


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص تنفيذي

يحاول البحث فهم أســباب فشــل التجربة الليبرالية التي كانت مبشــرة بعد االســتقالل بالعودة إلى أواخر العهد 
 إلــى االســتقالل وتشــكل نخبــة مدينيــة ظلــت تمثــل العًبــا أساســًيا 

ً
العثمانــي، مــروًرا باالنتــداب الفرن�ســي، وصــوال

لعقــود بعــد االســتقالل، علــى الرغــم مــن مزاحمــة فاعليــن اجتماعييــن آخريــن لهــا بعــد االســتقالل، وحرمانهــا مــن 
االســتئثار بالســلطة والنفــوذ.

يبــدأ البحــث بتمهيــد يتضمــن رأي الباحــث فــي بعــض النظريــات الســائدة ومــا يعتورهــا مــن قصــور فــي محاوالتهــا 
تفســير فشــل دول ومجتمعات املشــرق في االنتقال إلى الحداثة، إضافة إلى اإلشــارة إلى بعض املقوالت التي طاملا 
مات بينما هي موضع أخذ ورد وإعادة نظر، ثم ينتقل إلى إلقاء نظرة على املشهد السوري، منذ أواخر 

ّ
ُعّدت مسل

 إلــى االســتقالل، موضًحــا جــدل البنيــة والتكويــن للنخبــة املدينيــة عبــر املراحــل املذكــورة، 
ً

العهــد العثمانــي وصــوال
كما يسلط الضوء على سمات هذه النخبة املدينية التي لم تجرب تغييًرا حقيقًيا لثقافتها السياسية قبل نهاية 

الحــرب العامليــة الثانيــة، وإن طــرأ علــى هــذه الثقافــة تغييــرات شــكلية ال تمــّس الجوهــر.

ثــم ينتقــل البحــث إلــى الفتــرة الفاصلــة بيــن االســتقالل والوحــدة الســورية املصريــة، وهــي الفتــرة التــي شــهدت 
حضــور العبيــن فاعليــن فــي الســاحة الســورية، لــكل منهــم توجهــه ورؤيتــه ملــا ينبغــي أن تكــون عليــه الدولــة واملجتمع 
السوريان، وما لزم عن االستقطاب بين الفاعلين من لواذ فئة من هؤالء الفاعلين إلى الركن القوي الذي كان 

يمثلــه عبــد الناصــر، وإبــرام اتفــاق الوحــدة الســورية املصريــة.

يتعرض البحث بعدها إلى تجربة الوحدة وممارسات مسؤولي الوحدة، وما سببته من ردات فعل، وما أحدثته 
 إلــى االنفصــال. ويعــرج الباحــث بعدهــا علــى فتــرة االنفصــال، 

ً
مــن تكريــس لــإرث االســتبدادي الشــعبوي وصــوال

وأهم األحداث التي شهدتها هذه الفترة، وما جرى فيها من محاوالت قيادة املرحلة لتكريس نظام سيا�سي ليبرالي 
ف أسباب 

ّ
ديمقراطي، ولكن بأدوات استبدادية موروثة من التجربة السابقة. ثم يخلص الباحث إلى نتائج تكث

إجهــاض التجربــة الليبراليــة الســورية، ومــا يمكــن أن يســتفاد منهــا مــن دروس للمســتقبل. 
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مقدمة

كان إجهــاض التجربــة الليبراليــة الســورية أحــد األســباب التــي مّهــدت لنشــوء نظــام الســلطوية الشــعبوية البعثــي 
الســوري. فاألخيــر اســتفاد مــن فشــل التجربــة الليبراليــة الرائــدة، ومــا تالهــا مــن تجربــة الوحــدة مــع مصــر، فــي 
معرفة معوقات تكريس نظامه الشعبوي، وفهم الدروس جيًدا. لفهم ذلك؛ ال بد من فهم العامل األكثر أهمية 
فــي التجربــة الليبراليــة الســورية، وهــو خيــارات الفاعليــن السياســيين االســتراتيجية وعواقــب هــذه الخيــارات. 
فالتجربة الليبرالية الوليدة في سورية لم تجهض بسبب ظروف بنيوية فحسب، وإنما بسبب عامل أكثر أهمية 
هو خيارات استراتيجية لفاعلين سياسيين، وقد كان فشلها )الذي تتحمل كل األطراف الفاعلة مسؤولية عنه 

 ممهــًدا لنظــام الســلطوية الشــعبوية البعثــي.
ً

علــى درجــات متفاوتــة( عامــال
ا منهــا 

ً
فالبرجوازيــة املدينيــة التــي تحالفــت مــع ممثلــي العمــال والفالحيــن فــي البدايــة قــد نحــت هــذا املنحــى، إدراك

أن التحــول مــن اقتصــاد زراعــي إلــى اقتصــاد صناعــي، وتحقيــق معــدالت التنميــة االقتصاديــة املعقولــة، ال يمكــن 
أن يتحققــا مــن دون االســتناد إلــى وقــود هــذا التحــول وهــذه التنميــة، وهــم العمــال والفالحــون. ولكــن راديكاليــة 
اإلصالحييــن مــن ممثلــي هــؤالء، وذهابهــم بعيــًدا فــي مطالبهــم اإلصالحيــة، هــدد مواقــع البرجوازيــة التــي ال تقبــل 
االنزيــاح مــن موقــع املتبــوع إلــى موقــع التابــع، وهــو مــا جعلهــا تفــّض تحالفهــا مــع ممثلــي العمــال والفالحيــن، وتغّيــر 
اصطفافها بالتحالف مع مالك األرض، وهم الخصم املوضوعي للطبقات الكادحة. وقد أحدث هذا استقطاًبا 
في الحياة السياسية، وجد من يكسره بلجوء العسكر إلى ركن قوي، هو نظام عبد الناصر الذي أّسس في تجربة 
الوحــدة نظاًمــا ســلطوًيا رخــًوا مّهــد ملــن اســتفاد مــن التجربــة أن يؤســس لنظــام الســلطوية الصلبــة عــام 1963، 
وأن يتخــذ شــكله األكثــر قتامــة فــي نظــام األســد بعــد فتــرة انفصــال حاولــت تأســيس الليبراليــة بــأدوات اســتبدادية 

موروثــة مــن عهــد الوحــدة.
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مشكلة البحث

إن إجهاض التجربة الليبرالية البرملانية السورية في سورية الخمسينيات ال تتحمل مسؤوليته فئة دون أخرى، 
 إلــى الفتــرة الفاصلــة بيــن 

ً
وإنمــا يعــزى إلــى ظــروف موضوعيــة وبنــى مؤسســية تكونــت عبــر ســيرورة تاريخيــة، وصــوال

االســتقالل وحكــم البعــث. تدخــل فــي تفاعــل جدلــي مــع خيــارات فاعليــن تحــّول ممكنــات الظــروف إلــى واقــع.

فرضيات البحث

ل سمات البنية الداخلية إطاًرا يشرط أي أثر خارجي، ويرسم حدود تأثيره في إعاقة االنتقال إلى 	 
ّ
تمث

نظام سيا�سي بحكم ديمقراطي دستوري، وإلى مجتمع ليبرالي يحقق لألفراد والجماعات حقوقهم 
األساسية.

 أساسًيا، يتفاعل جدلًيا مع الظروف املوضوعية في منع 	 
ً

تمثل خيارات الفاعلين السياسيين عامال
أو تعزيز محاوالت االنتقال من بنية متخلفة إلى أخرى أكثر تطوًرا. 

أهداف البحث

 إلــى االســتقالل، 	 
ً

فهــم كيفيــة تشــكل النخبــة املدينيــة الســورية، منــذ أواخــر العهــد العثمانــي وصــوال
والســمات األساســية لســلوكها السيا�ســي.

تســليط الضــوء علــى املشــهد الســوري إبــان االســتقالل، والعالقــات بيــن الفاعليــن االجتماعييــن 	 
 إلــى قيــام الوحــدة الســورية املصريــة.

ً
األساســيين فيــه، وصــوال

فهم التغيرات التي أحدثتها تجربة الوحدة ودورها في تكريس اإلرث الشعبوي االستبدادي.	 

توضيح أسباب فشل تجربة االنفصال في تكريس الحريات الليبرالية والنظام الديمقراطي.	 

منهج البحث

استخدم الباحث منهجين:
املنهج التاريخي من أجل فهم ما جرى في الفترة املدروسة في ضوء ما سبق.	 

املنهج الوصفي التحليلي من أجل مقاربة خيارات الفاعلين ودورها األسا�سي في املآالت.	 
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تمهيد

يفّضل عدد من الباحثين حصر محاولة تتبع التجربة الليبرالية الســورية في فترٍة تمتد من االســتقالل إلى تاريخ 
اســتيالء حــزب البعــث علــى الســلطة عــام 1963، وهــو تفضيــل لــه مــا يبــرره، بحســبان أن هــذه الفتــرة قــد شــهدت 
ازدهاًرا للحياة السياسية التعددية وحياة برملانية ومشاركة واسعة من قطاعات مختلفة في الحراك السيا�سي. 
ولكــن مــا يفــوت هــؤالء الباحثيــن وجــود بــذرة لليبراليــة فــي تاريــخ ســابق لهــذه الفتــرة، وأمــور أخــرى يمكــن إيجازهــا في 

مــا يلــي:
أن إرهاصــات الليبراليــة قــد ظهــرت جليــة فــي الدســتور الــذي أقــّره املؤتمــر العربــي الســوري فــي أيــار/ 	 

قــّر 
ُ
مايــو عــام 1919، والــذي دعــا إليــه امللــك فيصــل عقــب عودتــه مــن مؤتمــر باريــس للســالم. وقــد أ

الدستور عام 1920 بعد مداوالت بين النواب. وقد نصت مواده على الفصل بين السلطات، وعلى 
املســاواة بيــن املســلمين وغيــر املســلمين فــي ظــل القانــون وفــي حريــة املعتقــد، ولــم يشــر الدســتور إلــى 

الشــريعة اإلســالمية كمصــدر للتشــريع، وال إلــى الديــن اإلســالمي كديــن رســمي للمملكــة1. 

أن التقســيمات الطبقيــة تؤخــذ كمــا لــو كانــت ناجــزة متبلــورة، فُتصّنــف طبقــة مــا علــى أنهــا طبقــة 	 
 دون النظر إلى ضبط املفهوم الذي يؤدي ضبطه إلى االستنتاج أنها لم تكن تتصف 

ً
رأسمالية مثال

بســمات تؤهلهــا لتكــون طبقــة رأســمالية حقيقيــة.

أن مجتمــع املــدن لــم يكــن مجتمًعــا مدنًيــا يصلــح لوضعــه كمقابــل ملجتمــع الريــف، ثــم جــاء العســكر 	 
إلجهاضــه عبــر ترييــف املــدن؛ ألن مجتمــع املــدن، عنــد تمحيــص بنــاه، كان مجتمًعــا أهلًيــا، ال يختلــف 

فــي جوهــره عــن املجتمــع األهلــي فــي الريــف بمــا ال يســمح بافتــراض وجــود اختالفــات جوهريــة.

ومــا يجــدر التنبــه إليــه أن النغمــة الســائدة التــي تفســر الفشــل فــي تأســيس نظــام ليبرالــي يقــوم علــى حريــة الفــرد 
واحتــرام امللكيــة الخاصــة والــدور املحــدود لتدخــل الدولــة وســيادة القانــون، إن هــذه النغمــة تحــاول التســليم 
-فــي كثيــر مــن األحيــان- بمقولــة االســتعمار الــذي ســبب هــذا الفشــل، أو باالتــكاء علــى نظريــة االســتبداد الشــرقي2، 

ونظريــة نمــط اإلنتــاج اآلســيوي3، ونظريــة التبعيــة4. 
ولعل من الضروري في البداية اإلشارة إلى رفض الباحث االستناد إلى هذه النظريات لتفسير إجهاض التجربة؛ 
فنظرية االستبداد الشرقي تستبطن بطانة استشراقية واضحة تجوهر الشرقيين في جوهر ال يحول من تجلياته 
خضوعهــم الطبيعــي لالســتبداد وعــدم قابليتهــم لتمثــل مفهــوم حريــة الفــرد. كمــا أن هــذه النظريــة ونظريــة نمــط 
اإلنتــاج اآلســيوي تعــزوان الفشــل فــي االنتقــال إلــى الحداثــة -بوصفهــا إطــاًرا لليبراليــة وكلًيــا تمثــل الليبراليــة أحــد 

جزئياتــه- إلــى البنيــة الداخليــة، وليــس إلــى كيفيــة اســتبطان هــذه البنيــة للتأثيــر الخارجــي.

1.  إليزابيث ف. تومسون، رشيد رضا والدستور العربي السوري لعام 1920 كيف قوض االنتداب الفرن�سي الليبرالية السورية، ترجمة يسرى مرعي، معهد العالم للدراسات، 

https://bit.ly/3cQU7iK
2.  وهي تقوم على أن وجود األنهار، وتنظيم املياه في املجتمعات الشرقية مثل العراق ومصر والصين، يفرض وجود حاكم مستبد لتنظيم استخدام املياه ومنع التنازع بين 
ما يوجد أدنى النهر وأعاله، بحيث ال يستأثر من هو أعلى باملياه دون األدنى، وفكرة االجتماع الشرقي قائمة على التعاضد الجماعي بين البنى املؤسسية، كاألسرة والعشائر 

والقبائل الكبيرة، ومن ثم فإن فكرة اإلجماع، أو التماثل في الرأي هي أحد سمات تلك املجتمعات.
3.  تقوم هذه النظرية على افتراض أن هناك نمط إنتاج في بعض املجتمعات، الشرقية بالتحديد، يختلف عن نمط اإلنتاج العبودي وعن نمط اإلنتاج اإلقطاعي. وأهم ما 

ذي هو نمط اإلنتاج اآلسيوي، من وجهة نظر القائلين به، عن نمط اإلنتاج العبودي، أنه يتركب من مجموعة قرى مكتفية ذاتًيا، مع انعدام التبادل تقريًبا 
َّ
يميز هذا النمط، ال

تي تملك األرض من الناحية النظرية واملادية، وملوظفيها سلطة قهر فعلية. وتستولي أجهزة الدولة املركزية على الفائض في صورة الضريبة 
َّ
فيما بينها. والدولة )املستبدة( هي ال

أو الجزية الجماعية، فتصبح الدولة بموظفيها هي الطبقة املسَتِغلة. أما الفالحون فهم ليسوا عبيًدا لفرد ما، بل للدولة.
4.  وهي نظرية تقوم على فكرة ان املوارد تتدفق من دول األطراف الفقيرة إلى دول املركز الغنية مسببة زيادة في ثراء األخيرة على حساب األولى.
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وعلــى عكــس مــا تفعــل هاتــان النظريتــان، تعــزو نظريــة التبعيــة الفشــل إلــى العامــل الخارجــي الــذي فــرض علــى 
بلــدان املشــرق التموضــع فــي موضــع طرفــّي، وهــو أيًضــا تفســير يعانــي القصــور املذكــور ذاتــه. بمعنــى أن إلقــاء اللــوم 
علــى العامــل الخارجــي أو علــى جوهــر داخلــي ال يكفــي، مــن دون النظــر إلــى محــددات فــي البنيــة تؤطــر األثــر الخارجــي. 
كما أن االستعمار ال يستطيع التأثير من دون أن تشرط فعله قيود مجتمعية للمجتمع الذي يريد أن يؤثر فيه، 
وكذلــك القــرار السيا�ســي الــذي يصنعــه املســتبد، ال يمكــن لــه أن يحــدث تأثيــره مــن دون أن يكــون مقيــًدا بقيــود 

البنيــة املجتمعيــة الســائدة.
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قسم  الدراسات

- مالمح أساســية في املشــهد الســوري في الفترة الواقعة بين أواخر العهد العثماني 
ً

أول
وبدايــة الســتقالل

يمكــن القــول -مــن دون خشــية مــن وقــوع فــي محــذور التعســف فــي الحكــم- إن الثقافــة السياســية الســورية لــم 
تشــهد تغيــًرا جذرًيــا مــع ســقوط الخالفــة العثمانيــة ووقــوع البــالد تحــت الهيمنــة األوروبيــة بعــد الحــرب العامليــة 
األولــى، وإنمــا اســتمرت هــذه الثقافــة الســائدة ثالثــة عقــود تلــت انهيــار الخالفــة، ولــم تنقطــع اســتمراريتها إال بعــد 
الحــرب العامليــة الثانيــة. ولعــل القبــض علــى متغيــر واحــد، هــو فئــة النخبــة الســورية، كفيــٌل بجعــل هــذا الحكــم 
ا بشــكل وثيق بتكون هذه الثقافة السياســية.

ً
مشــفوًعا بالدليل؛ ألن تشــكل هذه النخبة السياســية كان مرتبط

هذه الثقافة السياسية كانت في القرن التاسع عشر مزيًجا من املمارسات اإلدارية العثمانية والتقاليد العربية 
والتأثيــرات الفكريــة واملاديــة األوروبيــة، كمــا كانــت حضريــة الطابــع لــم يظهــر فيهــا تأثيــر الريــف إال بعــد الحــرب 

العامليــة الثانيــة، بعــد دخــول الريــف كشــريك فــي صنــع السياســة الوطنيــة علــى نطــاق ملحــوظ.5

كانت هذه النخبة املذكورة آنًفا طوال العهد العثماني تمثل املستوى الثاني للسلطة الذي مثل مستواها األول 
الحاكــم العثمانــي الــذي احتــاج مــن أجــل التواصــل مــع املجتمــع املحلــي )الــذي كان هــذا الحاكــم غالًبــا يجهــل لغتــه 
وعاداته( إلى وســيط جســدته تلك النخبة التي أطلق على أفرادها اســم »األعيان«، وُســميت سياســتها »سياســة 
األعيــان«. هــذه السياســة التــي قامــت علــى صيغــة تــوازن بالغــة الدقــة بيــن مصالــح الحاكــم التــي ينــذر التفريــط 
بهــا بفقــدان املكانــة لديــه، ومصالــح املجتمــع التــي يعنــي إهمالهــا فقــدان علــة مكانــة هــؤالء األعيــان، وهــو مــا صبــغ 
التمــردات الحضريــة -طــوال القــرن التاســع عشــر- بالصبغــة اإلصالحيــة ال الثوريــة إال فــي حــاالت محــدودة، كان 

ــا كبيــًرا أو حــاول االنقــالب علــى األعيــان6.
ً
الحاكــم فيهــا قــد بلــغ مــن الضعــف مبلغ

ولكن هذه النخبة لم تكن متجانسة قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بل كانت مؤلفة من صنفين: 
األول العلمــاء واألشــراف مــن جهــة، ممــن أقامــوا فــي مراكــز املــدن الكبــرى كحــي ســاروجة فــي دمشــق، وقــد اســتمدوا 
سلطتهم من تاريخ طويل من السيطرة على األوقاف بسبب املكانة الدينية املوروثة، ومن الهيمنة على النشاط 
التجــاري؛ والثانــي رؤســاء الحاميــات العســكرية اإلنكشــارية الذيــن أطلــق عليهــم لقــب األغــوات والذيــن أقامــوا فــي 
ضواحــي املــدن آنــذاك، كحــي امليــدان فــي دمشــق والنيــرب فــي حلــب، والذيــن اســتمدوا ســلطتهم مــن قدرتهــم علــى 
تأميــن الحمايــة للقادميــن مــن األريــاف، وبعــض املجموعــات اإلثنيــة غيــر العربيــة، وبعــض قبائــل البــدو التي تفد إلى 
املدن في فصول معينة من السنة، ممن كانت توصد في وجوههم أبواب األحياء العريقة التي يقيم فيها الصنف 

األول مــن جهــة، ومــن ســيطرتهم علــى تجــارة الحبــوب والثــروة الحيوانيــة مــن جهــة أخــرى7.

وقــد اتســمت العالقــة بيــن هذيــن الصنفيــن بالعــداء وتوجــس الخيفــة، خصوًصــا مــن جانــب الصنــف األول الــذي 
رأى ممثلوه أن األغوات خطر كامن، وهم الحريصون -أّيما حرص- على الصيغ التصالحية التي ال تهدد مواقعهم، 
وإن كان هــذا العــداء قــد تحــول فــي ظــروف معينــة إلــى تحالــف ضــد الحاكــم، إذا بــدا ضعفــه الشــديد أو غالــى فــي 
قســوته8. ولكــن ســيرورة العالقــة واجهــت منعطًفــا فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، واندمــج هــذان 

5.  Richard T. Antoun; Donald Quataert, Syria: Society, Culture, and Polity, State University of New York Press, 1991, p. 13.
6.  Albert Hourani, “Ottoman Reform and the Politics of Notables taken from Richard T. Antoun; Donald Quataert, Syria: Society, Culture, 
and Polity, pp. 14-15
7.  Op.cit., p. 15.
8.  Ibid., pp. 15-16.
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التشــكيالن، وأصبحــا يمثــالن نخبــة متجانســة بســبب عوامــل عديــدة فرضهــا الســياق التاريخــي، منهــا االندمــاج 
التدريجي لسورية في االقتصاد الذي تهيمن عليه أوروبا في القرن التاسع عشر، خاصة بعد خمسينيات القرن 
التاســع عشــر. واإلصالح العثماني في فترة التنظيمات، الذي ســار جنًبا إلى جنب مع التوســع األوروبي في الشــرق 
األوســط. وكان مــن أهــم نتائجــه بــدء زحــف شــكل جديــد لدولــة ذات شــكل علمانــي أولــي، وتحديــث الجيــش الــذي 

مكــن الســلطنة مــن إحــكام قبضتهــا بصــورة أكبــر علــى املناطــق التــي كانــت خارجــة عــن نطــاق الســيطرة9.

وأصبــح لزاًمــا علــى القــادة العســكريين والعلمــاء واألشــراف أن يتكيفــوا مــع املنــاخ السيا�ســي الجديــد الــذي ظلــت 
 إذا تمكــن 

ً
فيــه الحاجــة إلــى الوســطاء قائمــة، ولكــن بصــورة مختلفــة عمــا ســبق، فقــد أصبــح الوســيط مقبــوال

مــن تعريــف نفســه باالرتبــاط بالدولــة التــي تغيــر شــكلها وتبدلــت سياســاتها. وهــو مــا دفــع الصنفيــن املذكوريــن إلــى 
الســعي لترســيخ أقدامهــم فــي مؤسســات الدولــة الحديثــة مــن جهــة، وتمكيــن النفــوذ عبــر اإلضافــة إلــى املنصــب 
الحكومــي الرفيــع اكتســاب ملكيــة خاصــة لــألرض، وخصوًصــا بعــد أن هزمــت الصناعــات التقليديــة فــي املواجهــة 
مــع الصناعــات األوربيــة التــي بــدأت بإغــراق الســوق املحليــة، وهــو مــا دفــع تجــار املــدن إلــى االســتثمار فــي األرض 
كوسيلة أكثر أمًنا، وهو ما استثمرته السلطنة بإرساء إطار قانوني للملكية الخاصة ينظم هذا الحق كما ينظم 
نها من االستمرار 

ّ
آلية الحصول على الضرائب من املالكين، وهي ضرائب تساهم في رفد خزانة السلطنة بما يمك

فــي مخططهــا التحديثــي10.

املنصب الحكومي وملكية األرض ظال ركنين يعضد أحدهما اآلخر حتى خمسينيات القرن العشرين.

ولقد اكتملت عملية االندماج بين الصنفين املشكلين للنخبة وتحولهما إلى نخبة متجانسة، بسبب عامل آخر 
تمثــل فــي تباطــؤ العلمــاء واألشــراف مــن املهيمنيــن علــى املؤسســة الدينيــة فــي االنخــراط فــي املؤسســات الحديثــة؛ 
بســبب عجزهــم عــن االنعتــاق مــن أســر املا�ســي مــن جهــة، وقــدرة القــادة العســكريين مــن التجــار علــى التكيــف مــع 
هذه املؤسسات واالنخراط فيها من دون تردد. وهنا حصل التحول الحقيقي إلى نخبة متجانسة حيث وجد كل 
طرف لدى اآلخر ما ينقصه؛ فقد بحث األغوات عن نسب عريق طاملا ُوصموا بأنهم ال يملكونه، وبحث األشراف 
والعلمــاء عــن ســبيل للوصــول إلــى األرض والحكومــة، وخصوًصــا بعــد أن بــدأت ســيطرتهم علــى املؤسســة الدينيــة 
والقانونيــة بالتــآكل بســبب زحــف الثقافــة العلمانيــة. وهــو نقــص لــدى كل طــرف تواطــأ كالهمــا علــى تعويضــه عــن 
طرق التزاوج بينهما، بعد أن رضخ العلماء واألشراف إلى ضرورة كسر عادة حصر التزاوج داخل حدود شبكاتهم 

العائلية11.

وقــد اكتســبت هــذه النخبــة الجديــدة خصائــص أخــرى ميزتهــا بصــورة حــادة عــن باقــي التشــكيالت االجتماعيــة، 
أهمهــا تبنــي الســلوك األرســتقراطي العثمانــي واكتســاب اللغــة التركيــة وارتــداء الــزي العثمانــي واالنتســاب إلــى 
معاهد إسطنبول لتلقي علوم اإلدارة؛ لكي تتمكن من إدارة مناطقها والعزوف عن تعلم العلوم العسكرية التي 
نظــر أفــراد هــذه النخبــة إليهــا علــى أنهــا مجــال ال يليــق بهــم، وهــو مــا ســاهم فــي تدهــور أوضاعهــم بعــد الحرب العاملية 

الثانيــة.

9.  Ibid.
10.  Ibid., pp. 16-17.
11.  Ibid.
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إذا اصطلحنا على تســمية هذه النخبة طبقة، بســبب تجانســها واســتنادها إلى قاعدة اقتصادية مشــتركة؛ فإن 
مــا ينبغــي تأكيــده أنهــا كانــت طبقــة بذاتهــا ولــم تكــن طبقــة لذاتهــا -بحســب تعبيــر ماركــس- وبيــان ذلــك أن أعضاءهــا 
لــم يستشــعروا قبــل الحــرب العامليــة الثانيــة أي تهديــد جــدي ملواقعهــم يدفعهــم إلــى صياغــة مصالحهــم املشــتركة 
كطبقــة، وظلــوا متربعيــن علــى مواقعهــم الرفيعــة فــي الســلطة إلــى أن بــدأت قــوى مناحــرة لســلطتهم -عشــية الحــرب 

العامليــة الثانيــة- فــي محاولــة تفكيــك قواعدهــم االجتماعيــة واإللقــاء بهــم خــارج مواقــع النفــوذ12.

 مــن عائــالت بــارزة 
ٌ
خالصــة القــول أنــه بحلــول الحــرب العامليــة األولــى تســنمت املواقــع العليــا فــي الســلطة نخبــة

تســتند إلــى ملكيــة األرض واملنصــب الحكومــي، وقــد اندمجــت نتيجــة عوامــل معينــة وكانــت تنهــج نهًجــا سياســًيا 
معيًنــا، وحمــل أعضاؤهــا نظــرة مشــتركة إلــى العالــم مكتســبة مــن املــزاج السيا�ســي الثقافــي االقتصــادي ألواخــر 

العهــد العثمانــي.

بعــد أن حــل نظــام االنتــداب محــل الحكــم العثمانــي، دفــع الســوريون عبــر ضرائــب غيــر مباشــرة وعبــر اإليــرادات 
الجمركيــة فواتيــر جيــش االحتــالل الفرن�ســي وتكاليــف اإلدارة الفرنســية، وعلــى الرغــم مــن أن عصبــة األمــم لــم 
تمنح الفرنسيين امتيازات خاصة في سورية فإنهم تجاهلوا ذلك، وكان اإلنفاق الحكومي يذهب في معظمه على 
األمــن والدفــاع ال علــى قطاعــات التنميــة كالتعليــم والزراعــة والصناعــة. ومــا زاد الطيــن بلــة أن العملــة الســورية 
كانت مرتبطة بالفرنك الفرن�سي، وهو ما انعكس في بؤس عاناه السوريون وتحديًدا ذوو الدخل الثابت؛ بسبب 

التقلبــات الكبيــرة للفرنــك خــالل العشــرينيات والثالثينيــات13.

وكما احتاج العثمانيون إلى وسطاء بينهم وبين املجتمع، احتاج الفرنسيون إلى وسطاء، ولكن الحكم الفرن�سي 
لــم يكــن يشــبه الحكــم العثمانــي الــذي حمــل إرث أربعــة قــرون وجمــع بينــه وبيــن املحكوميــن كثيــر مــن املشــتركات 
 عــن أنــه لــم يكــن شــرعًيا فــي نظــر األغلبيــة 

ً
التــي علــى رأســها الديــن والتقاليــد الدينيــة، أمــا الحكــم الفرن�ســي، ففضــال

وخصوًصا بســبب االدعاء بأنه حامي األقلية املســيحية، فقد عانى هشاشــة سياســية واقتصادية بعد الحرب، 
ولــم يكــن يملــك املــوارد الكافيــة لشــراء الــوالءات أو لتطويــر االقتصــاد، وقــد عمــل نظــام الحكــم الفرن�ســي علــى 
تحقيق مصالح الرأسمالي الفرن�سي قبل أي �سيء آخر، فتآكلت الصناعة السورية؛ بسبب املنافسة الفرنسية 
وتعــرض إنتــاج بعــض املــواد النتكاســة خطيــرة مــع تطويــر املــواد التركيبيــة فــي فرنســا ومناطــق أخــرى14. وممــا ســاهم 
فــي عــدم اســتقرار الحكــم الفرن�ســي سياســات اللعــب علــى التناقضــات بيــن الطوائــف، وتفضيــل األقليــات عبــر 

إجــراءات مــن أهمهــا تكويــن جيــوب معزولــة إدارًيــا لبعــض هــذه األقليــات15.

 كل هذا املشهد استثمره من يصلحون أن يكونوا وسطاء بين نظام االنتداب الذي يعاني عدم االستقرار وعدم 
الشــرعية وبيــن املجتمــع، وهــم األجيــال الالحقــة للوســطاء أيــام العثمانييــن ولكــن بحلــة جديــدة وبخطــاب سيا�ســي 

جديد.

كان تيــار القوميــة العربيــة قــد ظهــر كــردة فعــل علــى سياســات التتريــك التــي مارســتها جمعيــة االتحــاد والترقــي، فقــد 
وجــد بعــض األعيــان أنفســهم يلقــى بهــم خــارج الســفينة املوشــكة علــى الغــرق، بعــد أن فقــدوا مواقعهــم فــي ظــل 
سياســة التتريــك، فتعلقــوا بحبــل القوميــة العربيــة التــي كانــت آنــذاك تيــاًرا ذا شــأن، بينمــا وجــد أعيــان آخــرون 
ممن لم تتأثر مصالحهم في هذه السفينة املوشكة على الغرق أمل النجاة األخير، فاستمروا في والئهم للخالفة 

12. Ibid., p. 18.
13.  Ibid., P. 20.

14.  انظر وجيه كوثراني، بالد الشام في مطلع القرن العشرين، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت، الطبعة الثالثة، 2013، ص. 127-119.

15.  Op.cit., p. 21.
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العثمانيــة إلــى أن ســقطت عــام 16.1918

بحلــول الحــرب العامليــة األولــى؛ أصبحــت العروبــة هــي الفكــرة الصاعــدة فــي ســورية، وأثنــاء الحــرب كانــت الحبــل 
ــن هــؤالء األعيــان مــن تحقيــق التــوازن واالحتفــاظ، مــن ثــم، بالقــدر املمكــن مــن نفوذهــم السيا�ســي 

ّ
الــذي مك

واالجتماعي بين الحربين، حيث قدموا أنفسهم على أنهم هم القوة الوحيدة التي يمكن للفرنسيين أن يتعاملوا 
معها، ولكن ليس على شكل عمالة للفرن�سي، وإنما بفضل ما يتمتعون به من نفوذ وما يحملونه من أيديولوجية 
جذابة للعموم، وما يتمتعون به من قدرة على التحشيد، خصوًصا، بعد أن اتخذوا من التنظيمات والحركات 

السياســية املنتشــرة علــى مســاحات واســعة مــن الوطــن ميداًنــا لتنظيــم نشــاطاتهم والتعبيــر عنهــا.

وبالنظــر إلــى عــدم شــرعية الحكــم الفرن�ســي، وعــدم اكتراثــه بمصالــح النخبــة، فقــد أصبــح كثيــر مــن زعمــاء املــدن 
الذيــن هــم ســاللة األعيــان الســابقين فــي إبــان أواخــر العهــد العثمانــي رمــوًزا للمعارضــة. لقــد كان عليهــم أن ُيقنعــوا 
أبناء مجتمعهم بشرعيتهم عن طريق التحدث باسمهم، وكان عليهم كذلك أن يعقدوا تحالفات عابرة للطوائف 

واإلثنيــات ولحــدود الوطــن مــع مــن يحملــون أفــكاًرا مماثلة17.

وقــد كانــت الفكــرة القوميــة فكــًرا يحقــق جذًبــا عاطفًيــا وقــدًرا مــن التماســك األيديولوجــي املطلــوب لنشــاط هــذه 
النخبــة، ولكــن هــذه القوميــة حققــت مــا حققــه الســلوك البراغماتــي ألســالفهم أيــام العثمانييــن مــن تــوازن دقيــق، 
وهــو اعتــراف الفرنســيين بهــم مــن دون اإلخــالل بالوضــع القائــم؛ ألن هــذه الفكــرة لــم تكــن ذات محتــوى اجتماعــي 
عميــق، وكان أبــرز مكــون فيهــا هــو رومانســيتها الكامنــة فــي حنينهــا إلــى املا�ســي العربــي التليــد وعــدم الوقــوع فــي خطــأ 
ا 

ً
ــا أكثــر تماســك

ً
اإلســالم السيا�ســي القائــم علــى التمحــور حــول الرابطــة الدينيــة واالســتبدال بهــا رابطــة تصلــح مالط

للتضامــن بيــن فئــات األغلبيــة العربيــة18.

وألنها كما وصفنا، فقد ترافقت مع لغة برجوازية ليبرالية دستورية وشكل برملاني وخطاب عن الحريات، وكاد 
خطابهــا يخلــو مــن أي كلمــة عــن العدالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة. كان البرملــان، بالنســبة إلــى نخبــة متجــذرة منــذ 
زمن طويل تتمتع بمكانة سياسية واقتصادية رفيعة، مكاًنا لطيًفا ورحًبا في ظل عدم وجود ضغوط من أسفل 
للنضــال، والتناحــر علــى خالفــات بيــن أفــراد هــذه النخبــة ال تمــّس جوهــر وجودهــا، وإن عّبــرت عــن تناحــر قائم على 

اختالفات فرعية ترجع إلى االنتماءات قبل الوطنية.19

وعنــد انــدالع الثــورة الســورية الكبــرى بيــن عامــي 1925 و1927؛ تبنــت القيــادة السياســية الســورية لغــة الثــورة 
وبعض تكتيكاتها أيًضا، ولكن في سياق إصالحي ال في سياق تحويلي جذري، كما كان ديدن أسالفهم في تعاملهم 
مــع الحكــم العثمانــي. وبعــد هزيمــة الثــورة فــي وجــه جيــش االحتــالل، وبعــد أن قــدم الفرنســيون بعــض التنــازالت 
وصــدور دســتور عــام 1930 وإجــراء انتخابــات برملانيــة عــام 1932؛ التقطــت القيــادة املهزومــة أنفاســها ووجــدت 
الفرصــة ســانحة الســتعادة التــوازن بينهــا وبيــن النظــام الفرن�ســي الحاكــم، وتمكنــت عبــر احتجاجــات متقطعــة 

مترافقــة مــع نشــاط دبلوما�ســي مــن اعتــراف الفرنســيين بهــم كشــركاء فــي الحكومــة عــام 1936. 

16.  C. Ernest Dawn, From Ottomanism to Arabism: Essays on The Origins of Arab Nationalism )Urbana: University of Illinois Press, 1973( 
https://bit.ly/2X9HU2c
17.  Op.cit., pp. 19-20.
18.   Albert Hourani, “Revolution in the Arab Middle East, Allen and Unwin, London 1972, p. 71.
19.   Ibid., p. 21-23.
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كان هذ السلوك الذي أرادت به النخبة تحقيق االستقالل هو الذي مكنها من السيطرة على الحكومة بعد رحيل 
 آخر جرى كان له أثره الحًقا، وهو تحول أمكنة التعبئة الشعبية التي 

ً
الفرنسيين في نهاية الحرب20. ولكن تحوال

دأبــت النخبــة القوميــة علــى اســتخدامها مــن األحيــاء الشــعبية، حيــث الزعمــاء الدينيــون ومــن يســمون بالغوغــاء، 
إلى املدارس الثانوية والجامعة ونقابات املحامين واألطباء واملهندسين ومنظمات الشباب والنوادي الرياضية، 
فــي أواخــر ثالثينيــات القــرن العشــرين، وهــو مــا جعــل النخبــة التــي كانــت فــي معظمهــا -كمــا أشــرنا- مــن مــالك األرض 
أو التجــار ممــن لهــم اســتثمارات فــي األرض، يحرصــون علــى جعــل الخطــاب القومــي بالــغ التــوازن، بحيــث ال يجعــل 

التعبئة تخرج عن الحدود التي تضمن مصالحهم وبقاءهم كالعب مؤهل وحيد للمساومة مع الفرنسيين21.

بعد االستقالل، وجدت النخبة القومية نفسها ألول مرة في موقع غير موقع الوسيط؛ فال وجود لحاكم عثماني 
يحتاج إلى وساطتهم مع املجتمع بسبب ضعفه أو قلة زاده بمعرفة املجتمع، وال وجود لحاكم فرن�سي غير شرعي 
وغيــر مســتقر تفــرض عليــه هــذه النخبــة نفســها كطــرف وحيــد صالــح للتفــاوض واملســاومة22. ولكــن أعضــاء هــذه 
النخبة، منذ اليوم األول لجلوسهم في مقصورة القيادة، واجهوا قوى جديدة بدأت تتشكل -كما مر معنا- منذ 
أواخر الثالثينيات في سياق تغيرات هيكلية عميقة في االقتصاد واملجتمع، بدأت مع الكساد العالمي وتسارعت 
خالل الحرب العاملية الثانية، فأحلت سياسة األعيان املكان لسياسات بيروقراطية ووجدت القوى الحضرية 
التــي طاملــا كانــت محتكــرة ملواقــع القيــادة نفســها غيــر قــادرة علــى االســتئثار بمواقعهــا بعــد مزاحمــة القــوى الريفيــة 
لهــا؛ فقــد انتقــل ســكان الريــف -مدفوعيــن بالضيــق االقتصــادي أو بطموحــات غيــر املعدميــن والفقــراء منهــم 
العلمية والسياسية- باتجاه األحياء الهامشية في املدن، وارتبطوا بعالقات وطيدة مع فقراء الحضر الذين كان 
قسم كبير منهم مهاجرين سابقين من األرياف، وتمكنوا من تحقيق انتصار في صراعهم مع القوى الحضرية عبر 
ا من قدرها، 

ً
اختراقهم للجيش، هذا الجيش الذي طاملا تجاهلته النخبة الحضرية، وعّدت االنتساب إليه حط

كما أشــرنا سابًقا23.
 

 

20  Philip S. Khoury, “A Reinterpretation of the Origins and Aims of the Great Syrian Revolt, 1925-1927”, in George N. Atiyeh and 
Ibrahim M. Oweiss, ed., Arab Civilization: Challenges and Responses, Albany, SUNY Press, 1988, p1374.
21.  Ibid.
22.   Albert Hourani, op.cit.

23.  انظر عصام خفاجي، والدات متعسرة العبور إلى الحداثة في أوربا واملشرق، املركز القومي للترجمة، ط1، 2016، ص. 363-356.
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ثانًيا- تجربة النتقال املجهضة بين 1946 و1963

1- الفترة بين عامي 1946 و1958 )محاولت متعثرة لالنتقال إلى نظام ليبرالي ديمقراطي(	 
ه ســتيفان هايدمــان تعبيــًرا مناســًبا لوصــف الســنوات املمتــدة 

ّ
يمكــن أن يكــون تعبيــر املنعطــف الحــرج الــذي ســك

بيــن االســتقالل واســتيالء حــزب البعــث علــى الســلطة بحركــة انقالبيــة أطلــق عليهــا اســم ثــورة؛ ألن هــذه الســنوات 
شــهدت صراعات اجتماعية ســاهمت في تشــكيل البيئة السياســية التي تلت24.

وقبــل الشــروع فــي تنــاول أحــداث عبــرت عــن خيــارات فاعليــن، ينبغــي أن نصــف املشــهد عشــية االســتقالل، الــذي 
يفصــح عــن وجــود نخبــة حضريــة اندمجــت عبــر ســيرورة أتينــا علــى ذكرهــا، وهــي مــن التجــار مالكــي األرا�ســي، وعــن 
وجــود فئــة وســطى مــن متعلميــن مــن أبنــاء املــدن وجــدوا قنــوات للتعبيــر عــن طموحاتهــم ورؤاهــم فــي التيــارات التــي 
سادت آنذاك )القومية واإلسالمية واليسارية(، ويظهر في املشهد قادمون من األرياف، هرًبا من شظف العيش 
ا لتعليــم أفضــل أو دور سيا�ســي أكبــر، وقــد انخرطــوا فــي الحيــاة السياســية عبــر القنــوات املذكــورة آنًفــا 

ً
أو تشــوف

وعبــر الجيــش.

ولــم يعــدم املهاجــرون مــن األريــاف أســباًبا للنقمــة علــى النخــب املدينيــة؛ فقــد دأبــت النخبــة اإلداريــة السياســية 
 اســتعالئًيا، وعلــى 

ً
األرســتقراطية التــي انحــدرت فــي األصــل مــن الجهــاز العثمانــي علــى التعامــل مــع املهاجريــن تعامــال

 عــن أن البرجوازيــة املدينيــة لــم تكــن تشــبه 
ً

النظــر إليهــم كعامــل تشــويش لصفــاء الحيــاة فــي املدينــة25 هــذا فضــال
نظيرتها األوروبية، فهي لم تكن ذات صلة حميمة مع الريف؛ ألن مدن املشرق كانت فضاء سيطر عليه أجانب 
منــذ زمــن طويــل )مغــول وســالجقة وأتــراك(، وكانــت العالقــة مــع الريــف عالقــة اســتغاللية، حيــث يتــرك للريــف 
الفتــات فــي هــذه العالقــة ويفــوز التاجــر مالــك األرض بالخيــر الوفيــر.26 ولهــذا رأى هــؤالء املهاجــرون فــي الدولــة كائًنــا 
 بانتشالهم من قعر الظلم والحرمان، وركًنا شديًدا يمكن االستناد إليه لتحقيق نصرهم على 

ً
كلي القدرة كفيال

خصومهــم. وثمــة فاعــل ال يمكــن إغفالــه فــي هــذه املرحلــة، وقــد كان ذا حضــور قبلهــا، وهــم مــالك األرض ممــن لــم 
يتجهــوا إلــى التجــارة، وهــم خصــوم طبيعيــون ألي تيــار إصالحــي؛ ألنــه كفيــل بتهديــد مصالحهــم.

إن االفتــراض الــذي يفترضــه الباحــث أن النخبــة الحضريــة لــم تحمــل ســمات تؤهلهــا لكــي تكــون طبقــة رأســمالية 
حقيقية؛ ألن الطبقة الرأسمالية ال تأخذ صفتها هذه، ما لم يخضع رأس املال التجاري للصناعي، وما لم تسد 

عالقات اإلنتاج الرأســمالية وتصبح محددة لســلوك أغلبية البشــر.27

والحال أن عالقات اإلنتاج في سورية كانت -حتى االستقالل- ال تسمح بعّدها عالقات إنتاج رأسمالية؛ فأسلوب 
املحاصصــة فــي اســتغالل األرض كان هــو الســائد28، والذيــن عملــوا مــن التجــار فــي الصناعــة لــم تمثــل األخيــرة إال 

 عــن أن الحرفييــن لــم يســلكوا طريًقــا عــّده ماركــس الطريــق الثــوري، وهــو 
ً

جانًبــا ثانوًيــا مــن نشــاطهم، هــذا فضــال
القائم على تحولهم إلى تجار ينظمون إنتاجهم على اسس رأسمالية، فقد ظلوا يعتمدون على التجار كوسطاء 

بينهم وبين السوق29.

24. s Steven Heydemann, Authoritarianism in Syria: Institutions and Social Conflict, 1946-1970, Cornell University Press, Ithaca, NY, 
1999, p. 8 https://bit.ly/2Tm8Wm0

25.  خفاجي، ص. 356.

26.   Richard T. Antoun; Donald Quataert, p.4.
27.  خفاجي، ص. 109.

28.   نفس املرجع، ص. 77.
29.   نفس املرجع، ص. 125-128.
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ولكن يجب التنويه بأن هناك إرهاصات للتحول نحو التصنيع قد بدأت تراود عقول ثلة من النخبة الحضرية، 
وكانــت إرهاصاتهــا قــد بــدأت فــي مشــاريع ودعــوات عّبــر عنهــا إصالحيــون ســوريون منــذ النصــف األول مــن القــرن 
العشــرين، ولكنهــا لــم تــؤت أكلهــا فــي عهــد االنتــداب الــذي لــم تعــر فيــه ســلطات االنتــداب كبيــر اهتمــام لتطويــر 
التصنيــع 30، وهــي إرهاصــات وجــدت تجليــات لهــا بعــد االســتقالل فــي محــاوالت بعــض اإلنمائييــن مــن النخبــة 

السياســية الحضريــة لالنتقــال إلــى التصنيــع.

إن االنقالبــات العســكرية التــي شــهدتها ســورية بعــد االســتقالل تؤكــد هشاشــة النظــام السيا�ســي الــذي أعقــب 
االســتقالل، وأنه محل تجاذب بين تشــكيالت اجتماعية وقوى سياســية مختلفة، وإن كانت كلها محكومة ببنى 
 إلــى االســتقالل، لــم يتجــذر مفهــوم الفــرد ال 

ً
قبــل حداثويــة تختلــف فــي أنواعهــا وإن كانــت متحــدة الجنــس. فوصــوال

فــي املــدن وال فــي األريــاف، ألســباب عــدة مــن أهمهــا:
ــب رأس املــال الصناعــي علــى التجــاري، وتصبــغ 	 

ّ
عــدم وجــود طبقــة رأســمالية باملعنــى الحقيقــي تغل

عالقــات اإلنتــاج الســائدة، وتكــرس ثقافــة متمحــورة حــول الفــرد.

وهيمنــة بنيــة فكريــة فــي الثقافــة العاملــة لألغلبيــة املســلمة تعــوق انتشــار حريــات ليبراليــة بعديــة مــن 	 
سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، بســبب مــا تنطــوي عليــه مــن حواجــز أمــام الحريــة األنطولوجيــة31.

ويمكــن علــى ســبيل التحقيــب التاريخــي الــذي يخــدم الغــرض أن نقــول إن الفتــرة بيــن االســتقالل إلــى حكــم البعــث 
قــد تضمنــت انعطافيــن أساســيين: أولهمــا بيــن عامــي 1946 و1958 وهــي الفتــرة التــي انتهــت بفشــل بنــاء العقــد 
االجتماعــي مــن فــوق وانهيــار التجربــة الديمقراطيــة البرملانيــة. والثانــي فــي الفتــرة بيــن عامــي 1958 وعــام 1961 
التــي شــهدت تجربــة الوحــدة الســورية املصريــة، والتــي نفتــرض أنهــا كرســت اإلرث الــذي نهــل منــه مؤسســو نظــام 

االســتبداد الســلطوي الشــعبوي دروســهم األساســية.

وثمــة تحــوالن مهمــان بــارزان فــي تلــك الفتــرة:32 األول توســع مــا بعــد االســتقالل فــي ســيطرة الدولــة علــى املجتمــع 
الســوري، وصعــود الدولــة كعامــل للتعبئــة الشــعبية واإلصــالح االجتماعــي. والثانــي التوســع الهائــل فــي ســيطرة 

الدولــة علــى االقتصــاد الســوري.

نتها من االستقالل النسبي عن املجتمع، 
ّ
وقد تمكنت الدولة من السيطرة؛ بسبب امتالكها موارد اقتصادية مك

وقــد كانــت اســتقاللية الدولــة ممكنــة حيــن امتلكــت الدولــة املــوارد االقتصاديــة التــي تمكنهــا مــن تحقيــق هــذا 
االســتقالل، ولــم يكــن هــذا ليتحقــق فــي الدولــة الســورية لــوال موافقــة فرنســا علــى إعــادة كميــات مــن الذهــب، 

وعبــر تنــازل فرنســا عــن مشــاريعها فــي ســورية، وعوائــد النفــط العراقــي املصــّدر عبرهــا إلــى البحــر املتوســط، وقــد 
اســتخدمت ســورية أرصدتهــا التــي كانــت محجــوزة لــدى الفرنســيين فــي شــراء املرافــق العامــة اململوكــة لألجانــب 
محولة إياها إلى ملكية للدولة، أما النشاط التجاري فقد ظل في أيدي تجار دمشق وحلب السنة النافذين،ومع 

ــا علــى مواقــع بــارزة فــي االقتصــاد33.
ً
ذلــك فقــد ظــل رأس املــال األجنبــي محافظ

كان البرجوازيون رّواد عملية صياغة عقد اجتماعي، يلبي مصالح الصناعيين والتجار ويضع األسس القتصاد 
ســوق تتجيــر للزراعــة ودمــج العمــال والفالحيــن فــي أطــر ترســم حدودهــا الدولــة. ولكــن األحــزاب اإلصالحيــة حملــت 

30.   محمد كرد علي، خطط الشام، دار العلم للماليين، بيروت، 1969، ج4، ط2، ص. 230-232.

31.  انظر يمنى الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، عالم املعرفة، الكويت، 1990، ص. 186.
32.   Steven Heydemann, op.cit., p. 13.

33.  عصام خفاجي، مرجع سابق ص. 375.
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خطاًبــا أكثــر راديكاليــة فــي مــا خــص تدخــل الدولــة، وقــد مكنهــا توســيع حــدود املشــاركة الشــعبية الــذي جــاء نتيجــة 
لتوســع دور الدولــة آنــف الذكــر مــن احتــالل ســوح عمليــات التغييــر االجتماعــي االقتصــادي، وقــد اســتفز هــذا 
الفئات البرجوازية وبدرجة أكبر املالكين الذين حاولوا قدر إمكانهم مقاومة هذا الدور املفرط في تدخلية الدولة 

ومناحــرة الجهــود املتزايــدة إلعــادة تنظيــم حقــوق امللكيــة الريفيــة34.

ولعــل التجلــي األكبــر لهــذا الصــراع بــرز فــي إعــادة تشــكيل العالقــة بيــن رجــال األعمــال والدولــة، فعلــى عكــس 
املراحــل الباكــرة التــي تلــت االســتقالل وكان للمصالــح التجاريــة فيهــا نصيــب األســد فــي عمليــات صنــع السياســات 
االقتصاديــة؛ دفــع انتقــال تدخــل الدولــة املذكــور، الــذي اتخــذ شــكل اإلدارة االقتصاديــة املباشــرة، إلــى وســم 

العالقــة بيــن الدولــة ورجــال األعمــال بالتنافــس وأحياًنــا بالعــداء35.

ولعل من عوامل تعزيز رجحان كفة الدولة في هذه العالقة التنافسية مع القطاع الخاص، خالل الخمسينيات 
من القرن املا�سي، ما عبرت عنه مؤسسات أممية كالبنك الدولي لإنشاء والتعمير، وبعض الخبراء االقتصاديين 
 لقيــادة عمليــة تنميــة حقيقيــة، 

ً
الســوريين والغربييــن، مــن رأي فحــواه أن القطــاع الخــاص فــي ســورية ليــس أهــال

وأن هذا سبب كاف لتعزيز دور الدولة في االقتصاد. ولم يكن من املستغرب أن ينظر رجال األعمال السوريون 
إلى هذا التطور بقلق كبير. وقد وصل العداء إلى ذروته في أواخر الخمسينيات ألسباب عدة من أهمها:

انخفاض معدل نمو نصيب الفرد من الدخل.	 

التدخــل املتزايــد للمؤسســات الحكوميــة فــي شــؤون القطــاع الخــاص، والنظــر إلــى أربــاح هــذا القطــاع 	 
علــى أنــه مــن املــوارد العامــة.

وارتباط توسع الدولة بالجهود املبذولة إلنجاز تغييرات في توزيع الدخل.	 

عندهــا ســعى رجــال األعمــال إلــى تقليــص نطــاق تدخــل الدولــة وتقييــد اســتخدام تنظيــم الدولــة لدعــم اإلصــالح 
االجتماعي وإعادة تخصيص الثروة الوطنية، وهو ما واجهوا فيه بيروقراطية تتبنى فلسفة تدخلية وإصالحيين 
يرفعــون العقيــرة ليــل نهــار بشــعارات توســيع حقــوق العمــال والفالحيــن، وهــي مواجهــة مــع طرفيــن دفعــت مكانــة 

رجــال األعمــال الســوريين إلــى الخلــف فــي الســاحة السياســية الســورية36. 

بعد هذا العرض اإلجمالي؛ يمكن ملزيد من التفصيل أن نقول: إن سورية -كغيرها من دول ما بعد االستعمار- 
 فــي نطــاق ومــدى مؤسســات الدولــة. فقــد انتشــرت الــوزارات الجديــدة، 

ً
قــد شــهدت بعــد االســتقالل نمــًوا هائــال

وجــرى دمــج الــوكاالت التنظيميــة االقتصاديــة التــي أنشــأها املســؤولون الفرنســيون أو البريطانيــون خــالل الحــرب  
العاملية الثانية في الدولة السورية، وأنشئت مجموعة واسعة من املؤسسات الجديدة37، كما زاد حجم القوات 
املسلحة، وبنيت املدارس العامة بوتيرة متسارعة. ونما حجم الخدمة املدنية بشكل كبير خالل هذه السنوات، 

مــع حــدوث معظــم هــذا النمــو بعــد عــام 1946، كمــا أقــر البرملــان خــالل الســنوات األولــى مــن االســتقالل 

قانــون املوظفيــن األسا�ســي، مســتنًدا بشــكل كبيــر إلــى القوانيــن الفرنســية وإضفــاء الطابــع الرســمي علــى أفــكار مثــل 
الحيــاد السيا�ســي، والتوظيــف حســب الجــدارة، وفصــل املنصــب عــن صاحــب املنصــب38.

34.   Op.cit.
35.   Ibid., p.57.
36.   Ibid., p. 59.
37.  Raymond A. Hinnebusch, Authoritarian Power and State Formation in Ba˓thist Syria: Army, Party, and Peasant Boulder, Colo, West-
view, 1990, pp. 49-52.
38.  Ralph E. Crow, “The Civil Service of Independent Syria: 1945-1958,” Ph.D. diss., University of Michigan, 1964.
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وعلى الرغم من إقرار هذا القانون، فقد ظلت املمارسات البيروقراطية بعيدة كل البعد عن املبادئ املنصوص 
عليها فيه، فقد كان للقانون آثار كبيرة مما زاد من استقاللية كبار البيروقراطيين وجعلهم أقل عرضة للتدخل 
السيا�ســي، وتمكــن موظفــو الخدمــة املدنيــة مــن امتــالك وعــي مؤس�ســي تجســد فــي قدرتهــم علــى تنظيــم النقابــات 
ملتابعة مصالحهم، وممارسة الضغط على البرملان، واللجوء أحياًنا إلى اإلضرابات أو غيرها من أعمال االحتجاج 
للحصــول علــى الدعــم البرملانــي ملطالبهــم وتكريســهم الــرأي الــذي ســاد آنــذاك عــن شــرعية دور الدولــة فــي إعــادة 
تشــكيل املجتمــع واالقتصــاد الســوريين، وهــو مــا لــزم عنــه تعميــق عمليــة إدمــاج مختلــف الفئــات االجتماعيــة فــي 

عمليــة إعــادة التشــكيل تلك39.

ولعل الفترة التي شهدت دوًرا متزايًدا لتدخل الدولة قبل الوحدة هي عهد الشيشكلي الذي بذل نظامه جهوًدا 
واســعة لتعزيــز ســيطرة الدولــة علــى مــدى ســنوات حكمــه40. وهــي جهــود ظاهرهــا املنفعــة العامــة وباطنهــا منفعــة 
- تشــجيع الطــالب فــي الجامعــة الســورية علــى االنضمــام إلــى جمعيــة جديــدة 

ً
النظــام الحاكــم؛ فقــد تضمنــت -مثــال

ترعاها الحكومة، شــكلت ظاهرًيا لتحســين ظروف فقراء الريف، ولكنها هدفت صراحة إلى صرف نظر الطالب 
عــن األنشــطة املناهضــة للحكومــة خــارج أوقــات دراســتهم.

ومما يعزز ما يقوله الباحث من نية مستبطنة لحماية النظام قمع الجماعات اإلسالمية، مثل جماعة اإلخوان 
املســلمين، ووضــع أشــكال التعبيــر الدينــي تحــت ســيطرة الدولــة، ووضــع لوائــح لتقييــد الحــق فــي اللبــاس بطريقــة 

دينيــة واضحــة وجعــل التعليــم الدينــي فــي املــدارس العامــة تطوعًيــا بعــد أن كان إلزامًيــا فــي الســابق41.

وفــي تعبيــر هــو األوضــح عــن التــزام الشيشــكلي بمجتمــع تقــوده الدولــة، ألغــى الشيشــكلي عــام 1953 الدســتور 
 فــي التدخــل42. وعلــى الرغــم مــن احتفــاظ 

ً
الليبرالــي نســبًيا لعــام 1950، وأصــدر دســتوًرا جديــًدا كان أكثــر صراحــة

الدســتور الجديــد باللغــة الشــعبوية الســابقة، بشــأن الوظائــف االجتماعيــة لــألرض ورأس املــال وبشــأن التــزام 
الدولــة بالعدالــة االجتماعيــة، فقــد أعطــى الدولــة الحــق الدســتوري فــي التدخــل فــي جميــع أشــكال الحيــاة 

االجتماعيــة وتنظيمهــا43.

ولكن اإلفراط في تدخل الدولة لقي معارضة من ممثلي العمال والفالحين الذين ناضلوا من أجل تحديد جوهر 
 بالقضــاء علــى حقوقهــم فــي املشــاركة السياســية مــن جهــة، 

ً
ونطــاق تدخــل الدولــة؛ ألن هــذا التدخــل كان كفيــال

 بالوصــول إلــى مــا يصبــون إليــه مــن حقــوق مــن جهــة أخــرى. فشــارك العمــال النقابيــون -علــى 
ً

وألنــه لــم يكــن كفيــال
ســبيل املثال- في عمل جماعي ال يســتهدف فقط أرباب العمل، ولكنه أيًضا يتوخى توســيع حقوقهم السياســية، 

وتعزيــز اعتــراف الدولــة بالنقابــات.

فــي أوائــل الخمســينيات مــن القــرن املا�ســي، ضغــط العمــال علــى الحكومــة لتشــكيل االتحــاد العــام املســتقل 
للنقابــات العماليــة. وقــد وافــق شيشــكلي علــى طلبهــم فــي كانــون األول/ ديســمبر 1953. وفــي عــام 1954، لــم يخضــع 
مســؤولو النقابــات فــي الالذقيــة وحــوران للحكومــة فــي طلبهــا منهــم االمتنــاع عــن ممارســة النشــاط السيا�ســي، وقــد  

39.  Peter Evans, Dependent Development: The Alliance of Multinational, State, and Local Capital in Brazil )Princeton: Princeton Universi-
ty Press, 1979(, p. 86.
40.  Steven, op.cit., p. 61.
41.  Albion Ross, “Syrian Regime Due to Face Key Issue,” New York Times, January 31, 1952
42.  Mary Louise Manley, “Document: The Syrian Constitution of 1953,” Middle East Journal 7 )Autumn 1953(, pp. 520-30.
43.  Steven, Op.cit
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ووجــه رفضهــم بــردة فعــل قاســية مــن الحكومــة التــي لــم تتــوان عــن تعليــق اتحاداتهــم نتيجــة لذلــك44.

ومــا ذكرنــاه عــن فاعليــة العمــال كان لــه نظيــر فــي نشــاط الفالحيــن الذيــن كافحــوا لدعــم اإلصــالح الريفــي، خــالل 
أوائــل الخمســينيات مــن القــرن املا�ســي، فشــهدت ســورية تمــرًدا قريًبــا فــي املنطقــة الواقعــة بيــن حمــص وحلــب، 
حيث قام الفالحون بتعبئة إلحداث تغييرات في ظروف معيشتهم45. وفي حدث كان له ولردة الفعل عليه أثٌر ربما 
م كل من 

ّ
يكون األكثر أهمية، خالل فصل الصيف وبداية خريف عام 1951، مع تصاعد العنف في الريف، نظ

املــالك وبعــض الفالحيــن مؤتمــًرا لتعبئــة املؤيديــن والضغــط علــى الحكومــة. وخــالل اجتماعهــم فــي حلــب فــي آب/ 
أغسطس 1951، دعا أصحاب العقارات إلى تدخل حكومي عاجل ملنع إعادة توزيع األرا�سي. وفي الشهر التالي، 
وفي رد مباشــر على هذه التجمعات، اختار حزب »حوراني« العربي االشــتراكي حلب، كموقع لعقد مؤتمر فالحي 
ضخم. حضر هذا املؤتمر اآلالف من املشاركين من جميع أنحاء البالد، وتميز بتظاهرات واسعة النطاق، حيث 

كان املتظاهــرون يحملــون الفتــات تطالــب باإلصــالح الزراعــي وتنظيــم الدولــة للعالقــات بيــن الفالحيــن واملــالك46.

كان هــذا أول اجتمــاع للفالحيــن مــن نوعــه فــي العالــم العربــي، وبعــد أشــهر مــن االضطرابــات، أصبــح محفــًزا رئيســًيا 
لتمرير مشروع قانون اإلصالح الزراعي املتواضع الذي طال انتظاره في كانون الثاني/ يناير 1952 )املرسوم رقم 
96 لتوزيع أرا�سي الدولة(. وقد وضع هذا املرسوم قيوًدا غير مسبوقة على االستخدام الخاص ألرا�سي الدولة. 
وجــاء فيــه: »باطلــة والغيــة ممتلــكات اإلقطاعيــن وغيرهــم مــن األشــخاص ذوي النفــوذ علــى أرا�ســي الدولــة غيــر 

املســجلة، بغــض النظــر عــن حجــم هــذه األرض الواســعة والشــاملة«47.

وعلــى الرغــم مــن دعــم هــذه اإلجــراءات مــن طــرف السياســيين املؤيديــن لإصــالح، مثــل خالــد العظــم وبعــض 
أعضــاء حــزب الشــعب، والبعثييــن، فــإن هــذه املحاولــة املبكــرة إلصــالح األرا�ســي فــي ســورية قــد ُهِزمــت فــي نهايــة 
املطــاف. فتحــت ضغــط شــديد مــن املــالك، عمــد أديــب الشيشــكلي إلــى نشــر قــوات لقمــع احتجاجــات الفالحيــن. 
وبعــد أشــهر فقــط مــن ســن املرســوم 96، عكــس البرملــان نفســه، وأصــدر مشــروع قانــون جديــد ينــص علــى قيــود 

عاليــة علــى ملكيــة األرا�ســي بحيــث لــم يتأثــر مــالك األرا�ســي بــه فعلًيــا48.

منــذ مــا بعــد االســتقالل كانــت الدولــة الســاحة األساســية التــي تــدور عليهــا الصراعــات بيــن الفرقــاء حــول الشــكل 
األمثل إلدارة االقتصاد السيا�سي السوري. ولكن ما يجب التنبه إليه أن األطراف املتنازعة لم تملك حجم تأثير 
 كان للقطاع الخاص دور كبير من خالل الخبرة التي 

ً
متكافًئا في استثمار هذه الساحة التي تمثلها الدولة، فمثال

يطلــب منــه تقديمهــا لبيروقراطيــي الدولــة، ومــن تجســيدات هــذا الــدور مــا ســمي بمجلــس النقــد واالئتمــان الــذي 
مثلــه ثمانيــة أعضــاء مناصفــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.49

منــذ منتصــف الخمســينيات، بــدأت املؤسســات الحكوميــة تلعــب دوًرا أكبــر فــي تنظيــم النشــاط االقتصــادي، 
فصــدرت مراســيم عــدة اســتكملت اعتمــاد سياســة اإلحــالل محــل الــواردات ودمجــت املؤسســات التــي أنشــئت 

خــالل الحــرب العامليــة الثانيــة لتنظيــم اإلنتــاج الزراعــي فــي هيــاكل الدولــة الســورية50.

44.  U.S. Embassy Damascus to Department of State, ‘Annual Labor Report--Syria 1953,’ March 26, 1954,” in Confidential, pp. 829-47.
45.  Philip KHOURY, Syria and the French Mandate. The Politics of Arab Nationalism, 1920-1945 [ Princeton: Princeton University Press, 
1987], p. 424(.
46.  Steven., op.cit. p. 66.
47.  Doreen Warriner, Land Reform and Development in the Middle East )London: Oxford University Press, 1962(, p. 102.
48.  Documents: Land Reform Legislation of Syria, Egypt, and Iran,” Middle East Journal 7 )Winter 1953(, pp. 69-74.
49.  Steven Heydemann, op.cit., p. 68.
50.  Ibid., p. 70.
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فــي البدايــة، قبــل رجــال األعمــال واملــالك تدخــل الدولــة، بــل إنهــم رحبــوا بــه طاملــا كان معــزًزا لوضعهم االقتصادي 
ولــم يتطلــب تنــازالت سياســية مــن جانبهــم. فطــوال الفتــرة 1946-1954، رأى البرجوازيــون واملــالك -علــى حــد 
ســواء- الدولــة كمجموعــة مــن املؤسســات التــي يمكــن أن تخــدم مصالحهــم بشــكل مباشــر، بينمــا تحميهــم مــن 
العواقــب االقتصاديــة للتغييــر االجتماعــي. وكان الــدور املناســب للدولــة -مــن وجهــة نظرهــم- هــو دعــم القطــاع 
الخــاص والتوســط فــي دمــج القــوى الشــعبية بطــرق تحميهــم مــن التضحيــات املباشــرة51. ولكــن مؤسســات الدولــة 
التي اعتقدت النخبة السورية أنها يمكن أن تحميها من املطالب الشعبية أصبحت وسيلة لتنظيم هذه املطالب 
وإضفــاء الشــرعية عليهــا. وتحولــت املؤسســات التــي توقعــوا أن تســتجيب ملصالحهــم إلــى آليــات تقيــد أو تتناقــض 

مباشــرة مــع هــذه املصالــح.

بعــد عــام 1954، تحــدت التحــوالت فــي تركيــب البرملــان قــدرة الرأســماليين وأصحــاب العقــارات علــى الدفــاع عــن 
مصالحهــم االقتصاديــة، ســواء مــن خــالل الســيطرة علــى العمليــة االنتخابيــة، أو علــى مؤسســات الدولــة، أو علــى 
أجنــدة عمــل الدولــة. فقــد تنافســت أصــوات جديــدة علــى اهتمــام الدولــة ومواردهــا وكانــت أصواًتــا مســموعة52. 
وقــد تعــززت هــذه التطــورات مــن خــالل األحــداث خــارج الحــدود الســورية. كبــروز الرئيــس عبــد الناصــر فــي مصــر، 
وانتشار حركة عدم االنحياز، وجاذبية األيديولوجيات املناهضة لإمبريالية، التي خلقت بيئة يمكن أن تزدهر 

فيهــا املشــاعر الشــعبوية والقوميــة املتطرفــة للبعــث والحــزب الشــيوعي الســوري.

ال شــك فــي أن رجــال األعمــال لــم يكونــوا غافليــن عــن ضــرورة دمــج العمــال والفالحيــن لتحقيــق أهدافهــم التنمويــة، 
وباملثل لم يغفلوا عن ضرورة اإلصالح الزراعي كتدبير ضروري إلعطاء الفالحين حقوقهم، إضافة إلى ما ذكرناه 
مــن تأكيدهــم الــدور التدخلــي للدولــة فــي عمليــة البنــاء وتوجههــم نحــو التصنيــع وسياســة اإلحــالل محــل الــواردات 
وما يتطلبه التوجه نحو التصنيع من حماية للسوق املحلية. وهو ما يمكن تلمسه في التدابير التي اتخذها خالد 
العظم، من قبيل إلغاء االتحاد الجمركي السوري اللبناني الذي فرضته فرنسا وكان عائًقا أمام تحسين سورية 
قطاعها الصناعي املتخلف وحماية ســوقها املحلية. وعمل في ســياق جهوده التنموية القائمة على التوجه نحو 

التصنيع على إبرام اتفاق نقدي مع فرنسا يمنح سورية حق إصدار عملتها الخاصة53.

كل هــذه التدابيــر كانــت جــزًءا مــن صياغــة تشــريعية شــاملة، تضمنهــا دســتور الخمســين )الــذي أعيــد العمــل بــه 
بعــد رحيــل الشيشــكلي( وهــي صياغــة تقــوم علــى عقــد اجتماعــي شــامل ينهــض علــى قاعــدة اقتصاديــة متوجهــة 
نحو التصنيع، وعلى دمج العمال والفالحين في الحياة السياسية واالقتصادية، وتعزيز الضمانات التي تمنحها 

الدولــة، وهــي صياغــة تشــريعية لقيــت ترحيًبــا وتوافًقــا مــن كل األطيــاف تقريًبــا.

إن هــذه الصياغــة التشــريعية التــي حققــت شــبه إجمــاع بيــن الفرقــاء، مــن رجــال أعمــال ومــالك أرض وعمــال 
وفالحيــن، لــم تســتطع أن تحافــظ علــى مــا حققتــه؛ ألن اإلصالحييــن ممــن يتحدثــون باســم الفالحيــن والعمــال 

وجــدوا الحًقــا فــي التجســيد املؤس�ســي للتشــريعات مــا أكــد لهــم أن البيئــة املؤسســية لــم تكــن إال وســيلة لدعــم 
مصالــح نخــب رجــال األعمــال واملالكيــن، وخصوًصــا فــي ظــل ممانعــة مــالك األرض ملطالــب إصالحيــة راديكاليــة، 
كان يرفعهــا ممثلــو العمــال والفالحيــن وهــم ممثلــون بحــزب البعــث والحــزب الشــيوعي الســوري بالدرجــة األولــى54. 

51.  Yahya Sadowski, Political Power and Economic Organization in Syria: The Course of State Intervention 1946 -1958, Unpublished 
Ph.D. Dissertation, University of California, 1984, p. 204-205.
52.   Ibid.

53.  نفس املرجع، ص. 5-116.
54.  Steven, p. 53.
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ولــم يكــن حاملــو املطالــب اإلصالحيــة هــؤالء أقــّل انقســاًما فيمــا بينهــم؛ فالبعثيــون لــم يؤيــدوا القضــاء علــى امللكية 
الخاصــة لوســائل اإلنتــاج، ولــم يبــدوا كبيــر تعاطــف مــع التوجــه األممــي للحــزب الشــيوعي؛ ألنــه ال يعطــي أولويــة 
ملصالح العرب، وصرحوا أنهم ليسوا متبنين تبنًيا حرفًيا أفكار ماركس ولينين، على الرغم من توجه البعث نحو 

االشتراكية55.

ويكمن خلف االنقسام بين البعثيين والشيوعيين مسكوت عنه هو خوف البعثيين من تنامي شعبية الشيوعيين، 
وهــو مــا دفعهــم بعــد مقاطعــة انتخابــات عــام 1957 إلــى التحــرك منفرديــن لهندســة مشــروع الوحــدة مــع مصــر56. 
وهو تنازع في الرؤى، بين اإلصالحيين وبين من يريدون من مؤسسات الدولة أن تحفظ مصالحهم االقتصادية 
واالجتماعية، سّبب استقطاًبا تفجر عام 1958 بطريقة غير تقليدية؛ فرجال األعمال التجاريون والصناعيون 
الذين لم يستسيغوا مطالب اإلصالحيين الراديكالية غيروا االصطفاف وتحالفوا ضد اإلصالحيين مع خصوم 
هــؤالء مــن املــالك، وهــو مــا كان يمكــن التعبيــر عنــه بالبحــث عــن تســويات بديلــة، ولكــن مــا حــدث أن العســكر أووا 

إلى ركن شديد لكسر االستقطاب عندما توجهوا إلى مصر الناصرية وأبرموا اتفاق الوحدة عام 1958.

2- الوحدة السورية املصرية )تكريس اإلرث الشعبوي الستبدادي(	 
أنهــت الوحــدة محــاوالت امتــدت ألكثــر مــن عقــد لتأســيس برنامــج إصالحــي، وكانــت وســيلة فــي نظــر البعثييــن لكســر 

شــوكة خصومهــم مــن برجوازيــة تجاريــة وعقاريــة ومــن شــيوعيين.

إن االفتــراض الــذي تفترضــه الدراســة أن النظــام التســلطي الشــعبوي قــد اســتمد ذخيرتــه مــن تجربــة الوحــدة 
التــي كان مــن شــروطها إلغــاء األحــزاب وتأســيس نظــام حكــم ســلطوي بقيــادة عبــد الناصــر، وكان مــن ضمــن إرثهــا 
مجموعــة مــن االســتراتيجيات القمعيــة، إضافــة إلــى تكريــس إدارة الدولــة لالقتصــاد واالســتناد إلــى أيديولوجيــا 
شعبوية تقوم على خطاب صراع طبقي ومعاداة التوجه اإلمبريالي الغربي. وللتوضيح أكثر يمكن القول: إن هذه 
التجربة قد عمقت تدخل الدولة )الذي بدأ قبل ذلك كما أشرنا( بما فرضته من تحويل مهمة التصنيع وتراكم 
رأس املــال مــن أيــدي القطــاع الخــاص إلــى الدولــة، وعــن طريــق فــرض مراســيم تعيــد هيكلــة العالقــات اإلنتاجيــة 
الزراعيــة، وقــد اشــتق تزايــد دور الدولــة مــن رؤيــٍة لهــذا التدخــل كان عبــد الناصــر يتبناهــا بشــكلها البالــغ أق�ســى 

مــداه.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الرؤيــة لــم تفصــح عــن نفســها فــي بدايــة الوحــدة التــي عــرض فيهــا عبــد الناصــر تعاوًنــا بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص تكــون فيــه األولويــة لــألول، فــإن رجــال األعمــال الســوريين عارضــوا الطــرح الناصــري؛ 
ألنهم رأوا فيه محاولة لتسخير املوارد السورية لخدمة االقتصاد املصري، وهو ما اصطلحوا على تسميته آنذاك 
بـ »التمصير«57. ونتيجة لهذا، اندفع ناصر نحو سياسة أكثر شمولية للدولة تجلت في املراسيم االشتراكية التي 
صدرت عام 1961 التي أصبحت بموجبها قطاعات واســعة من االقتصاد تحت ســيطرة الدولة. ولعل في رغبة 

ناصــر فــي القضــاء علــى أي احتمــال ملعارضــة فاعلــة لســلطته مــا ينفــع فــي تفســير تكريــس عالقــات عموديــة بيــن 
القطاعات املختلفة وبين الدولة، وتغييب أي عالقة أفقية يمكن أن تف�سي إلى ائتالف كفيل معارضة حقيقية 

لســلطته58.

55.  Devlin, Ba˓th Party, p. 35
56.  Op.cit., p. 82.

57.  نجاح محمد، الحركة القومية العربية في سورية، دار البعث، دمشق، 1987، ص. 359-407.
58.  Op.cit., p. 90-91.
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شــهدت تجربــة الوحــدة -كمــا ذكرنــا- تعميــق تدخــل الدولــة فــي االقتصــاد، وتجلــى ذلــك فــي إصــدار مراســيم رئاســية 
تقــر الوحــدة االقتصاديــة الكاملــة بيــن البلديــن وإعفــاء املنتجــات املحليــة املتبادلــة بيــن البلديــن مــن الرســوم 
الجمركيــة مــا عــدا بعــض املنتجــات األساســية59. وقــد أعلــن عــن خطــط لتوحيــد عملــة البلديــن فاقمــت معارضــة 
رجــال األعمــال الســوريين ودفعتهــم إلــى ســحب أموالهــم وإخراجهــا خــارج البــالد؛ األمــر الــذي دفــع الســلطات إلــى 

تأميــم عمليــات الصــرف األجنبــي، وهــو مــا كــرس الــدور التدخلــي للدولــة60.

ومــن أجــل مواجهــة مــا أبدعــه رجــال األعمــال الســوريون مــن ســبل لتجنــب صرامــة الخطــط الجديــدة واملراســيم 
الجديــدة؛ أنشــئت محكمــة أمــن الدولــة التــي وضعــت تحــت ســلطة املؤسســة العســكرية، وكانــت مهمتهــا فــرض 
ــّوج كل هــذا بمــا خلــص إليــه مجلــس وزراء الجمهوريــة 

ُ
عقوبــات صارمــة علــى مــن ينتهــك القوانيــن املقــرة. وقــد ت

املتحــدة مــن وضــع السياســات االقتصاديــة تحــت ســلطة هيئــة تشــريعية مركزيــة يهيمــن عليهــا عبــد الناصــر 
شــخصًيا61.

حاولت البرجوازيتان الدمشقية والحلبية -على الرغم من التنافس القائم بينهما- أن تعيدا النظام االقتصادي 
األكثــر ليبراليــة الــذي ســاد قبــل الوحــدة، وقــد نجحــت محاولتهــم نســبًيا فــي أواخــر عــام 1959، وهــو مــا دفــع عبــد 
الناصــر إلــى إرســال عبــد الحكيــم عامــر إلــى ســورية لتهدئــة روع رجــال األعمــال الســوريين، وهــو مــا اســتطاع أن 
يحققه عامر عن طريق إصدار بعض املراسيم التي تحرر االستيراد السوري، ولكن تقارب عامر ورجال األعمال 
أثــار ســخط البعثييــن الــذي لــم يكونــوا ليوافقــوا علــى تقــارب مــن هــذا النــوع قــد يقلــب كفــة امليــزان التــي حاولــوا 
جهدهــم جعلهــا راجحــة لصالــح مشــروعهم اإلصالحــي الراديكالــي، وقــد كانــت هــذه املرحلــة بدايــة دق اإلســفين 

الحقيقــي بيــن البعثييــن وحكومــة الجمهوريــة املتحــدة62.

 آخــر ســاهم فــي التســريع بانهيــار التجربــة، وهــو نكــوص املســؤولين علــى أعقابهــم فــي مــا خــص تحريــر 
ً

ولكــن عامــال
التجــارة؛ ففــي عــام 1961 عــادوا إلــى فــرض رقابــة علــى التجــارة، فّرغــت املراســيم التــي أصدرهــا عامــر مــن محتواهــا 
تمهيــًدا للمراســيم االشــتراكية التــي صــدرت فــي تمــوز/ يوليــو 1961 وخصوًصــا تنظيــم عمليــات الصــرف األجنبــي في 

ســورية63.

وخالصــة األمــر أن الوحــدة قــد وّســعت الخــرق بيــن البعثييــن والحكومــة املركزيــة، وقلصــت نفــوذ رجــال األعمــال 
واملالك، ومنحت الدولة دور الالعب األساس في تحديد األولويات االقتصادية ووضع السياسات االقتصادية. 
وقــد كان التجلــي األهــم واألكثــر أثــًرا لتقليــص نفــوذ الفئــة التجاريــة والصناعيــة الســورية هــو تفتيــت الشــبكات 
االجتماعيــة لهــذه النخبــة، وتقويــة الشــبكات االجتماعيــة للبرجوازيــة التجاريــة الصغيــرة والطبقــة الوســطى 

الريفيــة واملســتثمرين الصغــار؛ أي باختصــار للعناصــر املكونــة للتحالفــات الســلطوية الشــعبوية.

ولتوضيــح املقصــود بـــ »تفتيــت الشــبكات االجتماعيــة«، فإنــه مــن الضــروري االنتبــاه إلــى أن معظــم الشــركات 
املســاهمة فــي ســورية كانــت شــركات عائليــة، بمعنــى أن أفــراد عائلــة يســيطرون علــى مجلــس إدارة الشــركة؛ ولهــذا 
فإن ما صدر من مراسيم تفرض قيوًدا على بينة مجالس إدارة الشركات، إنما صدرت بهدف صريح هو تفكيك 

الســمة العائليــة لهــذه الشــركات وعالقاتهــا املتداخلــة مــع شــركات التأميــن والبنــوك، ومنــح الفرصــة لصغــار 

https://bit.ly/2Xjy65G :)2008( 59.  محمد عبد املولى، أسباب قيام وسقوط وحدة مصر وسوريا 1، موقع الفكر القومي العربي، 24/2/1429هـ
60.  Ibid., p. 96-98.
61.  Chamber of commerce, 38, 1958, p. 181-182. Taken from Steven.
62.  Ibid., p. 103-104.
63.  Ibid., p. 105.
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املســتثمرين لالســتفادة مــن أربــاح الشــركات، وللشــباب لالنخــراط فــي مجالــس إدارة الشــركات لنفــخ روح جديــدة 
فيها64.

ولعــل الســمة العائليــة املهيمنــة علــى االقتصــاد تصلــح معــزًزا الفتراضنــا أن البنــى قبــل الحداثويــة كانــت ال تــزال 
مهيمنــة فــي املــدن؛ ألن االنتقــال إلــى بنيــة حداثويــة مشــروط بقبــول الجماعــات املغلقــة ضــّم أعضــاء مــن خــارج 
ــا فــي ســلوك الجماعــات املدينيــة، وهــو مــا يجعــل فرضيــة أن املــدن كانــت رافعــة 

ً
حدودهــا، وهــو مــا لــم يكــن ملحوظ

التغييــر بحاجــة إلــى إعــادة نظــر.

أمــا طبقــة مــالك األرض فقــد تعرضــت لبطــش أكبــر خــالل تجربــة الوحــدة، فقــد طــورت برامــج ثالثــة للحــد مــن 
نفوذهــا، تحــت عنــوان »اإلصــالح الزراعــي«، فصــدرت تشــريعات تنظــم العالقــة بيــن العمــال الزراعييــن واملــالك، 
وتشــريعات تحــدد ضوابــط ملكيــة واســتخدام األرا�ســي الزراعيــة، وتشــريعات لجعــل اإلنتــاج الزراعــي تحــت 

ســيطرة الدولــة65.

قبــل الوحــدة، تمكــن املــالك مــن تقويــض جهــود عديــدة ُعّبــر عنهــا فــي البرملــان الســوري لتحســين معيشــة الفالحيــن 
وتوســيع حقوقهــم السياســية واالقتصاديــة، ولكــن وضــع سياســات اإلصــالح الزراعــي تحــت ســلطة املؤسســات 
املركزيــة جَعــل إعــادة هيكلــة العالقــات الزراعيــة تنجــح فــي تحقيــق قــدر مــن املســاواة فــي ملكيــة األرا�ســي لــم تنجــح 
بــه أي حكومــة مــن حكومــات مــا بعــد االســتقالل. ولقــد ترافــق اإلجهــاز شــبه الكامــل علــى نفــوذ املــالك وإعطــاء 
حقــوق للفالحيــن بتوســيط االتحــادات التــي تشــكلت مــع حرمــان ألعضــاء اتحــادات الفالحيــن مــن مزاولــة أو حتــى 
االشــتراك فــي أي عمــل سيا�ســي. وقــد كان مــن نتائــج هيمنــة الدولــة علــى سياســات اإلصــالح الزراعــي تــآكل الروابــط 
 كان للمرســوم »222« الــذي 

ً
الهيكليــة التــي ربطــت الفئــة الصناعيــة والتجاريــة بطبقــة مــالك األرا�ســي، فمثــال

وقعــه عبــد الناصــر فــي شــباط/ فبرايــر 1958 دور كبيــر فــي تعميــق تدخــل الدولــة فــي إنتــاج القطــن، أدى إلــى تقليــص 
اســتقاللية مزارعــي القطــن الــذي شــكل العمــود الفقــري لالقتصــاد، ولــزم عــن ذلــك تقلــص أهميــة املــالك فــي نظــر 

التجــار والصناعييــن66.

ولعل من الالفت للنظر -عند فحص العالقة بين عبد الناصر ورجال األعمال- مالحظة أن األول كان يعد هذه 
البرجوازيــة برجوازيــة وطنيــة، إن لــم يكــن فــي واقعهــا ففــي مــا يمكــن أن تــؤول إليــه، وهــو مــا يمكــن تفســيره بتوجــه 

ناصــر نحــو التصنيــع وببحثــه عــن جهــة تــوازن القــوى مــع الشــيوعيين والبعثييــن67.

ومــن هنــا، يمكــن فهــم االنتعــاش الــذي طــرأ علــى القطــاع الخــاص فــي ســورية فــي عهــد الوحــدة68، حيــث تقــول أرقام 
رســمية إن أربعين باملئة من الشــركات التي تأسســت بين عامي 1950 و1961 كان في األعوام الثالثة للوحدة69. 

ولكــن كل هــذا لــم يمنــع نخبــة رجــال األعمــال مــن التخلــص مــن الشــعور بالخطــر الكامــن فــي سياســة رأســمالية 
الدولــة التــي ظهــرت واضحــة املعالــم، فــي مــا ذكرنــاه مــن مراســيم للهيمنــة علــى القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة 
والزراعيــة وبلغــت ذروة تجليهــا فــي مراســيم 1961 االشــتراكية، فأعملــوا معاولهــم فــي بنيــة برامــج عبــد الناصــر، 
وتمكنوا من تقويضها عن طريق هروب رأس املال ومقاومة القبضة التنظيمية املحكمة ورفض الخضوع أكثر 

64.  Chamber of commerce, op. cit., taken from steven, p 222.
65.  Op.cit., p. 110.
66.   Ibid., p. 111-114.

67.  نجاح محمد، مرجع سابق، ص. 393.
68.  Tabitha Petran, Syria, Nations of The Modern World, New York, Praeger Publishers, 1972, p. 138.
69.  Op.cit., p. 126.
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من مرة عن طريق االعتماد على االقتصاد غير الرســمي، فقد أكدت مراســيم 1961 االشــتراكية لرجال القطاع 
الخاص السوريين أن عبد الناصر ال ينوي تسكين مخاوفهم، وأنه ال يقبل إال بإخضاع القطاع الخاص لسلطة 

الدولة املحكمة70.

 بحرية املشــاريع التجارية التي 
ً

يمكن القول إن جنين الليبرالية الســورية الذي بدأ بالتخلق قبل الوحدة متمثال
ضمنهــا الدســتور، وإقــرار حــق امللكيــة الخاصــة املضمــون أيًضــا دســتورًيا واملعــزز ضمانــه عــن طريــق مؤسســات، 
مــن مثــل البنــك املركــزي ومجلــس النقــد واالئتمــان، قــد تحولــت إلــى تخطيــط مركــزي ثــم إلــى رأســمالية الدولــة فــي 

عهــد الوحــدة.

3- عهد النفصال 1961-1963 )سعي نحو حريات ليبرالية بأدوات استبدادية(	 
كان هــذا الخنــق لليبراليــة الســورية محرًضــا علــى اتخــاذ موقــف منــاوئ لهــا، جّســدته قــوات مــن الجيــش الســوري 
بتحــرك أعلــن انتهــاء الوحــدة، وهــو مــا واجهــه عبــد الناصــر بمحاولــة خجولــة بإرســال وحــدات مظليــة وبحريــة إلــى 
ســورية، ثــم تراجــع معلًنــا قبولــه باألمــر الواقــع، وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود تفاصيــل واضحــة عــن تنســيق بيــن 
القــوات العســكرية والبرجوازيــة املتضــررة مــن سياســات حكومــة الوحــدة، فــإن موقــف هــؤالء ال يمكــن عــدم 
افتراض تأثيره في حركة االنفصال، وإن كان التحليل املذكور ال يلزم عنه بالضرورة، كون البرجوازية قد دفعت 
باتجــاه االنفصــال إال أن موقفهــا الالحــق مــن قيــادات االنفصــال العســكرية يؤكــد بطريــق عك�ســي أنهــا كانــت تقــف 
خلــف مــا جــرى كالعــب رئيــس تالقــح مــع اســتياء لوحــظ وجــوده لــدى نســبة كبيــرة مــن أفــراد الجيــش الســوري مــن 

إخضــاع الجيــش الســوري للقيــادة املصريــة71.

ولعــل سياســة إخضــاع البرجوازيــة بدرجــة أقــل مــن نظيرتهــا املوجهــة نحــو مــالك األرض قــد شــدت مــن أزر هــذه 
البرجوازيــة، ولــم تفقدهــا القــوة القــادرة علــى التحــرك وهــو مــا عّبــر عنــه البعثيــون بالقــول إن االنفصــال مــا هــو إال 

ثــورة برجوازيــة مضــادة72.

وقد حاول االنفصاليون القطع مع الســمة االســتبدادية الشــعبوية لنظام الوحدة، وتأســيس ليبرالية سياســية 
اقتصادية عن طريق إحياء املؤسسات التي تضفي سمة التعددية، فأعادوا عقد البرملان وصرحوا بأنهم ينوون 

صياغة عقد اجتماعي شامل ال يستثني أحًدا73.

وقد يظن أن ما بعد الوحدة اســتأنف بسالســة ما قبلها من سياســات ليبرالية، ولكن الحقيقة أن إغفال تركة 
الوحــدة وآثارهــا علــى مــا بعــد الوحــدة اختــزال غيــر علمــي، وقــد يكــون مدفوًعــا بدافــع التعصــب أو التخــرص أو عدم 
االطــالع. فقــد كانــت لتجربــة الوحــدة -بمــا رســخته مــن روح طبقيــة فــي املؤسســات ومــا أفســحته مــن مجــال كبيــر 

ملؤسســات الدولــة فــي التدخــل فــي النزاعــات االجتماعيــة- حضورهــا فــي مــا تالهــا مــن تجــارب.
أما معالم االقتصاد السوري، فقد تغيرت إلى حد كبير؛ بفعل ما كرسته تجربة الوحدة من تغيرات في القطاع 
الزراعــي، ومــا تجــذر فــي هــذه الفتــرة مــن سياســة التصنيــع لإحــالل محــل الــواردات، وكذلــك تعميــق تدخــل الدولــة. 
ولعــل الوصــف األكثــر دقــة ملحــاوالت مــا بعــد الوحــدة هــو أنهــا محــاوالت للتعامــل مــع إرث الوحــدة تعزيــًزا لــه أو 
رفًضــا، وليســت محــاوالت لحــل نزاعــات لــم تحــل قبــل الوحــدة وال فــي أثنائهــا؛ فتحديــد مــدى تدخــل الدولــة فــي 

70.  Ibid., p. 127-129.
71.  عبد الكريم زهر الدين، مذكراتي عن فترة االنفصال، الناشر غير معروف، دمشق، 1965، ص. 17-19. 

72.  Op.cit., p. 130-131.
73.  Ibid., p. 134.
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االقتصــاد لــم يكــن أمــًرا محســوًما، بــل كان محــّل نــزاع بســبب مــا خلفتــه الوحــدة مــن تركــٍة، مــن بيــن أبــرز تجلياتهــا 
التحالف الشعبوي العّمالي الفالحي املمؤسس الذي يصعب أن يتخلى املنضّمون إليه عن مكتسبات تحققت 

لهــم فــي فتــرة الوحــدة74.  

ولهذا، فقد اصطبغ الخطاب السيا�سي في ما بعد الوحدة بصبغة الديمقراطية املشروطة بالوحدة االجتماعية 
والســلم االجتماعــي، وتضمــن نفــوًرا مــن التعدديــة لتبريــر املطالــب الشــعبية، علــى الرغــم مــن إحيــاء املظاهــر 
التعدديــة؛ وذلــك خشــية مــن أن تكــون هــذه التعدديــة جســًرا للفو�ســى والســتعادة التعبئــة الشــعبية املؤيــدة 
للناصرية. وقد نتج عن هذا مســحة اســتبدادية واضحة لسياســة االنفصاليين لقمع األصوات املنافســة وقطع 
الطريــق علــى أي محاولــة للنكــوص إلــى مــا قبــل االنفصــال. وهــو مــا يمكــن التعبيــر عنــه بالرغبــة فــي القضــاء علــى 

الســلطوية عــن طريــق ممارســات اســتبدادية75.   

ولــم تكــن تجربــة االنفصالييــن بدًعــا، فهــي تشــبه فــي بعــض ســماتها معظــم التجــارب االنتقاليــة التــي تلــي القضــاء 
علــى الســلطوية، فهــي تحــرص بصــدق علــى بنــاء الديمقراطيــة، ولكنهــا تتــردد فــي قبــول التســويات املصاحبــة لبنــاء 
الديمقراطية. وألجل هذا اتســمت سياســة االنفصاليين بمعاداة صريحة لســلطوية الوحدة، وباســتخدام ألردأ 
أدواتهــا مــن قبيــل قانــون الطــوارئ واســتمرار قمــع األحــزاب األكثــر راديكاليــة وإخضــاع النقابــات لســيطرة الدولــة.
كان الوزن النوعي للسمة الرأسمالية املعبر عنها بعبارات ليبرالية في خطاب االنفصاليين أكبر من الوزن النوعي 
للســمة الديمقراطية، ولزم عن هذا بروز كبير إلعادة البناء االقتصادي وللسياســات االقتصادية، في نقاشــات 

وكتابات االنفصاليين ومؤيديهم وخفوت إلعادة البناء السيا�سي76.

وعلــى الرغــم مــن نيــة يمكــن أن تكــون صادقــة لــدى رجــال األعمــال للحفــاظ علــى مكتســبات العمــال والفالحيــن 
التــي تحققــت خــالل الوحــدة، فــإن بنــاء عقــد اجتماعــي مســتقر، باالنطــالق مــن قاعــدة اجتماعيــة ضيقــة تتميــز 
بهــا النخبــة الحاكمــة، أوحــى للفرقــاء بــأن هــذه النخبــة تمــارس خداًعــا عــن طريــق خطــاب ال يســتطيع أن يخفــي 
ازدواجيتــه لتحقيــق مصالــح النخبــة الحاكمــة وقاعدتهــا الضيقــة. وال يمكــن إغفــال دور الجيــش فــي جميــع مراحــل 
مــا بعــد الوحــدة، وهــو مــا يمكــن اســتنتاجه دون كبيــر عنــاء إذا أخــذ فــي الحســبان مــا ذكرنــاه مــن ســمة اســتبدادية 

فعليــة ترافــق خطاًبــا ديمقراطًيــا نظرًيــا، كمــا ســنرى الحًقــا.

كان للحكومة االنفصالية األولى كل ما ذكرناه من سمات ازدواجية، فهي تتوخى إحياء الليبرالية والديمقراطية، 
ولكنهــا مزدوجــة الخطــاب، مــن حيــث ترددهــا فــي قبــول تســويات ال بــد منهــا لبنــاء الديمقراطيــة، وإبقاؤهــا علــى 

ممارســات اســتبدادية مارســتها حكومــة الوحــدة77.

لــم ُيخــف ناظــم القد�ســي )رئيــس الجمهوريــة فــي فتــرة االنفصــال( توجهاتــه الليبراليــة، مــن حيــث إصــراره علــى 
اســتعادة الــدور الكبيــر للقطــاع الخــاص، ولكنــه فــي الوقــت نفســه حــرص علــى الحفــاظ علــى بعــض اإلصالحــات 
االجتماعيــة التــي أدخلــت فــي فتــرة الوحــدة78. وقــد ضمــت حكومــة االنفصــال األولــى شــخصيات رأســمالية تجاريــة 
وصناعية بارزة أكثر من أي حكومة سابقة؛ وصحيح أن رجال األعمال لم يمثلوا نسبة كبيرة في البرملان، ولكن 

املــالك واملحاميــن الذيــن كان لهــم التمثيــل األكبــر فــي البرملــان كانــت لهــم صــالت قويــة مــع رجــال األعمــال.

74.  Ibid., p. 135.
75.  Ibid.
76.  Ibid., p. 135-136.
77.  Ibid., p. 136-137.

78.  خالد العظم، مرجع سابق، ص. 223-224.
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 وهــو مــا يؤكــده خالــد العظــم فــي مذكراتــه، حيــث يقــول إن اللجنــة االقتصاديــة فــي البرملــان كان مهيمًنــا عليهــا مــن 
أشــخاص مناوئيــن لإصــالح االجتماعــي79.

وفــي هــذا الســياق، كان مــن أولويــات املســؤولين فــي عهــد االنفصــال تهدئــة روع البرجوازيــة التجاريــة والصناعيــة 
وتأكيــد العــزم علــى العــودة إلــى السياســات الليبراليــة التــي ســبقت فتــرة الوحــدة. ولكــن هــذا كلــه لــم يكــن يعنــي تبنــي 
سياســات أســواق مفتوحة باملعنى الحرفي للكلمة؛ ألن البيئة املســودة بتوجهات راديكالية إصالحية، وبحضور 
ال يمكــن تجاهلــه لــإرث الشــعبوي للوحــدة، لــم يكونــا ليســمحا بذلــك؛ األمــر الــذي يفســر حــرص سياســيي فتــرة 
االنفصــال علــى تضميــن خطابهــم تأكيــد التوجــه االشــتراكي وصيانــة املنظمــات الشــعبوية80. وللتوفيــق بيــن 
التوجهيــن، حاولــت حكومــة الكزبــري )حكومــة االنفصــال األولــى( انتهــاج خــط وســط، وهــو مــا يمكــن تتبــع آثــاره فــي 

برنامجهــا املؤلــف مــن ســبع نقــاط81:
إعادة تأسيس وضمان الحرية السياسية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة.. 1

 إلغاء قوانين الطوارئ وجميع القوانين األخرى املخالفة لحقوق اإلنسان.2. 

 تعزيز الجيش.3. 

إحترام الحقوق املكتسبة من قبل املوظفين املدنيين.. 4

 حماية الحركة النقابية.5. 

حماية املنتجين املحليين.. 6

 التعاون مع الدول العربية وجامعة الدول العربية واحترام التزامات سورية الدولية.7. 

 ضمــن هــذا اإلطــار، عملــت الحكومــة علــى اســتعادة أولويــة القطــاع الخــاص، وقصــر الدولــة علــى دور إشــرافي 
عام، والسماح بتدخل الدولة فقط عندما تكون قدرات القطاع الخاص غير كافية، واستعادة نظام استبدال 

الــواردات الــذي كان يحمــي بعــض املنتجيــن الســوريين، وتخفيــف القيــود علــى الصــرف األجنبــي والتجــارة.

كمــا أعــادت حكومــة كزبــري هيكلــة العالقــات االقتصاديــة الخارجيــة لســورية، مــن دون النظــر إلــى مــا يترتــب علــى 
ذلــك مــن عواقــب علــى السياســة الداخليــة82. فقــد أعيــد تأســيس العالقــات مــع الغــرب ومــع وكاالت اإلقــراض 
الدوليــة، فاندفــع املســؤولون الســوريون بقــوة، وحصلــوا علــى قــروض مــن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي 
والوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، وكذلــك مــن فرنســا ودول أوروبيــة أخــرى. كل هــذا االندفــاع يمكــن تفســيره 
كنــوع مــن ردة الفعــل علــى سياســات الوحــدة التــي ســاد االعتقــاد أنهــا ســببت تراجًعــا لالقتصــاد، وهــو مــا ق�ســى 
علــى أي تــردد يمكــن أن يشــوب نســج هــذه العالقــات الخارجيــة ملــا يمكــن أن تف�ســي إليــه مــن عواقــب مضــرة علــى 
األوضــاع الداخليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، وصــل وفــد مــن البنــك الدولــي لإنشــاء والتعميــر إلــى ســورية فــي شــباط/ 
فبرايــر 1962 لتقديــم املشــورة بشــأن إصــالح سياســة االقتصــاد الكلــي. وقــد أشــادت الــدول الغربيــة بالحكومــة 
الجديدة لعودتها إلى مبادئ السوق الحرة، وقد ساهم هذا في عّد السياسات في سورية أكثر توافًقا مع املصالح 

الغربيــة ممــا كانــت عليــه فــي أي وقــت منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة83.

79.  خالد العظم، ص. 244.
80.  Chamber Of Commerce, 47, September-December 1961, p. 417. Taken from Steven
81.  Ibid., p. 409.
82.   Steven., p. 143.
83.  Dana Adams Schmidt, “Regime in Syria Leaning to West,” New York Times, October 16, 1961.
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في مقابل هذا الدعم، تعاون صندوق النقد الدولي والســلطات الســورية على فرض أنواع سياســات االقتصاد 
الكلي التي أصبح ينظر إليها على أنها نموذجية لبرامج صندوق النقد الدولي لتحقيق االســتقرار، ولكنها تناســب 
أيًضــا تفضيــالت الحكومــة املدنيــة الجديــدة. وشــملت هــذه الخصخصــة الشــركات اململوكــة للدولــة، وتدابيــر 
تشــجيع الصــادرات، والسياســات الراميــة إلــى الحــد مــن التضخــم، ورفــع ســعر الخصــم مــن البنــك املركــزي، 
وتخفيض قيمة العملة، وإلغاء القيود املفروضة على صرف العمالت األجنبية وعلى تحويالت رأس املال بشكل 
عــام. كمــا تضمــن االســتقرار تحمــل الديــون الخارجيــة لســداد الــواردات الالزمــة للتعويــض عــن النقــص املحلــي فــي 

الســلع املصنعــة. 

ر دفًعا قوًيا في طريق تحرير االقتصاد السوري، كما قّدم تبريًرا مالئًما 
ّ
يمكن القول عموًما إن الدعم الدولي وف

لبرنامــج إعــادة البنــاء االقتصــادي الــذي يعطــي األولويــة لتفضيــالت الصناعييــن والتجــار علــى حســاب تفضيــالت 
العمــال والفالحين84.

وعلــى الرغــم مــن عــدم إهمــال مصالــح األوليغاركيــة املالكــة، فــإن نفوذهــا ظــل محــدوًدا فــي فتــرة االنفصــال؛ ألن 
سياسات االنفصال لم تتراجع عن اإلصالح الزراعي، وقصارى ما فعلته استجابة ملطالب هذه الطبقة املالكة 
هــو مــا ســمي بـــ »تصحيــح التجــاوزات«، وهــي سياســة تنــدرج تحــت إطــار بنــاء عقــد اجتماعــي يشــمل الجميــع حتــى 

العمــال والفالحيــن الذيــن ينتظــر منهــم أن يوافقــوا علــى السياســات الجديــدة مقابــل منحهــم بعــض الحقــوق.
وفــي تبريــر أيديولوجــي لهــذا العقــد الشــامل؛ صــب االنفصاليــون اللــوم علــى فتــرة الوحــدة التــي عمقــت االنقســام 
االجتماعي، وأضفت عليه طابًعا مؤسســًيا وغلفوا سياســاتهم بضرورة لبرلة االقتصاد وبناء الســالم االجتماعي 
وتكريــس الديمقراطيــة. ولكــن هــذا كلــه لــم يكــن لينجــح فــي إخفــاء مــا هــو مســتبطن فــي سياســاتهم مــن اتخاذ العقد 
االجتماعــي جســًرا لتحقيــق هيمنــة القطــاع الخــاص وإضفــاء شــرعية علــى سياســات موجهــة نحــو مصالــح رجــال 

األعمــال85.

وقــد صــاغ معــروف الدواليبــي )رئيــس حكومــة االنفصــال الثانيــة( هــذه التوجهــات صياغــة متماســكة، فــي خطابــه 
الــذي ألقــاه بمناســبة افتتــاح الــدورة األولــى للبرملــان فــي كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 1962 والــذي تضمــن نقــًدا عنيًفــا 
لتجربــة الوحــدة التــي وصفهــا بأنهــا حلقــة مؤســفة فــي التاريــخ الســوري ملــا ســببته مــن خنــق للمبــادرة الخاصــة، 
 مــن األمــن والحمــاس«، والتســبب فــي ركــود التجــارة، كمــا هاجــم 

ً
وتثبيــط االســتثمار، وخلــق »حالــة مــن الذعــر بــدال

فيــه ســوء تنفيــذ اإلصــالح الزراعــي، وأكــد عــزم الحكومــة اتخــاذ إجــراءات تكــرس ليبراليــة اقتصاديــة خاضعــة 
للسيطرة مدعومة بإجماع عام. هذه الليبرالية التي يمكن رسم مالمحها بـ »احترام امللكية الفردية، وحصر دور 
الدولــة فــي توجيــه االقتصــاد الوطنــي فــي ضــوء املصلحــة العامــة، وتشــجيع املبــادرة الشــخصية الخاضعــة لحمايتها 
وسيطرتها، وعلى منح األفراد الحرية في ممارسة حريتهم االقتصادية والتجارية واألنشطة الصناعية والزراعية، 
ومتابعــة تقدمهــم بحريــة وكرامــة شــخصية واســتقرار اقتصــادي: »كل هــذا فــي حــدود السياســة االجتماعيــة 
واالقتصادية للدولة التي تهدف إلى تحقيق االشــتراكية الكاملة بإيمان وحســن نية ». ولم ينس الدواليبي تأكيد 

اســتناد السياســات االقتصاديــة إلــى مبــادئ الحريــة واالشــتراكية العادلــة والديمقراطيــة الســليمة86.

بعــد تصويــت بالثقــة مــن الجمعيــة التأسيســية -وهــو التصويــت الــذي عارضــه البعثيــون وغيرهــم مــن النــواب 
اإلصالحييــن- بــدأت حكومــة دواليبــي -علــى الفــور- فــي تنفيــذ برنامــج لإصالحــات االقتصاديــة علــى أســاس شــروط 

84.  Steven., p. 143-144.
85.  Ibid., p. 145.
86.  Ibid., p. 146-148.
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خطابــه البرملانــي. بيــن كانــون الثانــي/ ينايــر، وآذار/ مــارس 1962، تحركــت الحكومــة باتجــاه تفكيــك األســس 
 منــه.

ً
الشــعبوية للنظــام الســابق، وخلــق اقتصــاد »ليبرالــي الخاضــع للســيطرة« بــدال

وفي كانون الثاني/ يناير، رفعت القيود املفروضة على الواردات على السلع األساسية، كما خففت اللوائح التي 
تحكــم ممارســات اإلدارة واالســتثمار للشــركات الخاصــة. وفــي أواخــر كانــون الثانــي/ ينايــر، أصــدرت لجنــة اإلصــالح 
االقتصــادي واملالــي تقريــًرا، إلــى الرئيــس قد�ســي، يوافــق علــى إلغــاء الشــركات اململوكــة للدولــة. أو�ســى التقرير-كمــا 
اقتــرح دواليبــي- بــأن تكــون املســاهمات الفرديــة فــي الشــركات الخاصــة محــدودة، وأن يتــم عــرض فائــض األســهم 
للبيــع، مــع إعطــاء األفضليــة للعمــال الذيــن ســيحصلون علــى مســاعدة حكوميــة لشــرائها، كمــا أو�ســى التقريــر 

بخصخصــة البنــوك بشــكل كامــل87.

فــي الجلســة البرملانيــة التــي افتتحــت فــي 29 كانــون الثانــي/ ينايــر، وافــق املجلــس بعــد نقــاش طويــل علــى قانــون 
خصخصة جميع الصناعات وجميع البنوك املؤممة أثناء حكومة الوحدة. وقدمت الحكومة مشروع القانون 
كخطوة حاسمة في عكس »دكتاتورية رأسمالية الدولة« في فترة الوحدة، وإحياء الدور األسا�سي ملمثلي القطاع 
الخاص في التنمية. كما احتل التزام دواليبي بالحفاظ على حقوق العمال مكانة بارزة في مشروع القانون الذي 

وصــف بأنــه يهــدف إلــى ثالثــة أهــداف:
منع تركيز رأس املال في أيدي قليلة.	 

حماية استحقاقات العمال.	 

وضمان اإلشراف الحكومي على اإلنتاج.	 

ومــع ذلــك، لــم يكــن خطــاب الديمقراطيــة واملشــاركة الشــعبية، وال الضمانــات والتنــازالت الصريحــة املقدمــة 
للعمال والفالحين، كافية لضمان نجاح تجربة ســورية مع الليبرالية الخاضعة للســيطرة أو ملوافقة املحكومين 

علــى أيديولوجيــة النظــام الجديــد املتمثلــة فــي »الرأســمالية العادلــة«، ويمكــن عــزو ذلــك إلــى ثالثــة أســباب88:

: لــم تحتــرم الحكومــة التزامهــا الكامــل بضمــان الحريــات السياســية والشــخصية؛ فمنــذ األيــام األولــى التــي 
ً

أوال
أعقبــت االنفصــال، أدى اعتمــاد النظــام املســتمر علــى التكتيــكات الســلطوية إلــى تقويــض خطــاب الديمقراطيــة.

ثانًيــا: أدركــت مجموعــات املصالــح املنظمــة علــى الفــور أن تكاليــف الحلــول الوســط املطلوبــة منهــا تفــوق بكثيــر 
املكاســب املحتملــة التــي كانــت معروضــة عليهــا. 

ا: على الرغم من الجهود التي بذلتها حكومة دواليبي لتبدو شاملة إال أن طابعها اإلقصائي كان واضًحا.
ً
ثالث

أثرت القيود بمختلف أنواعها تقريًبا في كل مجال من مجاالت الحياة السياسية، في فترة ما بعد الوحدة؛ ففي 
الوقــت الــذي ُســمح فيــه للسياســيين فــي فتــرة مــا قبــل الوحــدة باملشــاركة فــي السياســة، ُحظــرت أحــزاب مــا قبــل 
الوحــدة علــى أســاس أن إحياءهــا ســيعيد إشــعال النـــزاعات التــي أوجــدت األزمــة السياســية فــي ســورية فــي الفتــرة 

.1958-1957

ومهمــا كانــت صحــة هــذه املخــاوف، فــإن التقييــد منــع الحــركات اإلصالحيــة -علــى وجــه الخصــوص- مــن تنظيــم 
حمــالت فعالــة لالنتخابــات. ومثــال ذلــك اســتمرار الحكومــات االنفصاليــة فــي حظــر الحــزب الشــيوعي الســوري 

87.  Ibid., p. 148.
88.  Ibid., p. 150-151.
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الــذي طبــق أثنــاء الوحــدة واســتمرار مضايقــة أعضائــه. حــاول زعيــم الحــزب خالــد بكــداش العــودة إلــى ســورية فــي 
األيام األولى بعد االنفصال. هبطت طائرته في مطار دمشق، لكن السلطات منعته من النزول، وعاد إلى املنفى 
دون أن تطــأ قدمــاه األرض الســورية. كمــا بقيــت مجموعــة واســعة مــن قوانيــن الطــوارئ ســارية إلــى جانــب القيــود 
ظــر إلــى النقابــات 

ُ
الصارمــة علــى الصحافــة، وظلــت النقابــات ممنوعــة مــن املشــاركة فــي النشــاط السيا�ســي. فقــد ن

علــى أنهــا مصــادر محتملــة للمعارضــة الشــيوعية أو الناصريــة، وقــد خضعــت للتدقيــق بخاصــة مــن قبــل أجهــزة 
األمــن الداخلــي.

 أدى توســع مؤسســات الدولــة فــي ظــل الوحــدة إلــى زيــادة كبيــرة فــي قــدرة املســؤولين علــى التدخــل فــي الشــؤون 
االقتصاديــة والسياســية، واســُتخدم جهــاز الدولــة مــن طــرف األنظمــة االنفصاليــة لقمــع املعارضــة ومكافــأة 
نشئت خالل الوحدة لضمان االمتثال ملراسيم الطوارئ الباقية، بما 

ُ
املؤيدين. وبقي عدد من املؤسسات التي أ

في ذلك نظام محاكم أمن الدولة. واستخدمت الحكومة أيًضا عملية اإلصالح الدستوري املستمرة في محاولة 
لتعزيــز ســلطة الســلطة التنفيذيــة وتقليــل اســتقاللية الســلطة القضائيــة وســلطتها، وإضفــاء الطابــع املؤس�ســي 
على ممارسة الحكم بمرسوم، وهي سمة مميزة طاملا انتقدت للرئيس عبد الناصر. عالوة على ذلك، لم يستبعد 

الجيــش مطلًقــا مــن السياســة89.

وإضافــة إلــى ذلــك، كان ســبب فشــل التجربــة الليبراليــة املحتملــة هــو الشــكوك العميقــة، إن لــم تكــن املعارضــة 
الصريحــة، التــي عبــرت عنهــا النقابــات وموظفــو الخدمــة املدنيــة واملثقفــون الحضريــون والفصائــل املتطرفــة فــي 
الجيش لجهود الحكومة في اإلصالح االقتصادي. فقد استفاد كل من العاملين في القطاعين العام والخاص من 
الخدمــات االجتماعيــة التــي أدخلــت خــالل فتــرة الوحــدة، وشــعروا أن الحكومــة الجديــدة ال تحمــي هــذه املكاســب 
علــى نحــو كاف. وبــدت الخصخصــة -علــى وجــه الخصــوص- محاولــة لحرمــان العمــال مــن حقوقهــم تحــت ســتار 

التجديــد االقتصــادي الوطنــي90.

كان العمال الذين أصبحوا موظفين في القطاع العام من خالل تأميم الصناعات والبنوك قلقين بشكل خاص، 
بمجــرد إزالــة التأميــم، وبــدا أنهــم يفضلــون أمــن العمــل فــي الدولــة علــى عــدم اليقيــن فــي توظيــف القطــاع الخــاص. 
ولــم تكــن هــذه املخــاوف غيــر واقعيــة، ألن نخــب رجــال األعمــال زادت مــن عــدم الثقــة والشــك بينهــم وبيــن العمــال 
بعــد الوحــدة. ففــي أعقــاب االنفصــال اســتغل أصحــاب املصانــع نفوذهــم السيا�ســي، وأظهــروا اســتعداًدا متزايــًدا 
النتهــاك اللوائــح التــي تحمــي العمــال مــن الفصــل التعســفي وضمــان الحــد األدنــى لألجــور وتوفــر مزايــا اجتماعيــة91. 

وفــي الريــف تجاهــل أصحــاب العقــارات غيــر الراضيــن عــن الجهــود التشــريعية الســتعادة ممتلكاتهــم مطالبيــن 
بملكيــة األرا�ســي التــي وزعــت علــى الفالحيــن، ومحاولــة إجبــار الفالحيــن علــى العــودة إلــى عالقــات املحاصصــة92.
نتيجــة لذلــك، حتــى فــي حيــن كانــت الحكومــة الســورية الجديــدة تكتســب مكانــة فــي الغــرب، ظهــرت حركــة معارضــة 
فضفاضــة علــى نطــاق واســع لتحديهــا علــى مجموعــة متنوعــة مــن الجبهــات. كانــت إعــادة التوحيــد مــع مصــر، 

والطابــع االســتبدادي للنظــام وسياســاته االجتماعيــة، هــي القضايــا الرئيســية التــي حشــدتها املعارضــة.
ويشــير نطاق املعارضة الذي شــمل طالب الجامعات والنقابيين والصحفيين، وضّم أيًضا حزب البعث، إلى أنه 
في حين نجحت حكومتا الكزبري ودواليبي في جعل جدول أعمالهما التشريعي يمر من خالل البرملان، ومن ثم في 

89.  Ibid., p. 151.
90.  Ibid., p. 152.
91.  Al-Hayat, July 6, 8, 11, 13, and 19, 1962.
92.  Op.cit., p. 152.
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إرساء األسس القانونية القتصاد قائم على مصالح األعمال التجارية، فقد فشلتا في املهام األكثر أهمية 
املتمثلــة فــي إضفــاء الشــرعية علــى مطالباتهمــا األيديولوجيــة داخــل ســورية، أو فــي تعزيــز تحالــف اجتماعــي قابــل 

للحيــاة.

مــن خــالل سياســاتهم وأســلوبهم االســتبدادي فــي الحكــم، فــإن رجــال األعمــال وحلفاءهــم السياســيين أنفســهم 
قوضــوا آفــاق واعــدة لبنــاء عقــد اجتماعــي. لــم تفشــل هــذه الجهــود ألن السياســيين املدنييــن فــي األشــهر األولــى بعــد 
االنفصال تجاهلوا مصالح العمال والفالحين. لقد فشلت ألن املشروع بأكمله املتمثل في إنشاء نظام اجتماعي 

رأســمالي ليبرالــي فــي ســورية، هــدد بتقويــض املكاســب السياســية واالقتصاديــة للعمــال والفالحيــن.

ومــا عدتــه الحكومتــان تســويات نظــرت إليــه هــذه الجماعــات علــى أنهــا تشــكل خطــًرا علــى الفوائــد التــي اكتســبتها 
بالفعــل؛ ألنهــا تقــوض احتمــال تحقيــق مزيــد مــن املكاســب، وتقلــل مــن األمــن النســبي للعمــال املوجوديــن فــي 
القطاعــات املؤممــة خــالل األشــهر األخيــرة مــن الوحــدة. وربمــا األهــم مــن ذلــك هــو فشــل الحكومــة فــي إدراك أن 
الترتيبــات املؤسســية ليــس مــن الســهل إعــادة بنائهــا. فعلــى الرغــم مــن أن النقابــات لــم تشــكل ســوى عنصــر واحــد 
ا 

ً
مــن عناصــر املعارضــة لدواليبــي، فــإن مركزيــة النقابــات خــالل الوحــدة زودتهــا بقاعــدة مؤسســية أكثــر تماســك

لحمايــة مصالحهــا ومقاومــة إزالــة التأميــم. وعلــى الرغــم مــن تطبيــق إزالــة التأميــم فــي النهايــة، فــإن احتجاجــات 
النقابــات، باإلضافــة إلــى االضطرابــات فــي الحــرم الجامعــي وجهــود البرملانييــن املؤيديــن للديمقراطيــة، أدت إلــى 

ســقوط حكومــة الدواليبــي، وتجــدد التدخــالت العســكرية املباشــرة، وانهيــار الليبراليــة املتحكــم فيهــا93.

استقال دواليبي في 25 آذار/ مارس 1962، بعد سحب النواب ثقتهم في الحكومة، لكن املفاوضات حول تشكيل 
بدل بها انقالب عسكري في 28 آذار/ مارس عزز نمط التدخل العسكري »التصحيحي« في 

ُ
حكومة جديدة است

السياسة.

ُحــل البرملــان، واعُتقــل العشــرات مــن السياســيين، بمــن ضمنهــم الرئيــس القد�ســي. والجديــر بالذكــر أن مديــري 
الشركة الخماسية94 كانوا من بين املعتقلين، وهو رد عسكري واضح على التصور بأن نخب األعمال في سورية 

قــد أصبحــوا أقويــاء فــي عهــد حكومــة الدواليبــي.
 وقــد أثــار االنقــالب انتقــادات حــادة علنيــة، وعلــى الرغــم مــن فــرض حظــر التجــول العســكري، نظمــت تظاهــرات 
عامة للضغط من أجل استعادة الحكم املدني. كما حفز االنقالب الفصائل املتنافسة داخل الجيش على شّن 

مواجهــة معاكســة تهــدف إلــى منــع إعــادة التوحيــد مــع مصــر. 

وإلصــالح االنقســام فــي القــوات املســلحة، تفــاوض القائــد األعلــى للجمهوريــة الســورية الجنــرال زهــر الديــن علــى 
تســوية دعــت إلــى انســحاب الجيــش مــن السياســة، وعــودة الرئيــس قد�ســي، وإلــى تشــكيل حكومــة تقدميــة أكثــر 

برئاســة بشــير العظمــة، وتجــدد الجهــود للتفــاوض علــى شــكل مــن أشــكال الوحــدة مــع مصــر.

إلــى جانــب االرتبــاك وعــدم اليقيــن اللذيــن شــاركا فــي هــذه األحــداث، فإنهــا توضــح املــدى الــذي حــددت بــه حــدود 
السياسة السياسية واالجتماعية املوضوعة خالل الوحدة واإلرث املؤس�سي للوحدة في التأثير في أنظمة ما بعد 
الوحدة. فقد فرضت »الصفقات« الشعبوية التي جرى التفاوض عليها بين ناصر ومختلف الفئات االجتماعية، 
فــي مصــر وســورية، قيــوًدا حاســمة علــى قــدرة حكومتــي الكزبــري والدواليبــي علــى إعــادة هيكلــة االقتصــاد، وإعادة 

93.   Op.cit., p. 154-155.
94.  وهي شركة مساهمة مغفلة صناعية تجارية أسست عام 1946 بمرسوم أصدره شكري القوتلي رئيس الجمهورية، وسميت بالخماسية نسبة إلى عدد 

الشركاء املساهمين.
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تحديد موقع املصالح داخل االئتالف الحاكم.

ر مجموعة من األدوات التي يمكن 
ّ
في الوقت نفسه، فإن الطابع االستبدادي لآلليات املؤسسية والتشريعية وف

االستناد إليها بسهولة للرد على ما تعّده الحكومة مطالب شعبية مفرطة وتهديدات للسالم االجتماعي، واستمرار 
وجــود روح طبقيــة مثيــرة لالنقســام فــي السياســة الســورية. فــي مواجهــة بيئــة تتســم بالتعبئــة االجتماعيــة العاليــة، 
قيــدت أول حكومــات مدنيــة فــي ســورية بعــد الوحــدة الحريــات الديمقراطيــة، ونشــرت األدوات االســتبدادية 

املوروثــة مــن الوحــدة، وقوضــت الجهــود الراميــة إلــى إنشــاء أشــكال ديمقراطيــة حقيقيــة للمشــاركة السياســية.
ــا اســتمر طــوال األشــهر املتبقيــة مــن 

ً
وفــي الوقــت نفســه، أنشــأت أحــداث آذار/ مــارس، ونيســان/ أبريــل 1962 نمط

الفتــرة االنفصاليــة، وســاهم بشــكل أكبــر فــي ظهــور اســتراتيجية اســتبدادية شــعبوية راديكاليــة لتشــكيل الدولــة 
بعد آذار/ مارس 1963. وقد عززت عتبة ال يتوقع بعدها أن تنجح أي جهود الحقة لتشــكيل عقد اجتماعي أو 
تســوية طبقيــة. وبذلــك، ســاعدت هــذه األحــداث فــي تشــكيل مــا ســمي »إجمــاع دمشــق«، وتحديــد الحــدود التــي ال 
يمكن بعدها التراجع عن املكاسب الشعبوية للوحدة. لقد أضفى هذا اإلجماع الطابع املؤس�سي على مجموعة 
من الشروط الدنيا التي وجهت املجلسين االنفصاليين الالحقين )كالهما يرأسهما خالد العظم( والتي اتخذت 

كنقطــة انطــالق مــن طــرف حــزب البعــث بعــد عــام 1963. هــذه الشــروط الدنيــا95:

: أن الحقوق وفوائد العمال والفالحين يجب حمايتها.
ً

 أوال

 ثانًيا: أنه يجب الحفاظ على العالقة املتميزة بين العمال والفالحين والدولة.

ــا: ورفــض عمليــات التأميــم علــى نطــاق واســع والترحيــب باالســتثمار الخــاص املحلــي واألجنبــي. واالســتنتاج 
ً
 ثالث

الــذي ال مفــر منــه أن مصالــح القطــاع الخــاص مــن اآلن فصاعــًدا لــن تحــدد اتجــاه االقتصــاد الوطنــي.

وهكــذا حــددت العالقــة األساســية بيــن الدولــة ورأس املــال، مــن حيــث تبعيــة رأس املــال للمعاييــر االجتماعيــة 
التــي وضعتهــا ودافعــت عنهــا الدولــة، وليــس مــن حيــث مشــاركتها فــي عمليــة تراكــم رأس املــال. لقــد أثبــت انقــالب 
آذار/ مــارس 1962 ومــا تــاله دور الجيــش كمدافــع عــن هــذه الشــروط الدنيــا فكمــا فــي املا�ســي، ثبــت أن الضبــاط 
لــن يتــرددوا فــي التدخــل، عندمــا يــرون أن السياســيين املدنييــن لــم يتمكنــوا مــن الوفــاء بمهامهــم. ســعى الجيــش إلــى 

ضمــان أن بقــاء أي حكومــة مســتقبلية يعتمــد علــى دعمــه. 

لــم تنجــح حكومــة العظمــة فــي إثبــات شــرعيتها أو توطيــد ســلطتها. وطــوال فتــرة واليتهــا، كانــت تعانــي اضطرابــات 
مجلــس الــوزراء، حيــث اســتقال الــوزراء احتجاًجــا علــى فشــل العظمــة فــي رفــع قوانيــن الطــوارئ وسياســته تجــاه 

إعــادة التوحيــد مــع مصــر. 

وبنــاًء علــى تحالــف اســتثنائي -وإن كان قصيــر األجــل- بقيــادة خالــد العظــم، ضــّم أكــرم الحورانــي وزعيــم اإلخــوان 
املســلمين عصــام العطــار وغيرهمــا مــن النــواب مثــل رئيــس الــوزراء الســابق معــروف الدواليبــي وصبــري العســلي96؛ 
شنت حملة فعالة ضد استمرار قوانين الطوارئ والقيود املفروضة على الصحافة والحل غير القانوني للبرملان 
بعد انقالب 28 آذار/ مارس. ضغطت املجموعة من أجل استعادة دستور عام 1950، وعقد حكومة انتقالية 

لإشــراف على اســتعادة الحكم البرملاني واإلشــراف على انتخابات جديدة97.

95.  Ibid., p. 156-157.
96.  سيا�سي سوري شغل منصب رئيس الحكومة أكثر من مرة وشغل كذلك منصب نائب الرئيس في الجمهورية العربية املتحدة.

97.  مذكرات خالد العظم، مرجع سابق، ص. 292-284 و ص. 296-302.



30

قسم  الدراسات

في 1 حزيران/ يونيو، قّدم 112 نائًبا سابًقا )من أصل 172 منتخًبا( التماًسا إلى الرئيس القد�سي، يطلبون فيه 
: »فــي ظــل الظــروف الحاليــة، أي تعديــل فــي القوانيــن الحاليــة 

ً
اســتعادة البرملــان. ورفــض القد�ســي مطالبهــم. قائــال

ســيكون ضــاًرا«98. ولكــن الضغــط املتواصــل مــن النــواب أف�ســى فــي أيلــول/ ســبتمبر 1962 إلــى اتفــاق مــع القد�ســي، 
حــول حــل مجلــس النــواب وتعديــل دســتور 1950 واملوافقــة علــى عقــد جلســة للبرملــان للســماح بتعييــن خالــد 
العظــم رئيًســا للــوزراء. وجــرى قبــول الحــل الوســط مــن طــرف الغالبيــة العظمــى مــن النــواب، ورفضتــه مجموعــة 

صغيــرة مــن الناصرييــن، وأعضــاء فصيــل الحورانــي وغيرهــم مــن النــواب التقدمييــن.

خــالل األشــهر القليلــة التــي ســبقت »ثــورة« 8 آذار/ مــارس 1963، كانــت حكومــة العظــم عرضــة لالضطرابــات 
املستمرة من الحركات اإلسالمية والجيش وأعضاء املحافظين في البرملان والحكومة املصرية والحكومة البعثية 
ا في العراق. ومع ذلك، تحرك العظم لتنفيذ اإلصالحات الديمقراطية وحماية 

ً
التي استولت على السلطة حديث

املؤسســات الديمقراطيــة مــن تدخــل القــوات املســلحة. وضــد معارضــة الجيــش ألغــى قوانيــن الطــوارئ فــي كانــون 
األول/ ديســمبر، ومــرة أخــرى ســمح لألحــزاب السياســية بالعمــل، وتــّم التخطيــط لالنتخابــات فــي الصيــف التالــي. 
كمــا عمــدت حكومتــه إلــى تســريع توزيــع األرا�ســي املصــادرة علــى الفالحيــن وتخفيــض املبلــغ الــذي تــم تحصيلــه 
مقابلــه. وفــي الوقــت نفســه، واصــل جهــوده لتحفيــز االســتثمار الخــاص مــع تقديــم ضمانــات بعــدم التخطيــط ملزيــد 

مــن عمليــات التأميــم.

في مواجهة جهود العظم للحد من تدخل الجيش في السياسة، وفي سياق صعود الحكومة البعثية في العراق، 
والتحالــف املصــري العراقــي النا�ســئ وحضــور فصيــل مــوال للوحــدة؛ اســتولت قــوة مــن الجيــش علــى الســلطة فــي 
8 آذار/ مــارس 1963، منهيــة جهــًدا مضطرًبــا لتفكيــك اإلرث الســلطوي للوحــدة. ســرعان مــا أســس حــزب البعــث 
نفسه كقوة سياسية رائدة في سورية. وتمكن خالل العامين التاليين من توطيد نظام حكم استبدادي شعبوي 

دائم99.

طــوال الفتــرة االنفصاليــة، كمــا فــي املراحــل الســابقة مــن السياســة الســورية، كان دور رجــال األعمــال مهًمــا 
بشــكل خــاص فــي انهيــار انتقــال ســورية مــن الحكــم االســتبدادي، مــن خــالل العمــل علــى إنشــاء نظــام حكــم يخــدم 
 واملصالح الديمقراطية ثانًيا، ومن خالل استعدادهم لتبني املؤسسات السلطوية 

ً
مصالحهم االقتصادية أوال

للنظــام الســابق، ومــن خــالل اعتمــاد اســتراتيجية إلعــادة البنــاء االقتصــادي تهــدف إلــى توطيــد هيمنــة القطــاع 
الخــاص. قــّوض مجتمــع األعمــال الســوري بشــكل فعــال التزاماتــه املعلنــة للوحــدة االجتماعيــة وبنــاء ميثــاق 
اجتماعي شــامل. في النهاية، كان »الطريق االســتبدادي إلى الديمقراطية« اســتراتيجية ســيئة إلنشــاء مؤسســات 

ديمقراطيــة مســتقرة.

98.  نفس املرجع، ص. 290-291.
99.  Op.cit., p. 159-160.
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ا- نتائج ودروس مستفادة
ً
ثالث

بعــد هــذه الجولــة فــي محــاوالت االنتقــال إلــى نظــام سيا�ســي حداثــوي دســتوري منبثــق عــن مجتمــع يتمحــور حــول 
فــرد حــر ممتلــك لحرياتــه البعديــة مــن سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وجماعــات متمتعــة بحقوقهــا فــي ســياق 
تعــددي؛ ال يســعنا إال أن نقــول إن هــذه املحــاوالت قــد شــرطتها ســمات بنيويــة تخــص ســورية خصوًصــا واملشــرق 

عموًمــا.

وهــي ســمات بنيويــة ال يمكــن النظــر إليهــا كـــ »قــدر« أو كـــ »جوهــر ثابــت«، وإنمــا ال منــاص مــن تتبــع تبلــور البنيــة فــي 
جدلها مع سيرورة التكوين، وهو ما حاولنا تتبعه عبر محاولة مقاربة املشهد السوري منذ أواخر العهد العثماني 
 إلــى االســتقالل، ومــا تتبعنــاه مــن تشــكل نخبــة مدينيــة تســتمد مكانتهــا مــن املنصــب وملكيــة األرض كانــت 

ً
وصــوال

نتيجة اندماج نخبتين منفصلتين من علماء دين وأشراف يهيمنون على حصة كبيرة من العمل التجاري وقادة 
حاميــات عســكرية فــي ضواحــي املــدن لهــم ســيطرة علــى بعــض أنــواع التجــارة.

 آخر، ولم تشعر بتهديد جدي ملواقعها 
ً

وقد استمّر حضور هذه النخبة في عهد االنتداب، وإن اتخذ دورها شكال
إال بعد الحرب العاملية الثانية كما أنها -كما ذكرنا في البحث- لم تشكل طبقة رأسمالية حقيقية، وظلت تسلك 

ا تصالحًيا ال ثورًيا.
ً
سلوك

أمــا بعــد االســتقالل، فقــد ازدحــم املشــهد بقــوى متعــددة زاحمــت هــذه النخبــة فــي املشــاركة السياســية وجعلــت 
نفوذها السابق يتراجع، ولكنها مع ذلك لم تستسلم وتترك الساحة إال بعد عقود من االستقالل، عندما هيمن 
نظــام االســتبداد البعثــي علــى كل مفاصــل الحيــاة ولــم يتــرك فســحة لعمــل سيا�ســي حقيقــي ألحــد فــرًدا كان أم 

جماعــة.

ــا كان وارثــوه 
ً
وقــد ســاهمت تجربــة الوحــدة فــي تعميــق تدخــل الدولــة الــذي بــدأ بعــد االســتقالل، كمــا تركــت إرث

 
ً

يتحركــون إلــى حــد كبيــر فــي إطــاره رفًضــا أو تعزيــًزا. أمــا الليبراليــة املتحكــم فيهــا فــي عهــد االنفصــال فقــد كانــت مثــاال
واضًحــا علــى الــوزن النوعــي الكبيــر لخيــارات الفاعليــن االســتراتيجية ودوره فــي تعزيــز أو إضعــاف عمليــات التغييــر.

ــا بــل ضــرورة، ولكــن مــا يؤخــذ علــى 
ً
ال شــك فــي أن االســتفادة مــن دروس املا�ســي مهمــة ذات شــأن، وهــي ليســت ترف

محــاوالت االســتفادة هــذه هــو:
 عن املا�سي، وكأن 	 

ً
التغني بهذا املا�سي وإدمان الحنين إليه، وكأن الحاضر يمكن أن يؤخذ مفصوال

اللحظة الحالية ليست امتداًدا للحظة سبقتها.

الوهــم أن ديمقراطيــة متجــذرة كانــت قــد حكمــت الســلوك السيا�ســي فــي ســورية قبــل حكــم البعــث، 	 
وهو ما أثبت البحث أنه لم يكن قائًما، فعلى الرغم من أنه من الظلم إنكار وجود محاوالت انتقال 
إلــى الديمقراطيــة وتكريــس الحريــات الليبراليــة، فــإن مكاشــفة صادقــة للواقــع املنصــرم تكشــف 
أن الجيــش لــم يكــن ليســتطيع اإلطاحــة بــكل النّيــات واملحــاوالت لــو لــم تكــن هــذه النّيــات لالنتقــال 
إلــى الديمقراطيــة وتكريــس الحريــات الليبراليــة تأتــي -فــي ســلم األولويــات- متأخــرة عــن غيرهــا مــن 
األولويــات، ولــو لــم تكــن هــذه املحــاوالت منفصلــة عــن ترســيخ ثقافــة ديمقراطيــة فــي املجتمــع وليــس 

علــى الســطح السيا�ســي فحســب.

ومــا يؤخــذ كمســلمة عــن وجــود تمايــز طبقــي حقيقــي قبــل حكــم البعــث، وهــو مــا حــاول البحــث إثبــات 	 
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نقيضــه؛ ألنــه علــى األقــل لــم يكــن ثمــة طبقــة رأســمالية حقيقيــة، ولــم يكــن ثمــة انفصال حقيقي بين 
املــالك والبرجوازييــن.

وما يفرض على أنه حقيقة مجمع عليها من أن املدن كانت رافعة التغيير واألرياف حاضنة الرجعية، 	 
وهــو مــا يجانــب الصــواب؛ ألن التغييــر املنشــود ال تطيــق املــدن عــبء االضطــالع بــه، وهــي مهيمــن عليهــا 
مــن نخــب تمثــل جماعــات شــبه مغلقــة وتســتعد للتراجــع عــن املوافقــة علــى العقــد االجتماعــي عندمــا 

ا على مصالحهم.
ً
يتحســس أعضاؤها رؤوســهم خوف

واملقارنــة االســتاتيكية التــي ال تأخــذ فــي الحســبان الســياق الــذي صيغــت دســاتير املا�ســي فــي ظلــه، وال 	 
االختــالف النوعــي للســياق الحالــي الــذي يجــب صياغــة دســتور فــي ظــل متغيراتــه. فقــد كانــت دســاتير 
ســورية قبــل حكــم البعــث انعكاًســا لتــوازن بيــن تشــكيالت اجتماعيــة، لــكل منهــا تمثلــه األيديولوجــي 
-كمــا الحظنــا- ضمــن ســياق تشــكيلة قبــل رأســمالية، كمــا كانــت فــي جــزء منهــا نتيجــة تفاعــل مــع قــوى 

خارجيــة، ال يمكــن إغفــال أثرهــا فــي واقــع البــالد السيا�ســي واالقتصــادي واالجتماعــي.

ولعــل مقارنــة نصــوص بنصــوص تعفــي مــن يقــارن مــن عــبء الحفــر العميــق فــي املتغيــرات، وتزيــح عنــه هــّم التأمــل 
ا متسًعا على الرقع في محاولة الفهم والتحليل؛ 

ً
العميق في حجم املغايرة بين الحاضر واملا�سي، ولكنها تمثل خرق

 إلــى حكــم 
ً

فالواقــع الراهــن ال يشــبه -بــأي حــال- واقــع ســورية فــي عقــود مــا قبــل االســتقالل ومــا بعــده، وصــوال
االســتبداد األســدي املطلــق، بــل ثمــة أكثــر مــن ذلــك، إذ يمكــن القــول بــال تحفــظ إنــه بــات مغايــًرا كلًيــا -بالنظــر إلــى 

حجــم الدمــار والتشــظي علــى كل األصعــدة- للحــال قبــل 2011.

ليســت الدســاتير نصوًصــا مجــردة، وال هــي نصــوص تتحــول إلــى نواظــم للحيــاة بمجــرد وضــع آليــات لضمــان عــدم 
االنحــراف عنهــا، ولكنهــا نصــوص تعكــس واقًعــا ينبغــي مقاربتــه، وهــي مهمــة بالغــة الصعوبــة فــي الواقــع الســوري 
اليــوم الــذي تغيــب فيــه الحــدود بيــن الزيــف والحقيقــة، وتصــّم فيــه أصــوات الرصــاص اآلذان الواعيــة، ويمنــع 
دخان الحرب من تكوين رؤية شاملة. وبناء على ذلك؛ فإن تضافر الجهود ال مندوحة عنه لتشكيل رؤية تتوخى 

التكامــل والشــمول.100

فــي النهايــة، يمكــن القــول إن الواقــع الســوري الــذي أوصــل ســورية إلــى دولــة ومجتمــع مســتباحين مــن طــرف نظــام 
اســتبدادي صــارم كان يحمــل قابليــات، لذلــك اســتطاع نظــام االســتبداد اســتثمارها، وهــي قابليــات كان يمكــن 
عكســها لــوال افتقــار املحــاوالت إلــى جهــود نظريــة كفيلــة بفهــم الواقــع، وإلــى تغليــب للمصلحــة العامــة علــى مصالــح 
الفئــات االجتماعيــة التــي تجــاور فــي حيــز نشــاطها العــام والخــاص، مــع أولويــة لألخيــر كلمــا تعــرض لخطــر دفعــه إلــى 

مرتبــة تابعــة.

https://bit.ly/2ZmxVcz 2020 ،100.  انظر مناف الحمد، قراءة في ندوة التجارب الدستورية، مركز حرمون
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