1951منا انقالبه الثاني في تشغغرين الثاني/ نوفمبر 

ملجراء انتثغغابغغات عغغامغغة صالل ياليغغة شغغغغغغغغغغغغغهورر وبعغغد صم  سغغغغغغغغغغغغغنوات من الغغدياتغغاتوريغغات العسغغغغغغغغغغغغغاريغغة قرار بغغ

فت في   ار/ مارة 
ّ
  حكومة برملانيةر وقد اسغغغغغغغغغتمرت هاه الحكومة أربع سغغغغغغغغغنوات  عندما 1954املتعاقبة  أل
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م الزعماء السغغياسغغيون  في أوائل العام 
ّ
 -دة املصغغرية  الحام إلى العسغغار الاين أعدوا لقيام الوح1958سغغل

 السوريةر

ا  ونالت األحزاب والقحافة حريك ا  وجرت االنتثابات  ا برملاني  لقد شهدت سورية في أربع سنوات حام 

فغغت الحكومغغات في إطغغار برملغغاني  حيغغث يمان القول: إنغغه لم تان توجغغد دولغغة عربيغغة واحغغدة حققغغت مغغا 
ّ
وتغغ ل

راطية  وما نعم به مجتمعها وأحزا  ا من حرياتر حققته سغغغغغغورية  في تل  املدة  من منجزات برملانية وديمق

 االسغغغغغغغغغغغغغتقرار الغغداصلي  فقغغد أسغغغغغغغغغغغغغغاءت بع  العنغغا غغغغغغغغغغغغغر اسغغغغغغغغغغغغغتثغغدام الحريغغة في تغغدبير 
ّ

ولم يان ينقصغغغغغغغغغغغغغهغغا إال

  وإشاعة حال مستمرة من الفوض ىر كما إّن است الل تنّوع التكوين الطائغغغغغغغغغغفي  وحيوية الحياة «املفامرات»

صل من جانب الدول العربية املجاورة  وصا غغغة مصغغغر والعرا   وضغغغ وط العامة  واسغغغتمرار محاوالت التد

 أطراف الحرب الباردة  عوامل أسهمت مجتمعة في تقوي  أس  الدولةر 

ف  غغغبري 
ّ
لقد تراف  سغغغقوط دياتاتورية الشغغغيشغغغالي مع عودة مفسغغغسغغغات الجمهورية البرملانية  فقد أل

  «حزب الشغغغغغغغغغغعب»اعتمدت على ائتالف حزبي بين   1954العسغغغغغغغغغغلي حكومة جديدة في األول من مارة/   ار 

الهالل »وعندما علم العسغغغغغغغغغغغغغاريون أّن العسغغغغغغغغغغغغغلي قد تفاوض مع العرا  حول مشغغغغغغغغغغغغغروع ر «الحزب الوطني»و

ا أّدت إلى سغغغغقوط حكومته «ال صغغغغيب
 
  ومحاوالته التقارب مع الواليات املتحدة األميركية  مارسغغغغوا ضغغغغ وط

فت 1954حزيران/ يونيو  11بتاريا 
ّ
حكومة جديدة برئاسغغغة سغغغعيد ال ّزي الاي حدد هدفه بالو غغغول   وت ل

أيلول/ سغغغغغغغ تمبر  24 ب/ أإسغغغغغغغط   يم ت ّجلت إلى  20إلى انتثابات برملانية حرة تحدد موعد إجرا  ا بتاريا 

ا  «حلف ب داد»بناء على طلب األحزاب السغغغغياسغغغغيةر لقد أضغغغغحت سغغغغورية بعد معارضغغغغك ا  منا ظهوره  ميدان 

وضغغغغغ ل كبيرين من جانب دول  «تشغغغغغويه»  في الشغغغغغر  األوسغغغغغل  فقد تعرضغغغغغت لحملة لصغغغغغراع القو  الابر 

الحلف إبان املفاوضغغغغغغغغات من أجل توقيع ميثا  للدفاع املشغغغغغغغغارص مع مصغغغغغغغغر واململاة العربية السغغغغغغغغعودية في 

 ر 1955  ار/ مارة 

رب حولها  واتبعت طري     «الحياد اإليجابي»وبعد أن اسغغغغغغغغغغغغغتطاعت سغغغغغغغغغغغغغورية تجاوز الطو  الاي ضغغغغغغغغغغغغغ 

وأصات تسغغغغعى اللتماة أسغغغغباب القوة للدفاع عن اسغغغغتقاللها  والسغغغغتامال سغغغغياد  ا بتحرير اقتصغغغغادها من 

الت يير االسغغغغغغغغغغغتعماري  وتحقي  املشغغغغغغغغغغغار ع اإلنشغغغغغغغغغغغائيةر وبعد أن نجحت بفيغغغغغغغغغغغل تحالفها مع مصغغغغغغغغغغغر في  غغغغغغغغغغغد 

اا  اتجه االسغغغتعمار  املفامرات االسغغغتعمارية الداصلية املتتالية للنيل من صطها العربي التحررير بعد كل ه

 ر(21  )الفرالملء  (  لتدبير صطل جديدة ضد سورية  تبعا لغ مشروع أيزب اور 1957منا بداية العغغام 

ا من الصغغغغغغالبة والشغغغغغغجاعة ورباطة الج شر  ا كبير  وفي  ل  الوضغغغغغغع املتوتر  أبد  الشغغغغغغعب السغغغغغغوري قدر 

عة من السغغكان  وسغغاعد املقاومون الجيش وتكّونت فصغغائل املقاومة الشغغعبية التي انيغغمت إل  ا فئات واسغغ

                                                           
(  سمير عبده ومحمود فالحة  مارجمان(  1958 – 1945باتري  سيل  الصراع على سورية: دراسة للسياسة العربية  (21 

 (ر1980   بيروت: دار الكلمة  1ط
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النتغغامي مسغغغغغغغغغغغغغغاعغغدة فغغاعلغغة في حفظ النتغغام وحمغغايغغة املمتلكغغات العغغامغغةر وهاغغاا  تعغغّد هغغاه املرحلغغة من أهم 

مراحل تاريا سغغغورية املعا غغغرة  إ  اتسغغغعت الحريات الديمقراطية  وت ّممت املفسغغغسغغغات األجن ية  وحققت 

ا  وتوسغغغغغغع نيغغغغغغال الفالحين ضغغغغغغد كبار مالكي األرض  ومن الطبقة العاملة  وحركك ا النقابية ب وضغغغغغغ  
 
ا ملحوظ

 أجل اإل الأ الزراعي  و عدت الحركة الفالحية الجماهيرية في مناط  عّدة من البالدر

وعلى الرإم من املن لة التي اكتسغغغغغغغغغغغغبك ا سغغغغغغغغغغغغورية  لم يتمان نتامها السغغغغغغغغغغغغيالغغغغغغغغغغغغ ي من بناء أسغغغغغغغغغغغغ  الدولة 

ا  بما يفّمن مصغغغلحة الحديثة  ألّن السغغغير في طري  القيغغغاء  ا جد  على العالقات التقليدية القديمة كان بطيئ 

 البورجوازية الابر  وحلفا  ا من كبار مالكي األرضر

 

 اإلقليم الشمالي والوحدة مع مصر -3

يبدو أّن قيام الجمهورية العربية املتحدة كان النتيجة املنطقية لكل ما سغغغغغغغغغغغغغبقه من مقدمات  فاملكّون 

من  1955و جزء من شغغغغغغرعية النتام السغغغغغغيالغغغغغغ ي السغغغغغغوري  نااص  وقد أ غغغغغغب   منا العام القومي العربي ه

في ضغغغغغغغغغوء التطورات  1957و 1956القوة بحيث ال يمان تجاهله  وقد ازدادت  غغغغغغغغغالبة هاا املكّون في عامي 

 التي شهد  ا تل  األعوامر

الزيارات زيارة وفد مجل   وهااا تبادل وفود برملانية ووزارية مصغغغغغرية وسغغغغغورية الزيارات  ومن أهم تل 

  لحيغغغغغغغور جلسغغغغغغغة مجل  األمة املصغغغغغغغري  1957كانون األول/ ديسغغغغغغغمبر  31النواب السغغغغغغغوري إلى القاهرة في 

وكان من بين أعيغغاء الوفد  غغالأ الدين البيطار وزير ال ارجية الاي اجتمع بالرئي  جمال عبد النا غغر  

  كان الرئي  عبد النا غغر يثىغغ ى قيام انقالب ومل  منه أنه متحفظ على الوحدةر وبحسغغب ما رو  الوزير

انطباعه  «حزب البعث»في الجيش السوري إ ا ما قامت الوحدةر وبعد عودة البيطار إلى دمش  درة قادة 

عن اجتماعه مع عبد النا غغغر  وقرر أن ينشغغغل الحزب في  غغغفوف اليغغغباط لتحري  املطلب الوحدوي  إلى 

 ر1958شباط/ فبراير  2وم أن تّم لهم توقيع بيان إعالن الوحدة ي

 

 اًلنفصال والعودة إلى الجمهورية األولى -4

  لفصغغغغغغغغغغغغغغل اإلقليم الشغغغغغغغغغغغغغمغغالي عن الجمهوريغغة العربيغغة املتحغغدة  1961أيلول/ سغغغغغغغغغغغغغ تمبر  28جغغاء انقالب 

وبنجاحه عادت طبقة مالكي األرض وكبار الرأسغغغماليين إلى السغغغلطة من جغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغديدر ومنا اليوم األول قامت 

 ة بملعادة املصانع املفّممة إلى أصحا  ا  وأوقفت قوانين اإل الأ الزراعي جميعهار السلطة الجديد
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لقد تنّوعت االجك ادات في تفسغغير أسغغباب االنفصغغال  ونسغغتطيع أن نمّي  في كثير من الر   واالجك ادات 

لغغة للب
ّ
يئغغة املعغغاديغغة حزمتين من األسغغغغغغغغغغغغغبغغاب: األولى  حزمغغة العوامغغل ال غغارجيغغة  وهي التي   تم بغغالعوامغغل املمث

ا  وقغغد شغغغغغغغغغغغغغملغغت مواقف كغغّل  من ال رب بقيغغادة الواليغغات املتحغغدة األميركيغغة   ا وقوميغغ  ا وإقليميغغ  للوحغغدة عغغامليغغ 

واالتحاد السغغوفياتي  وتركيا  وإيران  وإسغغرائيل  والقو  العربية املعادية للوحدةر والثانية  حزمة العوامل 

ة في إتمام الوحدة من دون التحيير الكافي لها  وإياب الداصلية  وقد تعّددت تل  العوامل فشملت العجل

الديمقراطية ودولة املفسسات  وعدم مالءمة بع  اإلجراءات للواقع االجتماعي السوري  وتوّسع انتشار 

 األجهزة األمنيةر

وفي محاولة للتعّم  في هاتين الحزمتين يمان القول باصتالف مراحل التطّور بين مصغغغغغغغر وسغغغغغغغورية  وأّن 

تغغة  فكغغان يمغغة من ير  أّن الجمهور الوحغغ
ّ
ت من دون إعغغداد كغغاف   وصيغغغغغغغغغغغغغعغغت ملفيرات عغغاطفيغغة موق دة تمغغّ

السوري كان يعّبر عن يورة حماسة  مع عدم وجود روابل كافية بين البلدين في عدد من املجاالت  ما عدا 

سغغغغغغتو  الوعي االتفا  على شغغغغغغ مل جمال عبد النا غغغغغغرر ومن الناحية األصر  يمان اإلشغغغغغغارة إلى انثفاض م

 السيال ي القومي في مصرر

كانت قد بدأت  غغغغغغي ة للتعاقد االجتماعي تطفو على سغغغغغغط  الحياة السغغغغغغياسغغغغغغية السغغغغغغورية  بعد »ولان 

الوحدة مع مصغغر  وأدصل سغغياسغغيون مصغغطلحات واعدة إلى الحياة السغغياسغغية  مثل: مصغغطل   دولة األمة  

دواليبي  افتتاأ الجلسغغغغغغغغغغغغغة األولى للبرملان  في الاي اسغغغغغغغغغغغغغك ل به رئي  الحكومة السغغغغغغغغغغغغغورية  نااص  معروف ال

دة للحالة الديمقراطية السياسية  لو سنحت 1962كانون الثاني/ يناير 
ع

رِّحت سياسات اقتصادية وال
 
  وط

 ر (22 «لها الفرص في أن تتطور  وتتبلور في تل  الفارة

دياتاتورية الشغغغيشغغغالي وكانت التطورات التي عاشغغغك ا سغغغورية بعد االنفصغغغال تشغغغبه حالها بعد إسغغغقاط 

جريغغت االنتثغغابغغات البرملغغانيغغة  وكغغانغغت نتغغائجهغغا 1954في العغغام 
 
فغغت حكومغغة مغغدنيغغة  وبعغغد شغغغغغغغغغغغغغهرين أ

ّ
  فقغغد تغغ ل

في املئة من املقاعد فاز   ا املسغغغغغغغغغغتقلون وممثلو قبائل البدو  وأتى  42: 1954شغغغغغغغغغغب  ة بنتائج انتثابات العام 

 في 14بغ  «الحزب الوطني»املئة من املقاعد  و في 22وزه بغ على رأة األحزاب املشاركة بعد ف «حزب الشعب»

 املئةر  في 14 بغ «حزب البعث العربي االشاراكي»املئة  و

ا من ميراث  وعملغغغغت الوزارات الثالث املتعغغغغاقبغغغغة في عغغغغام ونصغغغغغغغغغغغغغف من االنقالب  على التثلمل تغغغغدريجيغغغغ 

ار السغغغغغيالغغغغغ ي  وتعاقب الحكومات الوحدةر وبصغغغغغورة عامة فقد امتاز نتام حام االنفصغغغغغال بعدم االسغغغغغتقر 

 وحدوث االنقالبات  وإجراء تصفيات حادة عدةر 

                                                           
مركز حرمون للدراسات   «م السوريدور البنية االجتماعية في تشايل السلوص العصبوي للنتا»مير الدب     (22 

 (ر2016تموز  14   املعاصرة
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ا 
ا
 الديكتاتورية العسكرية ووًلدة الجمهورية الثانية -ثالث

ا عن رّدة فعل القو  القومية على نتام حام االنفصغغغغغغغغال  حيث  1963  ار/ مارة  8جاء انقالب  تعبير 

فت اشغغغغغاركت فيه أطراف عسغغغغغارية بعثية ونا غغغغغرية و 
ّ
الاي أ اع  «مجل  قيادة الثورة»قومية مسغغغغغتقلة  أل

منغا فجر التغاريا وسغغغغغغغغغغغغغوريغة تلعغب دورهغا اإليجغابي في النيغغغغغغغغغغغغغال تحغت رايغة العروبغة والوحغدة »البيغان األول: 

العربية  ولم تعارف سغغغغغغورية العربية وشغغغغغغعل ا على اإلطال  بحدود البالد وال تعرف إير حدود الوطن العربي 

م الوطني لسغغغورية ال يحوي كلمة  سغغغورية( إنما يمّجد العروبة والنيغغغال البطولي للعرب الابيرر وحتى السغغغال 

ا   «كارية االنفصغغغغغال»وبعد دين الرجعية التي اتثات من أصطاء الوحدة مع مصغغغغغر  ر عة لتقوم بغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ر «جميع 

ر دائما من تل  األصطاء  وأّن ضغغغغغغغغغغباطه وقادته سغغغغغغغغغغَعوا م
ّ
ا أّن الجيش كان يحا ا م غغغغغغغغغغ ى البيان معلن  لرفع »رار 

 ر« وت الشعب السوري  وفي  باأ اليوم قامت القيادة بحركة يورية واستولت على الحام

وبعد االنقالب العسغغغغغغغغغغغغغاري الاي جاء بحزب البعث إلى السغغغغغغغغغغغغغلطة تحّولت سغغغغغغغغغغغغغلطة الدولة إلى مال  عام 

م لوسغغغغغغغائل اإلنتاج  أي إلى القوة األسغغغغغغغاسغغغغغغغية القادرة على إعادة النتر في بنية املجتمع السغغغغغغغ
ّ
وري  وإلى متحا

أسغغغغغغغغغغغاة في توزع الدصل الوطني  ومن يّم  تحّول الدولة إلى القوة املمسغغغغغغغغغغغاة بالفئات االجتماعية سغغغغغغغغغغغائرها  

وبقسغغغغغغغغم كبير من القروات والعائدات  مع ما يسغغغغغغغغتتبعه  ل  من تبّدل في طبيعك ا ودورها  ومن ت ّير في يقل 

ت إقغامغة نتغام جغديغد   ال هو بغالرأسغغغغغغغغغغغغغمغالي على الطريقغة ال ربيغة وال هو مثتلف مكّونغات املجتمعر حيغث تمغّ

ل  ليات سغغغغياسغغغغية تيغغغغبل  باالشغغغغاراكي على الطريقة الشغغغغرقية  نتام يقوم على رأسغغغغمالية دولة تابعة  يتوسغغغغّ

سغغغغغغغغغغغغغيرورة اإلنتغغغاج االجتمغغغاعي وتوزع فوائ  الغغغدصغغغل  يغغغ صغغغا بغغغّليغغغات تنتيميغغغة هغغغدفهغغغا الت طيغغغة على واقعغغغه 

ل بغالغدولغة  ا  غا ولي  بطبقغة بورجوازيغة تمسغغغغغغغغغغغغغ  بزمغام اإلنتغاج من وحقيقتغه كنتغام رأسغغغغغغغغغغغغغمغالي تغابع  يرتب

 ر (23 صالل ملايك ا لوسائله

لقد كانت األطروحة القومية في السغغغغغغغغغلطة  تيغغغغغغغغغع نفسغغغغغغغغغها مقابل التنمية ومقابل عصغغغغغغغغغرنة البالد وبنا  ا 

ار ولال  فملب ا لم تفشغغغغغغغغغغل في إنجاز التنمية فحسغغغغغغغغغغب  إنما عرقلت قيامها  واّ  مت الشغغغغغغغغغغر  ا وطني  وع   ا قطري 

اللجنغة »و «مجل  قيغادة الثورة»لاّن  غغغغغغغغغغغغغراع األجنحغة داصغل ر «إقليميغة ومصغغغغغغغغغغغغغغال  قطريغة ضغغغغغغغغغغغغغيقغة»بغ نغه 

متطرف  قاده اللواء  غغغغغغالأ  «يسغغغغغغاري »  الاي امتاز بثطاب 1966شغغغغغغباط  23أد  إلى انقالب  «العسغغغغغغارية

فظ األسغغغغغغغغغغغغغغد وإيرهمر وقغغد جغغديغغد  والغغدكتور نور الغغدين األتغغالغغغغغغغغغغغغغ ي  والغغدكتور إبراهيم مغغاصوة  واللواء حغغا

ا إلى  غغغغغغغغغراعات داصلية  كان من أبرزها محاولة االنقالب التي قادها اليغغغغغغغغغابل  تعرض النتام الجديد أييغغغغغغغغغ 

 سليم حاطوم في صريف العام نفسهر 

                                                           
  اد  محمود  ب اية األمانر (23 
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  وهو من غغ  القو   1967اإلسغغغغغغغغغغغغغرائيليغغة في العغغام  -وهاغغاا فغغملّن الجيش السغغغغغغغغغغغغغوري دصغغل الحرب العربيغغة

(ر فمع اندالع حرب حزيران/ يونيو 1967 -1948التي طالته في املرحلة كلها  نتيجة التصغغغفيات والصغغغراعات 

بدل   م  700كان ما ال يقل عن » 1967
 
رد  واسغغغغغغغغغغغغغت

 
ضغغغغغغغغغغغغغابل وأكقر من يلث سغغغغغغغغغغغغغل  اليغغغغغغغغغغغغغباط بكامله قد ط

ا احتياطّيون كانوا  إل ا  وإالب  ا كافي  مي مدرسغغغغغغغغغغة ريفيين  أو طالب ضغغغغغغغغغغباط إير مدّربين تدريب 
ّ
ى حد بعيد  معل

 ر(24 «من أ ل ريفي

وفي الواقع  فمنغغا االنفصغغغغغغغغغغغغغغال عن الجمهوريغغة العربيغغة املتحغغدة  لعبغغت الوالءات الطغغائفيغغة واإلقليميغغة 

ا في الصغغغغغغغغغراع على السغغغغغغغغغلطة في سغغغغغغغغغوريةر ومن يّم  يمان  ا مهم  قوة اليغغغغغغغغغباط »اسغغغغغغغغغتنتاج أّن والعشغغغغغغغغغائرية دور 

ا على النفو  الاي اسغغغغغغغغتطاعوا  العسغغغغغغغغاريين والسغغغغغغغغياسغغغغغغغغيين املدنيين على املسغغغغغغغغتو  الوطني قد اعتمدت كثير 

ا ما جر  التعبير عن الصغغغغغغغغغغغغغراع على  فرضغغغغغغغغغغغغغه على املسغغغغغغغغغغغغغتويات اإلقليمية والطائفية و/ أو العشغغغغغغغغغغغغغائريةر وكثير 

ة في  غغغغغغغورة نزاع بين مناط  و/أو  غغغغغغغراع بين السغغغغغغغلطة بين أشغغغغغغغ اص من مناط  مثتلفة و/أو طوائف ديني

ر عن الصغغغغغغغغراع على السغغغغغغغغلطة بين األشغغغغغغغغ اص من املنطقة نفسغغغغغغغغها و/أو الطائفة الدينية في  ّبِّ
طوائف  كما ع 

 ر« ورة نزاع إقليمي داصلي و/أو نزاع طائفي داصلي

سغغغغغغغغغية بين النثب السغغغغغغغغغيا «التقليدي»  اسغغغغغغغغغتمر الصغغغغغغغغغراع 1963وبعد اسغغغغغغغغغتيالء البعث على السغغغغغغغغغلطة في 

املتنغغافسغغغغغغغغغغغغغغة  ات ال لفيغغات االجتمغغاعيغغة االقتصغغغغغغغغغغغغغغاديغغة املتقغغاربغغة  وكغغان الفغغار  الجوهري بينغغه وبين املرحلغغة 

االصتالف الابير بين ال لفيات االجتماعية االقتصغغغغغغغغغادية والطائفية واإلقليمية »  هو 1963السغغغغغغغغغابقة لعام 

ة أصر   إ  أ بحت السلطة للنثب السياسية الجديدة من جهة  وصلفيات السياسيين السابقين من جه

ا في أيدي أفراد من أهل الريف ومن الطبقة البرجوازية الصغغغغغغغغغغ يرة ومن أبناء األقليات  السغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغية أسغغغغغغغغغغاسغغغغغغغغغغ 

ا  ا رئيسغغغغغ  الدينية ر ما فت  الطري  أمام ت ّيرات سغغغغغياسغغغغغية اجتماعية اقتصغغغغغادية عنيفة أ غغغغغبحت تولي اهتمام 

 ر(25 «ن عانوا من التفرقة فيما م  ىملصال  أهل الريف وأفراد األقليات الدينية الاي

 

 1970تشرين الثاني/ نوفمبر  16انقالب حافظ األسد في  -أ

  وسغغغغغوف «قائد املسغغغغغيرة»منا انقالب حافظ األسغغغغغد اما ج تاريا حزب البعث ونتامه بسغغغغغيرته  بو غغغغغفه 

العلم أنه يمان مع ر «القيادة التاريثية االستثنائية»تعبر مفتمرات الحزب وقياداته عن مشاعر الحبور بغغغغغغغغغغغغغغ 

                                                           
 ورائد النقش نديفاضل  عبد هللاحنا بطاطو: فالحو سورية  أبناء وجها  م الريفيين األقل ش نا وسياسا  م   (24 

 (ر2015   درم: املركز العربي ل بحاث ودراسة السياسات  2 مارجمان(  ط

الطبعة  -در نيقوالوة فان دام: الصراع على السلطة في سوريا  الطائفية واإلقليمية والعشائرية في السياسة(  (25 

 (ر2006األولى املعتمدة بالل ة العربية   كانون األول/ ديسمبر  اإللاارونية
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(: أولها  أسغغغاة ويتعل  باملسغغغائل الحاسغغغمة بالنسغغغبة إلى 26  (26 تميي  أربعة مسغغغتويات في هرم سغغغلطة األسغغغد

نتامه  األمن والشغغغغغغغغغغغفون ال ارجية( تاركز ال يوط املهمة كلها في يديه  ال ينازعه ف  ا أحدر ويان  ا  ر سغغغغغغغغغغغاء 

استقالل بعيها عن بع   وتتمتع بحرية واسعة  وهي شبكات االستثبارات واألمن املتعددة  التي تعمل ب

عينغغا األسغغغغغغغغغغغغغغد وأ نغغاهر وهنغغاص قغغادة التشغغغغغغغغغغغغغايالت املسغغغغغغغغغغغغغلحغغة النثبويغغة الحغغاميغغة للنتغغام  الحرة الجمهوري  

(  وهي مسغغغغغغغغغفولة أمام األسغغغغغغغغغد 1984والقوات ال ا غغغغغغغغغة  والفرقة الثالثة املدرعة  وسغغغغغغغغغرايا الدفاع قبل عام 

 –عبر اللة الحزبية–بعث التي تعمل بصغغفة هيئة اسغغتشغغارية ل سغغد  تراقب مباشغغرةر ويالا ا  قيادة حزب ال

 تنفيا سياستهر ورابعها  الوزراء وكبار موظفي الدولة واملحافتون وقادة املنتمات الشعبيةر

  فقد نقلت سغغغغغغغلطة األسغغغغغغغد شغغغغغغغباب «عسغغغغغغغارة املجتمع»ويمان االسغغغغغغغتدالل بمفشغغغغغغغرات واقعية عدة على 

ردة  وتجلى  «ترييف»  وبغغدأت عمليغغة «جيش عقغغائغغدي» م إلى األريغغاف إلى املغغدن  وحولك
ّ
املغغدن بصغغغغغغغغغغغغغورة مط

ّدت الشغغغغغغغغغغغغغعبويغغغغة القغغغغاعغغغغدة االجتمغغغغاعيغغغغة   لغغغغ  في نتغغغغام الحام  وفي جهغغغغاز الغغغغدولغغغغة العسغغغغغغغغغغغغغاري واملغغغغدنير وعغغغغ 

ى  ل  من صالل اتسغغغغغام ال طاب الشغغغغغعبوي بالديماإوجيا 
ّ
والسغغغغغياسغغغغغية واأليديولوجية لنتام الحام  وتجل

ا  وتسغغغغغغغغويقها في ناهة شغغغغغغغغعبوية صا غغغغغغغغة  تثتلل ف  ا مصغغغغغغغغلحة األمة مع مصغغغغغغغغلحة قائد والارايعية ف ي  ن مع 

 االنقالب  والحلقة الييقة التي حولهر

وفي إطغغغغار إحكغغغغام النتغغغغام السغغغغغغغغغغغغغيغغغغالغغغغغغغغغغغغغ ي قبيغغغغغغغغغغغغغتغغغغه على مفغغغغا غغغغغغغغغغغغغغغغل املجتمع والغغغغدولغغغغة  راأ يتمارة وراء 

ا أّن شغغرعية أي ا  متناسغغي  ا قيغغايا كبر  ظاهري  نتام سغغيالغغ ي تبدأ من قدرته على إطال   األيديولوجيا  متبني 

قاطرة التنمية على املسغغغغغغغغغغغتويين االجتماعي واالقتصغغغغغغغغغغغادي  وإيجاد مسغغغغغغغغغغغتو  مقبول من العدالة االجتماعية 

والقيغغغغغغغائية  وفت  املجال أمام حرية الرأي والتعبير واإلعالم  لان ما افتقده النتام السغغغغغغغيالغغغغغغغ ي في حقيقة 

 هاراألمر هو تل  الشرعية الداصلية نفس

املفتاأ الصر في الشغغغغغر  األدنى  بقيادة رئيسغغغغغه الجديد  دصول لعبة -بدأ هاا القطر »ومنا  ل  الحين 

اإلسغغغرائيلي الاي  -التحّول ال في من أجل تجديد اللقاء بال رب  ومن يّم  إيجاد حل سغغغر ع للصغغغراع العربي

 ر(27 «1967جّمدته مقررات مفتمر قمة ال رطوم عام 

ية النتام وممارسغغغغغته تكّون هوية وطنية سغغغغغورية في حدود الدولة السغغغغغورية  و ل  كما منعت أيديولوج

 :(28 باملمارسات التية

                                                           
 حنا بطاطو: فالحو سوريةر (26 

 باتري  سيل  الصراع على سوريةر (27 

 ور البنية االجتماعيةرمير الدب   د (28 
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 عدم تحول املواطنة السورية إلى أي كيان حقوقي من أي نوع

التعامل مع املواطنين عبر الهويات الجهوية والعشغغائرية  وحتى الطائفية من جهة  والت كيد على الهوية 

ا أيديولوجية دولة من جهة أصر ر وإ ا عدنا إلى الدراسغغغغات التي تناولت الشغغغغباب السغغغغوري العربية  بو غغغغفه

ا  وتفيدنا بحقيقة ضغغغغعف مدارص الشغغغغباب السغغغغوري السغغغغياسغغغغية  وضغغغغعف  قبل الثورة  نجد أب ا قليلة جد 

تّكل رإبته  وصبرته في التعاطي مع مسغغغغغغغغغغائل الشغغغغغغغغغغ ن العام باملجمل  و عود  ل  إلى أسغغغغغغغغغغباب عدة  تعود إلى 

 روأ السياسة في املجتمع  نتيجة احتقار السلطة املجتمع  وقمعها لهر 

ا عن املكاسغغغغغب العقالنية والتنويرية النسغغغغغ ية التي وريك ا سغغغغغورية  لت سغغغغغلطة حافظ األسغغغغغد تراجع 
ّ
لقد مث

ا بمرحلة جديدة في  من مرحلة ب يغغك ا الحديثة  فكان ضغغجيج الشغغعارات وضغغوضغغاء اإلعالم الشغغعبوي إياان 

العسغغغغغغغغغغغغغاري الريفي  ي ال طغغغاب االنفعغغغالي إير العقالني  حيغغغث  -يغغغة  امتغغغازت   يمنغغغة النتغغغام األمنيسغغغغغغغغغغغغغور 

ل التعددية  والحوار  واالنفتاأ على الوعي 
ّ
حسغغغغغغغغمت الشغغغغغغغغعبوية معركك ا ضغغغغغغغغد الوعي املدني وتقاليده في تمث

 الكوني الحديثر

جتمع املدني والقيادات الفارية وكان تسغغغغغغغغغيي  املفسغغغغغغغغغسغغغغغغغغغة العسغغغغغغغغغارية بمن لة النار التي الك مت قو  امل

والسغغغغياسغغغغية  حيث أل يت السغغغغياسغغغغة  بّليا  ا املعروفة  مما فرض على زعامات األحزاب البحث عن  ليات 

جديدة للسغغغغغغغغغغغغلطة  فوجد  ا في البنى والروابل التقليدية املفّوتة ما قبل الوطنية  العشغغغغغغغغغغغغائرية  والطائفية  

 نتمة حام  توتاليتارية(ر والجهويةررر(  التي قّدمت نما ج  ارصة أل 

 وفي هاا النمل قامت سلطة الدولة باست الل مزدوج للمجتمع من حيث:

 كوب ا كبر  املستثدمين وأصحاب العمل  تحدد األجور واألسعار  وتقررها االحتكارات الحكوميةر -أ

ا بين أفراد مجتمعها والشركات متعددة الجنسيات والسو  الرأسمالية ا -ب
 
 لعامليةر كوب ا وسيط

كون موظف  ا الابار  املدعومين من األجهزة األمنية والحزبية( يملكون سغغغيطرة حقيقية على وسغغغائل  -ج

 -مع الزمن-  بمغغغغا يراكم «القيمغغغغة الزائغغغغدة»اإلنتغغغغاج  ومن يّم  إمكغغغغان االسغغغغغغغغغغغغغتيالء على فغغغغائ  وقغغغغت العمغغغغل 

 رأسمالها ال اصر 

 ل طرة في تطور االقتصاد السوري  من أهمها:ومنا أواصر السبعينيات تراكم عدد من املفشرات ا

التدهور النسغغغغغغغغبي في القطاع الزراعي واالرتفاع الابير في نصغغغغغغغغيب الصغغغغغغغغناعات االسغغغغغغغغتثراجية وقطاع  - (1 

 ال دماتر 

 تثل ل التوازن بين القطاعات والفئات االجتماعية  وتوّسع الفجوة بين األرياف واملدنر - (2 
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 هيكل اإلنتاج الوطنيرانثفاض موقع الصناعة التحويلية في  - (3 

 تركي  االهتمام بالتنمية املادية  وإإفال أهمية التنمية ال شريةر - (4 

قطاعات من املجتمع   «ترشغغغغغغغغغغغو»مّهد النفل ملفهوم الدولة الر عية  حيث تمانت السغغغغغغغغغغغلطة من أن  - (5 

   دف توسيع قاعدة حامها وسلطك ار

 سوء استعمال السلطة في املراتب العليار – (6 

 »ولان 
ّ

ا لعدم االسغغغغغغغغغغتقرار الاي ألمع بالنتام السغغغغغغغغغغوري في ال لفية يجب أال  نحدد األسغغغغغغغغغغباب األكقر عمق 

الطائفية للنثبة الحاكمة فحسغغغغغغغغغغغغغب  إنما في مزيج من عوامل مثتلفة  من مثل الفسغغغغغغغغغغغغغاد  والصغغغغغغغغغغغغغعوبات 

التي االقتصادية  واألساليب القمعية وإير الديمقراطية  وإياب االنيباط الحزبي  واملمارسات الطائفية 

ر  «طفت على السغغغغغغغغغغغط   صا غغغغغغغغغغغة في املدة التي تلت التدصل العسغغغغغغغغغغغاري السغغغغغغغغغغغوري في الحرب األهلية اللبنانية

أ غغغب  من املمان توجيه ال غغغ ل الشغغغعبي والتوترات االجتماعية االقتصغغغادية وإيار  ا عبر »ونتيجة لال   

ا في االضغغغغغغغطرابات املدنية العنيفة والدموية بطول البالد وعرضغغغغغغغها في ربيع  قنوات طائفية  مثلما بدا واضغغغغغغغح 

لقد بدت الحمالت اإلعالمية للنتام التي تلت  ل  وحملة النتام السغغغغغغغتئصغغغغغغغال اإلصوان املسغغغغغغغلمين ر «1980

 من أن تثير تعاطفهم»
 

 ر(29 «فتة وحادة لل اية  حتى إّب ا أيارت عداوة الش  األعتم من الشعب بدال

ا بالنسغغغغبة  ا فريد  ا باملراحل السغغغغابقةر فقد أدت الحرب لقد كان عقد الثمانينات عقد  إلى سغغغغورية  قياسغغغغ 

ا من  -العراقية بعدت رسغمي 
 
اإليرانية ونتائجها إلى تيغا ل دور العرا  والسغعودية  بينما كانت مصغر قد اسغت

ا إال بفيغغغغغغغغغغغل  ل   «سغغغغغغغغغغغورية الابر  »العالم العربير ولم يان طموأ سغغغغغغغغغغغورية في ممارسغغغغغغغغغغغة هيمنة على  ممان 

 السيا  ال اصر 

الصعيد االقتصادي  عانى االقتصاد السوري أزمة عميقة في منتصف عقد الثمانينيات  بس ب  وعلى

اإليرانية  -انثفاض املسغغغغاعدة العربية لسغغغغورية  تحت اجة انثفاض سغغغغعر النفل وأعباء الحرب العراقية

  املفرط
ّ
على حسغغغغغغاب  املالية على البلدان العربية النفطيةر وإزاء  ل   وال سغغغغغغيما في ضغغغغغغوء سغغغغغغياسغغغغغغة التسغغغغغغل

االسغغغغغغغغتثمارات االقتصغغغغغغغغادية الحيوية  تم تشغغغغغغغغجيع القطاع االقتصغغغغغغغغادي ال اص  وبدأت بورجوازية جديدة 

د  ا الت ميمات و «بورجوازية الدولة»بالتهور من أوسغغغاط 
ّ
االقتصغغغادي  ومالت هاه  «قطاع الدولة»التي ول

 
 

 من طلب منافع مفارضغة يقدمها البورجوازية الجديدة إلى إيجاد اقتصغاد سغو  يصغب في مصغلحك ا  إ  بدال

 االقتصاد القائم على املنافسة تصرفت تصرف عنصر طفيلي على االقتصاد الحقيقير 

لقد كان استيالء الجيش واملفسسات األمنية على السلطة  ا نتائج مباشرة في بنى الطبقات االجتماعية 

ت طابع سغغغغغغغيالغغغغغغغ ي إالب  ترتبل ب جهزة  ا «طبقات أدواتية»امل تلفة وأدوارها  حين اسغغغغغغغك دف تحويلها إلى 

                                                           
 در نيقوالوة فان دام: الصراع على السلطة في سوريار (29 
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الدولة الجديدة  وباقتصغغغادها  وبنمل إنتاجها  ي الطابع السغغغيالغغغ ي ال الب لدوره  تبلورت سغغغلطة الدولة 

بو فها محّصلة سلطة األجهزة من جهة  وحدث انتقال على مستو  القو  املكّونة للدولة من جهة أصر ر 

ى هاا الجهاز أو  اص كان يعني في الواقع االنتماء إلى هاه الشغغغريحة لقد زادت سغغغلطة األجهزة  ألّن االنتماء إل

الطبقيغغة أو إلى هغغاه الطبقغغة أو تلغغ ر كمغغا أّن االنتمغغاء إلى األجهزة امل تلفغغة كغغان يعني االنتمغغاء إلى احتمغغاالت 

 ر (30 تقّدم و عود ش ص ي مثتلفة

ا أّن إقامة الرأسمالية على مستو  الدولة من دون املجت مع  قد مرع بسيرورة توطيد متوا ل ولي  سر 

مهمة القيام بدور الطبقة  -منا البداية-لجهازها القائد  ملفسغغغغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغغغغك ا العسغغغغغغغغغغغغغارية التي أصات على عاتقها 

الرأسغغغغغغغمالية ال ائبة  وفّعلت أجهز  ا في هاا االتجاه  ورسغغغغغغغملت دولة إدت دولك ا وحدها بصغغغغغغغورة ما ايدة  

يعني مركزة الدولة  وحصغغغغغرها   ا  وإمسغغغغغاكها املتعاظم بمركز  وحملت  غغغغغفا  ا بصغغغغغورة متعاظمةر  ل  كان

القرار الحقيقي  وتعديل الصغغغورة القانونية والدسغغغتورية للسغغغلطة  كي يناسغغغب حاجا  ا في اإلدارة والحام  

ز بين يد  ا املوارد التي سغغغغغغغغغتقوم 
ّ
وتحويل نفسغغغغغغغغغها إلى قناة يصغغغغغغغغغعد عبرها الكادر الجديد في طبقة الدولة  ترك

توز عها في ضغغغغغوء حسغغغغغابا  ا السغغغغغياسغغغغغية ال ا غغغغغة  ونتر  ا إلى أف  التطور السغغغغغيالغغغغغ ي واالجتماعي في بملعادة 

سغغغغغغوريةر وبمثل ما حدث في أجهزة اإلدارة املدنية انتقال في اتجاه أجهزة األمن  كال  حصغغغغغغل في املفسغغغغغغسغغغغغغة 

 العسارية انتقال ممايل جعلها روأ الجيش وجهازه العصبي والقيادي الفعلير

ا  إ  إّن سغغغغلطة الدولة لم تحق  أي  لقد كان ا عموم  مردود هاه السغغغغياسغغغغات الجديدة  التدرجية  سغغغغلبي 

ا في جسد ما  ا مقصود  هدف تنموي رئي   بل بدت سياسا  ا متاهات تجري ية في أحسن األحوال  أو تثريب 

نجز في مرحلغة ب وض املشغغغغغغغغغغغغغروع الوطنير وقد هيغ ت هاه السغغغغغغغغغغغغغيغاسغغغغغغغغغغغغغات التروف لبروز ظاهرة 
 
إلسغغغغغغغغغغغغغالم ا»أ

  إ  كان ممثلوه قد اعارضوا على  ول الدستور السوري 1982و 1979في سورية  في املدة بين  «السيال ي

  بسغغغغغغغغغغغغغ ب عدم إشغغغغغغغغغغغغغارته إلى أي انتماء ديني صاص لرئي  الدولة  كما عّد التدصل 1973الجديد في العام 

  وقد تركت هاه التاهرة «ياتيالتعبير عن إرادة الو غغول إلى تحالف سغغيالغغ ي أقل»السغغوري في لبنان بمن لة 

  يارها في الحياة السياسية السوريةر

 هجوم إرهابي مسغغغل  على مدرسغغغة املدفعية بحلب  1979وكانت األحداث التي شغغغهد  ا سغغغورية في العام 

( نقطة انعطاف كبيرة في مسغغغغغغغغار األزمة القائمة  وقد 1979ومقتل عدد من طالب اليغغغغغغغغباط في تموز/ يوليو 

 تاهر عدة:تجلى  ل  في م

اسغغغغغغغغغغغغغتمرار متاهر القمع واإلرهاب  من صالل القمع الجماعي  وزرع الرعب واإلرهاب في بع  املدنر  -أ

ا  في مدينة أو منطقة  كفيل بمحا غغغغغغغغغغغغغر  ا أو قسغغغغغغغغغغغغغم من ا  حيث يتحول  ف ي حادث عنف  ولو كان  غغغغغغغغغغغغغ ير 
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ن للارامغغغة الشغغغغغغغغغغغغغ صغغغغغغغغغغغغغيغغغة  املواطنون فجغغغ ة إلى رهغغغائن في سغغغغغغغغغغغغغجن كبير  مع االحتمغغغاالت كلهغغغا من إ الل مهي

 واالعتقال  والتعايب  بما في  ل  التصفية الجسدية الجماعيةر

اسغغتمرار عسغغارة املجتمع  من صالل تنتيم الفتيان والفتيات  وتدريل م  وتعبئك م  وشغغحن م بروأ  -ب

دفع  الحقد والتمايز عن الشعب وضده  وترسيا التمايز السيال ي والطائفي والعشائري  فهو لم يتواَن في

ضد بعيها الصر في املنطقة الشمالية الشرقية  الجزيرة(  وتسهيل امتالص السالأ  العشائر بعيهابع  

 واستعمالهر

ا  بما يوجه النشاط  وشرع االستبداد من صالل ضبل الحركة السياسية في أطر معينة مرسومة مسبق 

ة الوطنية التقدمية(ر وضغغغغغغغغغغغغغبل الحركة السغغغغغغغغغغغغغيالغغغغغغغغغغغغغ ي ل حزاب األصر  في تيار مواز  لتيار حزب النتام  الجل 

النقابية  والعمالية والفالحية واملهنية  بتعزيز إشغغغغغغغغغغغراف األجهزة عل  ا  وإسغغغغغغغغغغغبال متهر عسغغغغغغغغغغغاري أمني على 

 بنيك ا العامةر

وإ ا كانت عملية إلحا  املجتمع بالدولة  وتطوير وسغغغغغغغغغغغائل وأسغغغغغغغغغغغاليب ت ييب إرادة املواطنين وتزويرها  

ا والتميي  فيما بين م أ ا لصغغغغيق  ا أيديولوجي  مام القانون  وإل اء الحريات  قد تواترت وتضغغغغ مت بعّدها متهر 

بالبرنامج العام للسلطة  فقد توازت معها في مراحل الحقة عمليات القمع املنتم العاري الاي يامل ينائية 

إل  ا سغغغغغغغياسغغغغغغغغات القمعي املوضغغغغغغغوعير وكانت األهداف التي ترمي  - لة الدولة  وياشغغغغغغغف جوهرها األيديولوجي

 : (31 السلطة وممارسا  ا

وضغغغغغغغغغع السغغغغغغغغغلطة في كل حّي  من املجال االجتماعي  وصل  نقل إضغغغغغغغغغافية ت صا  غغغغغغغغغفة نقل االرتكاز التي  (1 

 تنتشر بّلية سرطانية إلى املهنة والعائلة والنقابة والسانر 

قانون  بالتيغغغغغافر تنو ع أنماط القهر  ومدها في اتجاه عمودي لت صا  غغغغغورة القاعدة التي ياّرسغغغغغها ال - (2 

 مع بدائل العنف ونتام السيطرة العامةر

إحغغداث نقلغغة ملزمغغة في فارة الحزب أو التنتيم الحزبي بصغغغغغغغغغغغغغورة عغغامغغة  حيغغث يعيغغد التنتيم إنتغغاج  - (3 

 العالقات السلطوية في  فوفه  وفي البنى القاعديةر 

إلى تدمير مدينة  1982  حيث تّوَجه في شغغغباط/ فبراير 1979لقد دصل النتام طوره الفا غغغ ي منا سغغغنة 

ا من مواطن  غا  وتشغغغغغغغغغغغغغريغد عشغغغغغغغغغغغغغرات الالف من مر وهاغاا برهنغت أزمغة  حمغاة والفتغ  بغ كقر من عشغغغغغغغغغغغغغرين ألفغ 

الثمانينيات على هشغغغغغغاشغغغغغغة املفسغغغغغغسغغغغغغات التي أقامك ا سغغغغغغلطة الدولة السغغغغغغورية التي كانت مصغغغغغغدر فثر نتام 

 الحام في بداية السبعينياتر
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سغغغغغغغغغغة لتنتيم  إّن الدولة السغغغغغغغغغغورية التي انا عها األسغغغغغغغغغغد بالقوة االنقالبية لم تعد دولة السغغغغغغغغغغوريين املفسغغغغغغغغغغّ

شغغغغغفوب م العامة  ورعاية مصغغغغغالحهم  وضغغغغغمان أمن م الفردي والجمعي  وأ غغغغغبحت في أشغغغغغهر معدودة  دولة 

األسد القائمة لتنتيم شفون ملاه  وتث يت أركانه  ورعاية مصال  عص ته  وضمان توسع نفو  أصحا  ا 

 لتبديل طبيعة الدولة نفسها  وأسلوب  وأمن مر كانت هاه
 
السلطة التي نش ت على أساة العص ية وسيلة

 عملها  وأهدافها  وإايك ار 

ع في إنتاج العنف لردع صصغغغومها ومنافسغغغ  ا   وكي تسغغغتطيع أن تتعّزز وتسغغغتمر  ما كان أمامها إال التوسغغغّ

يقة أهدافها وإايا  ا  واملصال  التي وأولهم الشعب نفسه الاي فقد دولته من جهة  والتفنن في ت طية حق

تثف  غغغا  بتطوير أشغغغغغغغغغغغغغكغغغال إير مسغغغغغغغغغغغغغبوقغغغة من ال غغغداع وال ش والتحغغغايغغغل على الرأي العغغغام املحلي والعغغغاملي  

والتسغغغغغغغغغغغغغار على الحقيقة  وما يارتب عن  ل  من تحويل االنك ازية والو غغغغغغغغغغغغغولية واالزدواجية والرياء والااب 

ة والوسغغغغغغغيلة الوحيدة للتعايش واالسغغغغغغغتمرار والنجاأ في الحياة العامة والتلّون باأللوان جميعها إلى الفيغغغغغغغيل

 ر(32 وال ا ة  من جهة يانية

لقد تعرض العقد االجتماعي من جراء انتقال السلطة  وتمركزها بيد عائلة األسد  إلى تحوالت عميقة  

ا من تحالف بين قاعدته الشغغغغعبية املكونة من فقراء الري ف في سغغغغورية وشغغغغرائ  فانتقل حام البعث تدريجي 

ا فيمغا بعغد  ويتحول العقغد االجتمغاعي إلى تحغالف بين  من الطبقغة املتوسغغغغغغغغغغغغغطغة املغدنيغة  لي ير جلغده تغدريجيغ 

زمرة عسغغغغغغغغارية نوا  ا عائلة األسغغغغغغغغد  ومجموعات من التجار الطفيليين  تمركزت صا غغغغغغغغة في دمشغغغغغغغغ  وحلب 

دة إنتغاج سغغغغغغغغغغغغغلطتغه وتوطيغدهغا  بتجغديغد وبع  املنغاط  األصر ر إضغغغغغغغغغغغغغغافغة إلى العنف  تمان النتغام من إعغا

ا لدوره الوظيفي بصغغفته  عقده االجتماعي  ومن صالل اسغغتمرار قدرته في الحصغغول على ر ع مادي كبير  يمن 

ا» بيكو ووعد بلفور  وعواقب  -في إقليم م زوم  تجري فيه تصغغغغغغغغغفية عواقب مشغغغغغغغغغروعات سغغغغغغغغغايا  «بلطجيًّ

 الحرب الباردةر

ا  وسغغغغغغغغغغغغم  له بت طية لقد أتاأ له  ل  ت مين ر ع كب رته الريوع واملسغغغغغغغغغغغغاعدات على مد  أربعين عام 
ّ
ير وف

نس ية لفشله التنموي املدقع  وأتاأ له موازنة التناقيات االجتماعية وضبل األمن االجتماعير لقد سم  

هاا الوضغغغغغغغغغع للنتام ب ناء منتومة فسغغغغغغغغغاد عميقة الجاور في املجتمع  وكانت لها وظيفة اجتماعية جوهرية 

بملعادة إنتاج منتومة الوالء  وتوسغغغغغغغغيع قاعدة الرشغغغغغغغغوة االجتماعية  بما يفمن ضغغغغغغغغبل تناقيغغغغغغغغات  سغغغغغغغغمحت

 الحقل االجتماعي  وقمع هاه التناقياتر

إّن الدولة األسغغغغغغغغغدية لم تستولِّ على الدولة أو نتام الحام فحسب  بمثل ما تفعل النتم الدياتاتورية 

ا على الفيغغاء العام امل جتمعي  أو لنقل هّمشغغته أو محته إلى حغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغّد كبير  ولم يعد عادة  بل اسغغتولت أييغغ 
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  ْ عِّ
 
 -فحسب-يتهر منه إال ما تريده وت يحه  أو ما يثدم شرعيك ا واستمرار وجودهار فالدولة األسدية لم ت

ا  إمكان تحولها إلى دولة مواطنين أفراد  أحرار  تطور الدولة إلى دولة مفسغغغغغسغغغغغات وقانون  بل أطاحت أييغغغغغ 

ومسغغغغغتقلين  ومن يّم  فقد قطعت إمكان تكّون الجماعات السغغغغغورية  باصتالف مكونا  ا الدينية  ومتسغغغغغاوين

 .واملاهبية واإلينية والعشائرية  في  ورة مجتمع

املشغغغغغغغكلة في هاا الوضغغغغغغغع الشغغغغغغغا  أنه أبقى السغغغغغغغوريين في حّي  الهويات القبلية امل لقة  اإلينية والطائفية 

  واملاهبية والعشغغغغغغغغغغغغغائرية  ولم يسغغغغغغغغغغغغغم 
 

لها  في الوقت  اته  بالتبلور والتعبير عن  ا  ا  أي إب ا ظلت مجاال

 .في مواجهة بعيها -ضمن  ل  -لتالعبات السلطة وتوظيفا  ا  ووضعها 

لقد ت تى عن إصراج السغغوريين من دائرة املواطنة  باملعنيين الحقوقي والسغغيالغغ ي  وحرماب م من التكّون 

ا  حرماب م ا أو مجتمع  من حقوقهم الفردية  ومن يّم حرماب م من السغغغغغغياسغغغغغغةر فهاه سغغغغغغورية  بو غغغغغغفه شغغغغغغعب 

بمن لة مّنة من  «سورية»األسد  وهفالء عل  م أن يعيشوا على هاا األساة  وبصفة أّن العيش في هاه الغغغغغغغغغغغغغغ 

النتام  ينبكي أن يكونوا شغغغغغغغغاكرين لها  وأن يكونوا طوع إمالءا  ا ومتطلبا  ا  وفي مقدمة  ل  نسغغغغغغغغيان أب م 

ارموا
 
 طنون وأّن لهم حقوق

كانت ال لبة داصل الجهاز الحكومي املتضغغغغغغغ م للدولة من نصغغغغغغغيب الجهاز العسغغغغغغغاري  الجيش واألمن(  

ا في التوازن داصل الدولة نفسغغغغغغغغغغغغغها  بين جهازها العسغغغغغغغغغغغغغاري وجهازها البيروقراطي  والدولة  مما سغغغغغغغغغغغغغ ب فقد 

املدصل األبسغغغغغغل واألكيد للسغغغغغغيطرة على واملجتمع من جهة أصر ر أ غغغغغغب  االسغغغغغغتيالء على الجهاز العسغغغغغغاري 

السغغغغغلطة في الدولة  وتحول الجهاز العسغغغغغاري  ضغغغغغباط الجيش واألمن( إلى ما يشغغغغغبه طبقة مسغغغغغتقلة باا  ا  

حريصغغغغغغغغغغغغغة على امتيازا  ا ومصغغغغغغغغغغغغغالحها  وفي كثير من الحاالت قامت عصغغغغغغغغغغغغغ يات طائفية أو قبلية أو عائليغة 

ا الدولة  واسغغغغغغتثدم ت قو  ا القهرية في  غغغغغغراعا  ا ضغغغغغغد الجماعات األصر  في بالسغغغغغغيطرة على الجيش والحق 

ا للر ع  كما إب ا ال  مجتمعهار وما إن تسغغغغغغغغغغيطر أّي جماعة على الدولة  فملب ا لن تتثلى عن ا بو غغغغغغغغغغفها مصغغغغغغغغغغدر 

ا لحماية وكال  ا ومصغغالحهم  وتنمية الرأسغغمال املحلي  وإنتاجية مجتمعها وتوسغغعهما   ا حقيقي  تولي اهتمام 

تلعغب أي دور في  غغغغغغغغغغغغغيغانغة بقغاء هغاه الغدولغة في  غغغغغغغغغغغغغراعهغا  وتنغافسغغغغغغغغغغغغغهغا مع أعغدا  غا الغداصليين أو مغا دامغت ال 

 ال ارجيينر 

ا  ات أهميغغة للغغدولغغة  مغغادامغغت  ليسغغغغغغغغغغغغغغت الافغغاءة البيروقراطيغغة واالهتمغغام برأة املغغال وإنتغغاجيتغغه  أمور 

ا ما كان حافظ ف ر قادرة على إعادة إنتاج سغغغلطك ا ومصغغغالحها ومصغغغال  حلفا  ار وبمعزل عن هاه األمو  اثير 

األسغغغغغغد يتحدث عن الشغغغغغغعب وإرادة الشغغغغغغعب وسغغغغغغلطة الشغغغغغغعب ودولة الشغغغغغغعب  ويبين أنه مع الديمقراطية  

وجعل من حزبه الحزب القائد للدولة واملجتمع  ودمج الدولة بالحزب  حيث  غغار املجتمع ضغغحية الدولة  

ألمن والجيش  واألمن صاضغغع للعائلةر والدولة ضغغحية الحزب  والحزب ضغغحية الطائفة  والطائفة ضغغحية ا
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بالإة »وفي االنتقال إلى تو غغيفات تناولت شغغ صغغية حافظ األسغغد وسغغياسغغاته  يصغغفه بطاطو ب نه  غغاحب 

 ر(33   ال تتجسد في فعل  ير  في الناة العاديين  كائنات اقتصادية  ولم يثلقوا للسياسة«ديمقراطية

لى مفسسات املجتمع األهلي ومفسغغغغسات املجتغغغغغغغغمع املدني  لقد نج  النتغغغغغغغغام التسلغغغغغغغغطي في السيغغغغغغغغطرة عغغغغغغغغ

ا في   دئة  ا ب جغغغغغغهزة الدولة التسغغغغغغغغغغغغلطيةر كما نج  أحيان  بوسائل الارإيب والارهيب امل تلفة  وإلحاقها قسري 

العصغغغغغغ يات القبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغلية والطائفية املوروية إبان مرحلة االسغغغغغغتقرار  يم أفاد من تناقيغغغغغغا  ا الاثيرة في زمن 

 ت الحادةراألزما

لقغغد تغغ سغغغغغغغغغغغغغ  النتغغام األسغغغغغغغغغغغغغغدي السغغغغغغغغغغغغغلطوي على قغغاعغغدة القوانين النغغاظمغغة التيغغة للممغغارسغغغغغغغغغغغغغغة ول داء 

  :(34 السلطوي 

  أحادية السغغغغغغغغغغلطة واصا ال مفسغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغات الحام برمك ا بشغغغغغغغغغغ مل الرئي  الحاكم وقراراته ورإباتهر 
 

أوال

ا  شغغغغغغغغغرط الوالء املطل  والطاعة العمياء ألوامر الرأة الحاكم األ  وحد ورإباته ور اه كلها  بمثل ما على ياني 

ا  ضغغغغغغغغغغغغغمغغان والء األتبغغاع بغغملشغغغغغغغغغغغغغراكهم بغغالفوائغغد 
 
الجنود الطغغاعغغة العميغغاء والتنفيغغا الحرفي ألوامر القغغائغغدر يغغالثغغ

واملكاسغغغغغغغغغغغب  بصغغغغغغغغغغغفك ا م انم معارص ومكاسغغغغغغغغغغغب من جّراء هيمنة النتام  حيث يصغغغغغغغغغغغب  مقياة الوالء مد  

ا  التعامل مع الشارع العام بمنط  حال رضو  األتباع للحصة املعطاة لهم من امل  بما  «نفير عام»انمر رابع 

  حتى لو لم يتم تطبيقهما بصغغغغغغغغغغغغورة علنية «إدارة عسغغغغغغغغغغغغارية أمنية»و «حام عرفي»تتطلبه من تطبي  حال 

ا   ا بصورة ملت سة  والتفاير وفقه صلف األبواب امل لقةر بل اتباعهورسمية عموم   سريًّ

روف املواتية التي يمان في ظلها كب  الطائفية  ومن يم القيغغغغغغغغغغغغغاء عل  ا  لم ومن زاوية أصر   فملّن الت

ال تزال في منتصغغغف التسغغغعينيات تبدو بشغغغكل متناق  »تتحق  بوجود حزب البعث في السغغغلطة  فسغغغورية 

 ر(35 «وم ساوي أبعد ما تكون منا استقاللها عن التصور البعثي املثالي ملجتمع علماني

ن الدولة السغغغغغغغغغغغغورية الحديثة من إعالء شغغغغغغغغغغغغ ن الوطنية السغغغغغغغغغغغغورية على حسغغغغغغغغغغغغاب إّن ما بدأته مراحل تكو  

ر وإّن السغغغغغغغغغغغغغير العام للشغغغغغغغغغغغغغفون (36 الروابل ما قبل الوطنية عملت العائلة األسغغغغغغغغغغغغغدية على تقوييغغغغغغغغغغغغغه وتدميره

كان في اتجاه توسغغغغغغغغع الحقل  1970وانقالب  1946االجتماعية والسغغغغغغغغياسغغغغغغغغية والثقافية بين االسغغغغغغغغتقالل عام 

لوطني  ومشغغغغغغغغاركة أوسغغغغغغغغع لسغغغغغغغغوريين مثتلفي املنابت في الحياة العامة  وعلمنة أوسغغغغغغغغع للتفاير السغغغغغغغغيالغغغغغغغغ ي ا

ا  ووزن ماراجع للطائفية في الدولةر   والحياة العامة أيي 

                                                           
 حنا بطاطو  فالحو سوريةر (33 
 (ر2016 يوليوتموز/  25   لندن صحيفة العربي الجديد  «في معنى حام العسار»  عوض جورج نجيب (34 
 ردر نيقوالوة فان دام  الصراع على السلطة في سوريا (35 
 (ر2012 ب/ أإسط   13(الحوار املتمدن،   «الدولة التاهرة والدولة الباطنة في سورية»ياسين الحاج  ال    (36 

https://www.alaraby.co.uk/author/2015/3/14/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%88%D8%B6
https://www.alaraby.co.uk/author/2015/3/14/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%88%D8%B6
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3818
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3818
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وفي تشغغغغغ يمل النتام السغغغغغوري األسغغغغغدي  يثطا من يتن أنه نتام طائفي صاص بطائفة ما  فهو لي  

لم يان في صدمك ا  ويمان اكتشاف  -ب ساطة-ئفة العلوية  ألنه نتام الطائفة العلوية  أو نتام حام الطا

 ل  من الدراسغغغغغغغات االقتصغغغغغغغادية واالجتماعية التي تتهر أحوال السغغغغغغغوريين من أبناء هاه الطائفةر بل على 

محتجزين رهائن بيد  «العلويون »في األسغغغغغغغغغغغغغر  وكان السغغغغغغغغغغغغغوريون  -وما تزال-العا   كانت الطائفة العلوية 

 ما زالوا كال ر نتام الحام  و 

لقد تمايزت منا وقت باكر من حام حافظ األسغغغغغغغغد  دولتان في سغغغغغغغغورية: دولة ظاهرة  عامة والطائفية  

لان ال سغغغغغغغغغغغغغلطة حقيقية لهار ودولة باطنة  صا غغغغغغغغغغغغغة وطائفية  وحائزة سغغغغغغغغغغغغغلطة القرار فيما يثمل املصغغغغغغغغغغغغغائر 

 عن العال
 

قات اإلقليمية والدوليةر تتكون ال شغغغغغغغغرية والعالقات بين السغغغغغغغغكان وتحري  املوارد العامة  فيغغغغغغغغال

  «مجل  الشغغغغغغغغغغغغغعب»الدولة التاهرة من الحكومة واإلدارة والجيش العام والتعليم واملفسغغغغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغغغغات العامة و

والقيغغغغغغغغغغغغغغاء واملحغغاكم  إب غغا عغغالم املوظفين التنفيغغايين الغغاين ال سغغغغغغغغغغغغغلطغغة لهم  وال حريغغةر فيمغغا تتكون الغغدولغغة 

جهزة األمنية والتشغغغايالت العسغغغارية  ات الوظيفة األمنية  الباطنة من الرئي   واألسغغغرة األسغغغدية( ومن األ 

السغغوريين  وال نفا   من عمومومن أيرياء السغغلطة الابار  محروسغغة بال وفر الدولة الباطنة ليسغغت مرئية 

لهم إلى  ليات القرار ف  ار أركان الدولة الباطنة من األمنيين يصغغغغغغغغغغفون نفسغغغغغغغغغغهم ب ب م أبناء النتام أو النتام 

فيما كبار الدولة التاهرة مح  موظفينر الفر  بين الابير والصغغغغغغ ير في الدولة التاهرة أ غغغغغغ ر من  اته  

الفر  بين كبير في الغغدولغغة البغغاطنغغة وكبير في الغغدولغغة التغغاهرةر أو  بعبغغارة أصر   لي  هنغغاص إال  غغغغغغغغغغغغغ غغار في 

 ر(37 الدولة التاهرةر الابار موجودون في الدولة الباطنة

ته إير العسارية  مارة بشار األسد الحام بمنط  عساريتاري/ تسلطي  طب  وعلى الرإم من مكونا

فيه تل  القواعد األربع بتشغغغغغغدد واأل غغغغغغولية كبيرين  إلى درجة إنتاج حام عسغغغغغغاري فا  ب شغغغغغغاعته وفسغغغغغغاده 

ا في حامهر  ا عساريًّ ا  وطب  نتام   وجوره  نتام أبيه العساري الاي حام بو فه عساريًّ

الدولة األسغغغغغغدية  سغغغغغغواء في ر اها عن  ا  ا أم في تصغغغغغغرفا  ا وسغغغغغغياسغغغغغغا  ا  بمن لة دولة وفي  ل  كله تبدو 

بمن لة سغغغغغغلطة صارجية  إزاء شغغغغغغعل ا  أو ما يفارض أنه شغغغغغغعل ا  ولعل هاا ما يفسغغغغغغر  -على األقل-احتالل  أو 

ا  في قتلها مواط ن  ا  بالبراميل انعدام حسغغاسغغيك ا  ال السغغياسغغية أو القانونية فحسغغب  وإنما األصالقية أييغغ 

املتفجرة والصغغغغغغغغغغغغغواريا الفراإيغغة وبغغالايمغغاوي  أو في املعتقالت تحغغت التعغغايغغب  وكغغاا محغغا غغغغغغغغغغغغغر  م إلى حغغد 

 الجوع  وتشريد املاليين من مر

  

                                                           
تشرين الثاني/ نوفمبر  16  صحيفة القدة العربي   لندن «حافظ األسد والدولة األسدية»ياسين الحاج  ال    (37 
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 التوريث ورئاسة بشار األسد -ب

 
 
شغغغغغغغقيقه األكبر من بإطى اإلعالم السغغغغغغغوري ت طية واسغغغغغغغعة عملية تقلد بشغغغغغغغار املهّمات التي كان منوطة

  صالل االحتفال بالاكر  الرابعة والعشغغغغغغغغغغغرين النقالب حافظ 1994تشغغغغغغغغغغغرين الثاني/ نوفمبر  16بل  ففي ق

ا من الكلية العسغغغغغغارية في حممل  ا »األسغغغغغغد  تثرعج بشغغغغغغار األسغغغغغغد  في سغغغغغغن الثامنة والعشغغغغغغرين( رسغغغغغغمي 
 
ضغغغغغغابط

ا األول في دفعتهر وقد دلت برتبة نقيب بعد نجاحه في دورة قائد كتيبة دبابات وحصغغغغغغغوله على املركز  «قياديًّ

 1994بع  الا كيغغغات والتنقالت والتسغغغغغغغغغغغغغريحغغغات داصغغغل القوات املسغغغغغغغغغغغغغلحغغغة وامل غغغابرات وفروع األمن عغغغامي 

 على أّن هاا هو االتجاه املتبعر 1995و

إّن موت حافظ األسغغغغد دشغغغغن زمن السغغغغاللة   غغغغارت األسغغغغرة األسغغغغدية تشغغغغ ل موقع األب  وهاا لي  ألّن 

دنى منه في املفهالت فحسب  بل ألّن منط  التوريث وبناء الساللة يق  ي بال ر بشار أضعف من أبيه أو أ

نتاج طبيعي ل ياب املفسغغغغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغغغغات والثقة في املجتمع  وبين مكوناته  إّن التوريث في األنتمة الجمهورية  هو

 لهار ففيالدم  هي الرابطة األولية التي تبقى عندما تسغغغغغغغغغغقل أنواع الثقة وأشغغغغغغغغغغكالها األصر  ك ونثبهر فرابطة

وكي يقع التوريث  ال  املهنية ضغغغعيفةر سغغغورية كانت رابطة اإلنجاز والافاءة والفاعلية واملفسغغغسغغغة والتقاليد

والعمل على إبقا  ا مشغغغغغغغغغغغغغتتة  هامشغغغغغغغغغغغغغية  ضغغغغغغغغغغغغغعيفة  والبد من  بد من إضغغغغغغغغغغغغغعاف األحزاب والتيارات األصر  

ا  والبد من ت يير القوانين إضغغغغغغغغغغغغغعاف الرأي الصر  مهما كان والدسغغغغغغغغغغغغغاتير  وال بد من اسغغغغغغغغغغغغغتثدام  متواضغغغغغغغغغغغغغع 

 إلفساأ املجال للتوريثر هاا يسهم في محدودية السلطة  ف نت  إما مع الش مل الاي  الحيات الرئي 

على البالد  سغغغغيورث أم ضغغغغدهر وإن كنت ضغغغغده صرجت من الحياة السغغغغياسغغغغية  بكل ما لال  من  يار سغغغغلبية

 ر(38 واملشاركة والحوافز والافاءة والتنمية

ل بشغغغغغغغغغار األسغغغغغغغغغد بدلت جملة من األمور منا  الشغغغغغغغغغرعية وقدرات النتام على إعادة إنتاجها  منا و غغغغغغغغغو 

فاراجع الر ع بصغغغغغغغغغغغغغورة فغغغادحغغغة  مغغغا أفرل القغغغاعغغغدة االجتمغغغاعيغغغة للنتغغغام  وتثلى النتغغغام عن بقغغغايغغغا الرشغغغغغغغغغغغغغوة 

رور  االجتماعية  في إطار جشغغغغغغع ما ايد لالسغغغغغغتيالء على فائ  الدصل الوطني  وفي إطار شغغغغغغعور كاسغغغغغغ  بال 

ليبرالية الفاسغغغدة أبعد من -وأفلتت منه القدرة على موازنة التناقيغغغات االجتماعيةر وميغغغت الشغغغرائ  النيو

حين أطلقت ر غغغا غغغة الرحمة على ما  «شغغغرعية النتام» ل   عبر تصغغغفية األسغغغاة الفاري والسغغغيالغغغ ي لغغغغغغغغغغغغغغغغ 

ي حين اسغغغغغغغغغغغغتدرجت فر «شغغغغغغغغغغغغرعية النتام»تبقى من حزب البعث على الرإم من كونه العمود املفسغغغغغغغغغغغغ  لغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ 

ا عن إطاره العربي  وإر  
ال طرسة السياسية لقمة النتام ال يارات االساراتيجية والسياسية للبالد بعيد 

 إلى إير رجعة في منتومة األمن اإليرانية اإلقليميةر

                                                           
تشرين  9   الكويت صحيفة أوان  «ن العربية: تفسير التاهرة وحدودهافي البلدا التوريث» در شفي  ناظم ال برا  (38 

 (ر2009الثاني/ نوفمبر 
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ظهرت في املجتمع السغغغوري شغغغرو  عميقة بين األجيال والطبقات واملناط   وتوسغغغعت املناط  املهمشغغغة 

ة  وظهرت مالم  قوية لتفا  كامل منتومة التيغغغغغغغغغغغغغامن االجتماعي والوالء التقليدية  في حين صن  واملهمل

القمع إمكان تبلور األشغغغغغغغغكال املدنية لتيغغغغغغغغامن املواطنين والوالء والزعامة على  غغغغغغغغعيد املجتمع ب سغغغغغغغغرهر وفي 

ء  وتبعقر املجتمع تحت النتيجة مات القديم  ولم يولد الجديد إال بصغغغغورة جنينية ضغغغغعيفة  فتاّر  االنتما

ومع و غغغول بشغغغار األسغغغد إلى السغغغلطة  تعزز التحول في طابع الجمهورية السغغغورية الثانية من ضغغغ ل األزمةر 

تحالف بين نواة عسغغغارية مع رجال أعمال طفيليين  إلى نتام رأة مالي مافيوي احتكاري اسغغغتبدادي يطل  

 العنان لنيوليبرالية دولتية فاسدة وناهبةر 

من أن نغغغدرص أنغغغه بغغغاإلضغغغغغغغغغغغغغغغافغغغة إلى األدوات العنفيغغغة التي اسغغغغغغغغغغغغغتثغغغدمهغغغا النتغغغام  و ليغغغات التفاغغغ  وال بغغغد 

التيغغغغغغامن املجتمعي جميعها  فملّن النتام قد أسغغغغغغّ  منتومة الوالء  لنمو وشغغغغغغائجاملجتمعي  ولجمه املن  ي 

توليد منتومة على  ليات فسغغاد  واقتصغغاد ظل  واقتصغغاد أسغغود  تديرها األجهزة األمنية  وتعيد من صاللها 

 الوالءر

ا في سغغغغغغنوات بشغغغغغغار أكقر من أبيه  بفعل تدهور لقد  ا ما ايد  ا علني  سغغغغغغجلت املمارسغغغغغغات الطائفية حيغغغغغغور 

ا  أجهزة التعبئة االجتماعية البعثيةر ومن العوامل املعززة لصعود الطائفية واقعة التوريث نفسها  ت سيس 

ا لدسغغتور باطن  يق غغ ي ب ّن الحام و  ا ألبيه  ال يمان لسغغاللة وارتسغغام 
 
راثي في البلد  وأّن بشغغار بو غغفه وريث

ا هو في أن يوّرث الحام البنغغه من بعغغدهر ومع تراجع 
 
ا  وأّن واجبغغه وريثغغ ا منتثبغغ  ا دسغغغغغغغغغغغغغتوريغغ  أن يكون رئيسغغغغغغغغغغغغغغغ 

وظائف الدولة االجتماعية  ولي  سغغغغلطك ا القمعية( و غغغغعود دور القروة بفعل  لبرلة( االقتصغغغغاد   غغغغعدت 

ارالقرابة والطائف  ية أيي 

ا عبر أجهزة أمنية قمعية  فملّن املشغغغغغغغهد  ا شغغغغغغغديد  ا تقييد  وعلى الرإم من أّن املجال السغغغغغغغيالغغغغغغغ ي بقي مقّيد 

االجتماعي السوري كان أمام والدة جيل جديد  أصا يتمتع ب دوات عوملية باتت مدهشة لاهنية التوا ل  

ا من الفا  القائمة في سو  العمل ال  واسع 
 

تي لم تعد قادرة على استيعابه  وحيث القروة وبدأ يبدي تملمال

والفسغغاد تدار من شغغبكات املحسغغوبيةر وعلى الرإم من الارميمات التي أنت جها النتام إلعادة إحياء القطاع 

ال اص  فملب ا في رأي هاا الجيل لم تان تعني اسغغغارجاع شغغغبكات رأسغغغمالية مسغغغتقلة  ومن يّم  انفتاأ  فا  

ا ما نتر إلى هاه السغغغغغغغغياسغغغغغغغغات من زاوية أّن جوهرها مبنّي على صل  اجتماعية بدي –اقتصغغغغغغغغادية  لة  بل إالب 

ا ما تكون متكافلة مع أداء  طبقات تجارية جديدة طفيلية  وبصغغغغغغغغغغغغغفك ا هاه تكون تابعة لها في عالقات إالب 

 كوادر الدولة من  وي السطوة بدور الرعاة  إن لم يان الشركاءر

ال يتبع املفسغغغغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغغغغات الدينية التقليدية  بل يتعامل معها بعدم اكاراث وفي اتجاه مواز  كان هاا الجيل 

ا بازدراء  
ا لوالءات ويقافات تقليدية  بل نتيجة أنسغغغغغغغغغغغغغا  يقافية ودينية  كما إنوأحيان  ر يته لم تعد امتداد 
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حغغديثغغة  بتغغ يير شغغغغغغغغغغغغغبكغغات التوا غغغغغغغغغغغغغغل االجتمغغاعي التي أصغغات تاسغغغغغغغغغغغغغل م قنوات جغغديغغدة للتحري  والتعبئغغة 

 نر  السياسيي

على هاه األرضغغغغغغغغغغغية  وفي إياب أّي قيادة سغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغية ويقافية قادرة  انفجر املجتمع في يورة من القعر  

فاج ت الجميع ببطولك ا وعزمها  بل فاج   م بعفويك ا وعاميك ار فاسغغغغغغغغغغغغغتاملت الثورة إطاحة القديم  لان 

ين ار  من ضغغغغغغغغغغغغغمن ما يتطلبه  والدة الجديد ما تزال متعقرة بصغغغغغغغغغغغغغورة مقلقةر وبال  نحن أمام عقد اجتماعي

 اب يار التحالف بين رجال األعمال في املدن مع السلطة  ومن يّم  اب يار أساة شرعية هاا النملر

 

ا   الثورة والجمهورية الثالثة -رابعا

لئن تمان نتام البعث من ت سغغغغغغي  جزء من شغغغغغغرعيته على عوامل فو  وطنية  فلقد تمان من تفتيت 

ا حالة من الفرال وافتقاد الزعامة بصغغغغغغغغغغغغغورة صطرةر ومع دصول  ليات وبنى الوالء الوط ني بطريقة تولد حالي 

الصغغغغغغغدام مرحلة االسغغغغغغغتعصغغغغغغغاء الراهنة وو غغغغغغغولنا إلى مرحلة توزان اليغغغغغغغعف  يسغغغغغغغتمر املجتمع السغغغغغغغوري في 

تقديم التضغغغغغغغحيات الجسغغغغغغغيمة  وليصغغغغغغغب  التحدي األكبر الاي سغغغغغغغيواجه الجمهورية الثالثة هو كيفية نقل 

 مفاتيحها إلى شرعية دستورية ديمقراطيةرالسلطة و 

عن رإبة أ غغيلة لد  أوسغغع قو  الشغغعب في إقامة جمهورية سغغورية يالثة  واالنتقال  لقد عّبرت الثورة

بالبالد من عهد الشغغغغغغغغغغرعية الثورية إلى الشغغغغغغغغغغرعية الدسغغغغغغغغغغتورية القائمة على الحام املدني الديمقراطير لاّن 

القيادة السغغغغغغياسغغغغغغية واللوجسغغغغغغتية  بل إياب الحد األدنى املقبول  في إياب أي مسغغغغغغتو  مقبول من املشغغغغغغكلة

 يصب  السفال األساة: كيف يمان إعادة توليد عقد اجتماعي سيال ي جديد  يافلو للقيادة العسارية  

على تعسغغف منط  الصغغراع  بل على توافقات  بنىتحويل حال الفوضغغ ى الراهنة إلى عملية بناء لشغغرعية ال ت

ما مّالت الجمهورية السورية على  عيد الدولة واملجتمع  وعلى  عيد الج رافيا ف؟ منط  العقد الوطني

والغغديم رافيغغا؟ وهغغل مغغا زال يمغغة أمغغل يرجى من اسغغغغغغغغغغغغغتمرار هغغاه الجمهوريغغة؟ ومغغا اإلجمغغاعغغات الجغغديغغدة التي 

 ستتكّون عند السوريين الجدد؟
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(39 الدولة كنف في إًل  املجتمعات تتطور  ًل -1
  

م كيغغغغاب غغغغا الغغغغداصلي إال بغغغغ ن تتحول إلى جمغغغغاعغغغغات ال سغغغغغغغغغغغغغ يغغغغل للجمغغغغاعغغغغ ِّ
ّ
ات لكي تتقغغغغدم وتنتج وتراكم وتنت

سغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغية تنشغغغغغغغغغغغ  الدولة عن اجتماعها السغغغغغغغغغغغيالغغغغغغغغغغغ ير وتتفاوت الدول في درجة قيمك ا وتطور نتمها بتفاوت 

ب ا  وبتفاوت درجة نضغغغغغغد فارة الدولة في وعي تل   مسغغغغغغتو  التنتيم الااتي للجماعات السغغغغغغياسغغغغغغية التي تكّوِّ

 الجماعاتر 

ع املواطنين كافة بالحريات إير املنقو غغغغغغغغغة:  وفي سغغغغغغغغغيا  الدولة ال تاتمل السغغغغغغغغغيادة الوطنية من دون تمت 

وروابل مدنية وسغغغغغغياسغغغغغغيةر أي ال بد أن  حرية الرأي والتعبير  حرية التجارة والتنقل  حرية تشغغغغغغايل أحزاب

   لية النتثابات  ورية  وتوظف  حيث ال تبقى مح تت  ل الديمقراطية في مفا ل الحياة السياسية 

من جانب سغغغغغغغغغلطة الدولة الحاكمة    السغغغغغغغغغيادة الوطنيةممارسغغغغغغغغغة الحاكمةر كما إّن  من يّم  ل دمة الفئات

   تسغغغغغغغغغتدعي وجوب وجود معارضغغغغغغغغغة سغغغغغغغغغلمية منافسغغغغغغغغغة تيغغغغغغغغغبل
 

الحام  من صالل تطلعها للحام مسغغغغغغغغغتقبال

 املقبلة الدوريةر واستعدادها للمنافسة في االنتثابات

املواطنين  وضغغغغغغرورة إشغغغغغغعار  اا  فملّن السغغغغغغيادة الوطنية تتحدد بمد  احارام سغغغغغغلطة الدولة حقو  وها

ما الفرد ب ّن الدولة هي الحصغغغغغغن لحمايته  ودورها بناء مسغغغغغغتقبل زاه  ألبناء الوطن كلهم من دون اسغغغغغغتثناء  و 

 وقانوني كبيرر بما يقتييه من جهد فاري وسيال ي واجتماعي الوطني  من عوائ  دون ترقية االندماج

ا  في أفراد املجتمع ومفسغغغغغسغغغغغات الدولة  أ غغغغغب  من واجبات  ا وعملي  على أّن ترسغغغغغيا قيم املواطنة  فاري 

الدسغغغغغغغغغتور  والحقو   ماتالدولة ومفسغغغغغغغغغسغغغغغغغغغات املجتمع املدني واألحزاب السغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغية  وفي مقدمها: وعي مه

هّمات الفرد  والحريات املمنوحة له السغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغية واالجتماعية واالقتصغغغغغغغغغغادية والثقافية للفرد واملجتمع  وم

وأنواعها  وكيفية إعداد القرارات السغغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغغية  وتنفياها  ونمل الحام السغغغغغغغغغغغغائد  ونتم الحام العاملية  

وشغغغغغغغغغغغغروط التمثيل النيابي  وكيفية املشغغغغغغغغغغغغاركة في االنتثابات  وتكّون املجال  النيابية  وإيرها من قيغغغغغغغغغغغغايا 

اطنة  ا  ا  وتثليمل الفرد واملجتمع والدولة على السغغغغغغغواء من يقافة املواطنة التي تسغغغغغغغهم في رفع سغغغغغغغوية املو 

الراعي والرعيغغة  وكغغل مغغا يعي  تحقي  دولغغة القغغانونر إ ا حققغغت هغغاه الغغدولغغة مشغغغغغغغغغغغغغروع املواطنغغة ألبنغغا  غغا  

ل الرافعة العملية والفارية السغغغغغغغغغغتمرار الدولة وقو  ا من جهة  وترسغغغغغغغغغغيا القيم اإلنسغغغغغغغغغغانية لشغغغغغغغغغغعل ا 
ّ
سغغغغغغغغغغتمث

بين شغغعوب العالم من جهة يانيةر والنتيجة أّن قابلية الدولة السغغتعادة دورها التوحيدي في سغغورية ومن لته 

ما تزال قائمة ومطلوبة  وما يزيد من فرص النجاأ أن يحيغغغغغغغغغغغغغر املجتمع املدني  بمثتلف فئاته وفعالياته  

  ليمارة دوره في حماية الوحدة والتالحمر

                                                           
 تركماني  مقدمات ربيع الثورات العربية ومّالته  مثطوط كتابر عبد هللادر  (39 
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 اًلنتقال من الثورة إلى الدولة -2

على الرإم ممغغغا مرت بغغغه الثورة السغغغغغغغغغغغغغوريغغغة من أطوار ومغغغا أفرزتغغغه من هيئغغغات وتجمعغغغات تولغغغت إدار  غغغا  

باصتالف الليات واألدوات والشغغغغغغغغغغغ وص وسغغغغغغغغغغغطوة مت يرات الترف اإلقليمي والدولي  إال أب ا حتى اليوم لم 

اأ في هاه املرحلة  تسغغغغغغغغغغغتطع إنتاج البديل املفسغغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغغاتي من نتام الحام القائم الاي يعّد  لية كثيرة اإللح

 ويتمثل اليوم بيرورة االنتقال من فار الثورة إلى منط  الدولة  واملبادرة بامتالص وظائفها وممارسا  ار

وإن كغغان االنتقغغال من الحغغال الثوريغغة إلى فار الغغدولغغة يحتغغاج إلى مجموعغغة صطوات و ليغغات  فغغملّن إيجغغاد 

ون  أهمية املرحلة وصطرها واجم التحديات واملسغغغغغفوليات  رجاالت دولة حقيقيين في املجاالت امل تلفة  َيع 

التي سغغغغتفرزها  هو أسغغغغاة هاا االنتقال واألرضغغغغية والحامل األهمر وفي أيناء البحث وإعداد لتل  القيادات 

 : (40 ال بد من مراعاة مجموعة عوامل ال يمان تجاوزها نتيجة صصو ية الوضع السوري  ولعل أبرزها

الرمز  والتوجه إلى بناء املفسغغغغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغغغغات  التي تمثل التجربة األقرب إلى الثورة كف البحث عن القائد  -أ 

السورية واألكقر واقعية  وهي القادرة على إنتاج قادة واملحافتة على عامل الديمومة  وقطع الطري  بوجه 

 أي استيثار بالسلطة وإعادة إنتاج دكتاتورياتر

ء مفهوم القيادة الاي يفّمن بالدرجة األولى وحدة القرار إّن إإفال مفهوم القائد الرمز ال يعني إب ا -ب 

 واتساقهر 

إّن من أهم شغروط وموا غفات أولئ  القادة املرتقبين تشغر  م وإيماب م بالفار املفسغسغاتي  ولي   -ج 

 الفار الو ولي السلطوي  ما يجعل معيار الافاءة واألداء هو األساة في اصتيارهمر 

قيغغغغغادات   غغغغغامش حر من دون أي قيود أيغغغغغديولوجيغغغغغة  و لغغغغغ  لقراءة الواقع البغغغغغد أن تتمتع تلغغغغغ  ال -د 

 وااللا ام بمعطياته واالشتقا  منهر   

ا إل اء فارة الثورة أو   ميشغغغها أو التنازل  إّن تحقي  االنتقال إلى وظائف وممارسغغغات الدولة ال يعني أبد 

ما املقصود به تشايب الفارة الثورية  عن أهدافها  فالثورة بمعناها الوظيفي حال مستمرة ومتجددة  إن

وتدعيمها عبر دمجها بمفسغغغغغغغسغغغغغغغات الدولة وتحويل الثورة إلى فارة وبو غغغغغغغلة  أي اإلبقاء على الحال الثورية 

 موجهة للعمل  وتحويل الليات إلى  ي ة مفسساتية تفدي وظائف الدولةر 

 

                                                           
ين األول/ تشر  22   مركز عمران للدراسات اًلستراتيجية  «إعادة إدارة الفار الثوري بمنط  دولتي»ساشا العلو   (40 
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  (41 الجامعة السورية الوطنية في -3

العنف املح  الاي بدأته سغغغغغغغغلطة  ل األسغغغغغغغغد  باتت املكّونات السغغغغغغغغورية  منا بدء الثورة  ومع تصغغغغغغغغاعد

معتمها تسغغغغغغغغغغغتشغغغغغغغغغغغعر أب ا جماعات وهويات عابرة للايان  وتتثيل نفسغغغغغغغغغغغها أقرب الى دول ومجتمعات صارج 

ا مع املكّونات الوطنية ضغغغغغغغغغغمن الايان السغغغغغغغغغغورير ما أّد  إلى تداعي  ا وتماهي  بالدها  أكقر مما تسغغغغغغغغغغتشغغغغغغغغغغعر قرب 

طني للصغغغراع ملصغغغلحة االنتماءات الفرعية  ما دون الدولة الوطنية الجامعةر وال شغغغ  ب ّن سغغغلطة اإلطار الو 

 ل األسغغغغغغغد كانت الرائدة في تحطيم اإلطار الوطني للصغغغغغغغراع  وأّن ظاهرة األسغغغغغغغلمة املتطرفة للثورة  وصا غغغغغغغة 

ار  ا في اب يار اإلطار الوطني تدريجي   وجود الجهاديين األجانب  تركا  يار 

ا  إ  لغغدينغغا من ويتعغغ د  اب يغغار اإلطغغار الوطني النطغغا  السغغغغغغغغغغغغغيغغالغغغغغغغغغغغغغ ي والج رافي إلى النطغغا  الزمني أييغغغغغغغغغغغغغغ 

ا ال يت ير  يسغغغغغغتعيدون فيه بواكير اإلسغغغغغغالم املفارضغغغغغغة  ومن يعيشغغغغغغون زمن سغغغغغغلطة  ل  ا أ غغغغغغولي  يعيشغغغغغغون زمن 

ر  أّن صيار الوطنية   ومن تنشغغغّد أنتارهم إلى الوطنية السغغغورية الجامعةر ون«األسغغغد أو نحر  البلد»األسغغغد 

الجامعة يمان أن ييغغغع السغغغوريين في وضغغغع أفيغغغل ملواجهة تحديات املسغغغتقبل  إ  إّن التفاير في املعطيات 

يبنى على النتر إلى املكّونات السغغغغغغغغورية امل تلفة  الراهنة يقت غغغغغغغغ ي الت سغغغغغغغغي  لتصغغغغغغغغور جديد لهاه الوطنية 

يفسغغغ  المتالص السغغغوريين دولك م  و سغغغهم في بو غغغفها مكّونات ت سغغغيسغغغية متسغغغاوية الحقو  والواجبات  و 

ا متساوين تكّوب م  ربصفك م مواطنين أحرار 

  

 في الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد -4

في ظل  غغغراع الهويات القائم اليوم  وكال  املقتلة التي عصغغغفت بسغغغورية  أ غغغب  السغغغوريون في حاجة 

وبطبيعغغغة الحغغغال  لي  املغغغدصغغغل إلى  لغغغ  ر ملحغغغة إلى عقغغغد اجتمغغغاعي جغغغديغغغد  ينقلهم إلى حغغغال الوطنيغغغة رحبغغغة

مشغغغغروعات ر في إر  ا «سغغغغورية املفيدة»في شغغغغمال سغغغغورية وشغغغغرقها  ومشغغغغروع  «الفدرالية الاردية»مشغغغغروع 

ا–مثل هاه  لن تفول في ظل األوضغغغاع الراهنة إلى قيام دولة فدرالية في سغغغورية  بل سغغغوف تنتهي  إلى  –إالب 

ان ل رائل القتال املت يرة في أكقر من صمسغغغغغغغغغغغغغة أعوام  وصرائل العصغغغغغغغغغغغغغف بالايان الوطني القائم  حيث ك

ويات الطائفية واإلينية ا لله   راملجازر والت يير الديم رافي  الدور األساة في رسم الحدود  وفق 

ا من القاعدة  وإعادة  وبعد اب يار الدولة الشغغغغغغغغغمولية ال بد من إعادة ت سغغغغغغغغغي  نتام الوالء والطاعة بدء 

ا من مشغغغغغغغغغغغغغاركة كل مواطن في تحديد القرارات املباشغغغغغغغغغغغغغرة التي تمسغغغغغغغغغغغغغه على ت سغغغغغغغغغغغغغي  قيم الديم قراطية  بدء 

د العمليات االجتماعية واالقتصغغغغغغغغغغغغادية والسغغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغغية قو  سغغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغغية 
ّ
الصغغغغغغغغغغغغعيد املحلي  في انتتار أن تول

                                                           
 (ر2016تموز/يوليو  31   اإللكترونيةصحيفة جيرون   «في الوطنية السورية الجامعة»تركماني   عبد هللادر  (41 
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واجتماعية جامعة  تسغغغغغغغغغغغغغتطيع توليد مجتمع مدني قوي  وأحزاب سغغغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغغغية قوية  وقيادات وزعامات  

ا من الثقة والسلطةر فما سقل في سورية هو قيم الشمولية الجامعة  وما يجب يمنحها املجت ا كافي  مع قدر 

أن يرتفع ف  ا هو روأ التواف  الطوعي  املسغغغغغغغغغغغغغتند إلى املصغغغغغغغغغغغغغال  العملية للناة وقيمهم الثقافية والوطنية 

 املشاركةر

اء دولة تتمتع ف  ا املحافتات في هاا التحليل ال يماننا أن نتصور سورية دولة موحدة  إال من صالل بن

ا في تعزيز طوعي  ا من الالمركزيغغغغة اإلداريغغغغة  حيغغغغث يمان التفاير الحقغغغغ 
واملنغغغغاط  امل تلفغغغغة بقغغغغدر كبير جغغغغد 

للوحدة الوطنية السغغغغغغغغغغغغغورية  والبنية الوطنية املوحدة  من صالل االندماج الطوعي ملكوناته جميعهار فلقد 

ى زمن الفرض والقمع واالستبداد العق
ّ
 .ائدي للهويات الفرعية للمواطنة السوريةول

سغغة  -باليغغرورة  -لال  فملننا نر  أّن  غغورة أي مثرج ل زمة يجب أن تت سغغ   على هاه الحقائ  املفسغغّ

على الطوعية  وتعدد الهويات  والدولة الالمركزية اإلدارية  والبد من بنية وطنية سغغغغغغغغورية تسغغغغغغغغتند إلى دولة 

ا  إير طائفي أو قومي(  تتمان ف  ا شغغغغرائ  الشغغغغعب ومكوناته  تتمتع بقدر كبير من الالمركزية ا إداريًّ أسغغغغاسغغغغ 

جميعها  من إعادة بناء هيكليك ا اإلدارية املحلية  واقتصغغغغغغغغادها وأمن ا  وبنيك ا على أسغغغغغغغغاة محلي  لتنتسغغغغغغغغب 

ار ا إلى الوطن السوري  ومن صالل تنميك ا ونموها في وطنيًّ ا ومصلحي   طوع 

 

 أسئلة للمستقبل -5

طرأ الثورة السغغغغغغغورية في مت يرا  ا الاثيرة سغغغغغغغفال الدولة بعناية رئيسغغغغغغغة  فما من شغغغغغغغ  ب ّن الدولة كما ت

عرفناها بعد االسغغغغغتقالل  ودولة البعث  إير قادرتين على توليد شغغغغغرعية الحام  أو تلبية مطالب الشغغغغغعب  

لسغغيالغغ ي السغغوري  وصرقه واألهم من  ل   أّن الثورة نفسغغها  كشغغفت طبيعة ال لل في العقد االجتماعي وا

ى تعود إلى ما قبغل الدولة الوطنيغة الحغديثغة  فقغد طفغت على السغغغغغغغغغغغغغط  نزعات قبليغة  ودينيغة   ن  من جانب بِّ

ا  معرفغغة قغغدرة  ومنغغاطقيغغة  وقوميغغة  وال يمان في أي حغغال االكتفغغاء بغغدين هغغاه الن عغغات  فمغغا هو مهم دائمغغ 

ة واإلدارية القادرة على توليد عقد اجتماعي وسيال ي املجتمع على رأب الصدوع  وما هي األشكال املفسساتي

جديد  وبناء املفهوم الوطني على أس  جديدة  وأن تكون األشكال الجديدة كفيلة بملنتاج مستو  مثتلف 

 
 

من العالقات بين مكونات الشغغغغغغغعب السغغغغغغغوري  بتنوعها واصتالفها  وأن يكون هاا املسغغغغغغغتو  الجديد  مفهال

هار
ّ
 إلنتاج الدولة كل



 
 43 

عة يمان أن يلبي طموحات التنوع السغغوري في لوحته الفسغغيفسغغائية  إّن   طرأ الالمركزية اإلدارية املوسغغّ

ل رافعة للجمهورية السغغغغغغغغغغغغغورية الثالثة
ّ
  وأن يعيد مسغغغغغغغغغغغغغ لة ان ثا  الشغغغغغغغغغغغغغرعية  وتطورها في (42 ويمان أن يمث

ا توليد منتومة مركزية للشغغغغغغغغغرعية  صالف فاري حاد في بوجود  املسغغغغغغغغغتويات املحلية  بعد أن أ غغغغغغغغغب   غغغغغغغغغعب 

 مرجعيات القو  الثورية سياسية كانت أم عساريةر

 

 باتجاه الجمهورية السورية الثالثة -6

التي تثبل في وحلها وظلما  ا  حياة العبودية بعد أن عقد الشغغغغغغغغغغغغغعب السغغغغغغغغغغغغغوري العزم على أن يثرج من

ا كما ولد  م أمها  م  يجب أن نسغغغغغغغغغغغغغ أبنا ه أحراو عود   سغغغغغغغغغغغغغنة 40أكقر من  ما الاي ينبكي ت ييره؟ وما  ل:ر 

الاي ينبكي اإلبقاء عليه؟ وكيف نيغغمن التطورات املسغغتقبلية؟ وما ا نفعل بالثقافة السغغلطوية القديمة؟ 

وهل يحدث الت يير من تلقاء نفسغغغغغغغغه أم ال بد من إدارته؟ وما املدة التي سغغغغغغغغتسغغغغغغغغت رقها عملية التحول؟ وهل 

ا يقغغافغغة أصر ؟ والسغغغغغغغغغغغغغفال الرئي  هو: كيف يمان أن يتحق  يمان لثقغغافغغة بكغغاملهغغا أن تت ير لتحغغل محلهغغ

االنتقال من االسغتبداد إلى الديمقراطية في سغورية؟ أي كيف يتم تفاي  النتام الشغمولي والدولة األمنية؟  

ا للت يير بجميع مسغغغتوياته  وكيف يعاد إنتاج النتام السغغغيالغغغ ي على نحو يفسغغغ  لديمقراطية تشغغغكل أسغغغاسغغغ 

ماعية والثقافية والسغغغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغغغية  بما يفرضغغغغغغغغغغغغغه  ل  من إعادة بناء الدولة السغغغغغغغغغغغغغورية االقتصغغغغغغغغغغغغغادية واالجت

 ر(43 الحديثة؟

ال شغغ  في أّن تحديد األولويات ومراجعة األهداف املزمع تحقيقها ضغغرورتان ملحتان في سغغورية  للاركي  

املعيشغغغغية   في متطلبات تار   القواعد الديمقراطية  وبناء املفسغغغغسغغغغات الدسغغغغتورية  ومعالجة املشغغغغاالت

والثقغغغافيغغغة  وتحقي  التنميغغغة واالرتقغغغاء بمسغغغغغغغغغغغغغتويغغغات  وتحغغغديغغغث الهيغغغاكغغغل والبنى االقتصغغغغغغغغغغغغغغغاديغغغة واالجتمغغغاعيغغغة

القدرات السغغغغغغغغغغغغغوريةر إّن سغغغغغغغغغغغغغورية أحوج ما تكون إلى الدولة الديمقراطية القادرة والعادلة والفاعلة  دولة 

  حقو  املواطنين ف  ا هي واجبات الح  والقانون واملفسغغغغغسغغغغغات الدسغغغغغتورية والتنمية الشغغغغغاملة املسغغغغغتدامة

الدولة  بما هي دولة الكل االجتماعير هي دولة مواطن  ا جميعهم بال اسغغغغغتثناء وال تميي   يشغغغغغارص ف  ا األفراد 

الحل املجدي الوحيد يامن في قيام الدولة  و واملكّونات االجتماعية مشغغغغغاركة فعلية من صالل املفسغغغغغسغغغغغاتر 

أسغغغغغغغغغغغغاة ديني أو ماهبي أو  ائمة على دسغغغغغغغغغغغغتور عادل ال يمّي  بين املواطنين علىوعمادها املواطنة الكاملة الق

 قومير

                                                           
  محاضرة في إطار ندوة منتد  هنانو/مركز حرمون «الالمركزية املوّسعة لسورية املستقبل»تركماني   عبد هللادر  (42 

 ر2017كانون الثاني/يناير  9الاردية صالل الثورة(  إازي عينتاب في  –العالقات العربية للدراسات املعا رة حول  
 (ر2017شباط/فبراير  6   اإللكترونيةصحيفة جيرون   «أسئلة االنتقال السيال ي في سورية»تركماني   عبد هللادر  (43 
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ولعل مسغ لة الديمقراطية من أهم الدروة التي يمان أن نسغتثلصغها  فقد أد  إضغعاف دور املواطن 

م وتقليمل املشغغغغغغغغاركة الحقيقية في العملية اإلنمائية إلى ضغغغغغغغغعف اإلنجازات التنموية الحقيقية  إ  إّن التقد

الشامل ال يمان تحقيقه واستمراره في ظل إياب الت يير السيال ي  واالستناد إلى قاعدة ديمقراطية أوسع 

ل هغغغاه التحوالت بعم  إال في إطغغغار الغغغدولغغغة 
ّ
وتمتع فغغغاعغغغل بغغغالحريغغغات السغغغغغغغغغغغغغيغغغاسغغغغغغغغغغغغغيغغغة والفاريغغغةر وال يمان تمثغغغ

بنى على أسغغغغغغ  يالية: فصغغغغغغل السغغغغغغلطات التنفياية والتشغغغغغغر عية و 
 
القيغغغغغغائية  ورقابة املجتمع الحديثة التي ت

 على سلطة الدولة  وصيوع سلطة الدولة نفسها للقوانين التي تسن ار 

ومن إير املمان تصغغغغغغور سغغغغغغورية ملواطن  ا جميعهم بمعزل عن عودة الروأ إلى املجتمع املدني  وضغغغغغغمان 

ثدم إعادة بناء مفسغغسغغاته املسغغتقلة عن سغغلطة الدولة  كي يسغغارد املجتمع حراكه السغغيالغغ ي والثقافي  بما ي

الدولة السورية الحديثةر إّن الدولة التي ال تستمد مشروعيك ا من مجتمعها املدني  مجتمع وليد مفهومات 

 السياسة املدنية والعقد االجتماعي  تكون هشة وضعيفة مهما اّدعت القوةر

الن أسغغغغغغغغغغغغغاة تط
ّ
ور أي مجتمع  وفي األحوال جميعها  وما دامت كرامة اإلنسغغغغغغغغغغغغغان وحريته هما اللتان تمث

ل أحد 
ّ
ن من وضغغغغغغغغغع اإلنسغغغغغغغغغان السغغغغغغغغغوري في موضغغغغغغغغغع ين غغغغغغغغغجم وكفاءته  تمث

ّ
فملّن الرقابة املفسغغغغغغغغغسغغغغغغغغغة التي تما

الشروط املهمة في تحقي  االنتقال من االستبداد إلى الدولة املدنية الديمقراطية التعددية ب قل ال سائر  

 واستئصال ش فة العنف من العالقات االجتماعية والسياسيةر

عملية التحّول الديمقراطي تقت غغغغغ ي إعادة  غغغغغول القيم السغغغغغائدة  وت يير أنماط السغغغغغلوص من صالل  إّن 

مجموعة كبر  متكاملة من التحوالت  من أهمها: الت يير من منا  الي ة والقدرية إلى منا  الثقة بالاات 

إلى التوجهات املسغغتقبليةر والقدرة على التحام في املصغغير  واالنتقال من القدرية التي يسغغيطر عل  ا املاضغغ ي 

لتصغغغفية الحسغغغاب مع املاضغغغ ي  وإهمال تحديات  وفي هاا السغغغيا  ال ينبكي توجيه طاقات الشغغغعب السغغغوري

 -ألّن تصغغغغغغفية الحسغغغغغغاب مع املاضغغغغغغ ي ينبكي   في  فا  املسغغغغغغتقبل الحاضغغغغغغر  وت جيل التفاير
 
بثبرات  اسغغغغغغتعانة

 تفدي في -ةالدول األصر  التي انتقلت من السغغغغغغغغغغغغغلطوية إلى الديمقراطي
ّ

الن اية إلى تفاي  الدولة  ا  ا إلى  أال

 مكّونا  ا املتنوعةر

االستبداد  بل  والتحدي الابير هنا ال يقتصر على إ الأ التثريب اإلنساني والوطني الاي تس ب فيه

ا  وال ي يتعداه إلى ظهور اإلنسان الجديد  الفرد املستقل اليمير والعقلر فما هو قل عن قادم ما يزال كبير 

وإنسغغغغغغغغغغغغغغانيغغة مثتلفغغةر ففي املرحلغغة الجغغديغغدة لن يقبغغل  يورة دائمغغة في  غغغغغغغغغغغغغور وتعبيرات سغغغغغغغغغغغغغيغغاسغغغغغغغغغغغغغيغغة ويقغغافيغغة

ا من حقهم
 
الطبيعي في الارامة  السوريون منعهم من املشاركة في  ول مستقبلهم  بل سيتصرفون انطالق

ا
 
ه جميعها  ال لفرد أو حزب أو ملكّونات والعدالة واملسغغغغغغغغغغغغغاواة التامة في وطن مر وهاا سغغغغغغغغغغغغغيعني عّد الوطن ملك

 أقليةر
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وفي سغغغغغغغغغغغغغيغغا  الثورة السغغغغغغغغغغغغغوريغغة من أجغغل الت يير فغغملّن القو  الحقيقيغغة التي نزلغغت إلى الشغغغغغغغغغغغغغغارع  وقغغدمغغت 

الشهداء من أجل الحرية وإعادة الارامة للشعب  بل ت بسقف مطالل ا ضمان االنتقال من االستبداد إلى 

طة  ومسغغغغغغفولي األجهزة األمنية  وقادة الشغغغغغغ يحةر وهي تتبّنى الديمقراطية  مع املطالبة بمحاكمة رأة السغغغغغغل

ا لسغغغغغورية  ديمقراطية  مدنية  دولة مواطن  ا كلهم  ودولة قانون وحريات عامة  ا مسغغغغغتقبلي  بوضغغغغغوأ تصغغغغغور 

 وفردية تنبا العنف والطائفيةر 

 

 خاتمة

وطني شغغامل في كيفية إّن أهم ما يواجه عملية التحول الديمقراطي في سغغورية  هو ضغغرورة إجراء حوار 

التعامل مع املاض ي في إطار العدالة االنتقالية  بما يفّدي إلى رفع الوعي القانوني  وتعزيز الثقافة الحقوقية 

ا-ب همية التعامل  ا وقانوني  مع املاضغغغغغغغغغغغ ي بطريقة تجّنب املجتمع السغغغغغغغغغغغوري رّدات فعل  باالنتقام أو  -إنسغغغغغغغغغغغاني 

ي عوامل ال  الث ر أو الايدية
ّ
 اراهية والحقد والي ينةر أو ت ا

ولكي تسغغغهل مهمات املحاسغغغبة  يمان ت ليف هيئة عليا مسغغغتقلة للحقيقة لاشغغغف االنك اكات في املاضغغغ ي 

وفي الثورة  تيغغغغغغغغغغغغغم ممثلين عن القطاعات والحقول القيغغغغغغغغغغغغغائية والقانونية واإلعالمية واألكاديمية واألمنية 

لين عن منتمات املجتمع املدني  ويكون لهاه والعسغغغغغغغغغارية والقغغغغغغغغغحية والنفسغغغغغغغغغية جميعها  إضغغغغغغغغغافة إلى ممث

ا حيث تحال إل  ا  الهيئة شغغغغغغغغغ صغغغغغغغغغية اعتبارية ومعنوية وضغغغغغغغغغمان اسغغغغغغغغغتقاللها املالي واإلداري  ويتم  ل  قانون 

امللفغغغغات جميعهغغغغا   ات العالقغغغغة بغغغغاملجغغغغازر  واجتيغغغغاأ املغغغغدن  وقصغغغغغغغغغغغغغفهغغغغا بغغغغالصغغغغغغغغغغغغغواريا والبراميغغغغل املتفجرة  

  جن  أو جرائم الفساد  أو إيرهارواالإتياالت  أو التعايب  أو ال

إّن املصغغغغغالحة الوطنية ال تعني النسغغغغغيان وإنما إل اء الث ر واالنتقام عبر اللجوء إلى القيغغغغغاء  و ل  يعني 

جميعهم  من يشغغغغغغغغغعر أنه كان ضغغغغغغغغغحية للنتام  ومن يثاف أن يكون أحد  يقبل السغغغغغغغغغوريون أنه ال بدع من أن 

 أفيغغغلر وهنا ال ضغغغحايا الت يير  ب ّن سغغغورية املسغغغتقبل ق
 

ا  وأن تفّمن لهم مسغغغتقبال ادرة على حمايك م جميع 

بدع من التشغغديد على مبدأ رب  الجميع  بمعنى أّن املسغغفولين الحاليين الاين سغغيصغغبحون سغغابقين  مّمن لم 

تتلوث يداهم بدماء الشغغغغغعب السغغغغغوري وبالفسغغغغغاد العام  يتوجب عل  م إدراص أّن تفاوضغغغغغهم بشغغغغغ ن التحول 

ي هو ضغغغغغمانة لعدم تعرضغغغغغهم للمسغغغغغاءلة في املسغغغغغتقبلر وينبكي للضغغغغغحايا السغغغغغوريين أن يدركوا أّن الديمقراط

مسغغغغغتقبل سغغغغغورية يتعل  بقدر  م على تجاوز املاضغغغغغ ي من أجل الشغغغغغراكة في سغغغغغورية املسغغغغغتقبل  وهاا لن يتم 

 .بالطبع إال بطري  املفاوضات املشاركة من أجل وضع صريطة طري  لالنتقال الديمقراطي
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 راجعامل

أرمنازير در نجيب  سغغغغغغورية من االحتالل حتى الجالء: محاضغغغغغغرات ألقاها على طلبة قسغغغغغغم الدراسغغغغغغات  (1 

 (1954   القاهرة  معهد الدراسات العربية  1  ط1953التاريثية في عام 

الناهير در هيثم إالب  الدولة وصفايا إصفا  م سغغغغغغسغغغغغغك ا في املنطقة العربية   بيروت: مركز دراسغغغغغغات  (2 

 (ر2016ربية الوحدة الع

ورائد فاضغغغل  عبد هللابطاطور حنا  فالحو سغغغورية  أبناء وجها  م الريفيين األقل شغغغ نا وسغغغياسغغغا  م   (3 

 (ر2015   درم: املركز العربي ل بحاث ودراسة السياسات  2 مارجمان(  ط النقش ندي

   القاهرة  1بعيرير أليعازر  ضغغباط الجيش في السغغياسغغة واملجتمع العربي  بدر الرفاعي  مارجم(  ط (4 

 (ر1990سينا للنشر  

  األحزاب الشغغغغغغغغيوعية في املشغغغغغغغغر  العربي واملسغغغغغغغغ لة القومية من العشغغغغغغغغرينات حتى عبد هللاتركمانير در  (5 

 (ر2002   بيروت: منشورات الن  1حرب ال ليج الثانية  ط

  1ين  طدر عبد هللا  من االتجاهات الفارية في سغغورية ولبنان/النصغغف األول من القرن العشغغر حنار  (6 

 (ر1987 دمش : دار األهالي  

 (ر1973   دمش : دار دمش   1(  ط1945 - 1920الحركة العمالية في سوريا ولبنان   (7 

(  سغغمير عبده ومحمود 1958 – 1945سغغيلر باتري   الصغغراع على سغغورية: دراسغغة للسغغياسغغة العربية  (8 

 (1980   بيروت: دار الكلمة  1فالحة  مارجمان(  ط

(  اية األمان: الطبقة الوسغغغغغغغغغغطى والسغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغة  مثال سغغغغغغغغغغورية(   مثطوط مطبوع غغغغغغغغغغاد ر محمود  ب  (9 

 (ر1989   القاهرة

   بيروت  دار 1(  ط1990 – 1840در مسغغعود  الدولة واملجتمع في الشغغر  العربي املعا غغر  ضغغاهرر  (10 

 (ر1991الداب 

شغغغغغغغغغغغغغغائريغغة في فغغان دامر در نيقوالوة  الصغغغغغغغغغغغغغراع على السغغغغغغغغغغغغغلطغغة في سغغغغغغغغغغغغغوريغغا  الطغغائفيغغة واإلقليميغغة والع (11 

 (ر2006األولى املعتمدة بالل ة العربية   كانون األول/ ديسمبر  اإللاارونيةالطبعة  -السياسة( 

نيفيوديفا  على املبدأ /نيغغغغغغغغغغغغغال الحزب الشغغغغغغغغغغغغغيوعي السغغغغغغغغغغغغغوري من أجل الجل ة الوطنية املوحدة  نرص (8 

 (ر1992   دمش   دار العلم  1(  زياد املال  مارجم(  ط1966 - 1936 
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