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 532الكتاب الذي یحمل العنوان أعاله من تألیف الدكتور بشیر زین العابدین، ویتكون من 
 صفحة، وصدر قبل ثالث سنوات تقریباً من اندالع الثورة السوریة ضد عصابات بشار األسد. 

وإذا كانت وقائع الثورة تمنحھ قیمة إضافیة بسبب قبح الدور الذي یقوم بھ الجیش السوري ضد 
شعب السوري، فإن للكتاب أھمیة موضوعیة تتجلى في كونھ دراسة رائدة وغیر أبناء ال
بھذا الشمول وھذا العمق واألمانة. فھو یعتمد على -في حدود اطالعي المتواضع-مسبوقة

الوثائق والمصادر المباشرة من مذكرات للساسة والعسكر الذي عایشوا تأسیس الجیش 
 -1920( ار الفرنسي الذي امتد زھاء ربع قرنالسوري عقب استقالل سوریا عن االستعم

 م). 1946

 عشرة أبحاث، ھي: -باإلضافة إلى مقدمة المؤلف التي تلي اإلھداء–وأبحاث الكتاب 

 نشوء الجمھوریة في عھد االنتداب الفرنسي-1

 نشوء المؤسسة العسكریة في ظل االنتداب-2

 )1949-1946االستقالل بدایة متعثرة(-3

 )1954-1949الفرنسي: حكم العسكر (اإلرث -4

 )1958-1954صراع العسكر ونمو المد الیساري(-5

) وھي فترة الوحدة بین مصر وسوریا بزعامة 1961-1958الجمھوریة العربیة المتحدة (-6
 جمال عبد الناصر كما ھو معلوم. 

 )1963-1961عھد االنفصال (-7

ي فترة االنقالب البعثي وتقلباتھ من ) وھ1970-1963الجیش العقائدي والحزب القائد (-8
 خالل صراع األجنحة الطائفیة المتدثرة بعباءة البعث!!

م كنھایة 2000) وتحدید عام 2000-1970الطائفة، العشیرة، العائلة، والنظام الجمھوري (-9
 ةلھذه الفترة یرجع إلى المدة التي حددھا المؤلف لبحثھ، وإال فإن نظام الطائفة العشیرة العائل

 الذي أسسھ الھالك حافظ األسد ما زال مستمراً، فبشار "ورث" البلد عن حافظ. 

 رؤیة مستقبلیة. -10

م لبدایة دراستھ ألنھ العام الذي شھد مغادرة األتراك 1918اختار الدكتور زین العابدین عام 
مایة حدمشق وبدء "الحكم العربي" بقیادة فیصل األول ابن الشریف حسین الذي دخل الشام في 

القوات اإلنجلیزیة في نطاق ما یسمى"الثورة العربیة الكبرى"، وصار ملكاً على سوریا لكنھ 
انتھج سیاسة علمانیة استفزت المسلمین ولم یكترث بھا أبناء األقلیات وال سیما النصارى ولم 



 تشفع لھ عند سادتھ في الغرب فطردوه شر طردة عندما قرر الفرنسیون احتالل البالد بحسب
 بیكو مع بریطانیا لتقاسم المشرق العربي بینھما. -اتفاق سایكس

واتصفت سیاسة االحتالل بحرص شدید على تعزیز النزعات الطائفیة، ومحاباة األقلیات 
الطائفیة التي كانت مع المستعمر األجنبي وبخاصة فرنسا من قبل دخول غورو إلى دمشق في 

م أبدوا رغبتھم بوضع سوریا تحت 1919منذ عام  -أو: العلویون!!-!! فالنصیریون1920عام 
 االنتداب الفرنسي. 

كانت الكنیسة المارونیة تسیر في ركاب -الذي سلخھ الفرنسیون عن الشام –وفي لبنان 
تحت نیر غاصب نصراني. -عاصمة الدولة األمویة-االستعمار فغالتھا فرحوا بسقوط دمشق

 والموارنة منھم بخاصة في جیوش الغزو.  وأید القسس المتعصبون انخراط النصارى بعامة

وفي سوریا أنشأ المحتل ما سماه "القوات الخاصة بالشرق" وكان نحو نصف عناصرھا من 
 النصارى والنصیریین، ونسبة كبرى من النصف الثاني كانت من الدروز واإلسماعیلیین. 

دمة نسیون في خوقد جرى استغالل جھل الكرد والشركس وضعف علمھم بالدین فوضعھم الفر
االحتالل وجیشھ الذي یبطش بالسوریین بینما كان أھل السنة یعتبرون االنخراط في جیش 

 محلي قام المستعمر بتكوینھ وھو المھیمن علیھ كانوا یعتبرون ذلك خیانة كبرى. 

وقد قسم االستعمار سوریا طائفیاً لمصلحتھ وبناء على رغبة األقلیات المتربصة، كمافتح أبواب 
ریا على مصراعیھا لتدفق النصارى األجانب بأرقام فلكیة كاآلشوریین من العراق واألرمن سو

 من أرمینیا، وَمنََحھُم امتیازاٍت تفوق حقوق المواطن مع أنھم لیسوا مواطنین. 

والكتاب یصحح كثیراً من األكاذیب الشائعة عن تاریخ سوریا في ظل االنتداب، فالنصیري 
ى الفرنسیین وإنما كان ضد اإلسماعیلیین، والدرزي سلطان األطرش صالح العلي لم یثر عل

ً لھا  بحسب مذكرات الشھبندر –رفض التقدم نحو دمشق خالل الثورة التي جعلوه زعیما
ألن ثورة الدروز كانت في تھدف في الحقیقة للدفاع عن مندوب لالحتالل غیر -العلماني

 المندوب الذي َعیّنھ الغزاة!!

ر، یتبین لنا التزویر على الجھة األخرى حیث تم طمس الثورات الحقیقیة التي وفي ھذا اإلطا
 قادھا العلماء من أمثال الشیخ كامل القصاب ومجاھدون من عامة الناس مثل حسن الخراط....

 وسبحان هللا العظیم!!

فالتاریخ یعید نفسھ في بعض األحیان، فالسوریون الیوم یغضبون من المرجفین الذین 
ونھم بضمانات من األكثریة لألقلیات، مع أن األكثریة ھي المظلومة أكثر من الجمیع، یطالب

وھي التي تقدم التضحیات الضخمة للثورة. وفي كتاب الدكتور زین العابدین اطلعُت على 
م أرسل تقریراً إلى 27/4/1945خالصة وثیقة مھمة، فحواھا أن القنصل البریطاني شون في 

مح األكثریة السنیة وتعصب األقلیات الطائفیة والمذھبیة.... وتبعیة ھذه حكومتھ یبین فیھ تسا
 األقلیات للغرب واستعالءھا على مواطنیھا ثم یزعم زعماؤھا أنھم خائفون من األكثریة!!

الكتاب یستحق القراءة من كل من یعنیھ حاضر سوریا ومستقبلھا، ألنھ یفسر كثیراً مما یجري 
 حتى اآلن!!
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