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: خالصة نظرية
ا

 أوًل

ل خ صة 
ّ
 الكتاب يقدم هنيبوش في الفصل األول م  الكتاب تنظيًرا  اًما لنش ة البعثع يمث

وينتخشص م  عراست  ا حالة النوريةع وما جرى فيها في مدى ث ثة  قوع م  حكم البعث  صدر الكتاب 

ر ا حصش  مجمو ة   شية معينةع ذفيل تعبئتها الناذقة  لى » ع ويرى  ن  1990ذ سخت  اإلن شيزية سنة 

فم  املحتمل  ن تعوع الهويات غيرهاع  لى مو   سياكيس مهيم ع واستخدمت  الستبعاع ا  ما ات األخرىع 

ال امنة ويتأكل الترالف ال بقي الشعبو  ويتجا   رن مايج االنتفاضة الشعبوية والنياسات ال ائفية في 

فرٌع مميٌز » الشعبوية االستبداعية  هي   ويرى  ن  1 «ا حالة النورية يوحي ذأنها م  هذه ا حاالت ايعقدة

تتنم ذترجيز سش ة صن  القرار ذأيد  نخبة »العامةع ويرى  نها ع ويعرض سماتها  2 «م  االستبداعية

يجب »ع ويرى  ن  «ص يرةع غالًبا ما ير سها  ائٌد  نكرٌ  يركم ذد ٍم م  ا  يشع م  خ ل البيرو راطية

ع  3 «تمييز األنظمة االستبداعية م  خ ل ايصا ح االجتما ية املحدعة التس تش ل توجههم األيديولوجي

غم م   ن هنيبوش يرى  ن نظام البعث هو  ثورة م  فوق ع و ن  مؤسنة لها  يديولوجياع غير  ن  و لى الر 

 حكم البعث في سورية ذأن   حكم مش ي رئاكيس   
ْ
 َيِصف

ذالت ش ل اإلمبريالي »يردع هنيبوش الشروط التس تجعل ا  م  ذين انق ب  نكر  وانتفاضة ف حية 

ومشك ت التنمية ايتأخرة التس تدف  ال بقات الوس ى نرو   4 «منتقشةالذ  يمن   يام ر سمالية وطنية 

الراعي الية التس تصل رلى ضباط ا  يشع وخصوًصا رن كانوا م   صول فقيرة وهامشية في امل تم ع وتدف  

الف حين الذي   حق بهم الظشم رلى مراجمة شعورهم ذال يبع و د ترافق هذا م  ترريض  فئاٍت ترمل ذ

 ترّول ال يب الف حي رلى تعبئة سياسيةع وم  جانب آخر فشل النظام 
ً
ع وتوفر  ياعة

ً
 ف اًرا راعي الية

 النياكيس الهش القائم ورخفا   في رفناح امل ال  مام الت يير  

و لى الرغم م  ترقيق شر ية  يديولوجية معينةع رال  ن الفشل »ن  في ا حالة النورية يرى هنيبوش  

 م  
َ
كّيٍة رئاسيٍة تتشارك النش ة

َ
في تأسيس مرجٍا متماسٍك  ّعى رلى االستعانِة ذتقنياٍت ررثيٍة  نتجْ  َمش

سورية ر  فشش  في يمك  القول رن »  و 5 «القواِت اينلحِة والنخِب البيرو راطيِة ومؤسناِت ا حاب

مراوالت تأسيس نمو ج لي ينسع فقد تم عمج القوات العنكرية جائًيا ضم  نظام تم تقييد عورها في  م  

                                                           
 33ع صرايموند هنيبوشع تشكيل الدولة الشمولية في سورية البعث  1 
 22ع صرايموند هنيبوشع تشكيل الدولة الشمولية في سورية البعث  2 
 22ع صرايموند هنيبوشع تشكيل الدولة الشمولية في سورية البعث  3 
  25صرايموند هنيبوشع تشكيل الدولةع   4 
  37صرايموند هنيبوشع تشكيل الدولةع   5 
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ع فإن  في م ان آخر يرى  ن   7 « وجدت حاًبا  وًيا رلى حد ما البعثية  د ن سورية »   و 6 « بل  ائد مهيم 

    8 «ة ال  جثرر ا ما كان هناك وجوع  حاب فقد ي ون مجرع واجه»

حتى النظام الذ  يبد  ذ موحات شعبوية  د تهمل »حول  ساليب البعث لشني رة يرى هنيبوش  ن  

و اعة ما يراول »ع  9 «الرواذط ايؤسناتية م  امل تم  ويل أ م   لك رلى الوالءات البدائية والابائ ية

ترالفات  رلى   صاها خ ل ترجيبة معينة النظام في مواجهة شر ية متقشقشة ومعارضة عائمةع  ن يايد م  

م  األيديولوجية واملحنوبية الشعبويةع جما يراول الني رة  لى ايعارضة م  خ ل مايج م  القم  

    10 «و  اء االمتيالات

لك  حايا يصار رلى مأسنة الثورة  لى هذا الش لع حايا ت ون اإلص حات  د  عت رلى تدارك األلمة »

حقق  ر اعة التقنيم ال بقي االجتماعيع فإن  يديولوجية النظام نرو الت يير الراعي الي االجتما ية و 

و ن اييزة األولية لشعمشية النياسية »   11 «سيتم استبدال  تدريجًيا ذاالنش ال ذإعارة النظام ا  ديد

راطية تتنافس م  خ لها ذا تبارها صراً ا طبقًيا  لى اتجاه امل تم  يتم استبدالها تدريجًيا بنياسات ذيرو 

   12 «ايؤسنات وجما ات ايصا ح عاخل النظام  لى املحنوبية

 ن نخبة راعي الية »في ت ور ما بعد شعبو  مبكرع يرى هنيبوش م  خ ل عراست  للحالة النورية 

 دم  ذمرور الو   تنتنفذ طا اتها األيديولوجية  وتفسح في امل ال  مام الفناع الذاتيع ال سيما في ظل

ويميل تعظيم النخبة والت  ب الفاسد ذتفا  ت سوق »ع  13 «وجوع آليات مناءلة في األنظمة االستبداعية

ور اعة استي ء البورجوالية  لى الدولة ونشر  النظام الدولة رلى توليد ذورجوالية عولة جديدة عاخل 

   14 «سش ة الدولة يصلحة الت ور الر سمالي

  

                                                           
  38صرايموند هنيبوشع   6 
  39صرايموند هنيبوشع   7 
  41صهنيبوشع   8 
  41صهنيبوشع   9 
  42صهنيبوشع   10 
  45صهنيبوشع   11 
  46صهنيبوشع   12 
  46صهنيبوشع   13 
  47صهنيبوشع   14 
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 التقليديأزمة النظام 

يرصد   هنيبوش حراك الشباب الريفي والت يير االجتماعي والتنييس في  وساط األ شيات والف حين 

 صحاب ايشكيات الص يرة  و د  عى انتشار التعشيم ووسائل االتصال وعخول األحااب النياسية رلى نمو 

دارف بعد توس  التعشيمع الوعي ال بقي لدى الف حين  ويرصد صعوع العشويين االجتماعي ذانيمامهم رلى اي

وبانيمامهم رلى ا  يش ورلى  حااب البعث العربي االشتراكي والقومي االجتماعي النور  والشيوعي  ويرصد 

صعوع الدرول في ا  نوب ذال ريقة نفنها  التعشيم وا  يش والنياسة ع ر  رن جبال العشويين في ال رب 

ريمع وجذلك اإلسما يشيون الذي  ينتشرون في بعض تتيح سبل العيش الك ا  نوب الوجبال الدرول في 

مناطق ا  بال الناحشية  و في من قة النشمية شرقي حماةع وهي مناطق فقيرةع ف ان التعشيم وا  يش 

والنياسة هي رواف  صعوع هذه الفئات الث ث في امل تم  النور   شمل ا حراك االجتماعي  يًيا من قة 

تشار ايشكيات الص يرة في من قة  شيشة األم ار ال تتيح جثيًرا م  ال  ل م  حوران الفقيرة التس تتميز ذان

 سي رة التجار الدمشقيينع فانرال ف حو عر ا رلى النياسةع ونم  ميولهم الراعي الية 

ع حتى ذرل عور ا  يش فيهاع و د كان ضباط  م  منا د  اليباط 1947لم تكد سورية تنتقل سنة 

رننيون  د جندوا األ شيات في ا  يش:  جراًعا ومنيريين و شويين وعروًلا الفرننيينع وكان الف

ورسما يشيينع بنبب ضعف حناسيتهم لشقومية العربيةع ذرنب تعبير هنيبوش  فبد ت سشنشة انق ذات 

 نكرية متتالية  و د تيافر صعوع عور ا  يشع وعخول األيديولوجيا ال بقية القومية رلي   تنييس 

نمو طبقات وس ى متعشمة ذأيديولوجيا راعي الية تتج  نرو الفئات الشعبية ضم  مناخ ا  يش ع م  

ر في  لك  امل رئيس هو توج   ذناء 
ّ
 ربي ياعاع هياًجا ذفعل العوامل التس جئنا  لى  جرها    ه  و ث

ا  يش الف حين الفقراء م  األ شيات رلى ا  يش ذوصف  مصدر  يشع ذينما اذتعد  ذناء الوجهاء    

 واتجهوا رلى التعشيم ومه  ال ب واملحاماة والهندسة 
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ا: تشكل نظام البعث واًلستيالء على السلطة  ثانيا

يرى هنيبوش  ن صعوع البعث كان نتيجة لشتو مة ذين الوطنية واأللمات االجتما يةع ويرى  ن  ائده 

ا  ا  امع وكان 
ً
ع  ماالتاريخي ميشيل  فشق كان فيشنوف

ً
لميش  ص ح البي ار فقد كان  مشًيا  جثرع  خ وال

  و سياسًيا»ولك  هنيبوش يرى  ن 
ً
كان  فشق يجم  ذين »  و  15 «ال واحد م  الرجشين كان  ائًدا فعاال

اشتراجية معتدلة والديمقراطية البريانية والشيبراليةع وكان  صفة البعث االشتراكي انع اًسا حقيقًيا يصا ح 

و و  الدخل املحدوع م  ال بقة الوس ى التس كان   د  صبر  القوة الرئينة في  البرجوالية الص يرة

النياسة النورية م   ولئك اينردري  م  طبقة العمال والف حينع الذي  انردر منهم بعض ايؤسنينع 

     16 «م  الذي  كانو  د لبوا نداءهم

ّم ذين الفئات ايتعشمة 
َ
و د ترجا البعث في الريف وبين فئات ال  ب وايعشمين والفئات الوس ى  وم  ث

مهندسون ع ر  رجا البعث في ا خمني يات نشاط  ذين اليباط  وهكذا  -مرامون  -وايه  العشمية  معشمون 

 صبح البعث ا حاب »و د   صبح حاب البرجوالية الص يرة وال بقة الوس ىع وخصوًصا م   صول ريفيةع

مقاومة ال بقات ايدي ية التقشيدية الوس ى »غير  ن   «الرئيس لشبرجوالية الص يرة ايثقفة في ا خمنينات

كان لدى البعث ستة آالف م  الناش ينع  1956ع وفي  ام  17 «والدنيا لشبعث كان  نق ة ضعف  الرئينة

شاء فروع لشبعث في لبنان واألرعن والعراق منزلة وهيبة  لًفاع و د    ى رن 30ذشغ حوالى  1957وفي  ام 

  ومية  ربية شامشة وفريدة م  نو ها  

لم يمنح هنيبوش مرحشة الوحدة سوى حيز ص ير في جتاذ ع ولم يرشل بعمق تأثيرها في سورية ومجتمعها 

   1963آ ار/ مارف  8وتمهيدها ال ريق النق ب البعث في 

بعث رلى ذيعة تنظيمات ص يرة لين   ات شأن يذجرع فقد   اع بعد االنفصال تشظى حاب ال

القياعة القومية ذقياعة -البعثيون تنظيمهم في مجمو ات منتقشة متنافنة  دة وهيع حاب البعث

مؤسني  التاريخيين  فشق ولم ئ ع وحاب البعث القياعة الق ريةع وكان يقوعه ضباط  شويونع ثم 

 سامي صوفانع وكان  وام  م  الننة  الوحدويون االشتراجيون ذقياعة 

مجمو ات م  اليباطع فترالف العقيد  1963شباط/ فبراير  8ش   نجاح انق ب البعث في العراق في 

لياع ا حرير   ائد ا  بهة ا  نوبية م  الل نة العنكرية البعثية وم  ضباط ناصريينع و اموا ذانق ب ناجح 

وش    تفاصيل    االنق ب و وامل نجاح ع وال    الصرا ات   وال يقدم هنيب1963آ ار/ مارف  8في 

التس تش  االنق ب ذين  طراف  والتصفيات في ما ذينهم وجيف است اع البعثيون االستفراع ذالنش ة 

                                                           
  152صهنيبوشع   15 
  158صهنيبوشع   16 
  158صهنيبوشع   17 
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 شويةع  - ن  ياعات البعث  صبرث م  ا ن وبش ل متزايد  ات صب ة   شوية »لوحدهمع ولكن  يلحظ 

     18 «ها ال بقة ايتوس ة الدنيا الريفيةعرليةع رسما يشيةع وتنوع

آ ار/ مارف  وت  م  ا  يش و وا ده في القرية  8نشأ نظام حكم نتيجة انق ب »يرى هنيبوش  ن   د 

 ن انق ب البعث كان »ع ويرى   19 «ويركم م    لى سش ة في الدولة وسط ذيئة مدنية ترفض شر يت 

لنياسية الريفية في ا خمني يات  و د امتشك البعث حيوًرا مرشًيا ذ رق  دة نتيجةع لوال تأخرهع لشتعبئة ا

  ويقول  20 «وخبرة تنظيمية تنمح ل  ذإ اعة ذناء  جااء مهمة م  ائت ف  القديم بعد استي ئ   لى النش ة

    ا  ند -
ً
 مباشًرا لشمناهمة في نجاح البعث: ر  فتر  الشيو ية »ذأن  -نق 

ً
فشل الشيو ية كان  ام 

 ين الناف  لى ايشاكل االجتما ية ولك ع وبما  نها تفتقر لششر ية القومية لم يك  م  ايمك   ن ت ون  

    21 «مقبولةع مما جعل الناف يترولون رلى البعث جبديل

آ ار/ مارف لتثبي   8و لى الرغم م  صواب ما  ورعه هنيبوش    العوامل التس سا دت انق ب 

ع لم يك  ل  تنظيمات تذجرع وال جماهيرع 1963آ ار/ مارف  8 ن البعث في سش ت ع فهو يقفا    فكرة 

 الني رة العنكريةولك  الستي ئ   لى النش ة فرنب استعاع  وت  منتفيًدا م  مري   الناذق ذركم 

 انق ب اليباط األحرار في تمول 
ً
في مصر است اع  ن يؤلف  ا دة سش ة  وية  لى  1952ليس غيرع مث 

 الرغم م   ن  لم يك  ل     تنظيم سياكيس ساذق 

 

 مقاومة بقايا السلطة القديمة طرائق

اخشية كان م  ال بيعي  ن تواَج  سش ة البعث ذرفض اجتماعيع وخصوًصا في ايدنع وتواج  ذمقاومة ع

وخارجيةع ذل كان م  ال ف   ن تشك النش ة لم تواج  مقاومة جبيرة في ذداية تنشمها لشن ةع ذل رن 

استن م امل تم  النور  لشنش ة ا  ديدة  مر آلنترق الو وف  ندهع وهو األمر الذ  لم يرشش  

ية تركم سورية هنيبوشع ولم يمنر   همية تذجر  فالبعث الذ  سشب النش ة م  يد  وى سورية تقشيد

منذ  رونع ووضعها في يد  ذناء الريف م  األ شياتع وجرع ال بقات ال نية م  ممتش اتهاع و لاح طبقات 

 راسخة في حكم سورية؛  مر آلنتدعي االهتمام والترشيل  

التس اتخذت  1982وحتى  1963آلعرض هنيبوش طرائق مقاومة سي رة  ذناء الريف  لى ايدينة منذ 

ذين اإلضراب ومراوالت االنق ب وايواجهات اينلحةع و د تعامل النظام ا  ديد معها  صوًرا مختشفة

ويواجهة ايقاومة الصعبة  حكمهمع وجدوا في النمو ج الفاشنتس الوحيد  خدمة »ذقنوة شديدة  
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حاجاتهاهمع وكان  ايارجنية الشينينيةع ذما شمشت  م   عذياتع تجند ذناء الدولة  لى النرو 

  ولكنهم واجهوا  قبات جثيرة  مام مأسنة حاب لي ينس  و د كان م  ال ف   ن آل فل  22 «شنتسالفا

هنيبوش استشهام البعثيين نمو ج حكم البعث لشناصرية التس وض  ذذوره  بد الناصر في سورية في  ثناء 

 مرحشة حكم الوحدة 

 

ا:
ا
 الصراعات داخل سلطة البعث ثالث

الصرا ات التس عارت عاخل حاب البعث وفي  رو ة النش ة ا  ديدة  فصوغ يرصد هنيبوش ذإيجال 

النياسات والقرارات يت شب  جوب  تثير جثيًرا م  التنا يات ويخشق جثيًرا م  الصرا ات  فبعد استفراع 

البعثيين ذالنش ة وتصفية منافنيهمع مر الصراع عاخل النش ة ا  ديدة ذمرحشتين؛ األولى م  آ ار/ 

حتى تشري  ثاني/ نوفمبر  1966شباط/ فبراير  23ع ثم م  1966شباط/ فبراير  23وحتى  1963مارف 

1970  

الصراع ذين الريف وايدينة عاخل البعث  فالقاعمون م  الريف في ايرحشة األولى كان ال اب  األذرل هو 

ا القياعات التاريخية ذنز ة راعي الية يريدون تقويض سي رة م ك األرضع وناع مشكية وجهاء ايدنع  م

ايدي ية  حاب البعث فقد كان  م   نصار  ن يبقى النظام ذتوجه  ايعتدلع ر  تتعاون في  الدولة م  

 م  ضرب   ولك  كان  النز ة الراعي الية   وى ذركم سي رتها 
ً
الق اع ا خاص م  املحافظة  شي ع ذدال

واستمر الصراع يتصا د حتى شباط/ فبراير   لى ا  يشع وصدرت  رارات التأميم واإلص ح الاراعي 

 طاح القياعة التاريخية  1966شباط/ فبراير  23ع ر   اع ص ح جديد انق ًذا  نكرًيا عاخشًيا في 1966

للحابع  فشق والبي ار والعينمس والرلال وغيرهمع و د انرال حافظ األسد م  جديد في  شب ايعرجة ضد 

 ا  يشع وكان معظمهم م  الننة   مران  وسرح جديد ضباط  فشق م 

هو تمرع ريفي لنزع آخر   ع ايدينة في النش ةع واستبدال  1966شباط/ فبراير  23ويرى هي يوش  ن 

  ياعة ريفية  نكرية تعشم  في سورية ذقاعة البعث م   صول مدي ية ومتعشمة في ال رب  

لم يمنح سشيم حاطوم واليباط الدرول الدور ايناسبع  1966شباط/ فبراير  23 الثانية: بعدفي ايرحشة 

رلى م شقين حافظوا  لى والئهم  1966انيم  دع م  اليباط الدرول الذ  شاركوا في انق ب  يشول »في 

لقدامى  اعة ا حاب و مين ا حافظع ليقوموا ذمراولة انق ب مننوعة م  األرعنع بعد شعورهم  نهم 

ع ولك  االنق ب فشل وكان ذد م م  األرعنع فُنرح  دع جبير م   23 «نوا م  عائرة النش ة الييقةاستث

 اليباط الدرولع ما  ال سي رة العشويين 
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 مام رسرائيل  1967كان م  ايمك  لشبعث  ن آلنتمر في مناره الثور  غير  ن هايمة »يرى هنيبوش  ن  

  و د انعكس هذا  24 «منار ت رف النياسات النورية تدريجياوفقدان  ملحافظة القني رةع صدما و شبا 

 الوض  في عاخل القياعة النورية  وبرل تياران فيهاع  اع كل منهما شخصية طامرة رلى االستفراع ذالنش ة:

التيار الراعي الي الذ  يقوعه ص ح جديد الذ   قد العام في االستمرار في  اينار الثور  ع وجعل   1

 لشفدائيين  وو ف ضد ميول  بد  –وج  تهدئة الصراع العربي  سورية  قبة في
ً
اإلسرائيليع ومعق 

الناصر لشتهدئة الذ   راع مأسنة النش ة وفق النمو ج النوفياتي  و ال ور  الشماليع    جعل 

 النش ة كشها للحاب  ذينما يبقى ا  يش  عاة صامتة  و د كان ص ح جديد  د تقا د م  ا  يشع 

 مين الق ر  واألمين العام للحاب  و صبح األ 

تيار يقوعه حافظ األسد الذ  حرص  لى الني رة  لى ا  يشع و راع مأسنة النش ةع وجعل   2

مفاتيح النياسة ذيد ا  يشع حتى لو صدرت القرارات ذاسم ا حاب والدولة  وتردى األسد القياعة 

   و د ع ا األسد رلى: 1968الراعي الية  ص ح جديد  في ايؤتمر املحلي الراب   ام 

 ن ت ون  مشية تأهيل ا  يش النظامي الستعاعة ا  والن  نكرًيا  لى ر ف  ولويات النظامع  - 

 وهذا سيع ية  وة و همية  جبر  

تخفيف حدة التوتر م  ايشكيات العربية املحافظة ل ونها الوحيدة القاعرة  لى تمويل  مشية  -ب

 تأهيل ا  يش  

 رعن والعراق يا يمك   ن آلنهم ذ  جيشيهما في ا  بهة الشر ية  تخفيف حدة التوتر م  األ  -ج

 رخياع الصراع ال بقي لشوحدة الوطنية اي شوبة م   جل التعبئة الشامشة للحرب   -ع

رنهاء التدخل النياكيس في ا  يشع ور اعة عمج اليباط ايقالين ما يكنب  نفو ا  وًيا ألنهم  -ه

 سيناصرون   

 تنوية م  ايعارضة   -و

َس األسد ذمنرة بعض النش ات العنكرية التس طشبهاع  لى الرغم مما  د ي ون لهذه في  رضيِ
ُ
هذا ايؤتمر  

  رلى  وة منفصشة تهدع شر ية مؤسنات 
ّ
الص حيات م  خ ر سي رت  الشخصية  لى ا  يشع وترول

جنب ع ما  جعل ا حاب  و د حدث هذا التخوف في  رض الوا   وترول األسد رلى شريك في القرار ال يمك  ت

ا حاب والنش ة جنًما ذر سين و قشينع وحصل األسد  لى لياعة جبيرة في موالنة ولارة الدفاع ما منر   وة 

 جبرع و ثر في اإلنفاق  لى مشرو ات ا ح ومة وع م الارا ةع وبد  هرب رؤوف األموالع وتباطؤ ع شة 

 اال تصاعع وتراج  التصديرع ونمو الفناع  
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بعد حواعث   يشول األسوع  ورفض  1970ن جناحي جديد واألسد في  يشول/ سبتمبر انفجر الوض  ذي

األسد استعمال ال يران  حماية القوات النورية التس عف  بها الراعي اليون رلى عخول األراضيس األرعنيةع 

اب رلى و ام األسد بنشنشة م  التنق ت العنكرية التس  ضعف  الراعي اليين في ا  يش  فد    ياعة ا ح

ع واتخذ ايؤتمر  راًرا حابًيا ذإبعاع حافظ األسد 1970تشري   ول/  جتوبر  30مؤتمر حابي طارئ  قد في 

ر انق ذ   ومص فى ط ف م  مناصبهما  ولير عفاع ورئيس  ركان ع ولك  حافظ األسد كان  د حيَّ

ل انتصار ا  يش  لى العنكر  الذ  سماه  ا حرجة التصحيرية   ويرى هنيبوش  ن انتصار األسد م
ّ
ث

 النخبة ايثقفة الراعي الية  

 

 توطيد سلطة البعث

َد البعثيون سش تهم ذمجمو ة م  النياسات  
ّ
 في مدى سنوات النتينيات وط

م  سش تها النياسيةع  ام   1963آ ار/ مارف  8ولتجريد النخب ا حاجمة ساذًقا التس جرعها انق ب 

ع ذإجراءات  ات طاب  ا تصاع  اجتماعي جرعت النخب 1965 – 1963سش ة البعث في مدى الننوات 

حق االنتفاع  ايني رة الناذقة م   وتها اال تصاعية  يًياع فقام  ذمصاعرة  راضيس جبار اي كع ومنر 

ذجاء منها لعدع جبير م  الف حينع واحتفظ  ذالباقي ذصفة   م ك عولة ع و مم  ايصارف والشركات 

الصنا ية والتجارية وا خدميةع و د فعشوا هذا  لى نرو  شوائي ا تباطي غير مدروفع وبخاصة تأميم 

مدروسةع ولم يك  جهال الدولة  الشركاتع ر  جرى هذا األمر ذناًء  لى عفتر الهاتفع ولم يجِر ذخ ة

البيرو راطي يمتشك رم اًنا و درة  جًما ونوً ا   إلعارة هذا العدع الكبير م  الشركاتع و  أ رلى معشمس مدارف 

 وموظفين انتهاليين ال يمتش ون    خبرة   

 لى الصعيد النياكيس صوِعرت حريات التعبير والتنظيمع وحش  األحااب وصوعرت الصحف وُمن  

لتظاهر لتجريد القوى النياسية القائمة ومن  نمو     وى جديدة تهدع النش ة البعثية الفتيةع وتنمية ا

 عور  جهاة املخاذرات  

 500فتح البعث ذاب االنتناب رلي   لى مصرا ي  لتعويض  ا دت  التنظيمية الهايشةع التس لم تاع    

 لف منتنب  35ع فأصبح حوالى 1963 ار/ مارف آ 8 يو في التنظيمين القومي والق ر  كشيهما صبيرة 

ع ثم تأسيس شبيبة الثورة واتراع ال شبةع وتأسيس اتراع الف حين والهيمنة  لى نقاذات العمال 1968 ام 

وتأسيس االتراع العام ال نائيع ولك  ذقي   وا ده ضعيفة في ايدن وبقي  اينافنة في النقاذات ايهنية 

  منافنة م   وى  باء  ط –مرامين  – مهندسين 

 اجتما ًياع واستجاذ  لشعارات رفعتها 
ً
 ام  سش ة البعث ذمجمو ة م  اإلجراءات التس  حدث  تروال

 وى راعي الية سورية في مدى  قوع  دة ساذقة   فقد توسع  في القروض الارا ية لتررير الف ح م  
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الارا ية م  الف حين بنعر مرتف  واحُتِكرت  ذد ت الدولة بشراء املحصوالت 1966ربقة ايراذينع وفي  ام 

تيا ف تس يل ال  ب في جامعة عمشق خ ل الننوات »تجارتهاع ووسع  ايدارف وا  امعات  و

 صبح نصف ال  ب آلعوعون ذ نبهم رلى  1968وحتى  ام  1963تش  االنق ب  ام  األولى التسا خمس 

رّيف
ُ
    25 «الريفع وكان  ايدن ت

األمر اي حظ هو نفور التجار والر   العام املحافظ  موًما ذالعياع م  البعثع الذ  استبدل »لذلك كان 

القاعة ايؤسنين ايدي يين ايعتدلين ذريفيين هراطقة غير مثقفينع ل ايا ا تبرتهم ايؤسنة ايدي ية  عنى 

 ذل معاعية ل      و د ذقي  ايدن في مرحشة البعث األولى خصوًصا بعيدة    البعث 26 «منها

تيا ف  دع ايدرسين وط ب ايدرسة االذتدائية رافًعا ننبة  دع الن ان  1977-1964ذين  امي »

في ايئة وباياعة مشابهة حدث  في ايرحشتين اإل داعية والثانوية  ونما  86في ايئة رلى  58بعمر الدراسة م  

    27 «1983في  ام  109000ى رل 1964طالًبا في  ام  25699التس يل في ا  امعات م  

ا اجتما ًيا ترك آثاره في جنم امل تم  النور  
ً
خشق  سياسات النش ة ا  ديدة ورجراءاتها حراك

 وترجيب  ال بقي  

 

ا: كيف رأى هنيبوش شخصية حافظ األسد؟   رابعا

ر في  ياعة يرى هنيبوش  ن األسد شخصية ذراغماتية  جثر من   يديولوجًياع و د  حب  ن يرث  بد الناص

العربع ولك  سورية عولة ص يرة وفقيرةع وهو اليمشك كارياما  بد الناصرع ولكن  صعب ايرافع ورن و د 

األسد   اع تشكيل عولة البعث م  التجربة الشينينية الفاششة ذقياعة »ورن  -لشقوى ال ربية فرنب-وفى 

 م  الثورةع وتجمي  ورجا  لى »   28 «نظام رئاكيس مش ي استبداع  جديد رلىص ح 
ً
توحيد الدولة ذدال

 م  الصراع ال بقيع وسخر اينافنات ال ائفية وا حابية العنكرية 
ً
امل تم  تر   ياعت  الفرعيةع ذدال

    29 «والشخصية يصلحة سي رت 

جرى ت هير ا حاب والدولة م  القاعة الراعي اليينع واتخذ  دة  1970 ندما  سقط منافني   ام »

  بعض االنفتاحع و  ش      يام جبهة وطنية تقدمية ضم   حااب ايعارضة تر  جناح خ وات حقق

النش ة و م  شديد ل ل معارضع و  ش     رصدار عستور لشب ع ومجشس شعب  منتخب  ور امة رعارات 

صور  مرشية  منتخبة ع وا تزم  ن يكنب ع ًما عائًما م  امل تم  ايدني  وإلس ات العشمانيين ايت رفينع
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نفن  منشًما متديًناع وبد  يتعمد النشوك جمنشمع وبد  يصلي في مناجد الننة في العيدي  الف ر 

واألضحىع و  اع رعخال صي ة عي ية مشمعة في الشعائر العامةع وجّرم  شماء الدي  ذمراتب شرف ورواتب 

الفناع مبًدا لربط كل و د جعل األسد ظاهرة »   30 «  لى و نعش تررير اال تصاع  مام الق اع ا خاص

ع و د  مل  لى تخفيف الني رة الريفية الظاهرة  31 « ناصر النخبة ذ  ور  ائهم حصة م  النظام

 وجعشها منتترة ننبًيا و دم شخصيات  ياعية س ية رلى واجهة النظام  

 اع بعد سي رت  ناع األسد ال اب  األيديولوجي للحاب وا  يشع و صبح    صراع فكر  غير مقبولع و 

م  غير ايهم اتباع نهج  يديولوجيع و صبح ذإم ان البعثس  ن ي ون  ا ميول آلناريٍة  و معتدلٍة  و يمي يٍة  و 

متديٍ ؛ ال يهمع وايهم  ن يترول رلى تكنو راط يهتم بعمش ع ويبره  عوًما والءه لشنظام واألسد  وهذا ما عف  

م في مناخ م   م  ا حريات  ونظم األسد ا  يش واألم  ذالناف رلى العوعة رلى طوائفهم ومذاهبهم و شائره

ذ ريقة تمن  نجاح    انق ب  نكر ع و د نجح في هذه ايهمة  يما نجاحع فقد فشش  مراوالت االنق ب 

شف   بل  يامها 
ُ
 ايتعدعة وج

في  قب حرب تشري ع اتب  األسد سياستين متنا يتين: التررر اال تصاع  وتعايا الني رة  

كريةع وبناء عولة  م   ومي  وفي النياسة اال تصاعية  خي  األيديولوجيا االشتراجية لشبراغماتية العن

اال تصاعيةع وسعى السترضاء البرجوالية وال بقة ايتوس ةع وخفض سي رة الدولة  لى اال تصاعع وبد  

اال تصاع  وبنتيجة  لىالني رة   لى  درة النظام  لى  م  املحافظةذتأجير  راضيس الدولة لشمنتثمري ع 

هذه النياسة ذد ت النخبة النياسية تترول رلى ذورجواليةع وبد ت مرحشة نمو غياب مناواة جديدة تأخذ 

 م ان تشك التس هيمن  في النتينيات 

لم آلعد الصراع األيديولوجي  لى االشتراجية والر سمالية والعدالة والقيايا االجتما ية وال بقية 

ا  مي  ذمنمى الوط  والوطنيةع وُوجه  األنظار رلى ا خارجع نرو  توج  لتوحيد الداخشيةع ذل سي ر

الصراع م  رسرائيلع ولم آلعد االص فاف  لى  ساف ايوا ف ال بقيةع ذل  صبح االص فاف شخصًيا 

جبار ضباط ا  يش  -2األسد و ائشت    -1وفرعًيا لكنب رضيى األسد   و د  صبح تنشنل النش ة كا تي: 

 رجال األ مال وبخاصة م  الدمشقيين الننة   -4النياسيون في ا حاب ووجهاء الدولةع  -3يين  العشو 

و لى صعيد النياسة ا خارجية سعى النفراج الع  ات م  عول ا خشيج املحافظة وال نية ذالنفطع 

ريجاذًيا  وترنين الع  ات م  مصر ألنها شريك ضرور  في    مواجهة  اعمة م  رسرائيلع و  ش  مو ًفا

تجاه الوحدة معهاع واستمر في الترالف م  االتراع النوفياتيع وسعى الستكشاف رم ان ترنين الع  ات 

م   ميركاع ثم خاض حرب تشري  التس كان  نصف نصرع فعاعت رلي  ذ تائج ريجاذية منرت  شر ية مرشية 

تر   سو 
ُ
 ا ها  مام العمالة النورية  و ربية وعوليةع وتدفق   موال اينا دات م  عول النفطع وف
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في الوسط النياكيس  مش   وهيمنة النمو العشو  مال  الهوية ال ائفية لترل مرل الهوية ال بقيةع     »

 لى ترنين تيامنهم ال ائفي  وفي مراجا القوىع غالًبا ما اتب  العشويون مبد  القراذة و لك ذتفييل  حد 

ملحوظ سهولة  بولهم في سشك اليباطع والترجيز  لى رم ء  األ ارب في التوظيف ذ بقة النخبةع وبش ل

القوةع عف  األسد رلى اال تماع  لى   ارب  و ذناء طائفت ع لييفي صفة  شوية  وية  لى جوهر طبقة النخبة 

ها هو         مل العشويون  لى نقل االمتيالات لهمع فهؤالء الذي  كانوا مهمشين  صبروا مدرجين 
ّ
التس ش ش

هم  والتيام  العشو  عف  الوجوع الننس لشدفاع    امتيالات  بش ل جثيفع         لك  م  ا خ أ لوجوع

 ن نعتقد  ن سياسة الر اية تأخذ منحى التنافس ال ائفي بش ل حصر   شبكة املحنوبية غالبا ما 

لابائ  تتقاط  م  ا خ وط ال ائفيةع وبوجوع سماسرة  شويين متنافنين لديهم حشفاء و تباع م  ا

    32 «الننة

آلعرض هينوف تأرجح األسد ذين ميش  السترضاء ال بقات البرجوالية لكنب ايدينة وفئات الننةع 

وترقيق مصا ح النخب العنكرية والنياسية؛ وخوف  م  اإلجراءات التس تمس مصا ح ال بقات الشعبية 

 مًرا  نيًراع  والريفية خصوًصا م  مردوعية رم انات الدولة النورية التس تجعل التوفيق ذين النياستين

وبخاصة في مرحشة ثماني يات القرن العشري ع  ندما تو ف  عول ا خشيج    تقديم منا دات رلى سورية 

 بعد مو ف سورية ايؤيد إليران في حرب ا خشيج األولى  

 1976ع ثم تدخش  في لبنان 1973بعد فشل األسد في استعاعة ا  والن في حرب تشري  األول/  جتوبر 

الا تر الفشن ينسع العاع ال اب  ال ائفي لنظام األسدع والعاع  و صف تلالوطنية الشبنانيةع ضد القوى 

ذد ت  1975طابع  األمنسع وتوس  الفناعع وبد ت شعبية األسد ذالتراج  وشر يت  التس حققها حتى 

ى القياء  لى ما ذالتأكلع ولك  جاء تمرع اإلخوان اينشمين لينقذ النظام  و د  عت اإلجراءات القمعية رل

تبقى م  ا حياة النياسية  وفي  وائل الثماني يات هب   شعبية األسد والنظام  موًما رلى حد بعيدع ولك  

اع و د ذرل 
ً
القبية األمنية التس اشتدت خ ل مدة الصراع م  اإلخوانع وهي ما كان ُيْبقي النظام متماس 

   1984و وائل  1983 واخر ضعف النظام ذصورة جشية  ندما مرض حافظ األسد في 
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ا  أعمدة السلطة في الدولة: الجيش، الحزب، البيروقراطية -خامسا

تشري   13يتناول هنيبوش ع امات سش ة األسد الث ث بعد استي ئ  منفرًعا  لى حكم سورية ذدًءا م  

الث ث لني رة    وينا ش هنيبوش هذه األ رعع وهي ا  يشع ا حابع البيرو راطية1970الثاني/ نوفمبر 

 األسد ونظام :

 

 الجيش ومعه األمن  .أ

يرى هنيبوش  ن عور ا  يش في نظام األسد هو استمرار لصعوع عوره منذ  واخر  ربعي يات القرن 

العشري ع و د جاء صعوع الدور العنكر  بنبب فشل النخبة القديمة في ذناء مؤسنات سياسية متينة 

وس ى جديدة ت شيئ رواذط ذين طبقة العامشين والف حين وايدينة بعد خروج فرنناع و دم  يام طبقة 

يتنم بني رة فئات ر  ا ية تجارية  -حينذاك–وال بقات العشيا والنخب ا حاجمة ذل ذقي النظام القائم 

ا ويمتشك الن حع و د نما مدي ية ص يرة معاولة    امل تم ع ذينما كان ا  يش هو ايؤسنة األجثر تنظيًم 

اء الريف في  بنبب  اوف  ذناء العائ ت ايدي ية ال نية    االنخراط في سشك اليباطع وبنبب عور  ذن

 النياسة اينفترة لشقياعات ايدي ية الن ية تجاه األ شيات  

سي ر العنكريون البعثيون  لى األعوار الرئينة في جهال  الدولة وا حابع  1970و 1963ذين  امي 

 1963 ومنذ  امة هائشة لشني رة  لى النش ةع  جثر م     و   مضيىع  صبح ا  يش  عا 1970بعد 

 -1967 – 1966 -1965 -1964 -1963»ا  يش  م  سبعة اض راذات مدنية مقاومة لشنظام  لى األ ل 

في ايئة م  القوى البشرية  20ا  يش الضخم الذ  ش ل نرو »  يرى هنيبوش  ن  33 «1982 -1980 -1973

 صبح »ع و ن   د   34 « لف جند  منلح 500الثماني يات و د كان هناك حوالي  في سورية في منتصف

اليباط اينينون  قبة مرافظة في وج  اإلص ح و بًئا  لى الت ورع و د استنزفو ا خاينة و حب و 

   «اإلعارة العق نية ل  تصاعع ويمنعون ج  م  االستثمار ا خاص وترنين الق اع العام
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  ب. حزب البعث

 نسخة ذاهتة  ولم يك  عاة الني رة التابعة لنش ة األسدع »ال يرى هنيبوش في حاب البعث  جثر م  
ّ
رال

   النمو ج الشي ينس  و صبح مجرع تاب  لشنش ةع ومجرع شبكة لشمرنوبية  و د جعش  األسد تابًعا لرئاسٍة 

لوجيةع وامتألت صفوف  ذالوصوليين مهيمنٍة تهتم ذاالنصباط الهرمي  جثر م  اهتمامها ذا حيوية األيديو 

الذي  تم اجتذابهم ل ستفاعة م  حاب حاجمع ولك   لى الرغم م  هذا كش  احتفظ ا حاب ذاييزات 

الهي شية األساسية للحاب ا حديث الذ  ينفذ الوظائف النياسية ايرجاية لشنظام النياكيس  و د تم 

ع كي آلنهل الني رة  35 «وننق اينظمات الشعبيةتصميم جهال ا حاب ليوال  البيرو راطية ا ح ومية 

  شيها 

في ايئة منهم ي تمون رلى  ائ ت  50لعينة م   ياعات ا حابع كان  1974وبرنب عراسة لهنيبوش سنة 

في ايئة كانوا م   10في ايئة منهم م   ائ ت اياار ين و 40ف حية تمشك  راٍض ص يرة  و متوس ةع و

   36 تمشك  مشها ا خاص م  مثل ا خبال  و اللحامال بقة الريفية التس 

كان األسد آلنتخدم  يايا الفناع ذين مرؤوسي  ليبرر الترول الدور  في صفوف القياعات ين  »

  ولم تك  فسحة الر   واالنتقاع التس  راعها األسد  37 «اجتناب    منهم شعبية و وا د منتقشة لنش ت 

مؤتمر   جثر م  ترريك الصرا ات ذين مجمو ات ا حاب  -فرع  -في مؤتمرات منظمات ا حاب  شعبة 

لتصبح متنافنة في ما ذينهاع وتعر  كل منها فناع األخرىع فيصبح ا  مي  ضعيفين في مرمى نار األسد الذ  

   شيها يبقى فوق الصرا اتع ومرجعية حشهاع و راره ال راع 

ب وايناف  التس ترققها  ياعات ا حاب م  لم آلعط هنيبوش  همية كافية لشع  ات الاب ية في ا حا 

الفر ة وحتى القياعة الق رية وايايات التس تمنح للحابين  موًماع واشتراط  يوية ا حاب في مفاصل 

الدولة معظمهاع فإن لم تك  بعثًيا ل  تصعد سشم ذيرو راطية الدولة مهما امتشك  م  جدارة  ولم يرشل 

ش ع وصوغ النياسات والبرامج وتنفيذهاع و ثر  لك في النواحي اال تصاعية تأثير  لك في األعاء ا ح ومي مجم

  النور  واالجتما ية لشمجتم  

 «جنر الهوة ذين ايدينة والريف»ينظر هنيبوش ذإيجاذية رلى الدور الذ   عاه البعثع و ن النظام  د 

ية وف حين  لى النش ة و قشيتهاع ع ولكن  ال يرشل  ثر سي رة  وى ريف 38 «و ام ذبناء ائت ف شعبس معتبر»

و ثرها في رعارة الب ع النورية وا تصاعها وسياستها و   تهاع وبامل مل ترييف اإلعارة وترييف ايدينة ذقدر 

 الستخدام األسد لشدي  اإلس ميع فقد  عرك األسد  همية 
ً
ما جرى تمدي  الريف  ويقدم هنيبوش ترشي 
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ي ذشد س ان  معظمهم منشمونع ولك  هنيبوش لم يفصل في  رض سياسات تقّربِ  م  الشارع اإلس مي ف

 استخدام األسد لشدي  اإلس مي وترشيشهاع ر  كان األسد يخشيى عائما م  نمو اإلس م النياكيس   

م  »  وتّرول  39 «ترول  لى نرو متنارع م  حاب طشيعة رلى حاب ر اية»يرى هنيبوش  ن ا حاب  د 

ير رلى مافيا للحماية ايتباعلةع تنتخدم ص ت ا حاب في سبيل تضخيم الذات وجدرع في نواة لشقياعة والت ي

وج  املحاسبة واالنيباط البيرو راطي والر اية اياليةع ولك  االنتقال ايتنامي لشعشويين رلى مجمو ة  ات 

 د ا حابع امتيالات خاصة ضم  ا حاب نفن   د ييّيق سبل الوصول والفرص لشعناصر األخرى في  وا

     40 «فيعف ذذلك تيامن ع خصوًصا والء ال ش اء الننة

ذناء تجمعات سياسية م  ا ح م » عى ا حاب عوًرا في ترسيخ سش ة النخبة ا حاجمةع ونجح في 

ذربط النظام ذا  ماهيرع وبإشراك األطراف الريفيةع ووس  البعث اييدان النياكيس رلى »ع و ام  41 «الكبير

    42 «املحصور ساذقا في ايدينةع وجنر الث رة التاريخية ذين ايدينة والريف النور  ما وراء اييدان

 

 الدور السياس ي للبيروقراطية  ج.

ع مؤسنة ثالثة لشنش ةع وظيفتها تنفيذ الولراء سن  البيرو راطية ا ح وميةع و لى ر سها مجشس 

 د تيا ف ح م ذيرو راطية الدولة م  النياسة العامة املحدعة م  رئيس ا  مهورية و ياعة ا حابع و 

 مشيات التأميم واإلص ح الاراعي وسي رة الدولة  لى اال تصاع ولياعة  دع  فراع ا  يش واألم   ويذجر 

فقد 1983موظف  ما في  ام  24000ايوظفين العامين كانوا في ذداية ا خمني يات »هنيبوش  ن 

    43 «وبدون العدع الهائل م  العنكر 473285 صبرواع

آلشير هنيبوش رلى اهتمام االتجاهات ايدي ية الدي يةع ومعظمهم م  ال بقة الوس ى الن يةع 

استمر ايتدينون في رنتاج  فيل ايتخرجين ايتعشمينع و لك يقاذشة صعوع العشويين في »ذالتعشيمع ر  

القوة الشرائية لرواتبهم ا  يشع ولك  هذه الفئة ايتعشمة  ان  م  ركوع في الثماني يات حيث تدهورت 

التس  صبر  ال تكفي  حياة جريمة وال لشراء ايناج ع لذلك  انى الكثير م  رحباط شديدع و عى 

 خيو هم رلى األ ل تعشًما م  سياسيين وضباط جيش  شويينع والتفييل الدائم لشعشويين في النواحي 
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م األجبر م  البيرو راطيين    الترد  الشخصيةع و عى رلى تأجيج النقمة ذينهمع وم   لك  ح م القن

    44 «ايباشر لشنظام وظشو  عوات رعارية طيعة

 

ا:   الدولة باملجتمع، حالة اتحاد الفالحين  ربطسادسا

يقوم هنيبوش تجربة اإلص ح الاراعي لشبعث ذالناجحع ر   صبح الق اع الاراعي  جثر عينامية م  

اإل  اع الاراعي اإل  اعي القديمع ويقوم النياسة الارا ية لشبعث ذوصفها      نتائج  فيل في 

يجاذية في القرية  جثر  ظهر البعث مقدرة  جبر  لى رعخال ت ييرات ر»ذدايتهاع ولكنها انته  رلى الفشل   و د 

ع لكن  يبدو ا ن  د وصل رلى نهايات مقدرات  الهندسية االجتما ية  لقد ةاالستبداعيم  معظم األنظمة 

البعث مقدرات  التعبوية لشريف عون  ن يخشق مؤسنات لرا ية  اذشة للحياةع والتس تنت ي   ن ت ون   نهك

 لشر سماليةع و د فشل التص ي  الاراعي ف
ً
ي تعبئة ر ف ايال م   جل ر اعة رنتاج نفن  ذدون اال تماع ذدي 

 لشتراجم الر سمالي 
ً
اي شف  لى ايوارع ا خارجيةع جما لم يصبح نظام التنويق الاراعي مرركا فعاال

   45 «لشدولة

ا حرجة التعاونية كان  ميتة بنبب العوائق البيرو راطية والثقافة ال اشمة التس »آلعترف هنيبوش  ن 

جهها   ما تعاونيات ا خدمة ف ان  فعالة رلى حد ما في تأمين القروض وايدخ ت وفي القيام ذبعض توا

  ولكنها فشش  في  ن تت ور رلى مؤسنات لشارا ة التعاونية  و لدورة املحاصيل  و التنويقية ا خدمات 

واضعة لشف حين األفراعع  ما ل ستثمار القاعر  لى الت شب  لى تفتي  ايشكياتع  و في تجمي  ايوارع ايت

  ريًعا
ً
    46 « عاؤها ايمرض  حياًنا ف ان فش 

اينا دة في الني رة  جماهريٍة  مهمتهامقشًدا األنظمة الشمولية في العالمع ش ل البعث  منظماٍت 

  تنظيمات  خرى مماثشة  و مشابهةع  ايهنية  لى   ا اتها ذما آلعال الني رة النياسية واألمنيةع ومن  

معشمين  - طباء  -فأ ام اتراع الف حين واتراع لش ناءع ووض  النقاذات العمالية والنقاذات ايهنية  مرامين 

 لرا يين  تر  سي رت  جما وض  اتراع ا حرفيين  يًيا   -مهندسين  -

ةع وال يدرف    منظمة  خرىع وم  يدرف هنيبوش حالة اتراع الف حين ذوصفها نمو ًجا لهذه الني ر 

ّم فإن جتاب هنيبوش ينظر رلى البعث وسي رت  ذوصف  حاًبا ريفًيا ف حًيا لرا ًيا ذالدرجة األولى 
َ
 ث

ف البعث اتراع الف حين الذ  تأسس سنة 
ّ
ذوصف   عاة سي رة  لى الريف في وج  الني رة  1964 ل

ورجال الدي  و  يان الريفع ومنر   عوات لشت ش ل في  التقشيدية لأل يان وم ك األرض وشيوخ العشائر
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الريف  بر ا  معيات الف حية و روض ايصرف الاراعي وشراء املحاصيل الارا ية ذأسعار مجايةع ر  لم 

آلعتمد البعث  لى البيرو راطية ا ح ومية التس ذال اع ت ش ش  رلى القريةع وتمشك طا ة  شيشة لشت شب  لى 

شف حين ذا ح وماتع ف ان  منظمات اتراع الف حين و ياعاتها اينتخبة وفق مشيئة الظنون النشبية ل

النش ة  جثر  درة  لى نيل ثقة الف حين م  البيرو راطية ا ح وميةع فقياعات االتراع اختيرت م  ف حين 

 1974  وبرشول مرشيين ومعروفين ذالوج ع وما لالوا آلعمشون ذأيديهم في  راضيهمع  سوة ذبقية  ذناء الريف

 1985 يو   تيا ف   يوية االتراع لتصل  ام  218000اتراعا فر ًيا ييم حوالى 12984كان هناك 

في ايئة م  العامشين ذالارا ة كشهم  مالكين ومنتأجري  ومرابعين ع وكان  80 يًوا يمثشون  466172رلى 

 لرا يين  ثشثا األ ياء ف حين ذمشكيات ص يرةع  ما البا ون ف انوا رما مر 
ً
 ابعين  و  ماال

 تاح االتراع لشف حين الوصول رلى الدولةع وعاف     حقو هم في وج  اإل  ا يين والتجار  و لى الرغم 

م   ن االتراع يمت  ذركم  اتي رسمًياع لك  في ايمارسة العمشية ظل خاضًعا لهيمنة ا حاب  وحتى لو 

عض التعبير    م الب الف حين ومصا حهمع فشم يك        مشية رسم النياسات الداخشية ل تراع ب

ل تراع النش ة   عل صانعي  رارات ا ح ومة يقبشون ذبرنامج ع وكان  مردوعية سش ات االتراع جشية 

لم يترول اتراع الف حين رلى نا ل يشارجة الف حين العرييةع ال في ا حياة النياسية وال في الت ور »جًداع و

ع و د ظل مر وًما ة تصاع   وجص يعة لشنظام م  األ لىع ف الًبا ما كان  رضة لشبقرطاال -االجتماعي 

  في ا خ صةع اتراع الف حين ج يره مما آلعرف ذاينظمات  47 «بعدوى املحنوبية والنز ة الشخصانية

 الشعبيةع هو جهال يمثل الدولة ذين الف حينع  جثر مما يمثل الف حين لدى الدولة 

 

 الريفية والتحدي اًلجتماعي وانخراط الفالحين  السياسات

يدرف هنيبوش في هذا الفصل  دًعا م  القرى والبشدات وت ش ل حاب البعث فيها منذ خمني يات 

القرن العشري ع ويقدمها حاالت مشخصة ما آلع ي البرث والكتاب  يمة  شمية  جبرع ويظهر  ن معرفت  

 ذالريف النور  هي معرفة  ميقة  

 جم م  مدينة حمص في من قة تشكخ   25 رية منيرية  لى بعد  -

  رية القشمونع ويبدو  نها عير   ية   -

 ين  رب الشيخ ذدر في مرافظة طرطوف   رية في جبال العشوي -

 القرية العشوية الناحشية  لى  طراف مدينة ال   ية   -

  رية حوران رلى الشمال م  مدينة عر ا  -
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 جم م  مدينة النويداء   5  رية الدرول تق   لى بعد -

  رى ال وطة الث ث   -

  رية  لى  طراف ال وطة  رب مرج النش ان   -

 جم رلى ا  نوب ال ربي م  حشب  20 رية حشب تق   لى بعد  -

  رية الر ة منتوطنة  لى ضفاف نهر الفرات   -

قاذ ت م   شخاص ا تمد هنيبوش في  رض  لهذه القرى  لى ليارات ميدانية  ام بها رلى هذه القرىع وم

منهاع وا تمد عراسات  جراها آخرونع و دم صورة حّية ألوضاع هذه القرىع وعخول البعث رليها في 

 خمني يات القرن العشري ع والت يرات التس طر ت  شيها ذين خمني يات القرن العشري  وسبعي يات   

  ولكنس  ظ   ن  48 «ي ذ يوًيا ن البعث  د اخترق امل تم  الريف»ي شق هنيبوش حكًما  اًما مفاعه 

 رية سوريةع فصعوع البعث جاء خ ل  13هنيبوش  د جانب الصواب بهذا ا حكم الذ  آلعاله ذأمثشة م  

فقط ثم خبا عوره  ذذلك يصعب رط ق حكم  ام ذأن البعث  اخترق  1958رلى  1954ذي  سنوات م  سنة 

اطًئاع وكأن لشبعث جذوره القوية العميقة في امل تم  امل تم  النور  ذ يوًيا ع ويع ي هينيبوش ان باً ا خ

  د نجح استناًعا رلى هذه ا  ذور   1963النور ع وبخاصة الريفع و ن انق ب آ ار/ مارف 

 وهنا خ صة لقريتين منهما:

 

 قرية جبال العلويين قرب بلدة الشيخ بدر

ع  49 «كانوا فعشًيا منفصشين    ذاقي سورية»هذه القرية نمو ًجا     رى العشويين الذي   يقدم هنيبوش 

وكان  تخي  يشايخهم في تنظيم حياتهم في جبالهم النائيات ا خاليات م  ايدارف وال ر ات وا خدمات  

  و د  50 «لهذا امل تم ع االض هاع النياكيس واالست  ل اال تصاع  الفقر ال بيعيو د  ضيف رلى »

ش الفرنسيس  يام االنتداب  و د عخل التنييس رلى القرية مبكًرا منذ عفعهم فقرهم رلى االنتناب رلى ا  ي

 ا خمني ياتع ر   خذ شبابها ذاالنتناب رلى األحااب النياسية الراعي الية ذما فيها البعث  

كان  1970ذد ت  حوال القرية تت ير م  عخول ايدارف والتعشيم وشق ال ر ات  وفي  ام  1963بعد 

طبقة متوس ة »القرية يدرسون في ا  امعةع و د خشق التعشيم وعخول ا ح ومة  ثمانية  شر م   ذناء

جديدة م  ايوظفينع خارج اإلطار التقشيد  لشمشايخ  ثم نما الق اع النقد  الر سمالي الص ير في القريةع 
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ارة ونشأت مر ت ذي  سش  استه جيةع وبد ت حافشة لنقل الركاب وعّراسة للحبوب ومعصرة لشايتون ومج

ومخبز ياوع طبقة ايوظفين ا  دع ذا خبزع وتفكك  الرواذط العائشية القديمة في القرية العشويةع و صبح 

الاواج م  غير األ ارب شائًعاع وتراج  الشعور ذاالنتماء لشعشيرة خ ل النتينياتع ولكن   اع لشنمو بعد 

ييل ذاتجاه  ذول العشائرية رلى ر  رن النياسات العشوية الداخشية في ظل األسد  د  شب  ا 1970

ا في ا  يش  51 «نموها
ً
وا حقيقة  ن  م  خ ل ا حاب وا  يش »ع وصار الاوج ايفيل لفتيات القرية ضاذ 

 د  صبح ا  بلع ذما في  هذه القريةع شيًئا آلشب  حوض التفريخ ألصحاب االمتيال الذي  سي ونون م  

   52 «النخبة

فقد كان الف حون »القرية هو ذمنزلة تقويم لشريف العشو   موًماع  ي شق هنيبوش تقويًما لوض  هذه

ناجحين ذصورة فريدة في ترجمة التعشيم رلى عخول مه  في الدولة جما في لل يش  وم  حالها كإحدى ايناطق 

شديدة التخشفع انتقش  رلى من قة شديدة التعبئة االجتما يةع وم  كونها في  سفل الهي ل التنظيمس رلى 

 لشارا ة م
ً
عقٍل للحاب ا حاجم وحوض تفريخ النخبة  لى اينتوى الوطنسع و د كان  الت اليف رهماال

  حياة امل تم 
ً
    53 «وتع ي 

 

 قرية في الرقة على ضفاف الفرات 

ر النظام القبلي القديم ذدخول الر سمالية وتدخل الدولة في الننوات ال حقات ل ستق ل مباشرةع  ُعّمِ

والنبب عخول لرا ة الق   وعخول مضخات اياء و نواتها وا  رارات والتجار واينتثمري  م  حشبع 

نما ماار و الق  ع وحش  النيارة مرل ا  ملع وبد   دوم  مالة م  خارج اين قة م  غرب سورية  و 

ونم  ثرواتهمع فتردوا سش ة شيخ القبيشة  و العشيرةع واستخدموا  موالهم لشتظاهر ينح  نفنهم منزلة 

في مواجهة شيوخ العشائر و صبح  غنياء الق   آلشترون البيوت في حشب والنيارات الفاخرةع وينفقون 

 ذبذخ  

والعشائر و غنياء الق   م  ا  اء األجبر م  في  هد البعث جّرع اإلص ح الاراعي شيوخ القبائل 

مشكياتهم و وتهم اال تصاعية والنياسية و       اتهم الناذقة ذالدولة  واست اع البعثيون ربعاع  ائشة 

ايشرف م  العفاعلة رلى خارج القريةع و صبح في القرية منظمة للحاب واتراع لشف حين ومنظمة لش ناء 

ّق   ناة م  الفرات لر   راضيس ا  معيةع وا تني  مضخة ماء لل معية وتعشيم  فيل وطرق  فيلع 
ُ
وش

 لى الشريرة الدنيا األجثر  -1970و 1966خصوًصا ذين -وجراران    طريق ايصرف الاراعي  ورجا البعث 

فقًراع و د انتهى اذ  ذائ  ا خيار ايتجول في الر ة سكرتيًرا للحابع واذ  ا خاعم الناذق لدى شيوخ 
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د ان رئيًنا يكتب الف حين في ا حاب  ولك   لى الرغم م   ن العائ ت ايني رة الناذقة فقدت الف

   1970سش تها املحشيةع رال  ن هذه العائ ت استعاعت    اتها م  البيرو راطية ا  ديدةع وبخاصة بعد 

في مجالس جشب  هد األسد انفتاًحا لشنخبة القديمةع وتم انتخاب  فراع النخب القديمة »

 فيصل الهويد  رئيس العفاعلةع انتخب نائًبا في البريان  ام  54 «املحافظات
ً
ع وعخل  ذناء 1978ع مث 

ايشرف ايتعشمين رلى حاب البعثع و د سعوا المت اء البعث لترقيق مصا حهم  ويقدم هنيبوش مثالين 

ن والرفيق  مر م   ائشة    شخصين م   ائشة ايشرف الذي  امت و ا حابع م  مثل الرفيق حني

لعمر عور في تعبيد ال رق في القريةع وتخصيص ذاص لشنقلع ورنشاء جمعية استه جيةع  ايشرفع وكان

عمج  البيرو راطية وتوس  ا خدمات القرية »وتعويض    األراضيس التس صاعرتها رعارة حوض الفرات  

الر ة وال بقة وسد الفرات ورنشاء هيئات  ع وبخاصة في من قة 55 «ذالدولة والنوق  جثر م     و   مضيى

ومصان  وماارع ح ومية م  مشروع ت وير حوض الفرات  ووصش  الكهرباء رلى القرية ومياه األناذيب 

  
ّ
النظيفة وعخش  الث جات والتشفايونات رلى البيوتع وانتشرت عكاجين فيها سش  استه جية جثيرةع وحش

 م  ال ي ي
ً
  النيارة مرل ا  مل وا حمار وا حصان  ايناج  اإلسمنتية ذدال

ّ
 ةع وحش

ا ترن تنامي حيور الدولة »لك  ربط القرية ذالدولة جعشها تبتلى ذالبيرو راطية ا ح ومية غير الكفيةع و

  «ذ شاطات فاسدةع حيث آلنعى ايوظفون ا ح وميون رلى استخدام ايشكية العامة لشمصلحة ا خاصة

    شخص ي
ً
دعى  نهار جرالة  يوضح  ن الر سمالية استمرت تاعهر في فجوات ويقدم هنيبوش مثاال

 الدولة 

 

ا: تحول القرية السورية في ظل البعث   سابعا

ب ض النظر    فرضها م  العاصمةع كان لها جذور  وية في القرى حتى  بل  ن تتنشم  عرن البعثية»

النش ةع وكان حيور البعث  سبق و  مق في  رى األ شيات من  م  القرى الن ية  ولهذا ليس م  

   وي رح هنيبوش  56 «اينت رب  ن النخبة القومية تألف  بش ل غير متناسب م  رجال تشك اين قة

ما الذ  يفنر  درة البعث  لى ارتباط  ذالقرويين؟  ويقدم مجمو ة العوامل التس تفنر هذه  النؤال:

القدرةع ويجمشها ذاألوضاع االجتما ية وصراع الف ح واإل  اع و حوال االست  ل واالض هاع الذ   انوهع 

 تماع  لى الشبابع وسي رة ايدينة  لى الريفع وع م صراع الف حين الفقراء ضد النخب التقشيدية واال 

وتنفيذ اإلص ح الاراعيع وتقديم القروض ورنشاء ال رق وايدارف ومد اياء والكهرباء لشريفع و د جعش  

رجراءات البعث القرية ذراجة   ل رلى ايدينة والقروض والتجار وخدماتهم لتنويق املحصوالت ورب هم 
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وبخاصة منذ -ض سي رت ع و د استخدم البعث ذالدولةع واألسشوب الشي ينس الذ  استخدم  البعث لفر 

ا في تكريس نفن ع و د است ا   العائ ت التقشيدية ر اعة التكّيف  -جاء حافظ األسد
ً
وسائل   ل ت رف

م  نظام األسد  و  ام البعث منظمات للحاب واتراع الف حين واتراع ال ناء وتعاونيات خدمية في كل 

قوى التقشيدية واإلخوان اينشمين م  تأسيس  وة لها في الريف  ريةع كشها سا دت سش ت  في من  ال

  ايدن م   1982النور   لذا ان شق  احتجاجات اإلخوان حتى 

  57 «كان  فترة النبعي يات ذمعنى ما فترة تمدي  القرية حيث وصل العديد م  ميزات ايدينة رلى القرية»

  فقد  سهم  اإلص حات االجتما ية وسياسة الدولة في النتينيات والنبعي يات في ت وير الريف وعمج  

مَّ –ذايدينة ورب   ذالدولة ومؤسناتهاع ولكن  جعل الريف آلعتمد  لى الدولة وبيرو راطيتها ويعاني 
َ
 -م  ث

ل  بًئا متز 
ّ
ايًدا  لى كاهل الف حع فترول م  فناعها وخصوًصا منذ الثماني ياتع ر   صبر  الدولة تمث

 عا م لشنش ة رلى معاٍع لهاع ر  لم تقدم الدولة    جديد لشريف منذ الثماني يات 

لم تؤع رص حات النظام رلى ترّول جذر  »وفي تقويم رجمالي لنياسة سش ة البعثع يرى هنيبوش  ن  

عاونيات التس  نشأها النظام هشةع والقيم ع وبقي  ايشكيات ايتوس ة وبقي  الت 58 «في الترجيب االجتماعي

التعاونية لم ت رف في  هل الريفع ولم تصبح التعاونيات  عاة لتراجم ر سماليع و د افتقر الق اع التعاوني 

الدينامي رلى عف  تراجم ر ف ايال والنموع وُرّوج مفهوم س حي لأليديولوجية االشتراجية  لى  نها تعنس 

رلى ايوارع ا ح ومية  و عى تدخل عولة ذيرو راطية ومجتم  تختشط في  ثقافة  مرض حق شعبس في الوصول 

القراذة ما  بل الر سمالية واألخ  يات الر سمالية رلى نمو الفناع ومباعلة القاعة النياسيين سش  الق اع 

ضر ايدن ورلى العام وخدمات  ذالد م   و د  عى اندماج الريف ذايدينة رلى ه رة واسعة م  الريف رلى حوا

 ه رات خارجية وبخاصة رلى ا خشيج لشعمل  

 شيى الرغم م  غنى ما  دم  هنيبوش م  ترشيل لنياسات الدولة الشمولية البعثيةع فشم يدرف  لى 

نرو واٍف جمشة م  النياسات واإلجراءات وايؤسنات التس  سهم  رسهامات رئينة في ذناء الدولة 

س ذايؤسنات ا  ماهيرية مثل عور نقاذات العمال والنقاذات ايهنية الشمولية  فشم يرشل عور ما سم

ومنظمات ال ناء  وت رق  لى نرو  اجل رلى تأسيس التعاونيات ومؤسنات اإل راض والبذار ومنح النماع 

وتنويق اينتجات في ذناء الدولة الشموليةع ولم يدرسها  لى نرو واٍف  ولم يدرف التعاونيات وتجربتها في 

يةع ومر  شيها مروًرا سريًعا  وبدا  ن  يخشط ذين التعاونيات ا خدمية واسعة االنتشار ومردوعة الدور سور 

في ايئة م  الق اع الاراعي  1والتأثيرع وتعاونيات الدولة اإلنتاجية التس كان  ثانوية ال تمثل سوى   ل م  

قياعات البعث في منتوى ايرجا وكان  فاششة ذامتيال  ولم يرشل  لى نرو كاٍف األصول الريفية ل

واملحافظات وايناطق  لم يرشل األصول الريفية لل يش واألم ع ولم يرشل  لى نرو واٍف الترجيبة ال ائفية 

لشنظام واستخدام  لهاع وهي سمة رئينةع ولم يرشل استخدام  لشدي  ولشعشائريةع ولم يرشل سياسات  
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يعية جديدة مرل الر سمالية القديمة األجثر رنتاجية  وهذه كشها اال تصاعية إل اعة ذناء ر سمالية سورية ر 

سياسات  ّعت عوًرا حاسًما في تأسيس الدولة الشمولية  ذل جيف يمك  فهم الدولة الشمولية م  عون 

ترشيل  ميق لدور األم ع وم  عون ترشيل سياسة مصاعرة ا حريات العامةع وهي النمة األهم لشدولة 

ذد م  اال تراف ذأن تناول هذه ايوضو ات الواسعة التس تكمل صورة البعث الشمولي  ولك  ال الشمولية 

 تت شب جتاًذا آخر 

ذدا لي  ن هنيبوش  د ذالغ في  ّد سش ة البعث سش ة الريف وسش ة ف حينع و ن  آلعكس مصا ح 

عيناتع فمنذ الف حين ذركم األصول الريفية لشنخبة ا حاجمةع وحتى لو  كس هذه ايصا ح حتى النب

سش ة األسد منفرًعاع ترول  واتخذت منحًى  1970الثماني يات ترول  سش ة البعث التس  صبر  منذ 

آخر مراذًيا لر سمالية مدي ية ريعية كّون  النخبة ا حاجمة ا  اء األ وى فيهاع و عت سياسات البعث رلى 

دينة ورلى خارج سورية لشعمل  و اله رة رفقار الريف وتخريب مصاعر ايياهع فتزايدت ه رة الريف رلى اي

الدائمة  و لى الرغم م   ن األسد سعى الستدراك  لك ذداية التنعي يات وطبق سياسات تد م الريفع 

ولك  سر ان ما تأكش  هذه النياساتع وسر ان ما ترول الريف رلى معاع لنش ة البعث  و د كان م  

نما و ف  ايدينة وال بقات الوس ى وال نية رلى جانب م  الريفع ذي 2011ال ف   ن تن شق انتفاضة 

نظام األسدع بعكس صدام سبعي يات القرن العشري ع ر  ان شق  االحتجاجات م  ايدينةع وبخاصة 

حماة وحمص وحشبع ذينما و ف الريف رلى جانب نظام األسد  و لى الرغم م   ن هنيبوش  د مر  لى هذه 

   مق  الفكرةع ولكنها كان  تنترق من 
ً
 ترشي 

 

 تجربة البعث إلىنظرة عامة 

حكم مش ي رئاكيس  ام  سش ت   لى فريق طائفي م  رفاق الن ح »يقّوم هنيبوش حكم حافظ  سد ذأن  

ايقربينع وتشكيل شبكة م  العشويين التابعين وايوالين شخصًيا في مراجا  مة الدولةع ذريث  صبح كل 

لم تك  »ع ويرى  ن سياسات األسد  59 «والتنامح م  الفناع ذين الصفوةمنهم مد وًما ذتولي  الر اية 

منألة لبائ ية فئوية وطائفية حصًرا  ولم تنتند سش ة فريق األسد  لى امل تم  ذبناطة  لى تيام  

األ شية وشب ات الابائ يةع ذل  لى حكم   لى ث ث مؤسنات رئينية في الدولة وهي ا  يش وبيرو راطية 

ظل األسدع صاغ »   ففي  60 «لة ا حاب التس عمج م  خ لها النظام عائرة جماهيرية وسي ر  شيهاالدولة وآ

   61 «ا  يش جهال األم  القومي الذ  حول سورية م  ضحية ملحي ها الدولي رلى ال ب جبير
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 و ي بغي  دم النظر رلى صعوع البعث  لى  ن  مجرع تجل لشديكتاتورية العنكرية والصراع ال ائفيع »

حتى اختراق ال بقة ايتوس ةع رغم  ن جمي  هذه العناصر م ونات في ايايج ايعقد لشقوى التس  نتجت   ر  

ال يمك  فهم  رال جنتيجة أللمة اجتما ية تمتد جذورها في الترجيبة االجتما ية لنورية  بل ا حداثة 

 حاب البعثع فشم تبن سورية  دية البابالتقشي  لقد فتح فشل النخبة ا  ديد واندماجها في النظام العايي 

 رستقراطية راسخة  صيشة  اعرة  لى عمج الدولة وامل تم : ر  فشش  نخب عول االستعمار ايوروثة رلى حد 

   62 «جبيرع في ترسيخ  سس مرشية  وية في الريف

فقد كان  سورية تعاني انقناًما جبيًرا ذين النخبة النائدة  ات الثروة والنش ة في ايدنع وطبقة 

الف حين ورجال القبائل في مجتمعاتهم األذوية  و د فشش  النخب ايني رة في وض   ا دة لشترديث 

ية بنبب اينتدامع و د تواجه  النخب ايني رة م  طبقة متوس ة جديدة التس  صبر  راعي ال

رخفا ات النظام ايتمرجا في ايدينةع وينتنزف خيرات الريف ونمو نخبة ريفية راعي الية منذ ا خمني يات 

 آلنارية توجه  لشترالف م  الف حينع ولك  لم يردث في سورية ثورة ف حية ذل ثورة م  فوق  

يديةع ما جعل يرشل هنيبوش هشاشة امل تم  وهشاشة مؤسنات النش ةع وضعف ال بقات التقش

ع ثم رن  يرشل حاب البعث رلى حاب ل  جذور ووجوع و وة وتنظيمع و ن  اخترق 
ً
خنارتها  مًرا مرتم 

م  االستفاعة م  تشك ا  ذورع  1963ع وبخاصة امل تم  الريفيع ما مكن  بعد انق ب 1963امل تم   بل 

انق ب  نكر ع  و استي ء طائفي  لى كان  جثر ذكثير م  مجرع  1963آ ار »وم  اخترا   لشمجتم   و ن 

كان الهدف م  النظام ا  ديد  بعد ذكثير م  التفخيم ال ائفي  و العنكر   وفي ا حقيقة »ع و  63 «النش ة

   64 «كان   يديولوجية القومية الشعبوية ايت رفة انع اًسا حقيقًيا   ذوره في شرائح جبيرة م  امل تم 

ف  سش ة البعث م  
ّ
الف اليباط وايثقفين الثوريين والف حينع    البناعق والعقول تر»فقد تأل

ا  يوًيا النق ب »ع ورن  65 «واألر ام
ً
  ورن  66 «1963التعبئة ايناهية لشنظام في ا خمنينات ش ش  شرط

انق ب االستي ء  لى النش ة كان ثمرة لشثورة م  األسفلع فالقوى التس ولدتها هذه الثورة عمج  في ما 

    67 «الثورة م  فوق التس تشتها»النظام    طريق بعد 

ا ن رن نق ة ضعف النظام  جعب آخيل  تكم  في الفشل في مأسنة تعا ب القياعةع ف ل حالة حتى 

ب األسد   حب  
ّ
بعنف  نكر ع وتنذر ذفعل  لك ثانية بعد األسد  و د ترقق  مخاوف هنيبوشع فقد رت

ع  ظهر النظام القشيل م  »  2011ا وض   ساف انتفاضة م 2000التوريث لولده بعد وفات  سنة 
ً
رجماال
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القدرة  لى احتواء امل تم  ا حير  سياسًياع وبقي  ال بقات القديمة العشيا والوس ى وجماهير األحياء 

   68 «التقشيدية تشعر ذا حرمان م  ا حقوق النياسية

ة الدولة ومنافعها  ألن التهديد األخ ر في  هد البعثع  صبر  الابائ ية النبيل رلى الدخول في  نظم»

 هذا األخير رلى 
ً
لبقاء النظام هو احتمال انق ب  نكر  فاألولوية األولى لشنظام هي ررضاء ا  يش مروال

 صبح الق اع العام وسيشة لني رة الدولة  لى اال تصاع وترويل جاء جبير م  »ع  و 69 « وة  ات امتيال

والصنا ةع األمر الذ   طشق شرارة التوس  اال تصاع ع وجذلك  عاة ل نتخاب  االستتمار رلى الب ية الترتية

النياكيس واحتواء ا الف م   فراع ال بقة ايتوس ة العامشة الذي  اجتنبوا ذذلك حصة معينة م  نظام 

ولوجية التجربة االشتراجية وصش  في آخر اي اف رلى نهايتها واستنفد النظام طا ات  األيدي»  و 70 «الدولة

ارتبط  بء »  و  71 «عون  ن يخشق مؤسنة ا تصاعية  اعرة  لى البقاء ويمك   ن ت ون ذديشة لشر سمالية

   72 «عولة األم  الوطنس ذالر اية والفناع الذ  يبدع ايوارع ال لمة ل ستثمار

 يلخص هنيبوش مراحل ت ور عولة البعث النور  جما يأتي: 

   طريق انق ب استخدم األيديولوجيا  صرا ات م  استي ء  لى النش ة  1963بعد   1

 العنكريين   

 ترول ذاتجاه استبداع شعبس ونظام لي ينس ورجراءات اجتما ية  ميقة   1965-7019  2

 رئاسة استبداعية منتندة رلى نواة نخبة ت ون  م  ا حاب والبنى البيرو راطية   1970-1975  3

  شوية حولها  لى حناب ا حاب ومؤسنات الدولة  تنظيم ايشكية الرئاسية ونواة  1976-1989  4

 -رحياء اال تصاع ا خاص-توج  مرافظع تو ف الترول االشتراكيع ذناء نظام  منس  1970بعد   5

وترول -التنامح م  نمو تفاوت تولي  الثروةع والتنامح م  الفناعع وتاايد  م  اليمين والينار 

  الشعبس رلى الت ور الر سمالي م  استمرار التوج  والعوعة   -الدولة  خدمة البرجوالية ا  ديدة

في الثماني يات نظام مش ي رئاكيس  ومي يد م  ا  يش والبيرو راطية م  حاب جماهير ع نمو نظام   6

 طبقي جديد يرتو   لى ذرجوالية عولة جديدة  

 في آخر األمر  صبح النظام غير  اعر  لى ر اعة ت وي  نفن     7

  

                                                           
  480صهنيبوشع   68 
  481صهنيبوشع   69 
  482صهنيبوشع   70 
  482صهنيبوشع   71 
  483صهنيبوشع   72 






	أولًا: خلاصة نظرية
	أزمة النظام التقليدي

	ثانيًا: تشكل نظام البعث والاستيلاء على السلطة
	طرائق مقاومة بقايا السلطة القديمة

	ثالثًا: الصراعات داخل سلطة البعث
	توطيد سلطة البعث

	رابعًا: كيف رأى هنيبوش شخصية حافظ الأسد؟
	خامسًا- أعمدة السلطة في الدولة: الجيش، الحزب، البيروقراطية
	أ. الجيش ومعه الأمن
	ب. حزب البعث
	ج. الدور السياسي للبيروقراطية

	سادسًا: ربط الدولة بالمجتمع، حالة اتحاد الفلاحين
	السياسات الريفية والتحدي الاجتماعي وانخراط الفلاحين
	قرية جبال العلويين قرب بلدة الشيخ بدر
	قرية في الرقة على ضفاف الفرات

	سابعًا: تحول القرية السورية في ظل البعث
	نظرة عامة إلى تجربة البعث

