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قسم الدراسات:

ُي ّ
قدم هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية ،وتعالج املشكالت
ِ
ّ
الرئيســة ،وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة ،وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثيــة العلميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة ،التــي تســتند إلــى جهـ ٍـد بحثـ ّـي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول
العمــل البحثـ ّـي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم ق ـراءات 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 التأثي ـرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر ،ويبحــث فــي
تأثيـرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص
بعد حوالي خمسين ً
عاما من حرب  ،1967ما يزال دو ُر حافظ األسد (وزيرالدفاع السابق) ،في التكتيكات
العسكرية السورية التي ّأدت إلى خسارة ّ
كل من الحرب واألرا�ضي السورية في تلك الحرب ،وفي القرارات التي
ً
أدت إلى استحواذه على السلطة ً
(عادة ما يؤرخ ذلك في َ )1970
غيرمعروف إلى حد بعيد .باالعتماد على
الحقا
املواد الثانوية األكثر دقة عن أنظمة البعث السوري السابقة ،تجادل هذه الورقة ّ
بأن الخوف بعد الهزيمة
من انهيار النظام التام ،مع حالة اإلحباط ،خلق الظروف التي سمحت لألسد باالستحواذ على السلطة،
بمساعدة األصدقاء وأفراد العائلة املخلصين ،على مداراألعوام الخمسة التالية.

3

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مقدمة
ّ
تعد حرب عام ( 1967املعروفة ً
أيضا باسم «حرب األيام الستة» أو «حرب حزيران /يونيو» أو «الحرب
العربية اإلسرائيلية الثالثة») واحدة من أكثرالحروب ً
تأثيرا في تاريخ الشرق األوسط ،إن لم تكن الحرب األكثر
ً
تأثيرا ((( .والواقع أن فوز إسرائيل لم يقتصر على هزيمة التحالف (كونسورتيوم) العربي بين مصر وسورية
واألردن ،بل شمل ً
أيضا تدميرجزء كبيرمن جيوشها واجتياح القدس الشرقية والضفة الغربية (من األردن)
وشبه جزيرة سيناء (من مصر) وهضبة الجوالن (من سورية) ما أدى إلى تغييرالنظام اإلقليمي ومهد الطريق
لحرب [ ((( 1972ربما ورد العام خطأ ،واملقصود حرب  .]1973ولكن بعد مرور أكثر من خمسين ً
عاما على
حرب  ،1967فإن القرارات العسكرية التي أدت إلى هذه النتائج عادة ما تكشفها لنا مصادر االستخبارات
(((
مصر وإسرائيل ((( .هناك عدد قليل من الروايات التي تركز
األميركية واإلسرائيلية املتركزة على تصرفات ً
بكل من سورية واألردن ،فضل عن اآلثار املترتبة على النظم واملجتمعات املعنية في
على املنظور الخاص ٍ
ُ
ذلك الوقت ((( .وعلى حين أن التوثيق العربي ً
غالبا ما ال يترجم أو أنه غيرموجود ((( ،فإن معظمه يندرج تحت
تحليل «االنتكاسة» الشاملة (النكسة) التي ألحقتها الهزيمة بجميع املجتمعات العربية ككل (((.
(((  -نوقشت حرب ً 1967
أيضا بسبب تأثيرها على زوال «القومية العربية» وظهور اإلسالم السيا�سي في الشرق األوسط .لالطالع على التفسيرات
التي ترى أن حرب  1967هي السبب الرئيس للظاهرتين أعاله ،انظر :ب .طيبي ،القومية العربية :بين اإلسالم والدولة القومية ،الطبعة الثالثة
(باسينجستوك :ماكميالن ،)1997 ،ص214 .؛ وأوليفييه روا ،سياسة الفو�ضى في الشرق األوسط (لندن :هيرست ،)2008 ،ص .52 .ولالطالع
على املواقف التي تناقض تلك االستنتاجات ،انظر :ر .الخالدي« ،حرب  1967وزوال القومية العربية» ،في حرب  1967العربية اإلسرائيلية:
األصول والعواقب (مطبعة جامعة كامبريدج ،)2012 ،ص .ص 84 –264؛ وجرجس« ،تحول السياسة العربية».
(((  -انظر ،على سبيل املثال ،ف .جرجس« ،تحول السياسة العربية :فك االرتباط بين الخرافة والواقع» ،في شاليم ولويس ،الحرب العربية
اإلسرائيلية  :1967األصول والنتائج ,2012 ،ص .ص 285-314؛ وعجمي ،املأزق العربي :الفكر السيا�سي العربي واملمارسة منذ عام 1967
(كمبريدج :مطبعة جامعة كامبريدج.)1981 ،
(((  -انظر على سبيل املثال ،هارتوك« ،تاريخ القوات الجوية السورية ( »1967-1947كلية امللك لندن)2015 ،؛ وجون بوين« ،حرب :1967
ستة أيام غيرت الشرق األوسط» ،في بي بي �سي نيوز ( 5حزيران /يونيو .)2017
https://2u.pw/6Engj
(((  -انظر على سبيل املثال ،الرون ،حرب األيام الستة :تحطيم الشرق األوسط (نيو هافن؛ لندن :مطبعة جامعة يال)2017 ،؛ وهامل ،ستة
أيام في حزيران /يونيو :كيف فازت إسرائيل في الحرب العربية اإلسرائيلية عام ( 1967التاريخ العسكري في املحيط الهادئ.)2010 ،
(((  -بخصوص سورية ،انظر :رابينوفيتش« ،سورية وحرب األيام الستة :وجهة نظر بعد خمسين ً
عاما ،معهد بروكينغز)2017( ،؛ وعالء
الدين« ،سورية اليوم وإرث حرب  ،»1967في معهد بروكينغز(،)2017
https://2u.pw/KXJTv
ومان« ،سورية ،الفاصل في حرب األيام الستة» ،دراسات الشرق األوسط ،املجلد  ،49العدد  .62-547 :)2013( 4وفيما يتعلق باألردن ،انظر:
مطاوي ،األردن في حرب ( 1967كمبريدج؛ نيويورك :مطبعة جامعة كامبريدج.)2002 ،
(((  -أ .أبواللغد« ،مقدمة» ،في [محرر] املواجهة العربية اإلسرائيلية في حزيران /يونيو :1967منظور عربي (إيفانستون ،إيلينوي :مطبعة جامعة
أبناء وجهائهم الريفيين األقل ً
نورث وسترن ،)1970 ،ص .9 .وبطاطو« ،فالحو سوريةُ :
شأنا وسياساتهم” (برينستون ،نيوجير�سي :برينستون،
نيوجير�سي :مطبعة جامعة برينستون ،)1999 ،ص.200 .
(((  -ياسين الحاج صالح ،الهزيمة والدولة :حزيران  1967وسورية حافظ األسد ،في الجمهورية ( .)2018وصادق جالل العظم ،النقد الذاتي
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تستخدم هذه الورقة دور حافظ األسد ،وزير الدفاع في ذلك الوقت والرئيس ً
الحقا ،كمنظور إلعادة
بناء القرارات التكتيكية التي أدت إلى خسارة مرتفعات الجوالن (املشارإليها فيما يلي باسمها العربي محافظة
(غالبا ما ُيترجم ً
القنيطرة) وتأثيرها على نظام البعث السوري ً
أيضا باسم البعث) ،بشكل عام ،واستيالء
األسد على السلطة الحاكمة وتوطيدها ً
الحقا .الحجة ّ
املقدمة هنا هي أن اآلثار االجتماعية والسياسية
للحرب على قيادة البعث (الخوف الجماعي من انهيار النظام) وعلى حافظ األسد ،كفرد (اإلحباط) ،كانت
محورية الستحواذ األسد على السلطة الحاكمة وتوطيدها ،ولم يكن ذلك بسبب األحداث الواقعية للحرب
ً
نفسها .خلقت هذه العوامل ز ً
خما طارئا سمح له بالتحول على التوالي إلى رجل سورية القوي ،بمساعدة
ً
واعتمادا على مراجعة شاملة لألدبيات ،ال سيما
األصدقاء املخلصين وأفراد األسرة بين عامي  1968و.1972
(((
الرؤية الداخلية لحزب البعث التي توفرها األعمال األساسية لباتريك سيل ( )2008وحنا بطاطو ()1999
((( ،ستحلل هذه الورقة العالقات الشخصية التي تدعم توزيع الحصص ،واملحافظة عليها ،واالستيالء على
املناصب في األنظمة.
ُ
األدبيات املتعلقة ًبحرب  1967نفسها ،واألدبيات
في
دقيقة
فروق
ثالثة
إظهار
في
الورقة
هذه
سهم
ت
ّ
املتخصصة حول األنظمة البعثية على وجه الخصوص .وتسلط الضوء أول على الدور الذي لعبه األسد
خالل حرب حزيران /يونيو ،أو باألحرى الروايات املتضاربة حوله ،والعواقب التي خلفها البعث .أي أن األسد
لم يتمكن من االحتفاظ بمنصبه كوزيرللدفاع وعضو في قيادة البعث القطرية إال بفارق صوت واحد ،بينما
تمت إطاحة الرفيق اآلخر ،أحمد امليرً .
ثانيا ،باالنتقال إلى العالقات والظروف التي عززت هذا التصويت،
ً
سيظهر أن خليطا من االنقسامات الداخلية في حزب البعث ،وعالقة األسد القوية ،والفرص الطارئة،
ً
ّ
فضل عن خوف البعثيين الجماعي من إطاحتهم ،قد مكن األسد هو و»مجموعة االستيالء» من التخلص
على التوالي من املوالين لصالح جديد ،الرجل القوي السابق ،واستبدالهم .يختلف هذا التحليل عن معظم
ل
«سلطته» في عام  ،1970بل عام ،1968
املؤلفات حو نظام األسد ،بمعنى أنه ال يحدد تاريخ االستيالء على ّ
بسبب شبكات من العناصراملؤثرة املوالية لألسد .في الوقت نفسه ،يسلط هذا الضوء على هشاشة سلطة
اتخاذ القرارفي النظام ،وحقيقة أن «سلطة األسد” لم تتوطد إال بعد انتخابه في عام .1972

بعد الهزيمة ،تحرير .ستيرجيوس ،وعجمي ،وفيصل دراج (لندن ،إنجلترا :دارالساقي.)2011 ،
(((  -باتريك سيل ،أسد سورية ،الصراع على الشرق األوسط ،تحريرماك كونفيل (بيركلي ،كاليف :بيركلي ،كاليف.)2008 ،
(((  -مرجع سابق ،بطاطو ،فالحو سورية.
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دور األسد خالل حرب  1967وما بعدها
يتناول هذا القسم دور حافظ األسد خالل حرب  ،1967وتعامل القيادة السورية مع الهزيمة في ذلك
الوقت .باالعتماد على باتريك سيل ( ((1وحنا بطاطو ( ،((1يجادل هذا القسم من الورقة بأن الروايات املتباينة
بصدد مسار بعض املعارك الرئيسة تجبرنا على التساؤل إلى أي مدى اتخذ األسد ،من خالل منصبه كوزير
للدفاع وعضو في نظام البعث ،قرا ات مهمة على نتائج الحرب .السؤال املحوري هو هل ً
حقا كان لدى األسد
ر
(أ) جميع املعلومات ،و(ب) السيطرة الكاملة على التكتيكات واالستراتيجيات املستخدمة؟ يعتمد عمل
باتريك سيل على وثائق البعث الرسمية ،وعلى مقابالت مع بعض أقرب مستشاري األسد واملقربين منه ومع
األسد نفسه ( ،((1أجرى بطاطو مقابالت مع عشرات من البعثيين ،خالل الثمانينيات والتسعينيات ،ولكن
ليس مع األسد نفسه ( ،((1الروايات التي قدموها ال تشكك بالضرورة ببعضها ،بل تضيف إلى بعضها البعض.
والسبب األسا�سي لذلك هو أن من املتوقع أن تحتوي الروايات الالحقة من منظور الراوي ً
صورا عن دور
الجهات الفاعلة املشاركة في حدث مثير للجدل ،وعن ودور اآلخرين من منظور مستقر أو مبالغ فيه أو أكثر
خيرا ً /
ً
ضررا (.((1
ً
من الضروري تحديد أسباب الحرب غير املتنازع عليها ومساراتها بإيجاز .أول ،على الجانب السوري،
ُ
تنسب مسؤولية اندالع حرب حزيران إلى «القيادة السياسية» ،أي إلى صالح جديد ،األمين العام لحزب
البعث* ،وإلى يوسف ز ّ
عين ،رئيس الوزراء السوري .وهي قيادة ال ينتمي إليها األسد ،لكنه أسهم فيها بال شك،
على سبيل املثال .من خالل االستمرار في السياسة القائمة املتمثلة في إطالق النار االستفزازي واالشتباكات
ً
ابتداء من شباط /فبراير  1966وما
البرية والجوية على الحدود مع إسرائيل ،من تاريخ تعيينه وز ًيرا للدفاع
بعده ( .((1وفي الوقت نفسه ،كان األسد ،مثله مثل غيره من الضباط العسكريين ،قد حذرالقيادة السياسية
من أن الجيش في حالة غير مالئمة لشن الحرب ،بسبب كثير من محاوالت االنقالب الناجحة والفاشلة بين
عامي  1964و 1966التي أدت إلى تحوالت في القيادة ،وتطهيرالضباط املرتبطين بالفصائل املتنازعة في جميع
( - ((1مرجع سابق ،باتريك سيل ،الصراع على الشرق األوسط.
( - ((1مرجع سابق ،بطاطو ،فالحو سورية.
( - ((1مرجع سابق ،باتريك سيل ،الصراع على الشرق األوسط.
( - ((1مرجع سابق ،بطاطو ،فالحو سورية.
( - ((1فيما يتعلق بفائدة املذكرات ،انظر :نيكوالس فان دام ،الصراع على السلطة في سورية :السياسة واملجتمع تحت حكم األسد وحزب
البعث (توريس ،)2011 ،ص .157
(*)  -كان صالح جديد األمين القطري املساعد ،لكنه املسؤول الحزبي األول في سورية ،وكان الدكتور نور الدين األتا�سي هو األمين العام واألمين
القطري للحزب[ ،املترجم].
( - ((1رشيد الخالدي« ،نظام األسد واملقاومة الفلسطينية» ،مجلة دراسات عربية ،املجلد  ،6العدد  :)1984( 4ص259 .؛ وكراسنو« ،مقابلة
مع السفير جورج طعمه 16 ،آذار /مارس  ،1998عمان ،األردن” ،يال -األمم املتحدة للتاريخ الشفوي ،1998 ،ص42 .؛ وباتريك سيل ،أسد
سورية ،ص .ص 120 - 118؛ وهشام شرابي« ،تمهيد للحرب :أزمة أيار /مايو-حزيران /يونيو  ،»1967في أبو اللغد ،املواجهة العربية اإلسرائيلية
في حزيران /يونيو  :1967منظور عربي (إيفانستون ،إلينوي :مطبعة جامعة نورث وسترن ،)1970 ،ص .ص .85 - 49
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صفوف الجيش ( .((1ومن غيراملتنازع عليه أن األسد ،خالل األيام األربعة األولى من الحرب ( 5حزيران /يونيو
ظل ً
إلى  8حزيران /يونيو)ّ ،
سلبيا إلى حد كبير ،وأمربشكل متقطع بإرسال الدوريات وإطالق بعض القذائف
عبر الحدود اإلسرائيلية ( .((1وقد ر ّدت إسرائيل على هذه املناورات بقصف مكثف وتدمير للقوات الجوية
السورية في  9حزيران /يونيو ( .((1الحادث الوحيد املتنازع عليه هو معركة محافظة القنيطرة ،في الفترة من
 9إلى  10حزيران /يونيو ،التي غزتها واحتلتها إسرائيل وأنهت الحرب .وفي هذا الصدد ،هناك ثالث روايات
متباينة بصدد دور األسد وأعضاء آخرين في حزب البعث.
األولىّ ،يدعي سيل أن األسد لم يكن صانع القرار الحصري وال األسا�سي ،على املستوى التكتيكي ( .((1وفي
ليلة  -10 9حزيران /يونيو ،أصدر أحمد السويداني ،رئيس هيئة األركانً ،
أمرا باالنسحاب إلى الشمال من
القنيطرة ،وهي مدينة الجوالن الرئيسة ،واالنضمام إلى الدفاع عن العاصمة ( .((2وعلى ذلك؛ ُيفترض أن
أحمد املير ،قائد جبهة الجوالن ،قد نصح السويداني بذلك ( .((2عند الساعة ( 8:45غرينتش  ،)2 +أذاع
إعالن وزارة الدفاع ً
كذبا من إذاعة دمشق أن مدينة القنيطرة سقطت ،مما أدى إلى هزيمة وتراجع املعركة
وإعادة انتشار القوات ( .((2وبسبب هذا االنسحاب فقط ،انفتح الطريق املؤدي إلى مدينة القنيطرة والقرى
املحيطة بها .بعد ذلك ،انتهز الجيش اإلسرائيلي الفرصة واحتل املنطقة .في هذه الرواية عن األسد نفسه،
لم يتم ذكر الشخص الذي أصدر اإلعالن في وزارة الدفاع .كان األسد قد علم بذلك ببساطة« ،بعد أكثر من
ً
تصحيحا على الفور ،أي حوالي الساعة  10:45إلى .((2( 11:00
ساعتين» ،وكان سيصدربعد ذلك
مقابلة أجريت عام  1986مع الدكتور إبراهيم ماخوس ،وزير الخارجية السوري عام  ،1967أشار
في
ٍ
ماخوس إلى أن األسد هو الذي أمر بإصدار البيان الشهير رقم  66من وزارة الدفاعَ ،
إثر تقرير شفهي تلقاه
من الجبهة ( .((2وهكذا ،كان الخطأ أن األسد لم يتحقق من دقة املوقف قبل إصدار البيان وإذاعته ،من
خالل عدم استشارة «القيادة السياسية» السوريةّ ،
أي القيادة القطرية لحزب البعث ( .((2يبدو من الصعب
تصديق عدم تدخل الفرع السيا�سي ،من ضمن ذلك ماخوس ،وزير الخارجية ،عند أخذ مذكرات سامي
الجندي عام  ،1969سفير سورية في باريس في الحسبان ،كتب الجندي أنه فوجئ برؤية «ممثل سورية في
( - ((1مرجع سابق ،سيل ،أسد سورية ،ص .ص  ،144- 137وانظر ً
أيضا بطاطو ،فالحو سورية ،ص .ص  ،199- 157وريموند هينبوش،
سورية ،الثورة من األعلى (لندن :روتليدج ،)2001 ،ص ،58 .ومان « ،سورية ،الفاصل في حرب األيام الستة» ،ص.555 .
( - ((1مرجع سابق ،سيل ،أسد سورية ،ص.138 .
( - ((1املرجع السابق ،ص .ص .140- 138
( - ((1املرجع السابق ،ص .ص .141- 137
( - ((2املرجع السابق ،ص.140 .
( - ((2املرجع السابق.
( - ((2املرجع السابق ،ص .ص .141- 140
( - ((2املرجع السابق ،ص.140 .
( - ((2مرجع سابق ،بطاطو ،فالحو سورية ،ص.199 .
( - ((2املرجع السابق.
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األمم املتحدة يعلن سقوط القنيطرة ...ومندوب إسرائيل ينفي” (.((2
بعد ذلك ،من املفترض أن ماخوس قال للجندي إنها «كانت خطة ماهرة لـ (إنذار) العالم ،حتى يتم إنقاذ
دمشق» ( ،((2من خالل الضغط الدولي من االتحاد السوفيتي والواليات املتحدة األميركية .أكدت مقابلة
أجريت عام  1998مع ممثل سورية السابق لدى األمم املتحدة ،جورج طعمة ،والتحقيقات /التدقيقات في
إجراءات مجلس األمن ،أن القيادة السياسية السورية اتبعت بالفعل هذه االستراتيجية ( .((2يعترف طعمة
بأنه أدلى بتصريحات استفزازية بعد الساعة  ،11:30بعد البث التصحيحي املزعوم لألسد (.((2
ً
على غرار األنظمة ذات الصلة في مصر واألردن ما بعد الحرب ( ،((3تبادل “الحزب ،ممثل بالقيادة العليا،
والحكومة االتهامات» ( .((3طلب بعض أعضاء الحزب استقالة األسد من منصبه كوزير للدفاع ،وإسقاط
عضويته في القيادة القطرية لحزب البعث ،وطرحت القيادة القطرية ذلك للتصويت في اجتماع طارئ .فشل
التصويت ،فقط بسبب عبد الكريم الجندي ،ابن عم السفير السوري السابق في باريس ( .((3وفي غضون
ذلك« ،تقاعد» أحمد املير ،الذي كان يقود جبهة الجوالن ،من هذا املنصب ،وعرض عليه مقعد في القيادة
القطرية لحزب البعث ،وفي تشرين األول /أكتوبر ُ ،1968ع ّين ً
سفيرا في مدريد ( .((3وعلى النقيض من ذلك،
ال يمكن تأكيد حدوث أي نقاش حول مصيرالسويداني أو الدكتور ماخوس أو جديد ،وإن كان األول يتحمل
نصيبه من املسؤولية عن االنسحاب في القنيطرة ،ويتحمل االثنان عن اندالع الحرب (.((3
على الرغم من أننا ال نستطيع أن ُنثبت على وجه اليقين َ
مسار عمليات صنع القرار في حزب البعث أثناء
حرب  1967وبعدها ،يمكننا أن نقارب الحقيقة عند التشكيك في /مساءلة اإلجراءات التي اتخذت والتي
ُ َ
تخذ في أعقابها .خالل الستينيات ،كان مسار مثل مسار املير ً
شائعا لدرجة أنه كان من السهل إبعاد
لم ت
األسد والسويداني وجديد ،حيث كانوا غير مقبولين من قبل النظام ،أو إرسالهم إلى سجن املزة في دمشق،
( - ((2املرجع السابق ،ص.200 .
( - ((2املرجع السابق.
( - ((2كراسنو« ،مقابلة مع السفيرجورج طعمه 16 ،آذار /مارس  ،1998عمان ،األردن» ،ص42 .؛ وبار-زوهر ،السفارات في أزمة :الدبلوماسيون
والديماغوجيون وراء حرب األيام الستة (إنجليوود كليفس ،نيوجير�سي :برنتيس -هول ،)1970 ،ص.262 .
( - ((2املرجع السابق.
( - ((3في مصر ،اقترب الرئيس جمال عبد الناصر من انهيار عصبي وجسدي ،وانتحر املشير عامر ،قائد الجيش ووزير الدفاع ،بينما وقعت
في األردن اتهامات متبادلة معروفة بين امللك حسين وضباطه .سيل ،أسد سورية ،ص142 .؛ الحاج صالح« ،الهزيمة والدولة :حزيران 1967
وسورية حافظ األسد».
( - ((3مرجع سابق ،سيل ،أسد سورية ،ص.142 .
( - ((3املرجع السابق.
( - ((3املرجع السابق ،وانظر ً
أيضا فان دام ،الصراع على السلطة في سورية ،ص.67 .
( - ((3لن يكون هذا غير عادي ،مع األخذ في الحسبان أن حوالي  12,5في املئة فقط من شاغلي املناصب يفقدون مناصبهم في غضون عامين
بعد الهزيمة العسكرية .انظر :ويكس“ ،هل سيحاسب املستبدون؟ عقوبة ما بعد الحرب في األنظمة االستبدادية «االجتماع السنوي لجمعية
العلوم السياسية األميركية ،2009 ،ص .ص 60 - 1؛ وكذلك دبس وجومانز« ،نوع النظام ،ومصيرالقادة ،والحرب” ،الجمعية العلوم السياسية
األميركية ،العدد  1( 03آب /أغسطس  :)2010ص .ص .430-445
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حيث كانوا يشكلون تهديدات سياسية رفيعة املستوى ( .((3السؤال إذن هو ملاذا تم تغييرمنصب املير ،بينما
بقي الثالثة اآلخرون في مناصبهم ،بغض النظر عن مدى مسؤوليتهم املتعمدة /غير املتعمدة عن العناصر
املختلفة التي شكلت النكسة .لفهم هذا األمر ،من األهمية بمكان تفكيك الديناميكيات داخل حزب البعث
التي عززت توزيع الحصص واملناصب ،واالستيالء والحفاظ عليها.

( - ((3حول انتشار هذه املمارسات ،انظر سيل ،أسد سورية ،ص59 .؛ وأوين ،صعود وسقوط الرؤساء العرب من أجل الحياة (كامبريدج،
ماساتشوستس :كامبريدج ،ماساتشوستس :مطبعة جامعة هارفارد ،)2012 ،ص.80 .
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األسد وتخصيص املواقع ،واإلبقاء عليها ،واالستيالء عليها في أنظمة البعث
تنظرمعظم النظريات حول الديناميات الداخلية ألنواع األنظمة االستبدادية فقط إلى اآلليات التي تمكن
القائد األعلى (املعروف ً
أيضا باسم «الرجل القوي» أو «الديكتاتور») من االحتفاظ بمنصبه .على النقيض
من ذلك ،فإن األفكار حول األفراد الذين يشكلون ً
جزءا من املجموعة الذين يعتمد الدكتاتور على دعمهم
ً
وكذلك كيفية استيالء املرء على هذا املوقف األكثر نفوذا ،قليلة ونادرة .الحجة األكثر صلة باملوضوع هي
أن املجموعة التي يكتسب “الرجل القوي” بدعمها موقعه القوي من القائد األعلى الحالي ،والتي تسمى بـ
«مجموعة االستيالء» ،تميل إلى اختيارالوسائل «األكثرطبيعية» للموارد التي لديها ( .((3على سبيل املثال ،من
الطبيعي أن يختار الضباط العسكريون «األسلحة» ،ويكتسبون السلطة من خالل االنقالبات ( .((3باإلضافة
إلى ذلك ،يميل كبار القادة إلى تثبيت األشخاص «املخلصين» من أعلى إلى أسفل ،كآلية «ملنع االنقالب»
في الرتب التي تليهم ( .((3في نفس الوقت« ،االئتالفات الرابحة” ،وهي “مجموعة األشخاص الذين يجب أن
ً
حاكما حتى يظل في السلطة» ،و»املختارون» ،أي «مجموعة األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة
يدعموا
السياسية» ،بحاجة إلى صقلهم وتثقيفهم من خالل توزيع العناصرالسياسية واملكاسب االقتصادية ،مقابل
التزامهم باالمتناع عن إطاحته ( .((3وعلى هذا النحو ،فإن الجانب الوحيد الذي تم التنظير له حول أعضاء
مجموعات االستيالء هذه ،واالئتالفات الرابحة ،واملختارون ،هو أنهم سيختارون إما الرجل القوي الحالي
وإما جانب املنافس بطريقة تشبه االختيارالعقالني في “لعبة التنسيق» [نوع من األلعاب املتزامنة املستخدمة
في نظرية اللعبة ،عندما يستفيد الالعبون من تنسيق أنشطتهم من خالل اتخاذ نفس القرارات] (. ((4
ماذا حدث في نظام البعث بعد 1967؟
في دراستهما املقارنة حول خيارات الحكام االستبداديين في الشرق األوسط تجاه هزيمة ما بعد الحرب،
يجادل هونيغ وريتشاردت في أن حزب البعث السوري ،في أثناء أزمة الشرعية التي اندلعت بعد هزيمة عام
 ،1967كان يعاني انتقادات شديدة بسبب تحريضه على [ ...الحرب] من خالل تصعيده لألعمال العدائية”
( - ((3جيديس ورايت وفرانتز ،كيف تعمل الدكتاتوريات :القوة والتخصيص واالنهيار (كامبريدج :مطبعة جامعة كامبريدج ،)2018 ،ص27 .؛
جيديس ،رايت ،وفرانتز« ،االنهياراألوتوقراطي وانتقاالت النظام :مجموعة بيانات جديدة « ،وجهات نظرحول السياسة  ،12العدد :)2014( 2
ص.713 .
( - ((3املرجع السابق ،جيديس ورايت وفرانتز ،كيف تعمل الدكتاتوريات ،ص.27 .
( - ((3دروز-فنسنت“ ،الجيش السوري وانتفاضة  ،2011في الجيوش وحركات التمرد في الربيع العربي ،تحرير ألبرخت (مطبعة جامعة
بنسلفانيا ،)2016 ،ص  .174للمزيد من املناقشات الحاسمة ،انظر ألبرخت« ،هل ينجح االنقالب؟ العالقات السياسية العسكرية في األنظمة
االستبدادية وسط االنتفاضات العربية« ،سياسات البحراألبيض املتوسط املجلد  ،20العدد  :)2015( 1ص .ص 36-54؛ ألبرخت« ،أسطورة
منع االنقالبات :أخطار وحاالت االنقالبات العسكرية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،»2013-1950 ،القوات املسلحة واملجتمع املجلد ،41
العدد  ،)2015( 4ص .ص .659-87
( - ((3دبس وجومانز« ،نوع النظام ،ومصير القادة ،والحرب” ،ص 431؛ بوينو دو ميسكويتا« ،منطق البقاء السيا�سي( ،كامبريدج ،الكتلة:
كامبريدج)2005 ،؛ بوينو دو ميسكويتا وسمي« ،الخالفة السياسية :نموذج االنقالبات والثورة والتطهير والسياسة اليومية» ،مجلة حل
الصراعات ،املجلد .2017 ،61
( - ((4سينغ ،االستيالء على السلطة :املنطق االستراتيجي لالنقالبات العسكرية (منشورات جامعة هوبكنز ،)2014 ،ص222 .
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( ،((4إذ كان ُينظر إليهم ،بشكل جماعي وموحد ،على أنهم مسؤولون عن بدء االستفزازات تجاه إسرائيل
ً
َ
وحدة متراصة بدأت مع انقالب ما ّ
يسمى بـ «اللجنة
النظام البعثي
( .((4وكذلك ،يرى جيديس ورايت وفرانتز
ً
العسكرية» في عام  ،1963وكان من املمكن أن يكون «حدثا في دكتاتورية األسد التي ال تزال تحكم ً
جزءا ً
كبيرا
من سورية ،كما هو مكتوب» ( .((4على النقيض من ذلك ،يجادل كوهلر بأن خسارة الحرب كانت تتزامن مع
صراع على السلطة بين األسد وجديدّ ،
وأن األسد كان سيقدم بعد ذلك بنشاط مجموعة من اإلصالحات التي
ً
تمهيدا لتوليه السلطة
تهدف إلى تحويل النفوذ على الجيش في مواجهة الذراع السياسية للحزب لصالحه،
ً
والحقا تم تحديد هذا التاريخ ً
أيضا على أنه «بداية» نظامه في األدبيات
في تشرين الثاني /نوفمبر .((4( 1970
املتخصصة حول دكتاتورية األسد (.((4
يؤكد هذا القسم أن استيالء نظام األسد وتوطيده كان عملية متعاقبة بين عامي  1968و ،1972حيث
تطلبت ً
أيضا سلسلة من العناصر الطارئة ،من ضمنها عالقة األسد الفردية طويلة األمد داخل الجيش،
والفرص املواتية (لحظات من االنتهازية) ،والصداقة ً
أيضا إضافة إلى رأسماله السيا�سي لألعضاء األساسيين
في «مجموعته» والخوف الجماعي من انهيار النظام (البعثي) .ومن ثم فإن هذا القسم يصحح ويبتعد عن
التحليالت األكاديمية املذكورة أعاله ،وكذلك عن معظم املؤلفات املتعلقة بالحالة السورية ،بطريقتين:
األولى ،لم يحدد تاريخ االستيالء على سلطة األسد في عام  ،1970بل عام  .1968والثانية ،يظهرأن «سلطته»
من حيث التأثيرواتخاذ القرارات كانت هشة َومشروطة بحكم االعتماد على كثيرمن املوظفين غيرالرسميين
والعوامل االقتصادية ،وأن سلطته لم توطد إال بعد انتخابه في عام  .1971ومن ثم فإنه من الضروري
العودة إلى مكان اجتماع القيادة القطرية لحزب البعث الطارئ بعد الهزيمة والعالقات التي عززتها.
على الرغم من أن اسمه قد تم طرحه كخليفة لألسد ،وزيرللدفاعّ ،
صوت الجندي لصالح األسد على أنه
«لفتة رفاقية” ( .((4قد ُيعزى ذلك إلى عالقة الثنائي التي استمرت ثمانية أعوام منذ تشكيل اللجنة العسكرية
(وهذه نقطة سنعود إليها) .ومع ذلك ،قد يكون هناك عامل آخر هو أن األسد نفسه قدم دعمه إلعالن
الجندي ،أي أن الحزب يجب أن يلتزم بشدة بموقفه الخارجي املتشدد ( .((4وفي رواية سيل ،لم تتوقف لعبة
إلقاء اللوم على الحزب بعد الهزيمة إال عن طريق «إدراك ّأن عدم ر ّ
ص الصفوف يمكن أن يجعل النظام

(- ((4هونيغ وريتشارد« ،الواقعية أم الراديكالية :شرح الخيارات اإلستراتيجية للحكام األوتوقراطيون بعد الهزائم العسكرية في الشرق
األوسط» ،مجلة الشرق األوسط وأفريقيا  ،6العدد  :)2015( 2ص.129 .
( - ((4املرجع السابق.
( - ((4مرجع سابق ،جيديس ورايت وفرانتز ،كيف تعمل الدكتاتوريات ،ص.28 .
( - ((4كوهلر« ،الضباط واألنظمة :األصول التاريخية للعالقات السياسية العسكرية في جمهوريات الشرق األوسط» ،في ألبرخت ،وكرواسان،
ولوسون ،الجيوش والتمردات في الربيع العربي( ،فيالدلفيا :منشورات جامعة بنسلفانيا ،)2016 ،ص.50 .
( - ((4انظر على سبيل املثال ،فاروق العلي« ،نشأة املجتمع العلوي في سورية” ،في كير والركين ،علويو سورية :الحرب والعقيدة والسياسة في
بالد الشام (أكسفورد :منشورات جامعة أكسفورد ،)2015 ،ص .ص .48- 27
( - ((4مرجع سابق ،سيل ،أسد سورية ،ص.142 .
( - ((4مرجع سابق ،بطاطو ،فالحو سورية ،ص.172 .
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ّ
برمته عرضة للخطر” ( .((4ويسلط هذا املقطع الضوء على أن الخالفات ،بين جديد واألسد ،ال يمكن أن
تقتصرعلى مسألة الرأي وحده ،كما يدعي كوهلر ،بل هناك اختالفات جوهرية عديدة..
وأفضل تفسير لذلك هو حقيقة أن حزب البعث كان يحمل انقسامات عدة منذ أواخر الخمسينيات.
على املستوى العابرللحدود ،تمت اإلشارة إلى هؤالء على أنهم معسكرات إقليمية وقومية تنتشرعبرجناحها
العراقي والسوري ( .((4وعلى الصعيد الوطني في سورية ،كان هناك مزيد من املواقف املتباينة مع بعض
ر
( )1مصر والناصريين السوريين والتعاون معها (،((5
أعضاء املؤسسة العسكرية السورية فيما يتعلق بدو ً
و( )2إسرائيل واملقاومة الفلسطينية والعالقة معهما ،فضل عن ( )3إصدارسياسات اجتماعية واقتصادية
محلية (.((5
نشأت هذه االنقسامات على التوالي ر ًدا على االستياء الشعبي من السياسات االجتماعية واالقتصادية
لحزب البعث ،وكذلك نضاله خالل فترة الجمهورية العربية املتحدة ( ،)1961-1958وتفاقمتً ،
وفقا
لنيكوالس فان دام ،بسبب الهزيمة ( .((5في عام ّ ،1959
قدم االنتهاك املزعوم للسيادة السورية من قبل
املخابرات املصرية ّ
وحل النظام البرملاني خالل فترة حكم الجمهورية العربية املتحدة ،اللواء محمد عمران
ومزيد الهنيدي وبشيرصادق ،وكذلك النقيب عبد الغني عياش ،الحافزلتأسيس اللجنة العسكرية ( .((5بعد
نقل الثالثة األخيرين إلى مناصب دبلوماسية في الخارج ،انضم إلى تلك اللجنة كل من األسد ،وجديد ،واملير،
والجندي ،والنقيب عثمان كنعان ومنير الجيرودي في عام  .((5( 1960باإلضافة إلى ذلك ،انضم أعضاء من
حزب البعث اعتقدوا أن اثنين من اآلباء املؤسسين ،صالح الدين البيطار وميشيل عفلق ،مسؤولون عن
تراجع دور حزب البعث داخل الجمهورية العربية املتحدة .لم يتم إعادة انتخاب االثنين (عفلق والبيطار)
في عام  ،1965ثم طردوا إلى العراق ( .((5ومن هنا ،وعلى الرغم من أن الجمهور السوري ر ّ
مثل
البعث،
أن
ح
ج
ً
املذكورين أعاله جيديس ورايت وفرانتز ( ،((5بكونه ً
ً
أحاديا ،وظنوا أن الحزب بالكامل سيكون مسؤول
كيانا
عن هزيمة عام  ،1967فإن الناس املشاركين في صنع القرار في سورية كانوا في واقع األمر منقسمين بين
شبكات مختلفة.
( - ((4مرجع سابق ،سيل ،أسد سورية ،ص.143 .
( - ((4دفلين ،حزب البعث :التاريخ من أصوله حتى عام  ،1966منشورات مؤسسة هوفر(ستانفورد ،كاليفورنيا :مطبعة معهد هوفر،)1976 ،
ص217 .؛ وبايبس ،سورية الكبرى :تاريخ الطموح (أكسفورد :مطبعة جامعة أكسفورد ،)1990 ،ص157 .؛ وبطاطو ،فالحو سورية ص،133 .
157؛ وهينبوش ،سورية :الثورة من فوق ،ص.49 .
( - ((5رايش ،القادة السياسيون للشرق األوسط املعاصر وشمال أفريقيا :قاموس سيرة ذاتية (مطبعة غرينوود ،)1990 ،ص36 .؛ بطاطو،
فالحو سورية ،ص .ص 143 - 142؛ هينبوش ،سورية :الثورة من فوق ،ص .49-47
( - ((5مرجع سابق ،فان دام ،الصراع على السلطة في سورية ،ص.63 .
( - ((5املرجع السابق ،ص.62 .
( - ((5مرجع سابق ،بطاطو ،فالحو سورية ،ص ،144 .وسيل ،أسد سورية ،ص .ص .64- 61
( - ((5مرجع سابق ،بطاطو ،فالحو سورية ،ص.144 .
( - ((5مرجع سابق ،بابيس ،سورية الكبرى ،ص .ص 156- 155
( - ((5مرجع سابق ،جيديس ورايت وفرانتز ،كيف تعمل الديكتاتوريات ،ص .ص 31- 28
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بوحي من انقالب  8شباط /فبراير 1963لفرع البعث العراقي ،قامت اللجنة العسكرية بانقالب على النظام
البرملاني السوري في ليلة  8-7آذار /مارس  .((5( 1963وبعد ذلك ،شكلوا املجلس الوطني لقيادة الثورة من اثني
عشر ً
بعثيا ،وثمانية ناصريين ومستقلين ،وأقاموا إصالحات اجتماعية اقتصادية أسفرت عن احتجاجات
ً
فصاعدا ( .((5وعلى ضوء هذه الخلفية،
الطالب والفالحين في جميع أنحاء البالد من شباط /فبراير 1964
يمكن القول إن إلقاء اللوم من عامة الناس تجاه النكسة على السياسة الخارجية العدوانية لحزب البعث
أدى إلى تفاقم موقف الحزب غيرالشعبي في سورية ،ولكنه لم يخلق ً
موقفا غيرشعبي للحزب في سورية (.((5
للسيطرة على املعارضة العامة بعد هزيمة ُ ،1967ر ِشح الجندي الذي دعم األسد في التصويت ،وكان من
املوالين املعروفين لألمين العام [املساعد] لحزب البعث صالح جديد ،كرئيس ملكتب األمن القومي للحزب في
أيلول /سبتمبر ،1967وقام بتوسيع أجهزة أمن الدولة واملخابرات (.((6
ما عالقة األسد بصالح جديد؟
حتى هزيمة عام  ،1967كان األسد منحا ًزا إلى جانب صالح جديد وسياساته .خالل انقالب آذار /مارس
ّ ،1963
َ
الدعم للرجل القوي آنذاك وقائد اللجنة العسكرية :عمران (الذي أدخل جديد إلى
قدم كالهما
[دمشق] لتولي مكتب شؤون الضباط املهم) وقاد األسد مجموعة استولت على “مطارالضميرشرق دمشق،
حيث تركزت القوات الجوية بأكملهاّ ،
وقدمت الدعم الجاد الوحيد لالنقالب” ( .((6ومع ذلك ،في عام ،1966
حاول عمران ،في منصبه السابق كوزيرللدفاع ،نقل عزت جديد ،قريب صالح جديد (*) ،من فيلق الدبابات،
والسويداني ،الرئيس السابق إلدارة الضباط (وبحلول عام  1967رئيس األركان) ،والرائد سليم حاطوم الذي
أمنت وحدته محطة اإلذاعة والتلفزيون الوطنية والحكومية .بعد ذلك ،اندلع اشتباك عسكري مع األلوية
ئيسا لسالح ّ
املوالية لجديد ( .((6وعلى الرغم من حقيقة أن األسد ،بصفته ر ً
الجو في ذلك الوقت ،لم يرسل
ّ
ويتوعد الضباط في الوحدات في جميع أنحاء
قواته لدعم القتال ،بل “أم�ضى ذلك الصباح على الهاتف ،ي ِع ُد
البالد إلحضارهم إلى جانب اللجنة» ( ،((6ومن ّ
ثم كوفئ بحصوله على منصب عمران السابق في شباط /فبراير
 1966لوالئه لصالح جديد.
منذ أن جمع األسد خبرة الحرب ،خالل أزمة السويس عام  1956في مصر و «إحالته على التقاعد» من
كانون األول /ديسمبر  1961إلى آذار /مارس  ،1963يؤكد بطاطو أن «حياته املهنية» بنيت على العالقات ال
( - ((5مرجع سابق ،سيل
( - ((5لوسون ،ملاذا تذهب سورية إلى الحرب :ثالثون ً
عاما من املواجهة (إيثاكا ،نيويورك :مطبعة جامعة كورنيل ،)1996 ،ص .ص 27 - 23؛
وسيل ،أسد سورية ،ص .ص .76-78
( - ((5مرجع سابق ،سيل ،أسد سورية ،ص.143 .
( - ((6املرجع السابق ،ص.150 .
( - ((6املرجع السابق ،ص.77 .
(*) – لم ُيذكرأن عزت جديد هو من أقارب صالح جديد ،ومن املعروف أن األول من ريف طرطوس ،واآلخرمن ريف الالذقية [املترجم].
( - ((6املرجع السابق ،ص .ص .102- 101
( - ((6املرجع السابق ،ص.102 .
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على املواهب العسكرية ( .((6يمكن القول إن انتهازية براغماتية كانت توجه األسد حيث «فضل فيها أن يحاول
أن يصحح األمور أو ...أن ّ
يطهرالحزب نفسه ،بآليته الخاصة» ( .((6بعد التصويت على إطاحة ًاألسد في عام
 ،1967كان «االستياء» هو الذي أشعل فتيل النار لديه ( .((6وال ُيستبعد أن األسد كان مسؤول عن بعض
القرا ات الرئيسة أثناء الحرب ،ويمكن قراءة استيالئه على السلطة ً
الحقا على أنه ،من بين عوامل أخرى،
ر
ّ
مستوحى من استعداده السيا�سي “للتراجع” ،عما عده األسد بمنزلة فشل عسكري وسيا�سي .للتوضيح،
التقى األسد بوزير الدفاع الرو�سي لتشكيل شراكة عسكرية جديدة في آب /أغسطس  .1967وإضافة
ً
ً
فصاعدا الستعادة القنيطرة مع أنور السادات،
ابتداء من كانون األول /ديسمبر 1970
إلى ذلك ،خطط
ً
ً
(((6
ي (((6
ً
ّ
الرئيس املصر  ،وكرس أيضا كثيرا من سياسته الخارجية الحقا الحتواء إسرائيل  .واستفاد األسد من
واقع أن الضباط (ومعظمهم من الدروز) الذين ُي ّشتبه في تورطهم في محاولة االنقالب الفاشلة في أيلول/
سبتمبر 1966التي قادها الرائد سليم الحاطوم ،ظلوا ُيطردون من الجيش بعد هزيمة حرب حزيران /يونيو،
واستبدلهم بشبكة خاصة من املوالين له (في الغالب العلويين) (.((6
غير أن التحول الحاسم في ميزان قوته تجاه صالح جديد بسبب املوالين لم يحدث إال من خالل تفاعل
عوامل عدة لصالحه ،في شباط /فبراير .1968أي أن رئيس أركانه أحمد السويداني هو الذي أعطى -حسب
رواية األسد لحرب  -((7( 1967األمر املثير للجدل بسحب القوات السورية من القنيطرة في الليلة الحاسمة
ً
معروفا أنه أكثر ً
ً
مشتبها بأنه متورط في
جديد منه ،وكان
لصالح
والء
من  9إلى  10حزيران /يونيو ،وكان
ً
“االنقالب الفاشل” ضد جديد ( .((7بعد طرد السويداني مع  160ضابطا من املشتبه في والئهم له ،تمت ترقية
مصطفى طالس ،صديق األسد املقرب ،إلى هذا املنصب ( .((7كان طالس واألسد على عالقة ببعضهما البعض
منذ أيام الكلية الحربية في حمص .لقد قاتلوا ً
عهد األسد إليه بحماية
جنبا
إلى جنب في مصر ،وبعد ً ذلك ِ
زوجته وابنته بشرى للعودة إلى سورية أثناء سجنه ( .((7وقد أثبت طالس أيضا “والءه’’ بإرسال لوائه لدعم
( - ((6مرجع سابق ،بطاطو ،فالحو سورية ،ص.168 .
( - ((6مرجع سابق ،سيل ،أسد سورية ،ص .ص  100و.144
( - ((6املرجع السابق.
( ((6املرجع السابق ،ص ،185 .وسيل وبتلر“ ،إستراتيجية األسد اإلقليمية والتحدي من نتنياهو” ،املصدر :مجلة دراسات فلسطينية ،املجلد
 ،26العدد  :)1996( 1ص ،31 .وبيرثيس وآخرون ،بناء الدولة واألمن القومي وتحضيرات الحرب في سورية» ،في الحرب واملؤسسات والتغيير
االجتماعي في الشرق األوسط (بيركلي ولوس أنجلوس ،كاليفورنيا :مطبعة جامعة كاليفورنيا ،)2000 ،ص .151
( - ((6مرجع سابق ،سيل وبتلر ،إستراتيجية األسد اإلقليمية والتحدي من نتنياهو» ،ص .ص  ،28- 27وفان دام ،الصراع على السلطة في
سورية ،ص .ص .63- 62
( - ((6مرجع سابق ،فان دام ،الصراع على السلطة في سورية ،ص .ص .60- 58
( - ((7مرجع سابق ،سيل ،أسد سورية.
( - ((7املرجع السابق ،ص.148 .
( - ((7مرجع سابق ،فان دام ،الصراع على السلطة في سورية ،ص.60 .
( - ((7مرجع سابق ،سيل ،أسد سورية ،ص .ص .69- 68
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انقالب شباط /فبراير ،1966ومحاكمة الرائد حاطوم وأنصاره منذ آذار /مارس .((7( 1967
بعد ذلك ،شرع األسد في إزالة أصحاب املصلحة الرئيسين اآلخرين الذين كانوا موالين لجديد على التوالي.
في تشرين األول /أكتوبر  ،1968تمكن األسد ،بآلية غير معروفة ،من ترتيب تعيين أحمد املير في مدريد،
وإخراج عزت جديد من قيادة القوة الضاربة األساسية في سورية ،اللواء  70مدرعات ( .((7في الفترة من -25
 28شباط /فبراير  ،1969نقل حافظ وأخوه رفعت الذي كان يقود كتيبة كانت تحت قيادة محمد عمران
الدبابات إلى مواقع رئيسة عدة ،منها مواقع صحيفتي (الثورة ،والبعث) ،وإذاعتي دمشق ،وحلب ،ومكاتب
حزب البعث في الالذقية وطرطوس ( .((7من  1إلى  2آذار /مارس ،حاصر رفعت مكتب األمن القومي التابع
للجندي ،بعد اعتقاله جميع السائقين الذين دخلوا وخرجوا من املبنى ،قبل أن يدرك الجندي (*) نفسه
ما كان يحدث ،ويطلق النار على نفسه ( .((7وفي تشرين الثاني /نوفمبر من عام  ،1970قام األسد بسجن
صالح جديد والقيادة املدنية للحزب ( ،((7وهوالتاريخ املعتمد في األدبيات املتخصصة عن نظام حافظ األسد
لتحديد تاريخ بدء نظامه.
ّ
ً
فصاعدا ،في ما
بحكم الواقع ،لقد أثر األسد في عملية صنع القرار في سورية منذ عامي  1968و1969
ُيشار إليه بـ «ازدواجية السلطة» وفق تعابير البعث ( .((7للتوضيح ،عندما التقى السيا�سي اللبناني ،محسن
إبراهيم ،بصالح جديد عام  ،1969أو�صى إبراهيم جديد بأن «يهرب /ينجو بجلده” ( .((8عالوة على ذلك،
في أيلول /سبتمبر  ،1970نصح نور الدين األتا�سي ،رئيس الدولة الرسمي السوري ،األخضر اإلبراهيمي،
ً
شخصيا ،ملناقشة األمور السياسية ( .((8وبذلك ،لم تعتمد «قوة/
الدبلوما�سي الجزائري ،بلقاء األسد ال به
املوالين في األجهزة
سلطة” األسد في تشكيل السياسة السورية فقط على التأثيرالخاص ألعضاء شبكته من(ً ((8
العسكرية واألمنية السورية ،كما تروج األدبيات املتعلقة بتشكيل النظام االستبدادي  .وبدل من ذلك،
( - ((7املرجع السابق ،ص ،149 .ومبيض ،الحريروالفوالذ :رجال ونساء صنعوا سورية ( 2000- 1900سياتل ،)2006 ،ص90 .
( - ((7مرجع سابق ،سيل ،أسد سورية ،ص.149 .
( - ((7املرجع السابق ،ص.151 .
جيدا أثناء حكم صالح جديد ،وتحديداً
(*) – ربما من األسباب التي دفعت الجندي إلى االنتحار إدراكه أن حافظ األسد قد استحكم بالسلطة ً
من عام  ،1968من خالل شبكات الضباط التي أسسها األسد عقب انقالب حاطوم الفاشل ،واحتفاظه بالسيطرة على املخابرات العسكرية
ً
بعيدا عن سيطرة الجندي (مكتب األمن القومي) ،وتأسيسه مخابرات القوى الجوية كشعبة تابعة للمخابرات العسكرية ً
إداريا ،وإشرافه عليها
من خالل محمد الخولي ،ومن ناحية ثانية ،معرفة الجندي الجيدة بتردد صالح جديد في حسم املوقف من حافظ األسد ،هذا التردد الذي أطاح
به في النهاية ،وبالرغم من سيادة الخطاب األيديولوجي «اليساري» لصالح جديد ،فإن العمق الطائفي قد يكون أحد األسباب وراء ذلك التردد.
[املترجم].
( - ((7املرجع السابق ،ص .ص .152- 151
( - ((7املرجع السابق ،ص .ص 164 ،151 ،149؟
( - ((7مرجع سابق ،بطاطو ،فالحو سورية ،ص .ص .173 ،145
( - ((8مرجع سابق ،الحاج صالح“ ،الهزيمة والدولة :حزيران  1967وسورية حافظ األسد”.
( - ((8مرجع سابق ،سيل ،اسد سورية ،ص.162 .
( - ((8انظرعلى سبيل املثال جيدس ،ورايت ،وفرانتز ،كيف تعمل الديكتاتوريات ،ص 25؛ وكذلك السيد هابر« ،الحكومة االستبدادية» ،في
كتيب أكسفورد لالقتصاد السيا�سي ،تحريروينغاست وويتمان (نيويورك ،منشورات جامعة أكسفورد ،)2006 ،ص .ص .707- 693
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اعتمدت قوة /سلطة األسد على شبكات متعددة الطبقات من املوالين الذين يتألفون من عنصرين.
كان العنصر األول هو نفوذ وشبكة أعضاء «مجموعته» ،أي صديقه الطويل األمد مصطفى طالس
وشقيقه رفعت األسد .كان كالهما ً
العبا ً
ماهرا ،وقد ولم يرتقيا إلى موقعيهما بسبب نفوذ األسد فقط،
ولكن بسبب قدراتهما العسكرية وعالقاتهما والحفاظ على أنصارهما ( .((8والعنصر الثاني كان عالقة األسد
واملوالين له مع السكان العاديين والجيش بشكل عام.
ً
معروفا ً
نسبيا بين البعثيين ،في أواخر
لتوضيح ذلك ،كان «الصراع على السلطة» ،بين األسد وجديد،
ً
الستينيات من القرن املا�ضي ،ولذلك كان على األسد توخي الحذر ،وكان انقالبه على السلطة أمرا ال جدال
فيه .على النقيض ً
تماما ،حاول جديد وأنصاره تطهيربعض أنصاراألسد البارزين ،لكنهم فشلوا في ذلك ،ألن
األسد وطالس كانا يسيطران على الجيش ،وكان الجيش يمتلك أسلحة سورية ثقيلة (.((8
بعد أن رفض األسد منح الدعم الجوي للمقاومة الفلسطينية في أيلول /سبتمبر األسود األردني ،عام
ً
وابتداء من  30تشرين األول /أكتوبر إلى 12
 ،1970جرت محاولة أخرى إلطاحة األسد من حزب البعث.
تشرين الثاني /نوفمبرّ ،
صوت مؤتمر البعث القومي الطارئ مرة أخرى على عضوية لجنة األسد .هذه املرة،
خسر األسد ،ألن جديد كان لديه مزيد من املؤيدين في الجناح السيا�سي لحزب البعث ( .((8وألن األسد كان
لديه أفراد عسكريون متمركزون ً
سابقا حول قاعة املؤتمرات ،فإن نتيجة التصويت كانت ال تساوي قيمة
الحبرالذي كتبت به ( .((8احتجزوا صالح جديد والدكتور نور الدين األتا�سي ،وأعادوا وضع بعض األفراد من
ذوي الكفاءات املتوسطة املوالين لهم ً
سابقا في السفارات في الخارج ،وسمحوا آلخرين بالفرارمن البالد (.((8
بعد ذلك ،حاول األسد تمييزنفسه عن توجهات صالح جديد السياسية السابقة في نظرالشعب السوري:
في أوائل السبعينيات ،أصدر مجموعة من السياسات االجتماعية واالقتصادية الليبرالية التي أدت إلى
النمو االقتصادي ،وأعلن نفسه أنه “منقذ ‹› األمة /البالد السورية ،أي الوحيد الذي يتمتع ببصيرة لصالح
الشعب ( .((8عالوة على ذلك ،مثل األنظمة البعثية قبل نظامه ،قام األسد بتطهير سلك الضباط من ذوي
الرتب املتوسطة والعالية ،من األجهزة األمنية والعسكرية املوالية لجديد ،واستبدلهم بموالين له حتى عام
 ،1972وفتح عضوية البعث أمام الناصريين ( .((8في حين قد يفسر املرء هذه اإلجراءات على أنها «مانعة
لالنقالب» ،ويتوقع سيل أن يكون هذا هو الفلترة التي اكتسبها األسد بسبب تجربته القيادية املثيرة للجدل
( - ((8فابريس باالنش“ ،اذهب إلى دمشق ،ياولدي» ،التحوالت الديموغرافية العلوية في ظل حكم حزب البعث ،في كيروالركين ،علويو سورية:
الحرب والعقيدة والسياسة في بالد الشام (أكسفورد :منشورات جامعة أكسفورد ،)2015 ،ص.101 .
( - ((8مرجع سابق ،فان دام ،الصراع على السلطة في سورية ،ص ،65 .وسيل ،أسد سورية ،ص.150 .
( - ((8مرجع سابق ،سيل ،أسد سورية ،ص.163 .
( - ((8املرجع السابق ،ص.164 .
( - ((8املرجع السابق ،ص ،163 .وبطاطو ،فالحو سورية ،ص.175 .
( - ((8هينبوش ،سورية :ثورة من األعلى ،ص .ص  ،73 ،67وأوين ،صعود وسقوط الرؤساء العرب من أجل الحياة ،ص .ص  ،80 ،20وبيثيس،
االقتصاد السيا�سي لسورية في عهد األسد (لندن ،توريس ،)1997 ،ص.66 .
( - ((8مرجع سابق ،هينبوش ،سورية :ثورة من األعلى ،ص.66 .
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خالل حرب  ،((9( 1967يشيرالدليل إلى أن هذا التقسيم والحفاظ على طبقات متعددة من الشبكات املوالية
كانت النواة ذاتها التي بنيت عليها قوته /سلطته .وباختصار ،إن تلك املناورات ،إلى جانب االنتصارالسيا�سي
في حرب تشرين األول /أكتوبر ،1973هي التي جعلت األسد ر ً
ً
شعبيا خالل األعوام األولى من نظامه (.((9
ئيسا
واضحا ً
ً
أيضا في حقيقة أنه انتخب في شباط /فبراير 1971بنسبة ( )99في املئة (*) ر ً
ئيسا لسورية (.((9
كان هذا
ِ
بإعادة تلك الرؤى من شبكات املوالين إلى املعركة املثيرة للجدل حول القنيطرة ،يمكن التكهن بأنه ً
نظرا
سياسيا بعد عام  1967لم يكتف بقيادة جبهة الجوالن ،بل كان ً
ً
أيضا من املوالين املعروفين
ألن املير املنفي
(((9
لصالح جديد  ،يبدو من غيراملحتمل أن القيادة السياسية تحت تأثيرجديد لم تكن على علم بالتطورات
املثيرة للجدل املحيطة بالقنيطرة والبيان املذكور أعاله رقم ( )66خالل الحرب .بحلول حزيران /يونيو
 ،1967سيطر صالح جديد وأنصاره اآلخرون على السياسة الخارجية لسورية ،باإلضافة إلى السيطرة على
معظم قواتها العسكرية ،على عكس األسد .في هذا السياق ،كان انسحاب القوات السورية من القنيطرة
من بنات أفكارأنصارجديد العسكريين ،مثل املير ،واستخدمت القيادة السياسية البث الدرامي للبيان رقم
 66على أمل الحصول على دعم القوى العظمى .وهكذا ،فإن حافظ األسد هو املسؤول -بال شك -عن كثير
من املظالم التي أوقعها نظامه بعد ذلك ،أما ما يتعلق بحرب  ،1967فال يمكن إال أن َ
يحاسب على خسارة
سالح الجو السوري (*).

( - ((9مرجع سابق ،سيل ،أسد سورية ،ص.149 .
( - ((9مرجع سابق ،بيثيس ،االقتصاد السيا�سي لسورية في عهد األسد (لندن ،توريس ،)1997 ،ص.136 .
(*)  -لم تكن النسب التي حصل عليها األسد ومن بعده ابنه صحيحة ،وإنما كانت من صناعة األجهزة األمنية [املترجم].
( - ((9مرجع سابق ،أوين ،صعود وسقوط الرؤساء العرب من أجل الحياة ،ص.81 .
( - ((9مرجع سابق ،بطاطو ،فالحو سورية ،ص ،153 .وسيل ،أسد سورية ،ص.149 .
ً
ً
عسكريا فقط ،بل كان من ضمن القيادة السياسية للحزب (عضو في القيادة القطرية) ،وهو الذراع
(*) – لم يكن حافظ األسد مسؤول
التنفيذي العسكري للنظام السيا�سي الذي أعلن سقوط القنيطرة قبل دخول القوات اإلسرائيلية إليها ،ومسؤوليته عن ذلك مباشرة ،إضافة
إلى غيره من العسكريين والسياسيين [املترجم].
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الخالصة :ما دور حرب  1967في استيالء حافظ األسد على السلطة وترسيخها؟
ّ
ً
اعتمادا على مراجعة واسعة لألدبيات ،سلطت هذه الورقة الضوء على وجود روايات متباينة ،حول
الدور الذي لعبه األسد في خسارة محافظة القنيطرة خالل حرب  .1967إن تحليل هذه الورقة للعالقات
التي قامت عليها الحالة واجتماع حزب البعث الذي أعقب الحرب ،يشيرإلى أن البيان الحاسم رقم ( )66كان
َ
من بنات أفكار الجناح السيا�سي لحزب البعث ،وأن األسد ّ
النظام في وضع يائس
تعرض للتوبيخ ،ألنه وضع
وتركه بال قوة جويةً ،
طالبا اهتمام وضغط الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي لوقف الهجوم اإلسرائيلي.
وقد كانت حالة الخوف الجماعي في صفوف أعضاء الحزب ،من إطاحته من قبل السكان ومن قبل طبقات
ً
متعددة من موالين وأصدقاء يثقون باألسد ويثق بهمً ،
استحواذ األسد على منصب وزير
محوريا ،في
أمرا
ِ
الدفاع ،واملحافظة عليه ،واالرتقاء إلى السلطة الحاكمة بعد الهزيمة.
ً
ً
في هذا الصدد ،كان لهزيمة  1967أثر ثالثي .أول ،كانت خسارة الحرب ومحافظة القنيطرة عامل
ً
وتهديدا للبقاء الكلي للنظامً .
ً
ثانيا ،فسراألسد لعبة اللوم
مضخما لالستياء الشعبي من السياسات البعثية،
الداخلية لحزب البعث التي ألحقتها به الحرب بأنها غير عادلةً ،
ووفقا لباتريك سيل ،هي التجربة املحورية
ً
التي دفعته إلى تولي املسؤولية في السياسة السورية ( .((9ثالثا ،استخدم األسد الزخم املضطرب داخل
نقاشات البعث ،وكذلك عمليات التطهير وخطط االنقالب التي تم إنشاؤها ،لوضع املوالين له على التوالي
في مناصب عسكرية رفيعة املستوى ،والقضاء على املوالين لخصمه صالح جديد .وبالتالي ،فإن «العالقة»
أو «الصداقة» و «الوالء» طويلة األمد هي عمالت تدعم جميع أنواع توزيع الحصص واملناصب ،وعمليات
الحجز ،وعمليات املحافظة عليها ،وتعتمد بشكل كبير على تحركات شبكات الوالء األخرى واملعارضة .كان
َ
ً
واضحا في حقيقة أن عضوية األسد في لجنة البعث بعد عام  1967لم يحافظ عليها ألول مرة إال من قبل
هذا
رفيقه عبد الكريم الجندي الذي أصبح بعد ذلك بعامين أحد األشخاص الذين احتاج إلى القضاء عليه أثناء
استيالئه على الحكم من عام  1968حتى عام  .1972لذلك ،اعتمد األسد على مصطفى طالس( ،صديقه
طويل األمد) وعلى شقيقه رفعت األسد ،الذين اعتمدوا بأنفسهم على مجموعة من املوالين واألصدقاء.
كانت هذه املجموعة متعددة الطبقات حذرة ،ولكنها لم تكن بال منازع ،كما أظهرت محاوالت التطهيرفي عام
 ،1969وتصويت آخرعلى عضوية األسد في لجنة البعث في عام .1970
من خالل وضع العالقات داخل النظام في مركزالصدارة ،في عمليات صنع القرارداخل األنظمة البعثية
السورية في أواخر الستينياتّ ،
قدمت ً هذه النتائج إسهامات في األدبيات حول نظام األسد ،وحرب ،1967
أول ،إن تصور وجود شبكات متعددة من املوالين ،كنواة تكمن فيها
واألنظمة االستبدادية بشكل عامّ ُ .
«القوة» داخل نظام استبدادي ،يسلط الضوء على طبيعته الطارئة والهيكل الديناميكي من أعلى إلى
ً ّ
ثانيا ،مكننا هذا من رؤية القدرة على التأثيروالسيطرة
أسفل ،وعلى طبيعة نظام البعث من أسفل إلى أعلى.
على القرارات ،باعتبارها جوهر تحديد /تعريف «الرجل القوي» داخل النظام .في حالة األسد ،كان هذا
ً
فصاعدا ،من دون أن يزيح سلفه صالح جديد عالنية.
يعني أنه تولى هذا املنصب بالفعل منذ عام 1968
ً
ثالثا ،سمحت لنا النظرة الثاقبة للعالقات السابقة بتقييم املصداقية واملصالح الخاصة التي تكمن ور ًاء
ً
تفسيرا بديل
الحسابات املتباينة ،حول مسار املعركة على محافظة القنيطرة خالل حرب  ،1967وأظهرت
( - ((9مرجع سابق ،سيل ،أسد سورية.
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ً
ً
ً
إضافيا لهذا النهج العالئقي سيمكن من املقارنة مع املراحل األخرى لنظام األسد،
استخداما
جديدا .إن
على سبيل املثال ،خالل ما يسمى بـ «أعوام االضطراب” من  1976حتى  ،1984وكذلك عند تولي خليفته
وابنه بشار األسد ،والحرب األهلية السورية (- 2011اآلن) .ويمكن للمرء أن يحقق أكثر في إمكانية وجود ّ
أي
ّ
نوع من «التعلم» داخل النظام ( ((9و /أو في أنماط التعامل مع املعارضين السياسيين ،ومن ثم يمكن اختبار
النتائج :هل ستكون هناك رؤية جديدة في موضوع االغتياالت املزعومة (*) لكمال جنبالط ( )1977ورفيق
الحريري ()2005؟ وهل سيكون التحليل العالئقي لألنظمة االستبدادية في البلدان األخرى ً
مثمرا في حد
ذاته؟ ومع ذلك ،إذا كان هناك �شيء من هذا ،فإن التحليل العالئقي للنظامين األردني واملصري عام ،1967
وكذلك التشاور مع مزيد من املصادر العربية غير املترجمة ،مفيدان إللقاء الضوء على األبعاد العديدة
للحرب ونتائجها في الشرق األوسط.

( - ((9على سبيل املثال ،فيما يتصل بالتعلم بين األنظمة ،انظر هايدمان ولينديرز« ،التعلم االستبدادي والصمود االستبدادي :ردود فعل
النظام على» الصحوة العربية» ،العوملة ،العدد  :)2011( 5ص .ص .647-653
(*) – تشيرمعظم الدالئل والتحقيقات إلى أن حافظ األسد ووريثه كانا وراء االغتياالت التي طالت الشخصيات البارزة في لبنان منذ دخوله عام
[ .1976املترجم].
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