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نشأت اجلمهورية السورية يف ظل االنتداب الفرنيس, وتشكلت يف الفرتة نفسها نـواة 
القوات املسلحة الـسورية, وشـابت عمليـة التأسـيس هـذه إشـكاليات كبـرية وتناقـضات 

 .حرص الفرنسيون عىل ترسيخها بني مؤسسات احلكم املدين واجليش
ل إنـشاء دويـالت مـستقلة يف فقد عمد الفرنسيون إىل جتزئة القطر السوري مـن خـال

سورية وتعميق اهلوية الطائفية يف تلك الدويالت, فأيقظت شعور أبناء الطوائـف بـالتميز 
عن سائر أبناء املجتمع وأظهرت التعاطف مع مطـالبهم, وغـذت فـيهم روح االنفـصال, 
وكانت فرنسا هتدف من خالل ذلك إىل تشكيل قـوى حمليـة غـري خاضـعة لنفـوذ الـسلطة 

ية التي متتعت بتمثل كبري يف املدن السورية, ولتحقيق ذلك فقـد قامـت بإنـشاء فـرق الوطن
القوات اخلاصة للرشق وتنسيب أبناء األقليات الطائفية فيها, وعملت يف الوقت ذاتـه إىل 
إضعاف مؤسسات احلكم املدين إىل قدر يسمح هلا باالسـتمرار يف ممارسـة نفوذهـا ومحايـة 

 . مصاحلها يف املنطقة
 اسـتمرت حالـة االنفـصام بـني ١٩٤٦عند جالء القوات األجنبية عن سورية سـنة و

اجليش السوري, وبني السلطة املركزية, مما أدى إىل وقوع سلسلة انقالبات عسكرية تـوىل 
فيها ضباط اجليش مقاليد احلكم, واسـتمر الـرصاع بـني احلكـم املـدين واجلـيش ملـدة سـتة 

لبعث الذي عمل عـىل دمـج املؤسـسة العـسكرية يف ًعرش عاما, حتى وقع انقالب حزب ا
ولكن هذه السياسة مل تكن كفيلة بنزع فتيـل أزمـة . كوادر احلزب لتأسيس جيش عقائدي

العالقة املتوترة بني املدنيني والعسكريني فتتابعـت سلـسلة انقالبـات وحمـاوالت انقالبيـة 
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س نظـام حكـم أكثـر طوال العقد السادس من القرن العرشين, حتى نجحت حماولة تأسي
, ولكن تكلفة ترسيخ هذا النظام كانت باهظة, ومتثلـت يف تعزيـز اإلرث ١٩٧٠ًثباتا سنة 

الطائفيـة إلخـضاع مؤسـسات احلكـم −الفرنيس القائم عىل استخدام العنـارص العـسكرية
 . املدين

وحيــاول هــذا البحــث أن يتتبــع جــذور أزمــة العالقــة بــني مؤســسات احلكــم املــدين 
, وذلك من خـالل االعـتامد عـىل ٢٠٠٠−١٩١٨سلحة السورية خالل الفرتة والقوات امل

ــة الربي ــائق اخلارجي ــة يفوث ــة واإلدارة األمريكي ــارجيتهطاني ـــا يف  ومفوضيتهام وزارة خ م
ــ ــن م ــذلك االســتفادة م ــشق, وك ــذين دم ــسوريني ال ــسياسيني والعــسكريني ال ذكرات ال

صل األول حتديـد مكـامن الفـ; حيـث حيـاول ارصوا مراحـل خمتلفـة خـالل هـذه الفـرتةع
ة الكيان اجلمهوري لـدى تأسيـسه, ويتتبـع الفـصل الثـاين جـذور املؤسـسة ينالضعف يف ب

العسكرية لدى تأسيسها يف مرحلة االنتـداب الفرنـيس, ويقـوم الفـصل الثالـث بتوضـيح 
احلكم املدين واملؤسسة العسكرية عقـب االسـتقالل, ومـن اخللل الذي انتاب العالقة بني 

ثم تعمد الفصول التالية إىل تقيص أسباب الـرصاع بـني املـدنيني والعـسكريني ومـا ترتـب 
ة الكيان اجلمهوري, ويتناول الفـصالن الثـامن والتاسـع يعىل ذلك من نتائج سلبية عىل بن

اث متغـريات كبـرية عـىل  واتـسمت باسـتحد١٩٦٣مرحلة حكم البعث التي بـدأت عـام 
 .الصعيد اإليديولوجي, والعودة إىل النمط الفرنيس يف التعامل مع اجليش

تـسعى  وال بد من التنبيه إىل أن مادة الكتاب غري موجهة لصالح فئة دون غريها, وال
ملهامجة تيار أو فكر بعينـه, ولكنهـا حماولـة جريئـة للبحـث يف عنـارص أساسـية مـن تركيبـة 

ري درج الكتاب والباحثون عىل جتاهلها, وإيثـار الـسالمة عـىل اخلـوض يف املجتمع السو
 .متاهاهتا, ولذلك فإنه قد يكون من السهل إساءة فهم مادة الكتاب أو بعض مباحثه
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ويقوم البحـث بتنـاول مـسائل اإلقليميـة والعـشائرية والطائفيـة كعنـارص أساسـية يف 
ًتبارهـا سـببا رئيـسا يف تـوتر العالقـة بـني تشكيل بنية املؤسسة العسكرية منذ نـشوئها, واع ً

ــرية لتحقيــق األمــن واالســتقرار  ــايل تفويــت فــرص كث احلكــم املــدين والعــسكري, وبالت
حيث كان من أبرز مكامن اخللل يف تطور الكيان اجلمهوري هو تفوق الوعي . واالزدهار

ا عـن سـائر ًالطائفي لدى األقليات بخصوصيتها واختاذها حججا للمطالبة بامتيـازات هلـ
ويف مقابلة هذا الوعي كانت الثقافة الرسـمية . أفراد املجتمع, مما يتناىف مع مفهوم املواطنة

طوال القرن املنرصم تسعى إىل احلد من مناقشة الفروق بـني األقليـات ممـا أدى إىل جتهيـل 
أغلبية املواطنني هبذه القضايا, ونتج عن ذلـك بالـرضورة حـدوث اخـتالل كبـري يف متثيـل 

 .األقليات ويف الدور الذي يتوجب عليها أن متارسه يف احلياة العامة
وبالنظر إىل التجارب املجاورة للقطر السوري اليوم فإن الدافع األسايس هلذا العمـل 
البحثي هو حماولة الوصول إىل أجوبة مقنعة ألسئلة طال طرحها, ولتفـادي وقـوع رشوخ 

ي, إىل درجة يمكن أن تعـرض املـواطن خلطـر يمكن أن تتسبب يف متزيق النسيج االجتامع
 .كبري إذا ما استأثرت أقلية بالسلطة دون غريها

 بشري زين العابدين. د
 ٢٠٠٧  يونيو٢٥                                                           
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   الفرنسي االنتداب عهد في السورية الجمهورية نشوء

  )التأسيس إشكاليات(
 

  مقدمة تارخيية

بمجرد انسحاب اجليوش الرتكية من دمشق يف السابع والعرشين من سبتمرب 
ً, واجه احللفاء مأزقا يتمثل يف حتديد بديل للسلطة العثامنية التي حكمت بالد ١٩١٨

فاد األمري فيصل بن احلسني من حالة الفراغ التي نشأت الشام زهاء أربعة قرون, وقد است
عقب االنسحاب الرتكي فبادر إىل إعالن قيام دولة عربية يف سورية, وبارش اإلرشاف 
ًعىل مؤسسات اإلدارة واحلكم; فأنشأ جملسا للشورى وحمكمة للتمييز, كام أسس مؤمترا  ً

قالل التام, وأعلنت سورية مملكة  لتمثيل رغبة السوريني يف االست١٩١٩ًوطنيا يف يونيو 
 .١٩٢٠ مارس ٨يف 

ويف الوقت الذي كان يسعى فيه فيصل إىل ترسيخ أسس مملكته كانت املفاوضات 
بني بريطانيا وفرنسا تسري وفق ترتيبات مغايرة, حيث اتفق الطرفان يف سان ريمون عىل 

األردن خضوع سورية ولبنان لالنتداب الفرنيس, وخضوع كل من العراق ورشقي 
وفلسطني لالنتداب الربيطاين, وبموجب هذا االتفاق سحبت بريطانيا قواهتا من سورية 
ليحل حملها اجليش الفرنيس الذي زحف إىل دمشق واحتلها عنوة بعد معركة ميسلون يف 

 .١٩٢٠ يوليو ٢٤
وبذلك تبدد حلم الدولة العربية وابتدأت مرحلة االنتداب الفرنيس, الذي حظي 
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لدولية إثر صدور قرار عصبة األمم منح فرنسا حق االنتداب عىل سورية بالرشعية ا
ولبنان هبدف إرشاد األهايل ومعاونتهم يف إدارة البالد, كام أوكل القرار إىل سلطة 
االنتداب مهمة وضع نظام أسايس للدولتني وتنشيط اإلدارة املحلية واملحافظة عىل 

 . األمن والنظام
ت السلطة االنتدابية اهتاممها عىل حتقيق اهليمنة ًوبدال من حتقيق ذلك ركز

االستعامرية وزيادة مكاسبها االقتصادية من خالل السيطرة عىل املوانئ والطرقات العامة 
والسكك احلديدية, فقامت بإنشاء حكم عسكري إلعادة ترتيب البالد حسب نظام 

من املوظفني الذين فرنيس يرتأسه املندوب السامي ويعاونه سكرتريه العام وجمموعة 
كام تم تعيني مسؤولني فرنسيني يمثلون . يشكلون جهاز السلطة املركزية يف بريوت

املندوب السامي يف دمشق وحلب والالذقية والسويداء عىل رأس أجهزة إدارية يضم 
ًالواحد منها حوايل عرشين موظفا يف كل إقليم, وعهد إىل بعض املسؤولني إدارة 

 .املؤسسات املحلية
أغلبهم من (ًوقد تشكل كادر اإلدارة الفرنيس من حوايل ثالثامئة ومخسني مسؤوال 

لإلرشاف عىل إدارة اإلقليم, وما يزيد عن ألف ضابط يقودون فرق جيش ) العسكريني
 )١(.الرشق, باإلضافة إىل ثالثة آالف موظف فرنيس يعملون يف جماالت التجارة والتعليم

 يف مراحلها األوىل شاقة للغاية, حيث شهدت الفرتة وكانت مهمة السلطة االنتدابية
, ظهور حركات املقاومة الشعبية ضد الوجود الفرنيس, ومنها عىل سبيل ١٩٢٦−١٩١٩
التي قاومت الوجود الفرنيس يف املناطق ) ١٩٢١−١٩١٩(ثورة إبراهيم هنانو : املثال

                                 
(1) Yapp, M (1996), The Near East Since the First World War, London. p. 
87. 
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العيل يف جبال وثورة صالح ) ١٩٢٠(الشاملية, وثورة إبراهيم احلديدي يف حوران 
, وقد تكبد اجليش الفرنيس خسائر فادحة يف األرواح قبل أن يتمكن )١٩٢١(العلويني 

 حيث رصح اجلنرال املفوض )١(,من إمخاد الثورات التي اندلعت يف سائر األقاليمضباطه 
 مخسة وثالثني ثورة دفن فيها من اجليش ١٩٢٢ساراي بأن سورية قد شهدت يف سنة 

− ١٩١٩( ونتيجة لذلك فقد كانت مهمة اجلنرال غورو )٢(.ف جنديالفرنيس مخسة آال
ًعسكرية بالدرجة األوىل وكان حكمه صارما; فلجأ إىل سياسة تقسيم سورية ) ١٩٢٣

) ١٩٢٥(كام اضطر خلفاؤه من بعده, وباألخص منهم ساراي . لبسط سيطرته عليها
إمخاد الثورة , لشن محلة عسكرية شاملة هتدف إىل )١٩٢٦−١٩٢٥(ودو جونوفيل 

الكربى التي اندلعت يف مجيع املدن الرئيسة وأجزاء كبرية من الريف السوري يف غضون 
, واستمرت العمليات العسكرية حتى تم القضاء عىل الثورة بصورة هنائية يف ١٩٢٥سنة 

 .١٩٢٧مطلع سنة 
, نجحــت ١٩٣٩ و١٩٢٧ويف املرحلــة التاليــة التــي اســتمرت طــوال الفــرتة مــا بــني 

االنتـداب يف حتقيـق هـدوء نـسبي وفـرض سـيطرهتا عـىل خمتلـف املـدن واألقـاليم, سلطة 
واســتفادت احلكومــة الفرنــسية مــن هــذا اهلــدوء لتنظــيم اإلدارة املحليــة ووضــع الــصورة 

                                 
ادة فوزي القاوقجي وشاركت فيها عوائل ثورة الدنادشة يف تلكلخ, وثورة محاة بقي: من هذه الثورات) ١(

الكيالين والعظم والبارودي, وغريها من األرس احلموية, وكذلك ثورة محص التي تزعمها دالل وراغب 
النشيوايت, ووقعت ثورات شبيهة يف اجلزيرة والفرات, كام شملت ثورة إبراهيم هنانو إدلب وكفر ختاريم 

قادة هذه الثورة الشيخ يوسف السعدون والشيخ رضا الرفاعي وجرس الشغور وحارم وأنطاكية, وكان من 
 .وخريو القصاب وغريهم

 .٣٨−٣٧ص .ص. , بريوتسورية من االحتالل حتى اجلالء, )١٩٧٣(ًنقال عن نجيب األرمنازي   )٢(
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النهائية للكيان اجلمهوري اجلديد, حيث أوكلـت هـذه املهمـة إىل املفـوض هنـري بونـسو 
ســيته, ففــتح احلــوار مــع القــوى الوطنيــة الــذي اشــتهر بذكائــه ودبلوما) ١٩٣٣−١٩٢٦(

ًوشكل جملسا نيابيا وبدأت اخلطوات األوىل لكتابـة الدسـتور وتتوجـت جهـوده بـإعالن . ً
ولكـن . ١٩٣٢اجلمهورية السورية وانتخـاب حممـد عـيل العابـد أول رئـيس هلـا يف يونيـو 

طني حماوالت وضع دستور للبالد وإبـرام معاهـدة حتكـم أسـس العالقـة بـني احلكـم الـو
وسلطة االنتداب قد تـسببت يف رصاع طويـل بـني الطـرفني فأرسـلت احلكومـة الفرنـسية 

بسياسة حازمة, حيث كانت بوادر احلرب العاملية ) ١٩٣٨−١٩٣٣(مفوضها دي مارتيل 
الثانية قد أخذت يف الظهور, ومل يكن الفرنسيون يرغبون يف تقديم أية تنازالت من شـأهنا 

 . مأن تضعف سلطتهم يف اإلقلي
وقد أصيبت العالقات بني سلطة االنتداب والنخبة السياسية الـسورية بنكـسة كبـرية 

, حيـث سـادت أجـواء ١٩٣٩سكندرونة لرتكيا يف يونيو إثر تنازل الفرنسيني عن لواء اإل
إلعــالن ) ١٩٤٠−١٩٣٨(الــسخط والفــوىض مــن جديــد ممــا دفــع املفــوض اجلديــد بيــو 

ًوطنيني, مؤذنا ببدء مرحلة جديدة مـن احلكـم املبـارش األحكام العرفية واعتقال الزعامء ال
 .والسيطرة املطلقة

 
 ١٩٤٥ − ١٩١٩املفوضون الفرنسيون يف بالد الشام خالل الفرتة 

 الفرتة املفوض
 ١٩٢٣ − ١٩١٩ اجلنرال هنري غورو

 ١٩٢٥ – ١٩٢٣ احلنرال ماكسيم ويغان
 ١٩٢٥ اجلنرال موريس ساراي

 ١٩٢٦ – ١٩٢٥ هنري دو جوفونيل
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 ١٩٣٣ – ١٩٢٦ هنري بونسو
 ١٩٣٨ – ١٩٣٣ تشارلز دي مارتيل

 ١٩٤٠ – ١٩٣٨ غربيل بيو
 ١٩٤١ – ١٩٤٠ اجلنرال هنري دانتز

 ١٩٤٣ – ١٩٤١ اجلنرال جورج كاترو
 ١٩٤٤ – ١٩٤٣ جني هللو

 ١٩٤٥ – ١٩٤٤ اجلنرال باول بينه
 

يس بـــصورة الفرنــ−ظهــر الـــرصاع الربيطــاين) ١٩٤٥−١٩٤٠(يف املرحلــة التاليــة 
واضحة, فقد وقعت فرنسا يف قبضة االحـتالل األملـاين, وأصـبح اجلنـرال الفرنـيس دانتـز 
ًحــاكام عــىل ســورية ولبنــان مــن قبــل احلكومــة الفرنــسية املواليــة ألملانيــا, قبــل أن تتحــرك 
القــوات الربيطانيــة لإلطاحــة بحكومــة فيــيش املواليــة لألملــان وتثبيــت وجــود احللفــاء يف 

, وقد استغلت بريطانيا الضعف الفرنيس لتبسط نفوذها عىل كافـة ١٩٤١يو سورية يف يون
املناطق السورية, بينام مل تكن سلطة قوات فرنسا احلرة تتجاوز مدينة دمـشق وضـواحيها, 

الفرنــيس مقارنــة بجــيش املــرشق  لتقــسيم يعكــس مــدى التــدهور العــسكريوكــان هــذا ا
 لــذلك التفــوق فقــد ســيطر الربيطــانيون يف  ونتيجــة)١(الربيطــاين املمتــد بــني مــرص واهلنــد,

وبـالرغم . سورية عىل اإلدارة املحلية واخلدمات العامة كالنقل واجلامرك والربيـد والـربق
من أن احلملة الربيطانية كانت بمثابة إنقاذ اهليبـة الفرنـسية يف بـالد الـشام إال أن وجودهـا 

                                 
 ألف جندي تدعمهم أرساب من الطائرات يزيد عددها عن ٧٠٠بلغ تعداد جيش املرشق الربيطاين حوايل ) ١(

 ١٨ طائرة, بينام مل يكن لدى فرنسا سوى ثامين طائرات وستة آالف جندي, معظمهم من السنغاليني, و٢٠٠٠
 . من القوات اخلاصة من السوريني واللبنانيني املوالني لفرنساًاألف
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إىل مبـارشة, فأخـذت تتـودد العسكري أتاح هلا جمال التدخل يف الـشأن الـسوري بـصورة 
 التي كانت قـد فقـدت األمـل يف قـدرة فرنـسا عـىل إحـالل مـرشوعها الطـائفي, الطوائف

حيث امتنع الدروز عن التعامل املبارش مـع الـسلطة الفرنـسية ومل يعـد النـصرييون يثقـون 
ز  وقد أثار التغلغل الربيطاين يف منـاطق الـدرو)١(.بفرنسا وبقدرة رجاهلا عىل حكم سورية

والعلويني حنق الـسلطة الفرنـسية إىل درجـة أن اجلنـرال ديغـول قـد اضـطر إىل مـصارحة 
السفري الربيطاين يف باريس بأنه يعترب بـأن الربيطـانيني يقفـون وراء مجيـع املـشاكل يف دول 

والسـتعادة نفـوذهم يف  )٢(.املرشق, وبأهنم يسعون إىل إضعاف النفوذ الفرنـيس يف الـرشق
يون إىل تكريس االحتالل عن طريق إرسال تعزيزات عسكرية ملواجهـة سورية جلأ الفرنس

ــة ٢٩/٥/١٩٤٥ اخلطــر الــشعبي, وبلغــت األحــداث ذروهتــا يف ــدما قــصفت احلامي  عن
الفرنــسية مبنــى الربملــان فقتلــت حراســه, وامتــدت االشــتباكات بــني القــوات الفرنــسية 

جـراء القـصف املـدفعي واملواطنني إىل شوارع دمشق, فسقط مئات القتىل واجلرحـى مـن 
عىل املدينة, ولدى انتشار الثورة يف مجيع أرجـاء القطـر الـسوري وسـقوط عـدد كبـري مـن 
القتىل بادرت احلكومة الربيطانية بإصدار إنـذار إىل اجلـيش الفرنـيس بوقـف إطـالق النـار 

ً, ومل جتـد الـسلطة الفرنـسية بـدا مـن مـن املـدن الـسوريةًفورا والعمـل عـىل سـحب قواتـه 
وبحلـول شـهر أغـسطس . ستجابة للضغوط الربيطانية فبـدأت االنـسحاب التـدرجيياال

                                 
أشارت تقارير االستخبارات الربيطانية يف تلك الفرتة إىل أن أغلب العلويني كانوا يرغبون بـإحالل سـلطة   )١(

بريطانية بديلة, وتوقع التقرير أن يكون النـصرييون أكثـر فئـات املجتمـع الـسوري خدمـة لربيطانيـا يف املـستقبل 
 :انظر. القريب

Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign 
Affairs, 'Weekly Political Summary', 10 April 1942, and October 1944. 
(2)   Ibid, (E 6670/5/89), 25 August, 1945. 
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 . , كانت مجيع القوات الربيطانية والفرنسية قد انسحبت من املنطقة١٩٤٦سنة 
لقد كانت سنوات االنتداب الفرنيس حاسـمة يف تـاريخ سـورية احلـديث, ففـي هـذه 

ده, ونـشأت مؤسـسات الفرتة وضعت أسس نظامها اجلمهوري الوليـد, ورسـمت حـدو
وقـد . , وأقر أول دسـتور للـبالد١٩٣٢احلكم, وتم انتخاب أول رئيس للجمهورية سنة 

−هيمن عىل ترتيبات تأسيس الكيان اجلمهوري أطامع استعامرية متثلت يف رصاع بريطـاين
فرنيس, ورصاع آخـر بـني القـوى الوطنيـة وسـلطة االنتـداب التـي كانـت ترغـب يف قيـام 

ية وفق صيغة حتقق هلا أكـرب قـدر ممكـن مـن اهليمنـة والنفـوذ, وقـد أدت اجلمهورية السور
هذه العوامل جمتمعة إىل ظهور كيان مل يكن يملك احلد األدنـى مـن مقومـات االسـتقرار, 
وكان لذلك آثار سلبية ظهرت نتائجها يف مرحلـة مـا بعـد االسـتقالل, ويمكـن تلخـيص 

 : أبرز إشكاليات مرحلة التأسيس فيام ييل
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  الجغرافية المشكلة

 

كانت املشكلة اجلغرافية من أوائل املعضالت التي واجهت سلطة االنتداب لدى 
أو ما (تأسيس اجلمهورية السورية, حيث ظهر تناقض كبري بني مفهوم سورية الكربى 

وسورية اجلمهورية, وكان هلذا التباين تأثري سلبي عىل ) اصطلح عىل تسميته ببالد الشام
لية واإلقليمية للقطر السوري, وعىل عالقة الكيان السيايس اجلديد مع الدول اهلوية املح
 .املجاورة له

 يتطابق )١(ًوبعيدا عن اخللط الذي وقع فيه بعض املؤرخني بني سورية وآشور,
 عند أغلب اجلغرافيني, حيث يمتد اإلقليم من »بالد الشام« مع »سورية الكربى«تعريف 

ًيج العقبة وصحراء سيناء جنوبا, ومن البحر األبيض ًجبال طوروس شامال حتى خل
ًاملتوسط غربا حتى العراق رشقا, أي من خط عرض   درجة ٣٧.٥ درجة إىل ٢٩.٥ً

ً درجة رشقا, وقد تعرض حممد كرد عيل لتفصيل ٤٢ درجة إىل ٣٦ًشامال, ومن خط طول 
 : االمتداد اجلغرايف لبالد الشام بقوله

 طوروس املعروفة بالدروب عند حد الشام ينتهي بسفوح جبال«
سكندرونة جلهة أرض الروم, وكان ًالعرب آخذا إىل ما وراء خليج اإل

وال . ًحدا بني الشام والروم) بفتح السني وتشديد الياء(اح ّيَّجبل الس
ومن السويدية : نعرف هذا اجلبل هبذا االسم اليوم, ويقول اإلدرييس

هذا اجلبل دير كبري وهو ًإىل جبل رأس اخلنزير عرشون ميال وعىل 
                                 

 .سكندرون معتربين امتداد سورية الكربى من بابل حتى خليج اإل)١(
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أول بالد األرمن وآخر بالد الشام, فام كان من جهة الشام عىل ضفة 
. الفرات فهو شام, وما كان عىل الضفة األخرى من الرشق فهو عراق

ًفصفني مثال يف الشام, وقلعة جعرب يف اجلزيرة الفراتية وبينهام مقدار 
 من غرب فرسخ أو أقل, وتدخل بالس يف مسكنة الشام ألهنا

يف اجلزيرة ألهنا عىل الشق اآلخر ) بريه جك(الفرات, وتدخل البرية 
وما كان من دير الزور عىل الفرات إىل جهة الشام فهو . من الفرات

. من الشام, وما كان عىل الشاطئ اآلخر إىل الرشق فهو من العراق
وكذلك يقال يف الرقة, وتدخل دومة اجلندل املعروفة اليوم باجلوف 

اجلنوب من مجلة هذا القطر, كام أن أيلة هي آخر احلجاز وأول يف 
الشام, فالعريش أو رفح أو الزعقة هي حد الشام اجلنويب الغريب, 
ومعان نصفها للشام ونصفها للحجاز, فيقال معان الشامية ومعان 

 )١(.»احلجازية
عصور وقد استمر مدلول احلدود الطبيعية لسورية منذ فجر التاريخ وحتى مطلع ال

ًاحلديثة, حيث اعتمد العثامنيون يف بالد الشام نظاما إداريا قسمت فيه بالد الشام إىل  ً
والية دمشق ووالية حلب ووالية بريوت, وأضيف إليها : ثالث واليات رئيسة هي
 كام كانت خرائط القوى )٢(.القدس وجبل لبنان ودير الزور: ثالث مترصفيات هي

 العاملية األوىل تشري إىل الوحدة اإلقليمية لسورية الطبيعية, االستعامرية حتى هناية احلرب

                                 
 .١٠−١/٩. , بريوتخطط الشام, )١٩٦٩(حممد كرد عيل ) ١(
 .٨١−٨٠ص .ص. , القاهرةاإلدارة العثامنية يف والية سورية, )١٩٦٩(عبد العزيز حممد عوض ) ٢(
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, من خالل توصيتها بضم فلسطني إىل ١٩١٩األمر الذي أكدته جلنة كينغ كراين سنة 
 : سورية املوحدة مؤكدة

أن الوحدة االقتصادية واجلغرافية واجلنسية لسورية من «
 لغتها الوضوح بحيث ال يمكن تربير تقسيم البالد, خاصة وأن

وثقافتها وتقاليدها وعاداهتا عربية يف جوهرها, وإن توحيد سورية 
 .»يتامشى مع أماين السكان ومبادئ عصبة األمم

ويف هذه األثناء كان احللفاء قد اتفقوا عىل اقتسام سورية الطبيعية فيام بينهم حسب 
ى ما تقتضيه مصاحلهم, وأخفوا هذه املخططات عن قادة الثورة العربية الكرب

ثم تتابعت املخططات الغربية . الستغالهلم ضد العثامنيني خالل احلرب العاملية األوىل
 :لتمزيق الوحدة الطبيعية لبالد الشام

 تم توقيع اتفاقية سايكس بيكو والتي نصت عىل اقتسام سورية ١٩١٦ففي سنة 
 .والعراق من قبل بريطانيا وفرنسا

 . قومي لليهود يف فلسطني صدر وعد بلفور بإقامة وطن١٩١٧ويف سنة 
 تم توقيع معاهدة سيفر التي اتفقت فيها بريطانيا وفرنسا عىل تقسيم ١٩٢٠ويف سنة 

منطقة رشقية تشمل دمشق وحلب ومحاة وحوران والكرك, : اإلقليم إىل ثالث مناطق
ًسكندرونة شامال والالذقية ومنطقة غربية تشمل جبل لبنان والساحل الغريب من اإل

ًى بريوت جنوبا, ومنطقة جنوبية تشمل مترصفية القدس ولوائي عكا وطرطوس حت
 . ونابلس

أبرم احللفاء معاهدة سان ريمون التي نصت عىل وضع ) ١٩٢٠(ويف العام نفسه 
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حتت ) سورية ولبنان(سورية والعراق حتت االنتداب, بحيث ختضع سورية الشاملية 
والعراق حتت االنتداب )  وفلسطنياألردن(االنتداب الفرنيس, وختضع سورية اجلنوبية 

 . الربيطاين
  ترسيم احلدود

وقد وقع عىل عاتق سلطة االنتداب الفرنيس ترسيم احلدود السورية اللبنانية, 
 بتشكيل دولة لبنان الكبري الذي ضمت فيه الرشيط الساحيل إىل ١٩٢٠فقامت يف سنة 

 وحاصبيا وراشيا جبل لبنان بام يف ذلك بريوت وطرابلس وصور وصيدا ومرجعيون
 .والبقاع وبعلبك وعكار

 قامت فرنسا بإدخال تعديالت عىل حدود معاهدة سيفر فتخلت عن ١٩٢١ويف عام 
فكرة احلدود الطبيعية الفاصلة بني سورية وتركيا وجعلت من سكة حديد قطار الرشق 

ل منه يف ًالرسيع خطا لرسم احلدود بني البلدين, وسلمت املدن الرئيسة الواقعة إىل الشام
 .اجلزيرة العليا إىل تركيا

 قامت بريطانيا باالتفاق مع فرنسا عىل ترسيم احلدود بني سورية ١٩٢٢ويف سنة 
وفلسطني, فتم إحلاق الرشيط املحاذي للنصف اجلنويب من ساحل طربية الرشقي يف 
فلسطني, وتركت عرشة أمتار لتفصل بني احلدود السورية ومياه البحرية فيام تبقى من 

 .الساحل, وكان اهلدف من ذلك توفري كامل املياه للكيان اليهودي املرتقب
سكندرونة عن سورية يف اتفاقية , قامت فرنسا بسلخ لواء اإل١٩٣٩ويف شهر يونيو 

 . تركية كان اهلدف منها كسب األتراك لصالح احللفاء يف احلرب العاملية الثانية − فرنسية
تها فرنسا يف املنطقة مل يبق للجمهورية السورية من ونتيجة هلذه املظامل التي استحدث
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 كم, حيث ١٨٣ كم بني كلكيلية وسيناء سوى ٨٠٠ساحل الشام املمتد أكثر من 
سكندرونة  كم, ولواء اإل٢٠٠ كم, ولبنان عىل طول ٢٤٠فلسطني عىل طول : توزعتها

ية  كم, وبذلك فقد حيل بني مناطق سور٢٠٠الذي يمتد ساحله ملسافة تزيد عن 
الداخلية واملنافذ البحرية هلا, فحرمت دمشق عىل سبيل املثال من الوصول إىل مينائي 
حيفا وبريوت القريبة منها, وحرمت محص من الوصول إىل ميناء طرابلس, وحرمت 

 )١(.سكندرون القريب منهاحلب من الوصول إىل ميناء اإل

  اهلوية اإلقليمية واهلوية االصطناعية

 بالنسبة للحلفاء أن يفرضوا خمططاهتم يف ظل الفراغ السيايس ربام كان من السهل
, إال أن اآلثار ١٩١٨والعسكري عقب جالء القوات العثامنية عن بالد الشام سنة 

السلبية الناجتة عن هذه الرتتيبات قد أدت إىل زعزعة أركان الكيان اجلمهوري الذي نشأ 
قالل سورية عن احلكم الفرنيس سنة فيام تبقى من سورية الكربى, فبمجرد أن أعلن است

 وجد رجال احلركة الوطنية أنفسهم يف مأزق كبري, حيث أصبح من املتعني عليهم ١٩٤٦
لدى تسنم املناصب العليا يف الدولة أن يقسموا عىل صيانة الكيان الذي كافحوا ملنع قيامه 

ك الفرتة غري طوال فرتة االنتداب, وكانت غالبية األحزاب السورية التي نشأت يف تل
مؤمنة بإمكانية استمرار الكيان اجلمهوري وفق الصيغة التي رسمها هلم االستعامر, 
فكانت براجمها السياسية متني املواطن السوري بالتوصل إىل نمط من أنامط الوحدة 
العربية التي يمكن أن حتقق االستقرار املنشود الذي سلبته منهم سياسة احللفاء من خالل 

                                 
دراسـة شـاملة للجغرافيـة الطبيعيـة : سـورية ولبنـان, )١٩٥٤(ن وحممد التقي عبد الـرمحن عبد العزيز عثام) ١(

 .٤٦−٤٥ص .ص. , مكتبة ربيع بحلبواحلياة البرشية واالقتصادية
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ود السياسية وفق أهوائها; فقد تبنى احلزب القومي السوري حتقيق مرشوع ترسيم احلد
سورية الكربى, ووضع حزب البعث من أهم أهدافه حتقيق الوحدة العربية, يف حني كان 
غالبية أعضاء حزب الشعب يميلون نحو حتقيق فكرة اهلالل اخلصيب, وعمد احلزب 

ام وحدة تتسبب يف حدوث اختالل الوطني إىل التقارب مع السعودية ومرص ملنع قي
توازن إقليمي, ويف هذه األثناء كانت تداعب الكثري من الساسة أحالم إعادة توحيد بالد 

 .الشام بإقامة مملكة هاشمية كربى
ويف أتون الرصاع اإليديولوجي حول كيفية حتقيق الوحدة أصبحت أطراف الطيف 

 وغريها من »التآمر« و»العاملة« و»ةاخليان«: السيايس والعسكري يف سورية ترتاشق هتم
ًالكلامت التي أصبحت جزءا ال يتجزأ من قاموس املصطلحات السياسية السورية يف 

 .مرحلة ما بعد االستقالل
أما عىل الصعيد املحيل فقد كانت مهمة إقناع الشعب بقبول احلدود اجلديدة مسألة 

ت أقاليم وقرى وجمموعات عصيبة, خاصة وأن احلدود التي رسمها االستعامر قد مزق
سكانية متجانسة يف البادية والريف السوري, ولعل املثال األبلغ يف هذا املجال هو 
ًالصعوبة التي واجهها املواطن السوري للقبول بأن فلسطني قد أصبحت كيانا مستقال  ً
عن سورية يف مرحلة ما بعد االستقالل, فقد استمرت القضية الفلسطينية وتبعاهتا 

ًية تشكل عامال حمركا لالضطرابات الداخلية واالنقالبات العسكرية وتعاقب السلب ً
, وأصبح من املتعارف عليه ١٩٦٧ حتى عام ١٩٤٨احلكومات يف سورية ابتداء من سنة 

أن يتضمن بيان أي حكومة جديدة يف سورية التطرق لفلسطني وكأهنا إقليم من أقاليم 
 .القطر السوري
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 اإليديولوجية المشكلة

 

  تبين الفكر القومي يف العهد الفيصلي
  

كان من أبرز التحديات التي واجهت سورية يف مطلع القرن العـرشين; حتديـد هويـة 
الكيان السيايس إلقليم كان خيضع للحكم العثامين زهـاء أربعـة قـرون, فقـد عمـد األمـري 

اب , ومـن ثـم قامـت سـلطة االنتـد١٩٢٠فيصل بن احلسني إىل تأسيس نظام ملكي سـنة 
وبالرغم من قـرص فـرتة العهـد الفيـصيل إال أن آثـاره . ١٩٣٢بتأسيس نظام مجهوري سنة 

السياسية كان هلا انعكاسات كبـرية خـالل فـرتة االنتـداب, فقـد قـام األمـري فيـصل بتبنـي 
ًالفكر القومي كإيديولوجية جديدة تضم إليها اجلامهري العربية, متخذا مـن الـنمط الغـريب 

, »الـدين هللا والـوطن للجميـع«: ه احلديثة التي قامت عىل قولته املشهورةًأساسا لبناء دولت
وركز فيصل يف خطابه السيايس عىل اهلوية العربية التـي اعتربهـا سـابقة ألي انـتامء دينـي, 

  )١(.»هم عرب قبل عيسى وموسى وحممد«: وبأن العرب
, عنــدما ١٩١٩وقــد اتــضح التوجــه العلــامين يف أول جلــسة للمــؤمتر الــسوري عــام 

اعرتض العلامء عىل صبغة اجللسة وطـالبوا بتـضمني البـسملة يف عريـضة املـؤمتر, فتـدخل 
 :  من خرجيي املعاهد الغربية ليعلنوا»العرصيون«النواب 

بأن األمة تتطلع إىل فجر جديد تتجىل فيه فكرة تأسيس حكومـة «
 تتفق وروح العرص, ال دخل فيهـا للـدين, فتبقـى األديـان الـساموية يف

                                 
  .١٩٨ص . , بريوتيوم ميسلون, )١٩٤٧(ساطع احلرصي  )١(
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حرمتها وقداستها وتسري السياسة يف انطالقها حسبام تقتضيه مـصلحة 
 . »أسوة باألمم الراقية يف أوربا وأمريكاالوطن, 

ًويعلق يوسف احلكيم الذي كان وزيـرا للزراعـة يف حكومـة امللـك فيـصل عـىل هـذه 
 : احلادثة بقوله

كان النواب التقدميون األحرار عىل حق يف متسكهم بمبدأ فصل «
. ذلك املبدأ الذي سارت عليه معظم األمم الراقيةن عن السياسة, الدي

فهو ال يعنـي بوجـه مـن الوجـوه إمهـال الـدين والتجـرد مـن أحكامـه 
الــسامية التــي ترتفــع باإلنــسان نحــو الكــامل, فــتعلم الــصدق واملحبــة 
واإلخــاء اإلنــساين والــصفح عــن اإلســاءة والعطــف عــىل الــضعيف 

ين ومراعـاة القـوانني واألنظمـة التـي والفقري واحـرتام حقـوق اآلخـر
بل يعنـي هـذا املبـدأ عـدم حتكـيم العقيـدة الدينيـة يف . تصدرها الدولة

سياسة الدولة التي قد تتبدل من يوم آلخر ويف اطراد هنضتها من مجيع 
 )١(.»نواحي احلياة

لقد كانت املشكلة األساسية لدى دعاة الفكر القومي آنذاك تكمن يف عدم استيعاهبم 
لفرق يف أنظمة احلكم بني املجتمعات الرشقية والغربية, فبينام كانت األعراق والقوميات ل

ــة فــإن الــدول الــرشقية متيــزت بتعــدد القوميــات  ــا احلديث هــي أســاس نــشوء دول أوروب
واألديان, فافرتض املنظرون القوميون خالل العهد الفيصيل بأن الدولة العلامنيـة احلديثـة 

قات الدينية واملذهبية, واجتهد أركان الدولة العلامنيـة ليحـدوا مـن كفيلة بحل مجيع الفرو

                                 
  .٩٧−٩٦ص .ص. , بريوتسورية والعهد الفيصيل, )١٩٦٦(يوسف احلكيم   )١(
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. دور الدين يف احلياة العامة ورفعوا شعار توحيد مجيع املواطنني عىل أساس اللغة والعرق
ًولكن هذه الفكرة قد واجهت اعرتاضا كبريا, لـيس مـن التيـار الـديني الواسـع فحـسب,  ً

 الذين وجـدوا بـأن مـرشوع الوحـدة )١(لعرقية واملذهبية,وإنام من أبناء األقليات الدينية وا
ًالعربية سيخلق كيانا سياسيا ال حيـرتم خـصوصياهتم التـي كـانوا حيرصـون عـىل املحافظـة  ً

 .عليها
  :موقف األقليات من الدولة القومية

  

هم ء الــذي مــنحهم قــضا»امللــة«اتبعــت الدولــة العثامنيــة مــع األقليــات الدينيــة نظــام 
رهتم اخلاصة, واعرتفت هلم بــحامية قناصـل الـدول الغربيـة, وعنـدما قامـت املستقل وإدا

الدولة القومية يف العهـد الفيـصيل دعـت إىل إلغـاء هـذه االمتيـازات ومل تظهـر أي مراعـاة 
للخصوصية التي كان يدعيها أبناء الطوائف, ولذلك فـإن الكيـان الـسيايس الـذي أسـسه 

 استبدال للدولـة العامليـة ذات الطـابع التعـددي فيصل بن احلسني مل يكن يف حقيقته سوى
بالدولة القومية الضيقة يف حدودها وعدد حمكوميها, ومل تكن هذه السلطة اجلديدة قـادرة 

 . عىل تقديم بديل ناضج عن النظام العثامين عىل الرغم من مساوئه
وعــىل هــذا األســاس فقــد كــان غالبيــة النــصارى يف ســورية ولبنــان يرفــضون احلكــم 

فيــصيل ويطــالبون بحكــم مــستقل حتــت ظــل انتــداب فرنــيس, ففــي مــؤمتر الــسالم ســنة ال

                                 
تكون املجتمع السوري من أقليات عرقية كـاألكراد والـرشكس واألرمـن والـرتكامن والـرسيان, وأقليـات  ي)١(

ًعلـام بـأن املـذاهب . , وأقليـات طائفيـة كـالعلويني والـدروز واإلسـامعيلينينيدينية كالنصارى واليهود واليزيدي
طرة, الـروم األرثـوذكس, األرمـن الربوتـستانت, النـسا:  وهـيًا مـذهب١١املسيحية املعرتف هبـا يف سـورية هـي 

األرثــوذكس, الــرسيان األرثــوذكس, الــروم الكاثوليــك, األرمــن الكاثوليــك, الــرسيان الكاثوليــك, الكلــدان, 
 .ويشكل املسلمون السنة أكثر من ثلثي النسيج االجتامعي يف سورية. املوارنة, والالتني
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 املسيحي شكري غـانم للمطالبـة »اجلمعية السورية املركزية« جاءت فرنسا برئيس ١٩١٩
, الـذي »جملس إدارة جبل لبنـان«باالنتداب الفرنيس عىل سورية الطبيعية, كام طالب وفد 

 وبيـنام كـان )١(.الل جبل لبنان حتـت االنتـداب الفرنـيسشارك يف املؤمتر, باالعرتاف باستق
النصارى الربوتستانت يف سورية يميلون نحو اإلنجليـز, فقـد كـان الكاثوليـك يفـضلون 

 . االنتداب الفرنيس
وقد أشارت العديد من املصادر املعارصة لتلك الفرتة بأنه عىل الرغم من تبني بعـض 

عربية, إال أن أغلبهم مل يكن لديه القناعـة باملـرشوع املثقفني من النصارى لفكرة القومية ال
القومي أو بقدرة الشعوب العربية عىل حكم نفسها, ويدل عىل ذلـك التقريـر الـذي رفعـه 
ًأندريه ديبوسك إىل وزير اخلارجية الفرنيس, وكان مكلفا بمراقبة النفوذ اخلـارجي يف كـل 

 : من سورية وفلسطني, وجاء فيه
ّقـاهرة وبـريوت ودمـشق أن أطلـع عـىل اآلراء لقد تسنى يل يف ال«

. احلميمة التي باح يل هبا بعض املسلمني الذين حيتلون مراكـز مرموقـة
ــدو يف  ــسيحيني يب ــاق مــع امل ــساطة, أن الوف ــد رصح يل هــؤالء, بب فلق
ًنظرهم رضوريا ألن املسيحيني هـم أذكـى مـنهم, وأكثـر ثقافـة مـنهم, 

ومـن جهـتهم فلقـد . م اخلاصـةوبالتايل فهم أجدر يف إظهـار مطالبـاهت
رصح يل مسيحيون أعضاء يف املجالس بأهنم ال يرتجون من حـركتهم 
ــا وأهنــم ال حيــرضون, عــن طريــق انــضاممهم إىل صــفوف  ًنفعــا عملي ً

 أي −ًوفـــضال عـــن ذلـــك فـــإهنم . املـــسلمني, ســـوى تـــدخل فرنـــسا

                                 
  .١٠٤ص . , بريوت األوسطالرصاع الدويل يف الرشق, )١٩٧١(زين نور الدين زين   )١(
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ً خالفا ملا يعتقده املسلمون, يرون أنه ليس بإمكان سورية −املسيحيني 
  )١(.»أن حتكم نفسها بنفسها إال أهنم يتجنبون مواجهة املسلمني بذلك

ومل يكن موقف النصارى من القوميني يعكس الكثري من احلـامس لقـضيتهم; فعنـدما 
 تبعه أركان احلكومة واجلمعيات الوطنية ١٩٢٠عزم امللك فيصل عىل مغادرة دمشق سنة 

الــسيايس الــسوري املخــرضم فــارس وكبــار املــوظفني وأعــضاء املــؤمتر الــسوري, ولكــن 
, تظــاهر باالســتعداد للــسفر )ًوالــذي كــان وزيــرا يف احلكومــة الفيــصلية آنــذاك(اخلــوري 

وفوجئ املوكب بعد مضيه بأنه مل يكن معهم بل بقي يف دمشق ليتوىل العديد من املناصـب 
 أمـا )٢(.يـةوأبرزها رئاسة املجلس النيايب يف عهد االنتداب بصفته أحد زعامء احلركـة الوطن

ًيوسف احلكيم, الذي كان وزيرا للزراعة يف العهد الفيصيل, فقد تم تعيينـه وزيـرا للعـدل  ً
 .يف ثالث حكومات تشكلت حتت سلطة االنتداب الفرنيس

ومن جهة أخرى فقد أظهرت الغالبيـة مـن أبنـاء األقليـات الطائفيـة يف سـورية رغبـة 
حلكم الفيصيل, حيث يشري حممد كرد عـيل بـأن مماثلة يف االنفصال بكياناهتم املستقلة عن ا

 : الدروز
بـام هلـم مـن عطـف بريطانيـا ) العثامنيـة(كانوا يدلون عىل الدولة «

عليهم فيتومهون أن ينشئوا هلم يف صـميم الـشام دولـة صـغرى ناسـني 
  )٣(.»مجيع االعتبارات التي كانت حتول دون أمانيهم

                                 
, معهد السكان, االقتصاد والسياسة الفرنسية يف مطلع القرن العرشين: بالد الشام, )١٩٨٤(وجيه كوثراين  )١(

  .٣١٦ص . اإلنامء العريب, بريوت

 .١٩٨, مصدر سابق, ص )١٩٦٦(يوسف احلكيم   )٢(

 .١١٣ −٣/١٠٥. , بريوتخطط الشام, )١٩٦٩(حممد كرد عيل   )٣(
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ودة عنـد قـدوم غـورو إىل بـريوت عـام وانتعشت آمال الدروز بتحقيق دولـتهم املنـش
, فقد جدد املفوض الفرنيس وعده بإنشاء دولة درزيـة يف حـوران عنـدما قـدم إليـه ١٩١٩

وفد منهم برئاسة يوسف وفهـد األطـرش, وتوالـت مواكـب فرسـاهنم إىل مقـر املفوضـية 
تأييد وقد فرس ظاهرة . ًالفرنسية ليشكلوا احلرس اخلاص لغورو اعرتافا منهم هبذا اجلميل

 :الدروز لسلطة االنتداب حسن البعيني بقوله
تأكد الدروز من أن الفرنـسيني والربيطـانيني ماضـون يف اقتـسام «

بيكو, وبموجب مبدأ االنتداب −ًاملرشق العريب وفقا التفاقية سايكس
الذي أقرته عصبة األمم, وحني وجـدوا أن الفرنـسيني ثبتـوا أقـدامهم 

يتطلعون إىل اهليمنة عىل الداخل الـسوري,  وبدأوا »املنطقة الغربية«يف 
ًوأن احلكومة العربية ضعيفة أمام هجمتهم, وأن فيصال يبدي هلم لينـا  ً
ــذار  ــداهبم حــني قبــل اإلن ــه قبــل انت ًوتــساهال إزاء تــصلبهم, حتــى أن

ولـئن كانـت هـذه األسـباب قـد فعلـت عنـد . ١٩٢٠الفرنيس يف متوز 
ًا له تأثريه الفاعل وهو إحياء الدروز كام فعلت عند غريهم فإن ثمة سبب

الربيطانيني لزعامئهم برضورة قبول انتداب فرنسا ألن سـورية ولبنـان 
ًكام أن ثمة سببا آخر أثر يف بعض دروز حـوران . سيكونان من حصتها

وهو وعد الفرنسيني هلـم باسـتقالل داخـيل مقابـل القبـول باالنتـداب 
 )١(.»الفرنيس

عارصين لثورة سـلطان األطـرش بـأن التمـرد الـذي وقد جادل العديد من الكتاب امل
                                 

. , بريوت١٩٤٣−١٩٢٠لبنان يف عهد االنتداب الفرنيس  دروز سورية و  ,)١٩٩٣(حسن أمني البعيني  )١(
  .٨٧ص 
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, مل يكـن يف حقيقتـه ١٩٢٧−١٩٢٥: قاده الزعيم الدرزي يف جبـل العـرب خـالل الفـرتة
ًحيمل بعدا وطنيا, بل كان الدافع األسايس له هو اخلالف املستحكم بني احلـاكم الفرنـيس  ً

حيـث حـاول . »رينـو«  وزعامء اجلبل الذين أرادوا استبداله بمسؤول آخر يدعى»كاربيه«
الزعامء الوطنيون يف دمشق أن ينسقوا مع ثورة سلطان األطرش ولكنه خذهلم بعد معركة 
ًاملزرعة عندما امتنع عن التقدم نحو دمشق بالرغم من أن الطريق كان مفتوحا أمام قواته, 
واختار التفاوض مع الفرنسيني عىل أسـاس وضـع دسـتور خـاص جلبـل الـدروز وتعيـني 

نــيس يرتــضيه زعــامء اجلبــل وعــدم مــصادرة أســلحة الــدروز أو حماســبتهم عــىل حــاكم فر
وقد تكلم عن هـذه الواقعـة عبـد الـرمحن الـشهبندر بمـرارة يف مذكراتـه وذكـر . عصياهنم

ًضاق بنو معروف ذرعا بحاكمهم وسـدت سـبل «: األسباب احلقيقية لثورة الدروز بقوله
واحلاجة تفتح من أذهاهنم حتى أدركوا أن النجاة من أعامله يف وجوههم فأخذوا يفكرون 

 : ١٩٢٥ يوليو ٢١, وكان شعار الثورة عندما اندلعت يف »ال مناص هلم من الثورة
  )١(!»فليسقط كاربيه الظامل وليحيا رينو العادل«

ًوهذا الـشعار يف حقيقتـه مل يكـن حيمـل أي مـدلول وطنـي بـل كـان ترسـيخا لـسلطة 
  )٢(.الفرنسيني

                                 
 .١٦٠−١٥٥ص .ص. , بريوتمذكرات عبد الرمحن الشهبندر, )١٩٦٧(عبد الرمحن الشهبندر   )١(
 فلم يكن هلـا أي أما ثورة الغوطة التي كان من أبطاهلا حسن اخلراط وحممد اخلطيب وغريهم من املجاهدين) ٢(

ن دون أي دعـم خـارجي أن يتغلغلـوا وارتباط بتمرد الدروز ضد حاكمهم الفرنيس, بل استطاع هؤالء املجاهد
يف مدينة دمشق بعد اخرتاق احلراسة الفرنسية حوهلـا, فـدخلوا حـي امليـدان والـشاغور وهـامجوا خمـافر الـرشطة 

ًارصوا قرص العظم الـذي كـان اجلنـرال رساي مقـيام فيـه, والدرك واستولوا عىل ما هبا من أسلحة ثم تقدموا ليح
, ومل يكـن ١٩٢٥فقامت احلامية الفرنسية بقصف املدينة باملدافع لفك احلصار عـن املنـدوب الـسامي يف أكتـوبر 
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 كان توجه األكثرية من العلـويني يف جبـل األنـصارية, ففـي معـرض وعىل هذا النحو
 أشـار يوسـف احلكـيم إىل التوجـه ١٩١٩احلديث عن نتائج جلنـة كـراين لالسـتفتاء عـام 

 : االنفصايل لدى غالبية النصرييني بقوله
سـكندرونة إكانت األكثرية العلويـة يف منطقتـي الالذقيـة ولـواء «

  )١(.»رنيسبشبه إمجاع عىل االنتداب الف
وعندما حتقق االنتداب الفرنيس عىل سـورية بالفعـل قـام وجهـاء العلـويني بمنـارصة 
ًالقوات الفرنسية وقدموا هلا الدعم املادي واملعنوي طمعـا مـنهم باالنفـصال عـن سـورية 
وتأسيس كيان علوي مستقل, وقد أشـار اجلنـرال الفرنـيس هنـري غـورو إىل هـذا الـدعم 

صرييني ضد حكومة امللك فيصل يف خطـاب إىل رئـيس الـوزراء الذي حصل عليه من الن
 : الفرنيس قال فيه

ــذين يــستيقظ حــسهم « وأفيــدكم هبــذا الــصدد أن النــصرييني, ال
 الذايت, منذ مل يعد األتراك هنا لتـذويبهم مـع املـسلمني, قـد –اإلقليمي 

ًساعدوين كثريا يف قمع الفتنة التي أثارها الرشيف يف منطقة تـل كلـخ, 
ً زعيام نـصرييا, يتحـدثون باسـم مجيـع ٧٣د تلقيت برقية تفيدين بأن فق ً

                                                                                     
هناك مـا يـشري إىل وجـود ارتبـاط بـني أحـداث اجلبـل وثـورة الغوطـة سـوى املفاوضـات بـني الـدروز والـزعامء 

, مـصدر )١٩٨٤(وجيـه كـوثراين : ملزيد من التفاصيل يمكن الرجـوع إىل. مل تأخذ حيز التنفيذالوطنيني ولكنها 
. ٩٩−٩٨ و٩١ص .ص. , لنــدنذكريــات وخــواطر, )٢٠٠٠(أســعد الكــوراين : , وكــذلك٢٤٥. ســابق, ص

ة وكان قد نقل رأيه الذي أيد فيه فـارس اخلـوري بـأن ثـورة الـدروز قامـت ألسـباب حمليـة ال عالقـة هلـا باحلركـ
 .الوطنية يف سورية

  .١٠٥, مصدر سابق, ص )١٩٦٦(يوسف احلكيم   )١(
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 )١(.»القبائل, يطالبون بإنشاء احتاد نصريي مستقل حتت محايتنا املطلقة
وتؤكد الوثائق الربيطانية يف تلك الفرتة بأن غالبية العلويني كـانوا يفـضلون اسـتمرار 

 حيث حتدث أحد التقـارير )٢(ستقالل,النفوذ الغريب يف سورية ويفضلوهنا عىل مشاريع اال
عن اجتامع رعته السلطة الفرنسية يف منزل الزعيم العلوي إبراهيم كنج بالالذقية وحرضه 
وجهاء املسيحيني والعلويني من أرسيت عباس ويازجي, وكان اهلدف مـن ذلـك االجـتامع 

 : هو
 ]الـسنة[تشكيل حلف من العلـويني والنـصارى ضـد املـسلمني «

 )٣(.»ومة السورية خاصةعامة واحلك
وبخالف ما يدعيه الكتاب القوميون فإن ثورة الـشيخ صـالح العـيل ضـد الفرنـسيني 

مل تكــن حتمــل أي بعــد إيــديولوجي; بــل كانــت هتــدف إىل انتــزاع بلــدة ) ١٩٢١−١٩١٨(
 من اإلسامعيليني, حيث تـدخلت الـسلطة الفرنـسية حلاميـة اإلسـامعيليني بيـنام »قدموس«

ة العيل بغرض إضعاف الفرنسيني ومحلهم عىل االنسحاب من كلكيليـة, دعم األتراك ثور
 ويف نفـس العـام استـسلم صـالح العـيل وتعهـد بعـدم رفـع )٤(.١٩٢١وتم هلـم ذلـك عـام 

 . السالح ضد السلطة الفرنسية
ــسمرب  ــواهبم يف جملــس االحتــاد ١٩٢٣ويف دي ــة إىل ن  بعــث رؤســاء الطوائــف العلوي

ن رفـضهم أي قـرار ينـايف اسـتقالهلم الكامـل, ويـرصحون السوري برقية يعربون فيها عـ
                                 

  .٢١١, مصدر سابق, ص )١٩٨٤(وجيه كوثراين   )١(
(2) Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign 
Affairs, 'Weekly Political Summary', 10 April 1942. 
(3)   Ibid, 'Weekly Political Summary', October 1944. 

 .٧٥−٧٣ص .ص. , بريوت, النصريية دراسة حتليلية)١٩٨٣(تقي رشف الدين   )٤(
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 : بأن
ــة وحــسن إدارة وإرشــاد « ــة املنتدب ــضل الدول ــة بف ــا العلوي بالدن

 )١(.»رجاهلا احلكيمني بأتم نعمة يغبطنا عليها املحبون
وباإلضافة إىل ما أظهرته األقليات الدينية والطائفية من رغبة يف حتقيق احلكـم الـذايت 

أي سلطة مركزية يف دمشق فإن األقليات العرقية من الرشكس واألكـراد واالستقالل عن 
ًواألرمن كانوا يظهرون قدرا مماثال من الضغينة لدعاة الفكر القومي, حيث دأبت السلطة  ً
الفرنسية عىل جتنيدهم يف جيش الـرشق لقمـع الثـورات التـي انـدلعت ضـد االحـتالل يف 

 :عىل هذه الظاهرة بقولهاألقاليم السورية, ويعلق حممد كرد عيل 
ــنة « ــورة س ـــ١٣٤٤ويف ث ــة ]م١٩٢٥ [ه ــة املنتدب ــدت الدول , جن

كتائب من املتطوعة سمتهم األنصار, وكانت مجهـرهتم مـن الـرشكس 
واألرمن واإلسامعيلية, فلقي األهلون من سوء تربيتهم وقلة نظـامهم 

وكانــت حجــة . واعتــدائهم عــىل األبريــاء مــا أنــسى ذكــر االنكــشارية
  )٢(.»ة أهنا اصطنعت أشقياء لقتال أشقياءاحلكوم

, عىل جتنيـد ١٩٢٦ فرباير ٢٣ويعلق القنصل الربيطاين سامرت, يف خطاب له بتاريخ 
 : من اإلسامعيليني بأن هذا اإلجراء قد٢٠٠السلطة الفرنسية 

جلب إىل بعض األذهان ذكرى حتالف احلشاشني مـع احلمـالت «
ربط فـإن الـذي يعنينـا اليـوم الصليبية, وبغض النظر عن صحة هذا الـ

هو أن األقليـات الـصغرية كـاألرمن واللبنـانيني والـرشكس واألكـراد 

                                 
 .٨١ص . , بريوت١٩٨٧−١٩١٣املشاريع الوحدوية العربية , )١٩٨٨(يوسف خوري   )١(
 .٥/٣١, مصدر سابق, )١٩٦٩(حممد كرد عيل   )٢(
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واإلسامعيليني قد أقحمتهم فرنسا يف معركتها ضد العـرب املـسلمني, 
وسيكون من الصعب أن ينسى العرب ذلك, مـع أهنـم يف العمـوم قـد 

  )١(.»ًأظهروا احرتاما جتاه هذه األقليات
ن احلركة القومية قد مهدت األرضية املناسبة ملطالبة األقليات الطائفية واحلقيقة هي أ

باالنفصال; فمن الناحية العسكرية أسهمت اجليوش العربية بقيادة فيصل بـن احلـسني يف 
إخراج العثامنيني وإحالل قوات احللفاء الـذين كـانوا قـد اتفقـوا عـىل تقـسيم بـالد الـشام 

 . ١٩١٧درزية وعلوية منذ عام وإنشاء دويالت هيودية ومسيحية و
أما من الناحية اإليديولوجيـة فـإن فكـرة الدولـة القوميـة هـي التـي مهـدت لتحويـل 
اإلقليم إىل كانتونات طائفية, حيث يشري إييل خضوري يف مقال له عـن سياسـة األقليـات 

 ,»سـيادة الـشعب«, و»القوميـة«, و»األكثرية«, و»األقلية«: يف الرشق األوسط بأن كلامت
هي مصطلحات غربية قد أقحمها املنظرون القوميون يف أنظمة احلكـم الناشـئة يف الـدول 
ًالعربية لتحقيق االستقرار والتـوازن الـسيايس, ولكنهـا مل حتقـق نجاحـا يف البيئـة الـرشقية 
التي كونت جتربة أخرى تعتمد عـىل منظومـة إداريـة مغـايرة مـن املـصطلحات تقـوم عـىل 

ً, وغريها من املفاهيم التي شكلت يف جمملها نظاما »امللة« ونظام ,»اإلمجاع«, و»الشورى«
ًتعدديا خيتلف متاما عن النمط الغريب ً.)٢( 

وقد أدت عملية إقحام هذه املفاهيم بصورة سطحية عـىل نظـام احلكـم يف سـورية إىل 
القواسـم «: إحداث اختالل يف سياسة األقليات الطائفية; فحديث املنظرين القوميني عـن

                                 
(1)   Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign 
Affairs, (E 1589/12/89), 23 February 1926. 
(2) Kedourie (1988), “Ethnicity, Majority and Minority in the Middle East", in 
Milton E. and Rabinovich I., editors (1988); Ethnicity, Pluralism and the State, 
London, pp.25-31. 
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 ال بـد مـن »خـصوصيات« لدى غالبية أبناء املجتمع كـان يعنـي باملقابـل وجـود »شرتكةامل
 »أكثريـة«وكان افرتاض وجـود . محايتها عند أبناء الطوائف, مما دعم مطالبهم باالستقالل
 مضطهدة تطالـب بتـدخل »أقلية«عرقية تطالب باحلكم يؤدي باملقابل إىل افرتاض وجود 

 يف تلك املرحلة كانـت تعنـي »االحتكام إىل الشعب«ام أن فكرة القوى الكربى حلاميتها, ك
بالـرضورة تـسليم الــسلطة التـرشيعية إىل غالبيــة املجتمـع الــسوري الـذي كــان يعـاين مــن 
التجهيل واالنقياد لعوائل إقطاعية حمددة, مما قد ينعكس بصورة سلبية عىل األقليات التي 

 . زة عن سائر املواطننيمل يكن النظام العلامين يعرتف هلا بأية مي
إن فكرة الدولة القومية التي تبناها فيصل مل تستطع تقديم بديل عن الدولة ولذلك ف

كام أن تبني السياسة العلامنية كان . الرشقية التي قامت عىل أساس ارتباط السياسة بالدين
عرق  حدين, فبينام اعتربها القوميون وسيلة لتوحيد املجتمع عىل أساس الاًسالحا ذ

ًواللغة, نظر أبناء الطوائف إليها كمحاولة لتذويبهم يف املجتمع, فقدمت هلم مربرا 
ًومل تضع هناية احلكم الفيصيل حدا هلذه . للمطالبة بحامية الدول الغربية وفرض االنتداب

الطائفية بل استمر الرصاع طوال فرتة االنتداب حيث كانت بريطانيا  −  املعركة القومية
ملطالب القوميني, بينام كانت فرنسا تدعم أبناء الطوائف يف مطالبتهم بإنشاء تظهر دعمها 

 .دويالهتم املستقلة
  :ةمشروع الدويالت الطائفي

  

اعتمدت فرنسا يف سياستها االنتدابية عىل القول بأن بـالد الـشام مل تكـن حتـت حكـم 
ًالدولة العثامنية إقليام موحدا بل كانت جمموعة من الواليـات, وبال تـايل فـإن حماولـة إنـشاء ً

وبخالف األسـس . سلطة مركزية من شأهنا أن تزيد من التعقيدات املرتبطة بإدارة اإلقليم
ة قـد ي, فـإن الـسلطة الفرنـس)١٩٢٠−١٩١٨(التي قامت عليها دولة فيـصل بـن احلـسني 
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رأت بأن لألقليات الطائفية خصوصية ال يمكن جتاهلها, وبأن هـذه األقليـات ال تـشرتك 
وكــان مستــشار . كثريــة الــسنية يف أصــوهلا العرقيــة أو التارخييــة أو انتامئهــا الــدينيمــع األ

روبري دو كاي, أحد أبرز الداعني هلذه الفكـرة, حيـث جـادل بـأن بلـدان : املفوضية العليا
َالرشق مل تقم عىل االنتامء القـومي بـل قامـت عـىل أسـس دينيـة بحتـة, وأضـاف بأنـه منـذ 

 تعــد ســورية تــشكل وحــدة سياســية متكاملــة بــل جمموعــة مــن ســقوط الدولــة األمويــة مل
األقاليم تضم العديد من األديان واألعراق املتباينة, ورأى بأنـه مـن املتعـني عـىل األنظمـة 
السياسية أن تستوعب هذه االختالفات وأن تعرتف هبا كـأمر واقـع, ومـن ثـم تقـوم عـىل 

 )١( .يسه فرنسامجعها بصورة تدرجيية يف نظام فيدرايل ترشف عىل تأس
وقد استخدم الفرنسيون هذه الفكـرة كـأداة ملواجهـة الـدعم األمريكـي للقـوميني يف 
مطالبتهم بحق تقرير املصري, وكذلك ملواجهة الدعم الربيطاين لفيصل بن احلسني; حيـث 

ًونظـرا ملـا يمكـن . مل ختل السياسة الربيطانية من رفض مبطن للمطامع الفرنسية يف املنطقة
 الربيطاين للقوميني العرب يف إضـعاف النفـوذ الفرنـيس فـإن −ه الدعم األمريكي أن يسبب

 . لسورية»جتزئة فيدرالية« واقرتح »امللكية املوحدة«دو كاي قد استبعد فكرة 
وظهر التخوف من عواقب هيمنة الفكرة القومية وما تلقاه من دعم بريطـاين يف كثـري 

الفرنـسيني يف تلـك الفـرتة, وقـد عـرب عنهـا بـصورة من املراسالت املتبادلة بني املسؤولني 
واضحة رئيس اجلمهورية ميلريان يف خطاب وجهه إىل املفـوض الـسامي اجلنـرال ديغـول 

 : , والذي قال فيه١٩٢٠ أغسطس ٦بتاريخ 

                                 
 : ملزيد من التفاصيل حول نظرية روبري دو كاي, انظر)١(

 Rabinovich. I (1979), ‘The Compact Minorities and the Syrian State 1918 – 
45’, in Journal of Contemporary History, vol. 18. No. 4, (October 1979), 
pp. 693-712. 
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بيد أنه تبني برسعة أن خـضوع سـورية لـسلطة مـصطنعة تتمثـل «
 التقليديـة بملكية رشيفية غريبة عـن طموحـات الـبالد واالنقـسامات

 .»فيها ال يمكن أن يستمر إال باستبعادنا
 : واقرتح الصورة البديلة للملكية القائمة عىل أساس القومية العربية بقوله

إن النظـــام الـــذي يـــستجيب بـــصورة أفـــضل ملـــصالح ســـورية «
ًومصاحلنا أيضا هو سلسلة دول مستقلة مجهورية الشكل تتناسب مـع 

ــرا ــوع األع ــديانات واحلــضاقتن ــة حتــت  وال رات, وتتحــد يف فيدرالي
السلطة العليا للمفوض السامي ممثل الدولة املنتدبة, وبذلك ال تكون 

 )١(. »)مجركية ومالية(الوحدة وحدة إدارية مركزية بل وحدة اقتصادية 
ويف الوجهة املقابلـة حـاول العديـد مـن الدبلوماسـيني الفرنـسيني إقنـاع احلكومـة يف 

رية املسلمة, ودعـوا إىل نبـذ الـسياسة الفرنـسية القائمـة عـىل باريس برضورة مسايرة األكث
ــة, وقــد تبنــى القنــصل الفرنــيس الــسابق يف بــريوت  ــة واألقليــات الطائفي تفــضيل املوارن

ً هذا الرأي مذكرا بأن القوميني العـرب ال زالـوا مـسلمني بـالرغم مـن عـداوهتم »كوجيه«
رابلس الــذي رأى رضورة دعــم لألتــراك, كــام أيــده بــذلك نائــب القنــصل الفرنــيس يف طــ

 ولكن التيار اجلارف يف فرنسا كان ينظر إىل الدور الذي )٢(.املسلمني يف تنصيب خليفة هلم
, ومل يكونــوا ١٨٦١لعبتــه دولــتهم يف محايــة املــسيحيني وغــريهم مــن األقليــات منــذ عــام 

يف تلـك يرغبون يف تغيري هـذه الـسياسة التـي ارتبطـت هبـا مـصاحلهم التجاريـة والثقافيـة 

                                 
 .٢١٨−٢١٧ص ., مصدر سابق, ص)١٩٨٤(كوثراين ) ١(
 .١٧٧−١٥٧ص .املصدر السابق, ص) ٢(
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 .املنطقة
يف بالد الشام, حيث كانت  الربيطاين ًوقد أظهر الساسة الفرنسيون تشنجا إزاء الدور

السافر واملسترت يف األوساط السورية حكومة «: الصحف الفرنسية تتهم بريطانيا بالتدخل
, واحلقيقة هي أن اإلنجليـز كـانوا يزامحـون النفـوذ الفرنـيس يف سـورية لـيس عـن »ًوشعبا
 دعــم احلكــم الفيــصيل فحــسب وإنــام عــن طريــق التــودد للطوائــف الربوتــستانتية طريــق

ففـي عـام . ويتذرعون بحامية األقلية الدرزية يف لبنان بمقابلة محاية فرنسا حقـوق املوارنـة
 أرســلت احلكومــة الفرنــسية مــذكرة لربيطانيــا حــول التــدهور األمنــي يف ســورية ١٩١٩

ي كانت تقوم هبا االستخبارات الربيطانية إلضـعاف ونسبت ذلك إىل الدعايات اخلفية الت
وأمـام الـضغط الفرنـيس ختلـت احلكومـة الربيطانيـة عـن أي نفـوذ هلـا يف . النفوذ الفرنيس

املناطق الشاملية, وبدأت تسحب جيوشها بصورة تدرجيية, كام أوعـزت إىل األمـري فيـصل 
 ضم املوصـل ضـمن سـلطة أن يتفاوض مبارشة مع الفرنسيني, راضية منهم باملوافقة عىل

بريطانيــا االنتدابيــة يف العــراق وبتنــازل الفرنــسيني عــن املنطقــة اجلنوبيــة التــي تعهــد 
ًالربيطانيون بجعلها وطنا قوميا لليهود ً . 

لقد كان فيصل بن احلسني هو اخلارس الوحيد من هذه الـصفقة, حيـث خـرس مملكتـه 
د الـسالح, وقـد عـرب فيـصل عـن التي شيدها خالل سنتني واضطر ملغادرة سـورية بتهديـ

 ١٩٢٠مشاعر اإلحبـاط يف خطـاب ألقـاه يف حديقـة قـرصه بعـد عودتـه مـن أوروبـا عـام 
 : بقوله

ختلت بريطانيا العظمى عنا يف آخر حلظة إرضاء حلليفتها فرنسا, «
ًذات املـصالح االقتــصادية والثقافيــة يف هــذه الـبالد, وجتنبــا مــن إثــارة 

ً حاربتا جنبا إىل جنب حتـى أحرزتـا مـع اخلالف واملشادة بني حليفتني
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 وملــا مل تــثن مــدافعايت …ســائر حلفــائهام النــرص عــىل عــدو قــوي كأملانيــا 
واحتجاجايت بريطانيـا العظمـى عـن عزمهـا واتفاقهـا مـع فرنـسا هبـذا 

  )١(.»الشأن غادرت لندن إىل باريس
 تعرتف لـه بـأي لقد أوكلت بريطانيا حليفها فيصل إىل احلكومة الفرنسية التي مل تكن

ًحق يف سورية ومل تكن قد التزمت معه بـأي اتفـاق, وإمعانـا يف فـرض سياسـتها املخالفـة 
لسياسة اإلنجليز قامت عىل إخراجه بصورة مهينة بعد استيالء قواهتا عـىل مدينـة دمـشق, 

 .وبدأت مع رحيل األمري فيصل عن سورية مرحلة جديدة من التقسيم الطائفي
 

  :يالتيار اإلسالم
  

عىل أنه من غري اإلنصاف أن نختزل الرصاع اإليديولوجي يف تلك الفـرتة بـني الفكـر 
ًالقومي واالنعزالية الطائفية, فقد كتب القنصل العـام لفرنـسا يف بـريوت معلقـا عـىل دور 

 : الدين يف املجتمع بقوله
ًيتزايد اعتقادي بأن الدين يف الرشق هـو حقـا أسـاس كـل يشء, «

ًدا أن يغيــب الــدين عــن بالنــا عنــدما نحكــم عــىل وبرأيــي ال ينبغــي أبــ
ــارات ــشاعر والتي ــن أن نأخــذ بعــني . األحــداث وامل ــد م ــالطبع ال ب ب

االعتبار هنا كام يف كل مكان آخر املصالح املاديـة, لكننـا مـضطرون يف 
 )٢(.»ًآخر التحليل إىل االعرتاف بأن الدين يتدخل دائام

لقد فرض التيار الديني نفـسه خـالل العهـد الفيـصيل وحـاول رجالـه أن خيففـوا مـن 

                                 
 .١٢٨, مصدر سابق, ص )١٩٦٦(يوسف احلكيم   )١(
 .١٨٦, مصدر سابق, ص )١٩٨٤(كوثراين ) ٢(
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وعـىل رأس هـذا التيـار كـان . غلواء الـسياسة العلامنيـة التـي انتهجهـا فيـصل يف حكومتـه
, وبذل ١٩٢٠ −١٩١٩الشيخ حممد رشيد رضا الذي ترأس املؤمتر السوري خالل الفرتة 

وبرز كذلك . , ملقاومة التوجهات العلامنية يف املؤمترًجهودا مضنية, مع جمموعة من العلامء
ًالشيخ عبد املحسن األسطواين بصفته نائبا لرئيس جملس الشورى الذي تـشكل بـأمر مـن 

 . احلاكم العسكري الفريق رضا الركايب
ومن ناحية أخرى فقـد كانـت جلنـة الـدفاع عـن االسـتقالل التـي تـشكلت يف إبريـل 

لقصاب من أنشط اللجان السياسية يف دمشق, حيـث قامـت  برئاسة الشيخ كامل ا١٩١٩
. بمهمــة التنــسيق بــني املجاهــدين ومــدهم بالــسالح والعتــاد ملقاومــة االحــتالل الفرنــيس

اجلمعيـة «وعندما اجتمع رؤسـاء األحـزاب وزعـامء اجلمعيـات الوطنيـة بغـرض تأسـيس 
ًاب رئيــسا هلــذه  ملقاومــة التــدخل الفرنــيس, انتخــب الــشيخ كامــل القــص»الوطنيــة العليــا

 : وقد وصفه يوسف احلكيم يف مذكراته. ًاجلمعية اعرتافا بسبقه يف ميدان العمل اجلهادي
كان األستاذ الشيخ كامـل القـصاب رئـيس أكـرب مجعيـة وطنيـة, «

جعلت مهها الذود عن وحدة سـورية واسـتقالهلا ومناوئـة الفرنـسيني 
ىل سـورية, فكـان الحتالهلم املنطقة الغربية واسـتهدافهم االنتـداب عـ

بخطبه احلامسية املثرية يلهـب عواطـف مـستمعيه فيهتفـون ويـصفقون 
 )١(.»ثم يتبعونه يف كل تظاهرة يقوم هبا, وقد دعي بحق الزعيم الشعبي

ويف أثناء الثورة الكربى كانت العاطفة الدينية هي املحرك الرئيس ملحاربة الفرنـسيني 
 :  احلقيقة أسعد الكوراين يف مذكراته, بقولهيف سائر أنحاء البالد, وقد أشار إىل هذه

                                 
 .٨٣ −٨٢, مصدر سابق, ص )١٩٦٦(يوسف احلكيم ) ١(
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وذكر يل صديقي املرحـوم صـبحي قناعـة ملـا تعرفـت إليـه حيـنام «
أخذت أزاول املحاماة, وكان قد رافـق أبـاه يف معركـة اجلهـاد, أن أبـاه 
ًقد اشرتك فيها ديانة عىل أنه فريضة مفروضة عىل املسلم, وروى يل ما 

ويبـدو أن هـذا . ً وكان قليال مـن كثـريذكرته عام وقع يف ساحة املعركة
الذي جرى يف حلب هو ما جـرى يف سـائر املـدن الـسورية بـيشء مـن 
الفروق, وال سيام دمشق, وقد روى املرحوم صالح الـدين اخلطيـب, 
وكان من القضاة, أنه اشرتك يف حرب ميسلون عىل أسـاس أن اجلهـاد 

ملـسيحيون فلـم أما ا. من فرائض الدين اإلسالمي, وكان كثريون مثله
يشرتكوا يف يشء مما تقدم ألهنم كـانوا يـرون أن وجـود فرنـسة ممـسكة 

 )١(.»ًبزمام احلكم يف سورية رضوريا حلامية كياهنم
وعندما احتلت القـوات الفرنـسية مدينـة دمـشق بعـد معركـة ميـسلون خـرج فيـصل 

ء املـؤمتر باجتاه الكسوة وكان بـصحبته وزراء الدولـة وأركـان اجلمعيـات الوطنيـة وأعـضا
السوري وعىل رأسهم الشيخ القصاب الذي توجه بعد ذلك بنفسه إىل مدينة حيفـا حيـث 
أنشأ مدرسة رشعية وكان يف قيادة احلركة اجلهادية يف فلسطني بـصحبة الـشيخ عـز الـدين 

 . القسام
ًأما يف فرتة االنتداب فإننا نلحظ تغييبا كامال للدور البارز الذي قامـت بـه اجلمعيـات  ً

ينية يف مقاومة االستعامر, حيث كان للعلامء تأثري عىل التيار الشعبي الواسع يف حضهم الد
واحلقيقـة هـي أن عامـة الـشعب . عىل جهاد املحتلني وإذكاء روح املقاومة ضد الفرنسيني

                                 
 .٤٧, مصدر سابق, ص )٢٠٠٠(أسعد الكوراين  ) ١(
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السوري مل يكن لديه اهتامم كبري بالفلـسفة القوميـة ونظرياهتـا, بـل كانـت خطـب اجلمعـة 
وكانت اجلمعيـات الدينيـة . حرك هلم للثورة عىل سلطة االحتاللودروس املساجد هي امل

ًمتــارس نفــوذا سياســيا يف املــدن الرئيــسية, منهــا ــة شــباب حممــد«: ً ــرز فيهــا »مجعي  التــي ب
مجعيـة «الصابوين والطنطاوي, وترأسها الشيخ عبد الوهاب األزرق, وكـذلك : الشيخان
 التـي كـان عـىل رأسـها الـشيخ » العلـامءمجعيـة« التي ترأسها الشيخ عيل الدقر, و»الرشيعة

.  وكان هلا السبق يف تأسيس احلركات اجلهادية ودعمهـا بـالنفس واملـال)١(,كامل القصاب
وإنه ملن املؤسف أن تنـشغل معظـم الكتابـات املعـارصة بتحليـل احلركـة القوميـة ورصاع 

الطـرف عـن الطبقات, متجاهلة دور التيار الديني الـذي قـاده علـامء سـورية, وأن تغـض 
. التأثري الواسع والشعبية التي كانت تتمتع هبا اجلمعيات الدينية من سـائر فئـات املجتمـع

ولعل أبرز آثار تسييس الكتابة التارخيية أن يسهب الكتاب القوميون يف ذكر بطوالت كـل 
من صالح العيل وسلطان األطرش, ويتجـاهلون التيـار الـسني الواسـع ورجاالتـه أمثـال 

, ويوسف اخلطيب, ويوسـف الـسعدون ورضـا الرفـاعي ودالل النـشيوايت حسن اخلراط
 .وغريهم من املجاهدين الذين كانت هلم اليد الطوىل يف حماربة االستعامر

                                 
(1) Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign 
Affairs, (E 2840/34/89), 4 April 1941. 
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  المشكلة االجتماعية

 

اجلمهوري; يف تبني السياسة  سيس الكيانأتكمن املشكلة الثالثة من مشاكل ت
جتمع السوري, فقد بارش دو كاي طرح مرشوعه الفرنسية إثارة النعرات الطائفية يف امل

الطائفي عقب اهنيار احلكم الفيصيل يف سورية, والذي نص عىل فصل لبنان يف دولة 
مستقلة وإنشاء ثامنية أو تسع كانتونات يف سورية عىل النمط السويرسي, ولكن غورو 

مل تكاليف رأى بأنه يمكن االكتفاء بأربع حكومات مستقلة ألنه سيكون من الصعب حت
عدد أكرب من أجهزة احلكم كام أن إدارة عدد كبري من هذه الدويالت الصغرية سيكون 

ًأمرا شاقا بالنسبة لسلطة االنتداب ً . 
 : وانترص يف النهاية رأي غورو فتم تقسيم اإلقليم عىل النحو التايل

علبـك , وأحلقت هبـا أقـضية ب١٩٢٠ أعلنت يف أول سبتمرب سنة : دولة لبنان الكبري−
والبقـــاع وحاصـــبيا وراشـــيا وصـــيدا وصـــور ومرجعيـــون وطـــرابلس الـــشام وعكـــار, 

 .وعاصمتها بريوت
, بقرار من املفـوض الـسامي ١٩٢٠ أعلنت يف الثامن من سبتمرب سنة : دولة حلب−

 .الذي نص عىل فصل والية حلب عن سورية وإنشاء دولة مستقلة باسمها
, وتكونـت مـن ١٩٢٠ين مـن سـبتمرب  أعلنـت يف الثالـث والعـرش: دولة العلـويني−

 .الالذقية وجبلة وبانياس وصافيتا وطرطوس ومصياف
, وأنشئت فيها حكومة برئاسة ١٩٢١ إبريل سنة ٢٠ أعلنت يف : دولة جبل الدروز−

 .سليم األطرش, وعاصمتها السويداء
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 . ً التي اختذت من العاصمة اسام هلا: دولة دمشق−
ق ـافظ سنجــزيرة, وحــًقال إلقلـيم اجلــًحكـام مـستة الفرنـسية ـارست السلطـد مـوق

, كـام فـشل ١٩٣٩سكندرون عىل استقالليته املالية واإلداريـة حتـى ضـمه لرتكيـا سـنة اإل
ــ ــان مــن امل ــي ك ــة الت ــة األرمني ــشمل ـمــرشوع الدول ـــسكنإفرتض أن ت اكية ـة وأنطـــدرون

رتكـي يف تلـك قدم العـسكري الـب التــك بـسبـة, وذلــا وأدنــاب ومـرعش وأورفــوعينت
 . املناطق

 

 )١(١٩٢٦−١٩٢٥تقسيم السكان حسب انتامئهم الطائفي خالل الفرتة 
 دولة الطائفة

  سورية
 دولة 
 لبنان

دولة 
 العلويني

دولة جبل 
 الدروز

 املجموع

 ١٠٧٥٨١٦ ٦٧٤ ٥٢٧٧٨ ١٢٢٦٧٨ ٨٩٩٦٨٦ السنة
الطوائف غري 

 ٤٣٨٩٣٩ ٤٢٦٨٦ ١٨٠٧٤٨ ١٤٢٠٩٠ ٧٣٤١٥ السنية

 ٢٧٤٤٦٢ ٢١١٢ ٦٦٠٠ ٢٢٠٢٠٣ ٤٥٥٤٧ الكاثوليك
النصارى 

 غريالكاثوليك
١٩٨٠٩٨ ٤٨٥٦ ٣٧٨١٥ ٧٣٨٢٨ ٨١٥٩٩ 

 ٣٢٨٥٩ − − ٣٢٨٥٩ − األرمن
 ١٦٥٦٢ − ٧ ٣٣٧٢ ١٣١٤٧ اليهود

 ١٠١٥٧ − − ٢٧٥٩ ٧٣٩٨ طوائف أخرى
 ٢٠٤٦٨٩٣ ٥٠٣٢٨ ٢٧٧٩٤٨ ٥٩٧٧٨٩ ١١٢٠٧٩٢ املجموع

                                 
 .٣٠−٢٩ص ., مصدر سابق, ص)١٩٨٤( كوثراين )١(
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ًرنـسا مل تكـن بـديال مناسـبا للحركـة ويمكن القول بـأن فكـرة التقـسيم التـي تبنتهـا ف ً
القوميــة, بــل أدت إىل ترســيخ الفروقــات وتعميــق اهلــوة بــني الطوائــف, وظهــر فيهــا بــأن 
هاجس اهليمنة عىل اإلقليم كان الدافع الرئيس لتبنـي هـذه الـسياسة, ونتيجـة لـذلك فقـد 
ــاء  ــدول الناشــئة, وأدت ممارســات تفــضيل أبن ظهــر اخــتالل ســكاين واضــح يف تلــك ال

 . الطوائف عىل األغلبية السنية إىل إحداث رشخ عميق يف الرتكيبة االجتامعية لإلقليم
هم مـن النـصارى ـالثة منــرين ثـكون من مخسة مديـتـة حلب تـانت إدارة دولـد كـفق

 باملائـة مـن جممـوع ٩٠بالرغم مـن أن نـسبة املـسلمني يف تلـك املحافظـة كانـت تزيـد عـن 
 .السكان

ساحلية ذات األغلبية السنية إىل دولة العلويني ولبنان الكبري أصـبح وبانضامم املدن ال
أبناء السنة أقليات يف هذه الدويالت, فقد قامت السلطات الفرنسية بـضم أكثـر مـن مائـة 
ألف من سكان الساحل مـن املـسلمني الـسنة والنـصارى للدولـة العلويـة التـي مل يكونـوا 

ق أقليــة ســنية يف دولــة العلــويني حلاميــة األقليــة ًينتمــون هلــا عقائــديا, وكانــت النتيجــة خلــ
 ! العلوية يف بالد الشام

ولعله من السخرية بمكان أن تكون الالذقية عاصمة الدولة العلوية بالرغم مـن أهنـا 
 ٤٠٠٠, ي مـسلم سـن١٨٥٠٠: مل حتتو عىل أي سكان علويني, بل كان يتألف سكاهنا مـن

 ! موارين٦٠٠, وي أرمن١٨٠٠, أرثوذكيس
لك كان احلال يف طرابلس وبريوت وغريها من املـدن الـساحلية التـي أصـبحت وكذ

, وكانت هذه الدولة احلديثـة »دولة لبنان الكبري«األغلبية السنية فيها أقلية ختضع حلكومة 
 باملائـة مـن ٣٧قد أنشأها الفرنسيون استجابة ملطالب املوارنة الذين ال يشكلون أكثـر مـن 

 ! جمموع سكان لبنان
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كانت حماولة كسب والء األقلية الدرزية هـي الـدافع األسـايس ألن يمـنح غـورو كام 
ً درزيـا, ٤٣٦٨٦: الدروز دولتهم املستقلة يف جبل حوران بالرغم من أن تعدداهم قد بلغ

وقــد أدى هــذا القــرار إىل اإلرضار !  باملائــة مــن جممــوع ســكان اإلقلــيم٢.٢ أي أقــل مــن
 .  يف جبل العربباملسلمني السنة والنصارى القاطنني

وباإلضافة إىل تأسيس الكانتونات الطائفية قامت سلطة االنتداب باإلمعان يف متزيـق 
النسيج االجتامعي يف سورية عن طريق توطني عـرشات األلـوف مـن املـسيحيني األرمـن 

 قامـت الـسلطات الفرنـسية باسـتقبال ١٩٢١ففي عـام . الفارين من األناضول يف سورية
ني إىل شـامل سـورية, وقامـت بتـوطني جمموعـة أخـرى يف لبنـان, ويف  ألف الجئ أرم٣٠

 ٣٠ويف نفس العام وصـل .  ألف مهاجر أرمني يف حلب١٥ تم توطني ١٩٢٢أواخر عام 
 . ألف مسيحي من اليونانيني واألرمن إىل شامل سورية

 كان عدد الالجئني الـذين دخلـوا سـورية مـن املـسيحيني قرابـة ١٩٣٢ويف هناية عام 
ألف مهاجر, حيث قامت السلطات الفرنسية بتوفري أماكن االسـتقبال هلـم وتقـديم  ١٢٠

اخلــدمات الــصحية واملــواد الغذائيــة هلــم والعمــل عــىل تــوطينهم بــصورة تدرجييــة, وقــد 
استعانت سلطة االنتداب باإلرسـاليات الفرنـسية واألمريكيـة والربيطانيـة التـي أظهـرت 

يامت واملــستوطنات للمهــاجرين اجلــدد يف ضــواحي مثــابرة منقطعــة النظــري يف إقامــة املخــ
ويـشري . سـكندرون ويف املنـاطق العليـا والـسفىل املحيطـة بـدير الـزورحلب ودمشق واإل

لونغريغ إىل أن املجتمع السوري قد شـعر بوطـأة املهـاجرين األرمـن الـذين تـم زجهـم يف 
ح كبـري بـالرغم مـن سوق العمل فأخذوا يف منافسة املـواطنني الـذين مل يـستقبلوهم بارتيـا
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 )١(.أهنم مل يقوموا بأي عمل عدائي ضدهم
 باســتقبال بــضعة آالف مــن ١٩٣٣وعــىل صــعيد آخــر قامــت ســلطة االنتــداب عــام 

املهاجرين اآلشوريني القادمني من العراق, ثم عادت وقبلـت جمموعـة أكـرب مـنهم خـالل 
يـا والعـراق  حتت إرشاف عصبة األمم وبتمويل مشرتك مـن بريطان١٩٣٦−١٩٣٤الفرتة 

والعصبة نفسها, وقد تم توطني املهاجرين اآلشوريني عىل ضفاف هنر اخلابور رغـم عـدم 
رضا أهايل البالد الذين استنكروا اسـتقدام أقليـة مـسيحية غـري مرغوبـة, وأصـبح هـؤالء 

 )٢(.مصدر إحراج كبري حلكامهم اجلدد
 فـإن جتربـة التقـسيم مل ونتيجة هلذا االختالل السكاين الذي أحدثته السياسة الفرنسية

يكتب هلا النجاح, بل إهنا خلقت املزيد من املشاكل لسلطة االنتـداب; فقـد كانـت عمليـة 
إنشاء مخسة أجهزة إدارية متكاملـة مـن مـسؤولني ومـوظفني وعـسكريني, وتأسـيس بنيـة 
حتتية وخدمات بلديـة وصـحية وبريديـة يف كـل دولـة مـن هـذه الـدويالت كانـت عمليـة 

ليف, ولذلك فإن الكانتونات الطائفية قد اهنارت بالتدريج, فانضمت دولتي باهظة التكا
ً عندما ظهر لسلطة االنتداب بأن نفقات الدولتني قد بلغت حـدا ١٩٢٤حلب ودمشق يف 
, ١٩٣٦واختذ قرار ضم مناطق الدروز والعلويني للدولة السورية يف . ال حتتمله وارداهتام

, وأخذ اإلقليم صورته النهائيـة بدولـة ١٩٤٣ حتى عام ولكن القرار مل ينفذ بصورة فعلية
لبنانيــة مــستقلة, وبقيــت اجلمهوريــة الــسورية عــىل الوضــع القــائم اليــوم بعــد ســلخ لــواء 

                                 
 يعقـويب, ١٨٠٠ كلـداين, ٤٠٠٠ أرمني, ٨٩٠٠٠: ١٩٢٥كان تعداد الالجئني الذين استوطنوا البالد سنة ) ١(

ســورية ولبنــان حتــت , )١٩٧٨(ســتيفن لونغريــغ : انظــر.  كــاثوليكي ســوري٢٥٠ يونــاين أرثوذكــيس, و٩٠٠
 .١٧٧−١٧٦ص .ص. , ترمجة بيار عقل, دار احلقيقة, بريوتاالنتداب الفرنيس

 .٢٦٩املصدر السابق, ص ) ٢(
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 .سكندرونة عن سورية وضمه إىل تركيااإل
 

 )١(١٩٢٥حسب اإلحصاءات الفرنسية عام ) سورية ولبنان(الرتكيبة الطائفية لبالد الشام 
 لطائفةا عدد أفرادها
 السنة ١٠٧٥٨١٦
 العلويون ٢٧٩٣٠
 الشيعة ١١٠٠٠٢
 اإلسامعيليون ١٤٨٨٢
 املوارنة ١٨٦٦٧٦
 الروم األرثوذكس ١٥١٠٠٠
 )كاثوليك وأرثوذكس(األرمن  ٦٩٠٠٠
 اليعاقبة ٨٨٩٦
 الربوتستانت ٨٨٨٧
 الرسيان ٦٩٩٧
 الالتني ٣٤٥٥
 الكلدان ١٢٦٧
 النساطرة ١٠٤

 املجموع ٢٠٢٠١٧٤
 

 
 
 
 

                                 
 .٣٠, مصدر سابق, ص )١٩٨٤( كوثراين )١(
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ًوتنقل املصادر الربيطانية تفصيال أكثر دقة للرتكيبة الطائفية يف سورية نقال عن اإلحصائيات  ً
 )١(, عىل النحو التايل١٩٤٣الرسمية لعام 

 الطائفة جمموع عدد أفرادها
 السنة  ١٩٧١٠٥٣
 العلويني ٣٢٥٣١١
 اإلسامعيليني ٢٨٥٢٧
 الدروز ٨٧١٨٤
 اليهود ٢٩٧٧٠
 الصابئة ١٢٧٤٢
 اليزيدية ٢٧٨٨
 األرمن الكاثوليك ١٦٧٩٠
 األرمن األرثوذكس ١٠١٧٤٧
 املوارنة ١٣٣٤٩
 الربوتستانت ١١١٨٧
 الكلدان ٤٧١٩
 الرسيان الكاثوليك ١٦٢٤٧
 الرسيان الربوتستانت ٤٠١٣٥
 الالتني ٥٩٩٦
 الروم الكاثوليك ٤٦٧٣٣
 الروم األرثوذكس ١٣٦٩٥٧
 النساطرة ٩١٧٦

 املجموع ٢٨٦٠٤١١
 

                                 
(1)   Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign 
Affairs, (E 1771/1771/89), 1st March 1945. 
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 )١(ويف لبنان عىل النحو التايل
 الطائفة جمموع تعداد أفرادها

 السنة ٢٣٥٥٩٥
 الشيعة ٢٠٩٣٣٨
 الدروز ٧٤٣١١
 اليهود ٥٦٦٦
 املوارنة ٣٢٧٨٤٦
 الروم الكاثوليك ٦٤٢٨٠
 الروم األرثوذكس ١٠٩٨٨٣
 الربوتستانت ١٠٤٤٠
 الالتني ٣١١٧
 األرمن األرثوذكس ٥٩٧٤٩
 ليكاألرمن الكاثو ١٠٠٤٨
 الرسيان الكاثوليك ٤٩٨٤
 الرسيان األرثوذكس ٣٧٥٣
 الكلدان ١٣٣٠
 طوائف أخرى ٦٢٦١

 املجموع ١١٢٦٦٠١
 

  الدعاية الطائفية
  

عــىل أدبيــات ) ١٩٤٥−١٩٢٠(اعتمــدت الدراســات احلديثــة حــول تــاريخ ســورية 
احلركة الوطنية التي عارضت سياسة االنتداب وفرست أحداث تلـك الفـرتة مـن منظـور 
قومي يرتكز عىل أن القومية العربية كانت هي الفكـرة الـسائدة يف أنحـاء الدولـة الـسورية 

                                 
  .املصدر السابق  )١(
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وبأن فئات الشعب عىل اختالف مذاهبهم وانتامءاهتم قد أمجعوا عىل وحـدة اإلقلـيم ونبـذ 
 )١(.سياسة التقسيم الطائفي

تـداب واحلقيقة هي أن انعكاسات الـسياسة الطائفيـة التـي تبنتهـا فرنـسا يف عهـد االن
كانت عنيفة للغاية, وكـان عـىل حكـام اجلمهوريـة الـسورية عقـب االسـتقالل أن يـدملوا 
اجلراح وخيففوا من عمق اهلوة التـي أحـدثتها سـلطة االنتـداب بـني أفـراد املجتمـع; فمـن 
جهة حرص الوطنيون عىل كسب زعامء الطوائف إىل جانبهم حتى يتمكنـوا مـن الـسيطرة 

حتالل الفرنـيس يف حالـة مـن الفقـر وانعـدام االسـتقرار, ومـن عىل الدولة التي خلفها اال
ًجهة أخرى فإن الشعور الذي كان سائدا يف تلـك الفـرتة هـو أن الـسياسة العلامنيـة, التـي 

كفيلة بنـزع فتيـل الفتنـة الطائفيـة, وبأهنـا الطريقـة الوحيـدة كانت انتهجها احلكم اجلديد, 
وبالتـايل فـإن حمـاوالت التـأريخ . الـوطن الواحـدالتي يمكن هبا إلغاء الفروقات بني أبناء 

ًللوضع االجتامعي والسيايس لفرتة االنتداب قد اكتسبت بعدا سياسيا, وأصـبح احلـديث  ً
ــرويج أفكــار االســتعامر  −عــن الــرصاع القــومي الطــائفي يف تلــك املرحلــة رضب مــن ت

 . وزعزعة استقرار الدولة
عي عىل حقيقتـه يف تلـك الفـرتة; تـأثر ومما زاد من إغفال احلديث عن العنرص االجتام

                                 
ص .ص. , بـريوتسورية من االحتالل حتـى اجلـالء, )١٩٧٣(نجيب األرمنازي : انظر عىل سبيل املثال  )١(

ــيم . ٤٦−٣٤ ــصيل, )١٩٦٦(يوســف احلك ــد الفي ــورية والعه ــريوتس ــشهبندر . ٩٤ص . , ب ــرمحن ال ــد ال عب
−١٥٥ص .ثه عن جلنـة كـراين وثـورة الـدروز, صيف حدي. , بريوتمذكرات عبد الرمحن الشهبندر, )١٩٤٧(

, )١٩٨٨(وليـــد املعلـــم . ١/٧٩. , القـــاهرةمـــذكرات أكـــرم احلـــوراين, )٢٠٠٠(أكـــرم احلـــوراين . ١٦٠
املجتمع املدين والدولة , )١٩٩٧(وكذلك توفيق املديني . ١٩٠ و١٧٥ص .ص. , دمشق١٩٤٦−١٩١٦سورية

 .٤٩٢ص . , دمشقالسياسية يف الوطن العريب
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الدراسات الغربيـة يف الـستينيات والـسبعينيات بـالطرح االشـرتاكي الـذي حـاول تفـسري 
األحداث من خالل نظريـة الـرصاع بـني الطبقـات, فرتسـخ القـول بـأن حركـات التمـرد 
 الطائفية, وانتساب األقليات للجيش وما تـال ذلـك مـن هيمنـة العـسكر عـىل الـسياسة يف

سورية كانت أول بوادر ثورة الفالحني عىل اإلقطاعية أو ما اصطلح عليه فـيام بعـد بثـورة 
 )١(.الريف عىل املدينة

ًواحلقيقة هي أن سلطة االنتداب قد أحـدثت رشخـا اجتامعيـا خطـريا يف بـالد الـشام  ً ً
يـة معتمدة عىل ترسيخ الفروق الدينية والعرقية والطائفية; فقـد احتاجـت الـسياسة الطائف

إىل دعايـة ) التي كانت تفتقـد ألي مـربرات مـن الناحيـة اجلغرافيـة أو الـسكانية(الفرنسية 
تربر تقسيم بالد الشام إىل دويالت طائفية, وبناء عىل ذلك فقـد تبنـت تـرويج املـسوغات 
األدبيــة التــي ترتكــز عــىل دور فرنــسا التــارخيي يف محايــة األقليــات وتــضخيم مظــامل أبنــاء 

وتأثرت هبذه . عرضون له من تفرقة وسوء معاملة من قبل األغلبية السنيةالطوائف وما يت
الدعاية العديد من الكتابات املعارصة لفرتة االنتداب, ويمكن التمثيل عىل ذلك بام ذكـره 
وزير العدل يف عهد االنتداب يوسف احلكيم يف مذكراته عن الظلم الذي كان يتعرض له 

 :سن حاهلم بفضل السياسة الفرنسية, بقولهالعلويون يف العهد العثامين, وحت
وال شــك بــأن حكومــة هــذه الــبالد, ومركزهــا مدينــة الالذقيــة, «

كانت يف بدء االحتالل برئاسة قائد فرنيس, يعاونه يف خمتلف املـصالح 
. اإلدارية مديرون ومستـشارون فرنـسيون إىل جانـب آخـرين وطنيـني

                                 
, ترمجة حممود فالحة, اجليش والسياسة يف سورية, )١٩٦٩(جوردون توري : ز كتاب هذه املدرسةأبر )١(

 "ثورة الفالحني"وتظهر هذه النربة واضحة يف الفصول . , بريوت, األسد)١٩٩٣(باتريك سيل . بريوت
  .كام يمكن مالحظة هذه النربة يف كتابات لوسيان بيرتالن. "تكوين أمة"و
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لعدالة والعطـف البـارز وقد شملت هذه احلكومة العلويني بالعناية وا
ــوق  ــسيحيني يف احلق ــسلمني وامل ــواطنيهم امل ــني م ــنهم وب وســاوت بي

لذلك رأى العلويون أنفسهم يف نعيم بعد سابق جحـيم, . والواجبات
 )١(.»وأخلصوا لالنتداب الفرنيس

كام رعت السلطة الفرنـسية إصـدار الـصحف واملجـالت املحليـة يف الدولـة العلويـة 
 التـي ظهـرت »الـصدى العلـوي«ي بني أبناء تلك املنطقة, كصحيفة لتعميق الوعي الطائف

 )٢(.١٩٢٣ التي صدر أول عدد منها يف سبتمرب »العلوي«, وكذلك جملة ١٩٢١يف فرباير 
  أوضاع الطوائف يف سورية قبل االنتداب

  

يؤخذ عـىل الكثـري مـن أبنـاء األقليـات يف بـالد الـشام اسـتثامرهم لألزمـات الوطنيـة 
إلقليمية لصالح خدمة الطائفة التـي ينتمـون إليهـا, وترسـيخ خـصوصياهتم واملشكالت ا

فاملـشكالت التـي . ًبدال من حماولـة التعـايش مـع غالبيـة أبنـاء املجتمـع واالنـدماج معهـم
سادت بالد الشام يف هناية العهد العثامين كانتشار الفقر والتمييز الطبقـي وإمهـال األقـاليم 

يع اإلصالح والتنميـة كانـت تطـال املـسلمني الـسنة وأبنـاء واملناطق الريفية وغياب مشار
الطوائف عىل حد سواء, بل كانت معاناة السنة أكثر من غريهم باعتبارهم يـشكلون أكثـر 
من ثلثي املجتمع, وعىل الـرغم مـن ذلـك فقـد دأبـت الدعايـة الطائفيـة عـىل االدعـاء بـأن 

ً املثال كانت نمطا من أنامط التمييز احلالة املزرية التي سادت يف الريف السوري عىل سبيل
 .الطائفي من قبل األغلبية السنية ضد األقليات

                                 
 .٩٤, مصدر سابق, ص )١٩٦٦ (يوسف احلكيم  )١(
 . ١٧٢ص . , دمشق١٩٤٦−١٩١٦سورية , )١٩٨٨(وليد املعلم ) ٢(
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واحلقيقة هـي أن أبنـاء الطوائـف مل يكونـوا هبـذه الدرجـة مـن البـؤس والـشقاء التـي 
صورهتم عليها الدعاية الفرنسية الطائفية; فلـم تكـن الدولـة العثامنيـة تتبنـى سياسـة متييـز 

ــة  ــت عالق ــل كان ــام ضــدهم, ب ــة بنظ ــة حمكوم ــع الدول ــف م ــة«الطوائ ــنح »املل ــذي م  ال
هم املستقل وحريتهم يف ءاألرثوذكس والكاثوليك والربوتستانت و األرمن واليهود قضا

العبادة وحفظ حقوقهم املدنية, وكانت إدارهتم املحلية أشبه باحلكم الذايت, وكانت احلالة 
عون بكامل حقوقهم بالرغم من عدم شبيهة بالنسبة للطوائف غري السنية حيث كانوا يتمت

 )١(.االعرتاف هبم يف نظام امللل
وكان لفرنسا ارتباطات ثقافية مع خمتلف الطوائف قبل مرحلة االنتداب, فقـد سـعى 
ــشاطهم  ــيع ن ــق توس ــن طري ــشام ع ــالد ال ــزي يف ب ــل اإلنجلي ــسة التغلغ ــسيون ملناف الفرن

, وافتتحت كلية ١٩١٣ام التعليمي, حيث ربطت جامعة القديس يوسف بجامعة ليون ع
احلقوق يف بريوت التابعة لنفس اجلامعة وأنيطت مهمة اإلدارة والتـدريس إىل اليـسوعيني 
بينام كانت جامعة ليون ترشف عىل التعليم وتقديم الشهادات, كام افتتحـت كليـة مدرسـة 

سـكك مهنية لتخريج خرباء يف جمال االستثامرات الفرنيس يف املنطقـة كـاحلرير واملنـاجم و
ويف الوقــت الــذي بــدأت الكتاتيــب تفقــد دورهــا التعليمــي بــني أبنــاء املــسلمني . احلديــد

انتــرشت مــدارس اإلرســاليات الدينيــة والتبــشريية التــي كانــت تــدار مــن قبــل الفاتيكــان 
وحتظى بـدعم فرنـيس كبـري, وقـد مهـدت هـذه اإلرسـاليات التنـصريية الطريـق للتغلغـل 

 أن أنشأت شبكة واسعة من املـدارس واملعاهـد, وبحلـول األورويب يف املرشق العريب بعد

                                 
 :انظر تفصيل وضع الطوائف يف )١(

Harik I. (1972), ‘The Ethnic Revolution and Political Integration in the Middle 
East’, International Journal of Middle East Studies, vol. 3, (1972), pp. 303-
323. 
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 باملائة من الطالب يف سورية يتمتعون بالتدريس احلكـومي يف مقابـل ٣١ كان ١٩٣٨عام 
 باملائة يتلقـون تعلـيمهم يف املعاهـد اخلاصـة ومـدارس اإلرسـاليات التـي كـان معظـم ٥٨

 مـن الطـالب فكـانوا يـرتددون عـىل  باملائة املتبقيـة١١طالهبا من أبناء األقليات, أما نسبة 
 )١(.الكتاتيب

ويشري جوردون توري إىل أن مدارس الطوائـف التـي أنـشأهتا اإلرسـاليات األجنبيـة 
قد زادت مـن تعقيـد الوضـع التعليمـي, ففـي حـني كانـت احلكومـة املحليـة تـرشف عـىل 

ــا ــة طرائــق أخــرى يف من ــة, تبنــت املــدارس األجنبي ــاهج ومتــنح الــدرجات العلمي هج املن
 مما أدى إىل ظهور طبقة سياسية من أبناء الطوائف التـي مل تكـن تـشعر بـاالنتامء )٢(التعليم,

للمجتمع العريب, ولعب خرجيو اجلامعة األمريكية يف بريوت وكـذلك اجلامعـة اليـسوعية 
ًمنهم دورا سياسيا بارزا ألن النشاط السيايس كان قارصا عىل النخب احلديثة التي نـشأت  ً ً ً

ومل تكـن حكومـة االنتـداب معنيـة بإصـالح . يف هذا املناخ من التعليم اجلـامعيوتكونت 

                                 
 ألــف تلميــذ, ٧٥ مــدارس, تــضم ٧٠٣:  كــان١٩٣٤ يــشري لونغريــغ إىل أن عــدد املــدارس احلكوميــة ســنة )١(

 مدرســة ٤٥٠( مدرســة أجنبيــة ٦١٨ ألــف تلميــذ, باإلضــافة إىل ٩٥ مدرســة للطوائــف تــضم ١٢١٤: مقابــل
مـدراس هولنديـة, ومدرسـتني لكـل  ٩ مدرسة إيطالية, ٢٠ مدرسة بريطانية, ٣٦ مدرسة أمريكية, ٩٩فرنسية, 

 مدرســة للــروم ١٤٩: وبالنــسبة ملــدارس الطوائــف فقــد توزعــت عــىل النحــو التــايل). مــن سويــرسا واليونــان
 ٢١٢ مدرســة لألرمــن الكاثوليــك, ٢٠ مدرســة للــروم الكاثوليــك, ٢٨ مدرســة للموارنــة, ٣٣٤الكاثوليــك, 

 ١٥٧ مدرســة لألرمــن األرثــوذكس, ١٩٤  مدرســة للــسوريني األرثــوذكس,٢٩مدرســة للــروم األرثــوذكس, 
, )١٩٧٨(انظـر سـتيفن لونغريـغ .  مدرسـة متنوعـة٣٢ مدرسة للدروز, باإلضـافة إىل ٥٩مدرسة للمسلمني, و

, ٩٥−٩٣ص .ص. , لنـدنسـورية ولبنـان) ١٩٤٦(وانظـر كـذلك; ألـربت حـوراين . ٣٦١مصدر سـابق, ص 
 . ٥٠٤ص . , دمشق يف الوطن العريباملجتمع املدين والدولة السياسية, )١٩٩٧(ومسعود ضاهر 

 .٣٥, مصدر سابق, ص )١٩٦٩( توري )٢(
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النظام التعليمي بل استمرت يف دعمها ملعاهد اإلرساليات ومدارس التبشري التي ركـزت 
 . جهودها عىل أبناء الطوائف

أما من الناحية التجارية فقد استفادت الطوائف مـن سياسـة االمتيـازات التـي تبنتهـا 
ة العثامنية يف تلك الفرتة وكان هلا أسوأ األثر عىل السكان املـسلمني, ويـشري إىل هـذه الدول

 : األرضار حممد كرد عيل بقوله
وبسوء السياسة املخالفـة ملـا هـو جـار يف أوروبـا, إذ كـان ينـشط «

التجار الغرباء دون التجار الوطنيني, أصبحت معظم التجارة العربيـة 
وقبل أن يفتح إبـراهيم باشـا الـشام . ويبيف الشام جتري حتت اسم أور

ًكان التجار الوطنيون يـدفعون إىل اإلفـرنج ثالثـة ونـصفا أو أربعـة يف 
املائــة ليتــأتى هلــم أن يتجــروا بأســامئهم, ألن اإلفــرنج ال يــدفعون عــىل 
ــا يطلــب مــن املكــوس  ــة مــن كــل م ــادة عــىل أربعــة يف املائ ــر زي األكث

 وربـام ٢٠ أو ١٨ ألداء والرضائب, عىل حـني كانـت العـرب خاضـعة
 )١(.» يف املائة٢١

ويــشري فيليــب خــوري إىل أن زعــامء األقليــات يف ســورية قــد متكنــوا مــن اســتخدام 
وقـد . مراكزهم يف اإلدارة املحلية وصالهتم مع أوروبا إلقامة قاعدة متينة للثروة والنفـوذ

وا, بوصـفهم مـن تأكدت سلطتهم الفعالة بعد أن أصبحوا الطبقة السائدة يف دمشق, ولعب
ًالتجــار, دورا أساســيا يف امتــصاص اقتــصاد الواليــة تــدرجييا إىل داخــل اقتــصاد أوروبــا ً ً .

                                 
 . ٤/٢٤٩, مصدر سابق, )١٩٦٩( حممد كرد عيل )١(
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 )١(. يسيطرون عىل السيولة النقدية−باعتبارهم من املرابني واملرصفيني−وكانوا 
ويف هناية العهد العثامين استغلت فرنسا مصاحلها التجارية يف سورية لدعم األقليات, 

ً مصنعا فرنسيا للحرير يعمل فيهـا ١٩٤, عىل سبيل املثال, كان هناك ١٩١١ففي عام  ً١٤ 
وقـد انخـرط العديـد  )٢(. من املوارنة والروم األرثوذكس والكاثوليك وكذلك الدروزًاألف

ًمن أبناء الطوائف بالعمل يف املشاريع الفرنسية وحتديدا يف جمـاالت االسـترياد والتـصدير 
رهم بدور الوسيط يف حركة التبادل بني السوق املحيل واألسواق وزراعة احلرير, وقام جتا

 .األوروبية
واحلقيقة هي أن املعاناة قد شملت املسلمني السنة أكثـر مـن أي طائفـة أخـرى ألهنـم 
كانوا يمثلون األغلبية يف سورية ويتعرضـون للظلـم االجتامعـي واإلمهـال الـسيايس أكثـر 

لـسنية مل حتـظ بـاالهتامم الـذي أواله الفرنـسيون من أي طائفة أخـرى; حيـث إن املنـاطق ا
للدويالت الطائفية, بل اعترب الفرنـسيون النخبـة الـسياسية مـن أبنـاء العوائـل الكبـرية يف 
املدن ممثلني لألغلبية السنية, ولكن احلقيقة هي أن هذه الطبقة مل تكـن حريـصة عـىل تبنـي 

 املدارس احلكوميـة, االبتدائيـة كام أن )٣(.سياسات إصالحية يمكن أن تضعف من نفوذها
                                 

, بعنوان ١٩٨٧بحث قدمه فيليب خوري للمؤمتر الدويل الثاين لبالد الشام يف جامعة دمشق بتاريخ  )١(
  ."١٩٠٨ – ١٨٦٠طبيعة السلطة السياسية وتوزعها يف دمشق "

 .١١١−١٠٨, مصدر سابق, ص )١٩٨٤(كوثراين ) ٢(
 يف املائـة مـن سـكان سـورية ٧٥ و٦٥فإن ما بـني : ١٩٥٦يف تقرير للبنك الدويل لإلنشاء والتعمري نرش عام ) ٣(

 باملائـة مـن الـدخل القـومي, وكانـت حالـة ٥٠ إىل ٤٥كانوا يعيشون عىل الزراعـة وتربيـة املاشـية ويـسامهون بــ 
ها األساسية اجلهل والفقر واملرض وعـدم التمتـع بأيـة حقـوق حيـث مل يكـن هنـاك قـانون الفالحني سيئة, سمت
وفـيام . ً مليون منهم كـانوا ال يملكـون أرضـا١ر٣ مليون عامل زراعي فإن ١ر٨فمن أصل . للعالقات الزراعية

ن الـدخل فـإن دخـل  باملائـة مـ٦٠ باملائة من كبار املالكني الذين يعملون يف الزراعة حيصلون عـىل نـسبة ١٥كان 
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 كـان هنـاك ١٩٤٣والثانوية, مل تنترش بني أبناء السنة إال بعد هنايـة االنتـداب, فحتـى عـام 
 مدرسة, ومل ينترش التعليم بني أبناء الـسنة إال يف مرحلـة ٢٨٩ ألف تلميذ يدرسون يف ٤٦

رسـون يف  ألـف تلميـذ يد١٦٥: , إىل١٩٤٦ما بعد االستقالل حيث وصل عـددهم سـنة 
 )١(. مدرسة١١٥٣

وتقدم املصادر التارخيية املعارصة لتلـك احلقبـة صـورة مغـايرة للفكـرة القائلـة بـسوء 
أحوال الطوائف, ففي تقرير بريطاين حول مستقبل الطوائف يف اجلمهورية الـسورية بعـد 

, حتدث القنصل الربيطاين شون عـن سـوء الـسياسة ١٩٤٥ إبريل ٢٧االستقالل, بتاريخ 
 : فية التي تبنتها فرنسا بقولهالطائ

ــة علــيهم « ــاء الطوائــف بإضــفاء احلامي لقــد أفــسد الفرنــسيون أبن
ـــشعور  ـــوا يف نفوســـهم ال ـــايل زرع ـــريهم, وبالت ـــضيلهم عـــىل غ وتف
باالستعالء ممـا جعلهـم يبـالغون يف املطالبـة بحقـوقهم أو التعبـري عـن 

 هـذه أن يتخلـوا عـن) أبنـاء األقليـات(وإذا اسـتطاع هـؤالء . مظاملهم
املشاعر والترصف عىل أساس أهنم مواطنون سوريون بالدرجة األوىل 

 )٢(.»فإنه لن يكون هناك مربر لشعورهم باخلوف
 : وأشار يف تقرير آخر إىل أن

النصارى الكاثوليك يف سورية قد متتعوا بحامية الفرنسيني لفرتة «

                                                                                     
 باملائـة مـن جممـل دخـل ٣٠ باملائة من سكان الريـف مل يكـن يتجـاوز نـسبة ٧٠الفالحني الفقراء الذين يشكلون 

 .الزراعة
 .٣٦, مصدر سابق, ص )١٩٦٩( توري )١(

(2) Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign 
Affairs, 'Weekly Political Summary' (E2706/8/89), 27 April 1945. 
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 ًطويلة مما أكسبهم شـعورا بالتعـايل عـىل اآلخـرين, واسـتمرارهم عـىل
هــذه القناعــة بعــد االســتقالل ســيكون مــصدر اخلطــورة احلقيقــة عــىل 

 . »مستقبلهم يف املنطقة
 : ولفت االنتباه إىل أن

املسلمني السنة يتعاملون بتسامح ظاهر مـع األقليـات إىل درجـة «
أن متثيــل النــصارى يف الربملــان الــسوري أكــرب بكثــري مــن حجمهــم يف 

هـو مـن ) فـارس اخلـوري (املجتمع الـسوري, بـل إن رئـيس الـوزراء
 مـن األعـضاء الثالثـة يف نيالنصارى الربوتـستانت, وكـذلك فـإن اثنـ

 . »الوفد السوري بمؤمتر سان فرانسيسكو هم من النصارى
 : وبعد هذه املعطيات يلخص شون وجهة نظره بأن

التهديد بانفجار الوضـع الطـائفي ال يكمـن يف موقـف األغلبيـة «
 سـوء تـرصف قـد يـصدر مـن النـصارى السنية من الطوائف وإنام مـن

الذين ال يشعرون بكثري من الوالء للدولة القومية وال يستطيع الكثـري 
مـــنهم إخفـــاء كـــراهيتهم وتـــشنجهم جتـــاه املـــسلمني, بـــل خيتلقـــون 
األحداث الومهية التـي تكـرس الـرأي القائـل بـرضورة إبقـاء وصـاية 

 . »فرنسية عىل اإلقليم
قيقــة تكمــن يف الــسياسة الفرنــسية التــي قامــت عــىل لقــد اعتــرب شــون أن املــشكلة احل

أساس التمييـز الطـائفي ودعمـت املـشاعر العدائيـة للنـصارى والـدروز والعلـويني ضـد 
األغلبية السنية حتى تتمكن من كسب دعمهم ضد القوى املناهـضة لالسـتعامر, ولـذلك 

 : فقد ختم تقريره بالتأكيد عىل رضورة أن
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م الطبيعي وبـأهنم مـن غـري دعـم يستشعر أبناء الطوائف وضعه«
فرنسا ال يشكلون أكثر من أقليات أمـام األغلبيـة املـسلمة وعلـيهم أن 
يظهروا الوالء للدولة احلديثة ويفقـدوا األمـل مـن أي احـتامل تـدخل 

  )١(.»غريب لصاحلهم
ونتيجة لذلك فقد كانت مشكلة انعدام التوازن الطائفي أحد أبرز السلبيات التي 

ؤسسات احلكم يف مرحلة االستقالل, فقد دأب أبناء الطوائف عىل عرقلت تطور م
املطالبة بامتيازات سياسية ومتثيل رسمي ال يتناسب مع حجم طوائفهم وإمكاناهتا, 
واستمر احلديث عن خصوصية كل طائفة عن سائر الشعب السوري, ورفض أبنائها 

 .ىل مناطقهماالنقياد لقوانني الدولة, وعارضوا وصول السلطة املركزية إ
 

                                 
كاليتـون إىل أن نظـام . يف تعقيب من أحـد مـسؤويل وزارة اخلارجيـة الربيطانيـة عـىل هـذا التقريـر أشـار ب )١(
م, وأعطـى بطريـرك ١٤٥٣سطنبول عام إ قد كان يف أصله مكرمة من السلطان حممد الفاتح عندما دخل "امللة"

الكامل عىل رعاياه ومحله مسؤولية ضامن والئهم للدولة العثامنية, وبعـد ذلـك الروم األرثوذكس حق اإلرشاف 
ًمنح زعامء الطوائف األخرى نفس احلقوق واملسؤوليات تطبيقا هلذا النظام, وقد اتبعت الدولة العثامنيـة سياسـة 

 وبـالد الـشام هـو ّتسامح مع الطوائف, ولكن تدخل الدول الغربية لصالح األقليات الدينية يف أوروبـا الـرشقية
ودعم كاليتون الرأي القائل بأن أصل مشكلة الطوائف هو مـا منحـه . الذي زاد من حدة التوتر بني هذه األديان

الفرنسيون من محاية للنصارى عىل حساب املـسلمني, ومـن ثـم توسـيع هـذه احلاميـة لتـشمل طوائـف أخـرى يف 
فية إال بالتخيل الكامل عن نظـام احلاميـة التـي تـضفيها املنطقة, ورأى بأنه لن يكون هناك حل للحساسيات الطائ

 أغــسطس ٩, بتــاريخ )E6228/5484/89: (وثيقــة رقــم. الــدول الغربيــة عــىل األقليــات الدينيــة يف ســورية
 :يف. ١٩٤٥

Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign Affairs,  
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 ةـخامت
  

حاولت الـصفحات املاضـية اسـتعراض أهـم اإلشـكاليات التـي اعرتضـت تـشكيل 
اجلمهورية السورية يف ظل االنتداب الفرنيس; فقد كان للحلفـاء دور كبـري يف متزيـق بـالد 
الشام واقتسامها وفق صيغة تتناسب مـع مطـامعهم االسـتعامرية دون مراعـاة التقـسيامت 

 تفرضها جغرافية اإلقليم, ونتج عن هـذا التقـسيم العـشوائي قيـام مجهوريـة الطبيعية التي
ناقصة اهلوية من حيث التكوين اإلقليمي, وكان لذلك انعكاسات سلبية بالغة األثـر عـىل 
استقرار الكيان السوري حيث يمكن تتبع ذلك يف نشوء عالقات متوترة مع مجيع جـريان 

 . ت االستقاللالقطر السوري طوال الفرتة التي أعقب
أما عىل الصعيد الداخيل فقد عجـزت الـسلطة الفيـصلية ومـن بعـدها االنتدابيـة عـن 
تبني نظرية إيديولوجية ناضجة كبديل للحكم العثامين, وكرد فعل للفكر القومي عمدت 
فرنسا إىل فرض الكانتونـات الطائفيـة وإثـارة النزعـات االنفـصالية لـدى األقليـات التـي 

ــدوره ــة املجتمــع كانــت ترغــب ب ــد خــصوصيتها وترســيخ انفــصاهلا عــن غالبي ا يف تأكي
وقد أدت هذه السياسة إىل عرقلـة فـرص حتقيـق التجـانس بـني أفـراد املجتمـع, . السوري

وأمعنــت الــسلطة االنتدابيــة يف ترســيخ الثقافــة الطائفيــة وتــضخيم مظــامل أبنــاء األقليــات 
ع الـسوري, فـصنعت هويـات وحشد معارضتهم ضـد األغلبيـة الـسنية مـن أبنـاء املجتمـ

متعــددة وانــتامءات متــضاربة داخــل الكيــان اجلمهــوري الــذي زرعــت فيــه بــذور الفتنــة 
وحيث إن أبناء الطوائف قـد تـم اسـتيعاهبم يف فـرق جـيش الـرشق والقـوات . واالنقسام

اخلاصة للرشق وغريها من التشكيالت العسكرية خالل فرتة االنتداب, فإن هذا العامـل 
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ــ ــه أك ــر يف زعزعــة االســتقرار ودفــع ضــباط اجلــيش لــشن سلــسلة مــن ســيكون ل رب األث
ويف حـني اهـتم . االنقالبات العسكرية ضد احلكم املركزي يف مرحلة مـا بعـد االسـتقالل

هذا الفصل بتحليل البنية السياسية للكيان السوري فإن الفصل التايل يعنى بتتبـع اجلـذور 
ل اهليمنة الفرنسية, ومن ثم مناقشة تأثريها الطائفية للمؤسسة العسكرية التي نشأت يف ظ

 . السلبي عىل استقرار الكيان اجلمهوري خالل العقود اخلمسة التي أعقبت االستقالل
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   نشوء المؤسسة العسكرية في ظل االنتداب

  القوات الخاصة للشرق
 

  النخبة السياسية والنخبة العسكرية
  

  

اعتمدت فرنسا القوة العسكرية لفرض سلطتها االنتدابية عىل سورية, وذلـك نتيجـة 
, والتي اضـطرت احلكومـة الفرنـسية ١٩٢٧−١٩٢٠للثورات التي اندلعت خالل الفرتة 

الهتا كمفوضني يف بالد الـشام, واسـتمرت األحـداث الداميـة بـصورة إلرسال أمهر جنرا
, فكانـت سـمة الـسلطة االنتدابيـة عـسكرية ١٩٤٥متقطعة حتى مذبحة الربملـان يف مـايو 

 .صارمة هتدف إىل املحافظة عىل هيبة فرنسا ومصاحلها االستعامرية يف الرشق
 تتعامــل مــع النخــب أمــا مــن الناحيــة اإلداريــة فقــد اختــارت حكومــة االنتــداب أن

األرســتقراطية يف خمتلــف األقــاليم الــسورية; فاعرتفــت هبــا ناطقــة باســم أغلبيــة الــشعب 
وبوأهتا أبرز مناصب النظام اجلمهوري الوليد, حمتفظة لنفـسها بـسائر صـالحيات احلكـم 
والسلطات الفعلية إلدارة اإلقليم, ونشأ نتيجـة لـذلك ازدواجيـة يف ممارسـة الـسلطة بـني 

 .السياسية والنخبة العسكريةالنخبة 
ًوتقـــدم الوثـــائق الربيطانيـــة وصـــفا دقيقـــا للنخبـــة الـــسياسية يف ســـورية خـــالل فـــرتة  ً

 )١(: عنارص رئيسة يمكن تفصيلها فيام ييلةاألربعينيات, حيث تكونت هذه الطبقة من ثالث
 زعــامء الــسنة الــذين هتــيمن علــيهم الــصبغة العائليــة, حيــث تنحــرص الزعامــة يف −١

                                 
(1)   Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign 

Affairs, 'Weekly Political Summary' (E 3569/507/89), 8 June 1943. 
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مـردم والقـوتيل والعظمـة يف دمـشق, والقـديس : عة من األرس الكبرية, مثـل عوائـلجممو
واجلابري وكيخيا يف حلب, والكيالين والربازي والعظم يف محـاة, واألتـايس واجلنـدي يف 

وقد تباينت مواقف أبناء هذه األرس بني التعاون مع سـلطة االنتـداب واالنخـراط . محص
 )١(.انت تقاوم الوجود الفرنيسيف صفوف احلركة الوطنية التي ك

 زعامء الطوائف, الذين فضل غـالبيتهم التعـاون مـع فرنـسا, فتبـوأوا العديـد مـن −٢
وهيـيمن عـىل الطوائـف الـسورية العنـرص القـبيل, . املناصب يف دولتي الـدروز والعلـويني

ــنج  ــاس وك ــة هــواش وعب ــل عائل ــذة مث ــا جمموعــة مــن األرس املتنف ــوىل زعامته حيــث يت
 )٢(.وأرسالنواألطرش 

 السياسيون النصارى الذين يشكلون حـوايل ربـع النخبـة الـسياسية بأرسهـا, وال −٣
شك بأن متثيلهم يف احلياة العامـة كـان أكـرب بكثـري مـن نـسبتهم العدديـة, ويعـود ذلـك إىل 
السياسة الفرنسية يف إبراز دور النصارى وأبناء الطوائف ملعادلـة القـوى الوطنيـة املرتكـزة 

 )٣(.يف املدن

                                 
عدنان وعاطف وفادي وهاشم وحلمي ومكرم األتايس, عبد : أبرز السياسيني من أبناء هذه العوائل  )١(

حقي وخالد ونزيه وصفوح العظم, وعادل ونبيه العظمة, وحسني وحمسن ومصطفى القادر وبديع وغالب و
  .ونجيب الربازي, ونسيب وعبد القادر الكيالين, وحيدر ومجيل وخليل وحممد وسامي مردم

عادل وشكيب أرسالن, عيل وحسن وسلطان وتوفيق األطرش, حممد : أبرز زعامء الطوائف, من الدروز  )٢(
منري وشوكت عباس, عيل وإبراهيم كنج, : من النصرييني. يب قيس وفريد زين الدينعز الدين احللب, نج

: ومن اليهود. سليامن العيل: من اإلسامعيليني. سليامن األمحد, عزيز هواش, حممد جنيد, وسليامن املرشد
  .يوسف لينيادو ورامهو هنمد

ون محيص, سليم جنربت, يوسف احلكيم, فارس وفايز اخلوري, نعيم أنطاكي, إدم: منهم عىل سبيل املثال )٣(
  .حبيب كحالة, فريد مرهج, ومعتوق خليل
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 ١٩٤٦ −١٩٣٢احلكومات السورية خالل الفرتة 
 )باألشهر(مدهتا  فرتة الوزارة رئيس احلكومة
 ١٠ ٣/٥/١٩٣٣ −١٥/٦/١٩٣٢ حقي العظم
 ١٠ ١٩٣٤/ ٧/٣ −٣/٥/١٩٣٣ حقي العظم

 ٢٤ ١٩٣٦/ ٢٤/٢ −١٩٣٤/ ٧/٣ تاج الدين احلسني
 ١٠ ١٩٣٦/ ٢١/١٢ −١٩٣٦/ ٢٤/٢ عطا األيويب
 ٧ ١٩٣٨/ ٢٦/٧ −١٩٣٦/ ٢١/١٢ مجيل مردم
 ٧ ١٩٣٩/ ٢٣/٢ −١٩٣٨/ ٢٦/٧ مجيل مردم

 ١ ١٩٣٩/ ٥/٤ −١٩٣٩/ ٢٣/٢ لطفي احلفار
 ٢ ٨/٧/١٩٣٩ −٥/٤/١٩٣٩ نصوحي البخاري

 ٢١ ١/٤/١٩٤١ −٩/٧/١٩٣٩ هبيح اخلطيب
 ٥ ١٢/٩/١٩٤١ −٥/٤/١٩٤١ خالد العظم 
 ٧ ١٧/٤/١٩٤٢ −٢٠/٩/١٩٤١ حسن احلكيم
 ١٠ ٨/١/١٩٤٣ −١٨/٤/١٩٤٢ حسني الربازي
 ٢ ٢٥/٣/١٩٤٣ −٨/١/١٩٤٣ مجيل األليش
 ٥ ٢٩/٨/١٩٤٣ −٢٥/٣/١٩٤٣ عطا األيويب

 ٣ ١٤/١١/١٩٤٤ −١٩/٨/١٩٤٣ سعد اهللا اجلابري
 ٥ ٧/٤/١٩٤٥ −١٤/١١/١٩٤٤ فارس اخلوري
 ٤ ٢٤/٨/١٩٤٥ −٧/٤/١٩٤٥ فارس اخلوري
 ١ ٣٠/٩/١٩٤٥ −٢٤/٨/١٩٤٥ فارس اخلوري

 ٧ ٢٧/٤/١٩٤٦ −٣٠/٩/١٩٤٥ سعد اهللا اجلابري
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لقد كانت النخبة السياسية من أبناء العوائل اإلقطاعية يف املدن متثل النفـوذ التجـاري 
والسيايس أكثر من متثيلها للشارع السني, واختارت السلطة الفرنسية أن تتعامل مع هـذه 
النخب لتـشكيل مؤسـسات احلكـم وشـغل احلقائـب الوزاريـة ومتثيـل فئـات املجتمـع يف 

جالس النيابية, ولكنها مارست السلطة الفعلية من خالل االعـتامد عـىل نخبـة عـسكرية امل
 . من كبار ضباط القوات اخلاصة للرشق

قد شهدت نشوء سلطتني يف آن واحد; ) ١٩٤٥−١٩٢٠(وبالتايل فإن فرتة االنتداب 
ًســلطة سياســية ال تتبنــى فكــرا حمــددا, بــل متــارس دورا إداريــا حمــضا مــن خــالل نف ً ً ً وذهــا ً

التجاري والزراعي, وسلطة عسكرية تتمثل يف القيادة العسكرية التـي كـان يغلـب عليهـا 
 . العنرص الطائفي

وعندما انتهت حقبة االنتـداب بقيـت هـذه الرتكيبـة عـىل حاهلـا خـالل احلقبـة التاليـة 
; فاســتحوذ أبنــاء العوائــل عــىل رئاســة اجلمهوريــة ووزارات احلكومــة )١٩٦٢−١٩٤٦(

ملان, يف حني مارس اجليش سلطة واسعة وتدخل بقوة يف صالحيات احلكم وعضوية الرب
 . املدين

وليس من قبيل املصادفة أن يكون مجيع زعامء االنقالبات العسكرية وقـادة املجـالس 
, مـن ضـباط ١٩٥٤−١٩٤٩احلربية التي دعمت هذه االنقالبات يف سورية خالل الفرتة 

العسكري كـسلطة بديلـة −من العنرص الطائفيفاملزيج الذي صنعته فرنسا . جيش الرشق
للحكم املدين, قد أسهم يف تشييد أركان نظام احلكم الطائفي العـسكري الـذي آلـت إليـه 

 . سورية يف العقد السادس من القرن العرشين
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   سورية في المسلحة القوات نشوء

 

نكبـات, منيت الدولة العثامنية خالل القـرن التاسـع عـرش بالعديـد مـن املـصائب وال
وأخــذت رقعتهــا اجلغرافيــة تــتقلص نتيجــة للهــزائم العــسكرية عــىل اجلبهــة األوروبيــة, 
فباإلضافة إىل فقدان الدولة لكل من اليونان وبلغاريـا ورصبيـا ورومانيـا وجزيـرة كريـت 

أسهمت املطامع األوروبية يف متزيقهـا بـصورة تدرجييـة, حيـث اسـتولت . واجلبل األسود
ــيا  ــىل والش ــيا ع ــدافيا ) ١٨٥٦(روس ــساربيا ) ١٨٥٦(ومول ــتحوذت )١٨٧٨(وب , واس

) ١٨٧٨(, واحتلــت بريطانيــا جزيــرة قــربص )١٨٧٨(النمــسا عــىل البوســنة واهلرســك 
, وخـضعت )١٨٨١(, بينام وقعت تـونس يف قبـضة االحـتالل الفرنـيس )١٨٨٢(ومرص 

 ). ١٩١٢(ليبيا لالستعامر اإليطايل 
إليقـاف مـسرية الـرتدي وإنقـاذ الدولـة وقد قامت العديد مـن املـشاريع اإلصـالحية 
احلركـة اإلصـالحية املعروفـة باسـم : العثامنية مـن االهنيـار, وكـان أبـرز هـذه املحـاوالت

ًونظـرا لتغلـب . ١٨٧٦ والتي بلغت أوجها يف إصدار أول دستور عثامين عام »التنظيامت«
جـه اإلصـالح السمة العسكرية داخل نظام احلكم العـثامين فقـد كـان مـن الطبيعـي أن يتو

أول األمر إىل اجليش, حيث كانـت اهلـزائم املتكـررة التـي نزلـت بالدولـة العثامنيـة طـوال 
القرن التاسع عرش امليالدي تتطلب اإلرساع بإصالح املؤسـسة العـسكرية التـي دب فيهـا 
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  )١(.الفساد, وأصبح العصيان سمة بارزة للعديد من فرق اجليش
مـن أبـرز املتحمـسني إلصـالح ) ١٩٠٩−١٨٧٦(وكان السلطان عبد احلميـد الثـاين 

اجليش; حيث شهد عهده إنشاء الكليـات العـسكرية ومـدارس أركـان احلـرب التـي كـان 
ولتخفيــف العــبء املــايل عــىل خزينــة الدولــة . ّيــدرس فيهــا خــرباء فرنــسيون وبروســيون

خفضت اخلدمة العسكرية من مخس سنوات إىل سنتني فقط, كام سنت قوانني جديـدة تـم 
حيث . وجبها تقسيم فرق اجليش عىل مخسة مراكز رئيسة يقوم عىل رأس كل منها مشريبم

ًمتركز اجليش األول يف العاصـمة التـي كانـت كـذلك مركـزا للجـيش اخلـاص بالـسلطان, 
وكان مركز جيش الـرومليل يف مناسـرت, ومركـز جـيش األناضـول يف طوقـات, بيـنام كـان 

 دمشق حيث أسست مدرسـة عـسكرية لتخـريج يف) البالد العربية(مركز جيش عربستان 
 .الضباط

ولكن هذه اإلصالحات, التي هدفت إىل إعادة تنظيم اجليش وانتفع منهـا نخبـة مـن 
كبار الضباط والقـادة العـسكريني, مل تكـن تـشمل األفـراد مـن حيـث التـسلح والرواتـب 

كثـر مـن وخمصصات اإلعاشة, فبالنسبة للجندي البسيط مل تكن هذه اإلصالحات تعني أ
ولـذلك . إلزامه بزي عسكري موحد, وتدريبات جديدة عىل الـنمط الفرنـيس والـربويس

فقد بقيـت حـالتهم سـيئة للغايـة, ويف كثـري مـن األحيـان كانـت جرايـات اجلنـود وعلـف 
ًونظـرا هلـذا . الدواب تنقطع فيسدون العجـز عـن طريـق الـرسقة والنهـب مـن الفالحـني

اطنني يتهربـون مـن اجلـيش عـن طريـق االنتـساب إىل الوضع املرتدي فقد كان أغلب املـو

                                 
ً بعـد القـضاء عـىل فـرق االنكـشارية كليـا عـىل يـد ١٨٢٦ابتدأت أوىل حمـاوالت اإلصـالح يف اجلـيش عـام ) ١(

 اجلـيش ملزيـد مـن التفـصيل حـول. السلطان حممود الثاين, وإنشاء فـرق عـسكرية جديـدة عـىل الـنمط األورويب
 .٩٩ −٢/٩٦. , القاهرةتاريخ الدولة العثامنية, )١٩٨٩(روبري مانرتان : نظرااجلديد يف عهد التنظيامت 
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الطرق الـصوفية وشـغل الوظـائف احلكوميـة املعفـاة مـن اخلدمـة العـسكرية, بيـنام كانـت 
 . األرس املرموقة تدفع البدالت النقدية ألبنائها

وباإلضافة إىل تدهور الوضع العسكري وفـشل حمـاوالت اإلصـالح املتعـددة كانـت 
 اإلفالس وتراكم الديون, كام انترشت نزعات التمـرد التـي كانـت خزينة الدولة تعاين من

وقد ظن قادة االحتـاد . تغذهيا احلركات القومية يف األقاليم األوروبية والعربية عىل السواء
والرتقي بأهنم سـيخرجون الدولـة مـن أوحـال الـرتدي واهلزيمـة عـن طريـق الـدخول يف 

فتوالت اهلزائم وجاءت أبرز املفاجآت من  إىل صالح األملان, ١٩١٤احلرب العظمى عام 
اجلبهــة العربيــة التــي اهنــارت بتحــالف األرشاف مــع القــوات الربيطانيــة بقيــادة اجلنــرال 

 . أللنبي
وكانــت القيــادة العــسكرية يف الــبالد العربيــة تــسمى قيــادة اجلــيش الثــامن ومركزهــا 

 التـي كـان رئيـسها قيـادة الفيلـق الرابـع) ١٩٠٨(دمشق, ثم سميت بعد إعالن الدسـتور 
برتبة فريق, وكان يرأس القيادة يف مراكز حلب وبريوت والقدس فريق أو أمـري لـواء ويف 

اسـتبدلت ) ١٩١٤( وملـا انـدلعت احلـرب العامليـة األوىل )١(.باقي مراكز األلويـة مـرياالي
ت ًقائـدا للجـيش الرابـع, وشـمل) امللقب بالـسفاح(مجال باشا زكي باشا بالقيادة العثامنية 

دائرة نفـوذه العـسكرية واليـات أضـنة وحلـب والـشام وبـريوت وجبـل لبنـان والقـدس 
فأعلن التعبئة العامة حيث يقدر حممد كرد عيل بأن عدد الـذين جنـدهتم الدولـة . واحلجاز

 : يف الشام حوايل ربع مليون جمند, انتهوا إىل حالة مزرية حيث
فــة حــارب ربعهــم وهلــك ربعهــم واســتخدم ربــع يف خــدم خفي«

                                 
 .٥٢ و٢٧ص .ص. , بريوتسورية والعهد العثامين, )١٩٦٦(يوسف احلكيم ) ١(
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وملــا غلبــت الدولــة العثامنيــة يف الــشام, واهنــزم . وهــرب الربــع اآلخــر
جيــشها واستــسلم أكثــره ومل يــتمكن مــن الثبــات أمــام قــوى احللفــاء 

 )١(.»اجلديدة فانحل اجليش بالطبيعة
 اهنارت الدولة العثامنية, فانسحبت قواهتا من أوروبا ومن سائر ١٩١٨وبحلول عام 

كثـري مـن أبنائهـا إىل اجلـيش العـريب بزعامـة األمـري فيـصل بـن البالد العربيـة التـي انـضم 
 . احلسني

  اجليش العريب
  

حماولة جديدة إلعادة تنظـيم اجلـيش العـريب, ) ١٩٢٠−١٩١٨(شهد العهد الفيصيل 
ًفسنت احلكومة السورية قانونا للتجنيد اإلجباري وأدخلت تعـديالت كبـرية يف أوضـاعه 

ولكن هذه الـسياسة مل . لتنفيذ هذه اإلصالحاتوأركان حربه, وفرضت رضائب جديدة 
ًتثبت نجاحا بسبب النقص يف الذخرية واملعـدات, وتكـشفت هـذه احلقيقـة املؤملـة عنـدما 
أحيص العتاد احلريب للجيش لدى تقدم قوات اجلنـرال غـورو نحـو دمـشق فتبـني بأهنـا ال 

دافع الـسبعني, ومل  فشكة لكل بندقية حرب وثامنني قنبلة لكل مدفع من املـ٢٧٠تزيد عن 
يكــن عــدد القــوات النظاميــة باإلضــافة إىل املتطــوعني مــن أهــايل مدينــة دمــشق يزيــد عــن 

 رجل يف مواجهة تسعة آالف جندي فرنيس تـدعمهم املدفعيـة الثقيلـة وتـساندهم ٢٢٠٠
 )٢(.أربعة أرساب من الطائرات احلربية

                                 
 .٣١−٥/٣٠, مصدر سابق, ١٩٦٩(حممد كرد عيل ) ١(
, )١٩٧٣(نجيب األرمنازي . ١٨١ص .  بريوت,سورية والعهد الفيصيل, )١٩٦٦(يوسف احلكيم : انظر) ٢(

. , دمـشق١٩٤٦ −١٩١٦سـورية , )١٩٨٨(وليـد املعلـم . ١٠ص . , بـريوتسورية من االحتالل حتى اجلالء
 .١٣١ص 
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يف أقل من سـاعة, قتـل فيهـا ونتيجة النعدام التكافؤ بني الفريقني فقد انتهت املعركة 
عدد كبري من املحاربني منهم وزير احلربيـة يوسـف العظمـة, ودخـل اجلنـرال غـورو عـىل 

 . أنقاض وادي ميسلون مدينة دمشق دخول الظافرين
لقد كانت هذه اهلزيمة بمثابة الرضبة القاصـمة للجـيش العـريب الـذي مل تقـم لـه بعـد 

ً فيـصل قـد لعـب دورا بـارزا يف إضـعاف املقاومـة وال بد من القول بأن امللك. ذلك قائمة ً
ــار املقاومــة  ضــد الفرنــسيني, بــسبب ميلــه نحــو اتبــاع األســاليب الدبلوماســية ونبــذ خي
. العسكرية عىل الرغم مما كان يبديه الفرنسيون من عزم عىل احتالل املدينـة بقـوة الـسالح

الرتاجع عــن لقــد اختــار فيــصل جتاهــل احلــشود الفرنــسية وأمــر اجلــيش الــسوري بــ
ًاستحكاماته يف جمدل عنجر, ومـن ثـم أمـر بتـرسيح اجلـيش طبقـا لـرشوط اإلنـذار الـذي 
أصدره اجلنرال غورو, بـل إنـه أوفـد أخـاه األمـري زيـد عـىل رأس فرقـة عـسكرية ملقاومـة 
ًاجلنود الذين ثاروا احتجاجا عىل هذا القرار وهامجوا خمازن السالح لتوزيعها عىل األهـايل 

وهم يف املطالبة بالدفاع عـن أنفـسهم أمـام التقـدم الفرنـيس, فأوقعـت قـوات الذين شارك
 .فيصل هبم أكثر من مائة قتيل وثالثامئة جريح

وقد اعرتف فيصل بمسؤوليته عن هذه الكارثة يف خطاب أرسـله إىل رئـيس الـوزراء 
 : , بقوله١٩٢٠الربيطاين لويد جورج عام 

عــىل وعــده بــأال لقــد وثقــت بكلمــة اجلنــرال غــورو واعتمــدت «
يــسمح للجيــوش الفرنــسية بالتقــدم, فأخليــت املراكــز مــن اجلنــد 
ًورسحت قـسام كبـريا مـن اجلـيش وأجبـت أنـا الرجـل األعـزل بـأنني  ً

وقد كنت أعرف أن موافقتي عىل الرشوط اجلديـدة ال . أرفض احلرب
ًبـد أن تثـري حربـا أهليــة يف دمـشق فقـد أعطيــت اجلنـرال غـورو عهــدا  ً
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ً متوز باحلرف طالبا إليـه لقـاء ذلـك إيقـاف ١٤فذ رشوط ًرصحيا بأن أن
اجليوش الفرنسية عن التقدم نحو دمشق فكان جوابـه إطـالق النـريان 

عــىل أننــي بــالرغم مــن هــذا كلــه . عــىل اجليــوش النظاميــة واملتطــوعني
أصدرت األمر إىل النظاميني الـذين نجـوا مـن القنابـل بإلقـاء الـسالح 

واسـل حتـت قيـادة البطـل يوسـف العظمـة فأبيدت فرقة من اجلنود الب
 )١(.»وهي يف مكاهنا

وهبذه النهاية املؤملة اهنار اجليش العريب وابتـدأت عمليـة تـأليف اجلـيش املخـتلط مـن 
 .السوريني والفرنسيني

 

  القوات املسلحة يف عهد االنتداب
  

ًكان من املتوجب عىل فرنسا بموجب صك االنتداب أن تعد جيشا حمليا للـدفاع عـن ً 
اجلمهوريــة الــسورية احلديثــة عقــب اســتقالهلا, ولكــن ســلطة االنتــداب عمــدت إىل بنــاء 

بـد مـن  وقبـل حتليـل الـسياسة الفرنـسية العـسكرية ال. مؤسسة عسكرية تدين هلا بـالوالء
 : تفصيل تركيبة القوات املسلحة خالل فرتة االنتداب والتي تم تقسيمها عىل النحو التايل

تطلبــت عمليــة إحكــام الــسيطرة عــىل ): Armée du Levant( جــيش الــرشق −١
, وكـان يتـألف ١٩٢١ عـام ٧٠.٠٠٠ سورية االعتامد عىل جيش الرشق الذي بلغ تعداده

  تـم ختفــيض هــذه القــوات إىل١٩٢٤وبحلــول عــام . مـن املغاربــة والفرنــسيني واألفارقـة
ب وخيلـط الكثـري مـن الكتـا.  فقط, حيث تم دعمهـا بـالقوات اخلاصـة للـرشق١٥.٠٠٠

املعارصين بني جيش الرشق الـذي يتكـون مـن عنـارص خارجيـة, وبـني القـوات اخلاصـة 

                                 
 .١٣١, مصدر سابق, ص )١٩٨٨(وليد املعلم ) ١(
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للرشق والتي تم تأليفها من العنارص املحلية, وأصبحت نواة اجليشني الـسوري واللبنـاين 
 .فيام بعد
اســتخدمت ): Troupes Spéciales du Levant( القــوات اخلاصــة للــرشق −٢

للرشق كفرق أمن داخلية مهمتها حفظ النظام وقمـع السلطات الفرنسية القوات اخلاصة 
 جمند, وكان ٦.٥٠٠ :١٩٢٤وقد كان تعدادها عندما تأسست عام . الثورات داخل املدن

من املخطط هلا أن تتكون من عرش كتائب من املشاة, وعرشين فصيل خيالة, وفـصيلني أو 
قـوات اخلاصـة يف ثالثة من املدفعيـة الثقيلـة ووحـدات تـدعيم, ولـذلك فقـد اسـتمرت ال

, ثـم أخـذت تتنـاقص بعـد ذلـك ١٤.٠٠٠  عندما أصبح تعدادها١٩٣٥توسع حتى عام 
 جندي, وكانت القـوات اخلاصـة تتـألف مـن متطـوعني مـن ١٠.٠٠٠حتى بلغ جمموعها 

األقليات الدينية والعرقية, إال أن الفرنـسيني حـافظوا عـىل مجيـع املناصـب القياديـة حتـى 
  )١(.انتهاء فرتة االنتداب

تم اسـتحداث فـرق مـن القـوات ): Troupes Supplétives( القوات اإلضافية −٣
, ١٩٢٥اإلضافية لدعم القوات اخلاصة للرشق يف قمع الثورة الكربى التي اندلعت سـنة 

وقد غلب طابع اهلمجية وسوء التنظيم عىل هـذه الفـرق اإلضـافية, ممـا اضـطر الـسلطات 
, وضمت الفرق املتبقيـة ١٩٢٨ستتباب األمور عام الفرنسية لترسيح معظم أفرادها بعد ا

 .١٩٣٠منها إىل القوات اخلاصة يف مارس 
جنـدي, وكـان أغلـب ضـباطها  ٣.٠٠٠ تألفت قوات الدرك مـن:  قوات الدرك−٤

ًمن السوريني ولكن ضابطا فرنسيا برتبة مقدم ضم إليها كأركـان حـرب وكانـت ختـضع . ً

                                 
 .٥٢, مصدر سابق, ص )١٩٦٩(جوردون توري ) ١(
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جباهتا حفظ األمن يف الريف وتنفيذ العقوبـات هذه القوات لوزارة الداخلية, وشملت وا
 .القضائية واإلرشاف عىل احتكار التبغ وحراسة السجون

يعترب جهاز الـرشطة قـوة صـغرية مقارنـة بـالفرق األخـرى, وقـد :  جهاز الرشطة−٥
وباإلضـافة إىل جهـاز االسـتخبارات الفعـال كانـت مهـامت . تغلب فيها العنرص الفرنـيس

 . عديد من املسؤوليات اإلدارية ومكافحة اجلريمةالرشطة تشمل كذلك ال
كام تـم اسـتبدال األكاديميـة العـسكرية التـي سـبق تأسيـسها يف دمـشق خـالل العهـد 

, وكــان أغلــب خرجييهــا مــن الــسنة ١٩٣٢الفيــصيل بكليــة أخــرى يف مدينــة محــص ســنة 
 .مي لدهيمًوالنصارى بينام كان متثيل األقليات األخرى ضعيفا بسبب تدنى املستوى العل

ويمكن القول بأن القوات اخلاصة للرشق كانت أكثر هذه الفـرق أمهيـة ألهنـا كانـت 
تتألف يف غالبيتها من الـسوريني, وكانـت الـسلطات الفرنـسية تعتمـد عـىل هـذه القـوات 
لتكسب هبا الرشعية وحتتكرها ورقة أساسـية للتفـاوض مـع القـوى الوطنيـة, يف املراحـل 

 . األخرية لالستقالل
 فقـد غـادر −والتي كانـت تـسمى جـيش الـرشق −ا القوات التي جاءت هبا فرنسا أم

, وبقيت فرق قليلة استخدمت يف مقاومة الثورة التي استمرت ما ١٩٢٤معظمها بحلول 
, وقد وقع اخللط لدى كثري من املؤرخني بني جيش الرشق والقـوات ١٩٢٧ و١٩٢٥بني 

ملهام املتعلقة بحفظ األمن وقمع حركـات اخلاصة للرشق, بسبب تشابه األسامء وتداخل ا
 . التمرد يف أنحاء البالد

ولـذلك فــإن الـسطور القادمــة سـرتكز عــىل القـوات املحليــة بـسبب الــدور الــسيايس 
 .والعسكري الذي لعبته طوال فرتة االنتداب
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  للشرق الخاصة القوات تطور

 

ًلة االنتداب وحتديدا عـام يعود تاريخ اجليش املحيل التابع لفرنسا إىل فرتة سابقة ملرح
 عندما كانت قيادة القوات الفرنسية املتمركزة يف مرص تعمل عـىل تـشكيل الكتيبـة ١٩١٦

) Détachement Françasis du Palestine et Syrie (الفرنـسية لفلـسطني وسـورية
ضمن احلملة التي كانت تعد هلا قوات احللفاء الحتالل البالد العربية بعـد طـرد اجليـوش 

 وكان اهلدف من هذه الكتيبة إنشاء قوات حملية ينتمي أفرادها إىل املنـاطق )١(.ثامنية منهاالع
التي ينوي الفرنسيون احتالهلـا فـيام بعـد بحيـث يمكـن االعـتامد علـيهم يف تثبيـت األمـن 

 . وتوفري الرشعية املطلوبة للقوات الغازية
مـن جهـاز االسـتخبارات ويف مناورة سياسية بارعة اسـتطاع اجلنـرال أللنبـي, بـدعم 

العسكرية الربيطانية, أن يكسب تأييد اجليش العـريب بقيـادة األرشاف الـذين متـردوا عـىل 
ًالدولة العثامنية وأخذوا حياربون جنبا إىل جنب مع احللفاء إلخـراج اجليـوش الرتكيـة مـن 

 ويف املقابـل مل يكـن الفرنـسيون حيظـون بتعـاطف العـرب واحـرتامهم وذلـك. بالد الشام
بسبب حتالفهم العقائدي مع املوارنة يف لبنان ونـشاطهم التجـاري والتعليمـي الـذي كـان 

كـام أن األطـامع الفرنـسية يف . هيدف إىل خدمـة األقليـات املـسيحية دون غريهـا يف املنطقـة
سـورية كانــت تتعـارض مــع طمـوح األرشاف بتأســيس دولـة عربيــة كـربى عــىل أنقــاض 

 . اإلمرباطورية العثامنية
ام نجح اإلنجليز يف كسب احلركة القومية العربية وتظاهروا بتأييدها املطلـق كـان وبين

                                 
 ).Syrian Legion(اجليش السوري : لفرنسية باسمكانت تسمى هذه الفرقة يف بعض املصادر ا) ١(
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الفرنسيون يبحثون عن بديل يضمن هلم السيطرة عىل اإلقليم, وكان هذا البديل يتمثل يف 
حلفائهم العقائديني من األرمـن الـذين اشـرتكوا معهـم يف مـشاعر الـضغينة ضـد الدولـة 

وكانت مـذابح األرمـن ومـا تعرضـوا لـه مـن . ية عىل حد سواءالعثامنية وضد الثورة العرب
التــرشيد عقــب متــردهم عــىل الدولــة العثامنيــة كفيلــة بجعلهــم ينتمــون إىل طالئــع الكتيبــة 
الفرنسية لفلسطني وسورية, واالنضواء حتت راية الفرنسيني للقضاء عىل الدولة العثامنيـة 

 . هلم الكثريووأد مرشوع الدولة العربية التي مل تكن لتحقق 
ويف نفس العام توصلت القيادة الفرنسية يف مرص إىل اتفاق مع البطريـرك املـاروين يف 
لبنان لتزويد القوات الفرنسية باملتطوعني املحليني, وإرساهلم إىل قربص عرب جزيرة أرواد 
ًحيــث كــان هنــاك مركــز لتــدريبهم وإعــدادهم عــسكريا لالنــضامم إىل القــوات الفرنــسية 

 حتى تشكلت فرقة جديدة مـن املوارنـة الـذين ١٩١٦وبالتايل فإنه مل ينقض عام . املحاربة
هم مـن قبـل الكنيـسة املارونيـة ؤقة كرسوان يف وسط لبنان تـم انتقـاتعود أصوهلم إىل منط

ًوبمباركتها, وكان املوارنة يكنون شعورا ممـاثال بالـضغينة جتـاه الدولـة العثامنيـة ومـرشوع  ً
وقد هبـت الكنيـسة املارونيـة . ى التي كان يبرش هبا فيصل بن احلسنيالدولة العربية الكرب

ًلتأييــد املــرشوع الفرنــيس منــذ مرحلــة مبكــرة نظــرا ملــا كــان يتمتــع بــه املوارنــة مــن اهــتامم 
 . الفرنسيني وعطفهم

وكان اجلنود املوارنة عـىل درجـة عاليـة مـن التـدريب والتـسلح واالنـضباط, وكـانوا 
ممتازة مع الـضباط الفرنـسيني بخـالف املقـاتلني األرمـن الـذين كذلك يتمتعون بعالقات 

كانوا ينزعون إىل الفوىض والتمرد, ونتيجة هلذا التضارب بني الفريقني فقد وقعـت بيـنهم 
 مما أدى إىل فصل الفرقة املارونية عن الفرقة األرمنية مع بقـائهام حتـت ١٩١٧مواجهة عام 
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  )١(.قيادة فرنسية موحدة
وات الفرنــسية لفلــسطني وســورية أول إنجــاز عــسكري مــن خــالل وقــد ســجلت القــ

, وكـان أداء هـذه ١٩١٨مشاركتها يف محلة اجلنرال أللنبـي ضـد القـوات العثامنيـة يف سـبتمرب 
 الفرنسية التـي متركـزت بعـد ذلـك يف بـريوت وسـيطرت عـىل املنطقـة ةًالكتيبة مرضيا للقياد
بل األرمن عىل املـواطنني املحليـني يف لبنـان ولكن تكرر االعتداءات من ق. الساحلية بأرسها

أدى إىل إعادة تقسيم هذه القوات إىل فرقتني; فرقة حملية من املتطوعني اللبنانيني والـسوريني 
ً رجـال متركـزت يف كلكيليـا ٤١٢٤ً رجال بقيت يف لبنان, وفرقـة أرمنيـة قوامهـا ٦٩٨قوامها 

, ومل ١٩٢١متـرد قامـت هبـا عـام جنوب رشق تركيا, وبقيت هناك حتى رسحت بعد حركـة 
 . تنشأ بعد ذلك فرقة أرمنية أخرى

بتغلـب ) ١٩٢٠−١٩١٦(لقد متيزت فرتة نشوء القوات الفرنسية لفلسطني وسـورية 
النزعة العقدية التي مل يكن مـن املمكـن جتاهلهـا, فقـد كانـت عمليـة التجنيـد حمـصورة يف 

الـضغينة الكامنـة يف نفوسـهم ضـد النصارى من األرمن واملوارنة الذين مل جيمعهم سوى 
وكانت هذه العمليـة . السلطة العثامنية واألغلبية املسلمة يف األقاليم العربية عىل حد سواء

تتم بإرشاف الكنيسة املارونية وبمباركتها, حيث حتدث العديد من املؤرخني حول ظاهرة 
 إىل دخــول بعــث الــروح الــصليبية يف نفــوس الــضباط الفرنــسيني الــذين كــانوا ينظــرون

 بأنه أول عـودة للـسيادة ١٩١٨الربيطانيني, تؤازرهم رسية فرنسية, عاصمة بني أمية عام 
وقـد بلغـت هـذه النزعـة الـصليبية أوجهـا عنـدما . »القـديس بطـرس«النرصانية يف مدينة 

املدينـة « ودخـل اجلنـرال هنـري غـورو ١٩٢٠احتلت القوات الفرنسية مدينة دمشق عام 
                                 

 (1) Bounacklie N. E. (1993), “Les Troupes Speciales: Religious and Ethnic 

recruitment 1916-1946”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 25  
 

(1993), pp. 600-645. 
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 النرص ومل يتاملك نفسه عنـدما وقـف عـىل قـرب صـالح الـدين األيـويب  يف مواكب»املقدسة
ً ومل يكن اجلنرال غـورو وحـده مـسكونا )١(.»ها نحن صالح الدين«: ليرصخ بأعىل صوته

هباجس انتصار الصليب عىل اهلالل وانتهاك حرمة األرض املقدسة بـل شـاركه عـدد مـن 
 الــشام, وقــد حتــدثت عــن هــذه املفوضــني والــضباط الــذين أرســلتهم فرنــسا حلكــم بــالد

الظاهرة العديد من الـصحف الفرنـسية املعـارصة, ومـن أبرزهـا صـحيفة اللومونـد التـي 
 .»الروح الصليبية يف القرن العرشين«انتقدت انبعاث 

ونتيجة هلذه النزعـة الـصليبية فقـد نظـر الـسوريون إىل القـوات املحليـة التـي جنـدهتا 
بية عن املسامهة فيها طوال فـرتة االنتـداب, يف حـني فرنسا نظرة ريبة وحذر وعزفت األغل

أسهمت السياسة الفرنسية غري املسؤولة يف تعميـق اهلـوة بـني األغلبيـة الـسنية واألقليـات 
الدينية والعرقية بتمزيـق اإلقلـيم عـىل أسـس طائفيـة إىل مخـس دويـالت متنـاحرة, حمدثـة 

ًبذلك رشخا اجتامعيا عميقا عىل طول الساحل السوري ً ً.  
  

  القوات اخلاصة للشرق خالل السنوات األوىل من االنتداب الفرنسي 
 

ًشهدت السنوات األوىل من فرتة االنتداب تغريا ملحوظا يف الـسياسة الفرنـسية جتـاه  ً
سورية ولبنان, حيث توجب عىل الفرنسيني إقامة سلطة بديلة عن احلكم العثامين ومن ثم 

الل حركـات املقاومـة التـي انـدلعت يف سـائر الفيصيل, وقد أدرك اجلنـرال غـورو مـن خـ
أنحاء سـورية بـأن نزعتـه الـصليبية وجيـشه العقائـدي عـىل صـورته القائمـة ال يمكـن أن 

فعمل عىل . يضمن السيطرة عىل هذه املنطقة التي متثل عصب املصالح الفرنسية يف الرشق

                                 
ً, نقـال عـن املـسيو بيـو, آخـر منـدوب سـام ٢٠−١٩ص ., ص, مـصدر سـابق)١٩٧٣(نجيب األرمنـازي ) ١(

 .٢٩−٢٨ص ., صسنتان يف الرشق: للجمهورية, يف كتابه
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عاونـه عـدد مـن إنشاء جهاز إدارة ذات صبغة مدنية يف بريوت يرأسه املفوض الـسامي وي
وإلحكام سلطة االنتداب دأب . املندوبني واملمثلني يف كل من الدويالت الطائفية الوليدة

غورو عىل توسيع القوات املحلية ليـضمن متثيـل فئـات املجتمـع املواليـة والتـي ال تـشكل 
ًخطرا مبارشا عىل املصالح الفرنسية يف املنطقة ً . 

ولكن الـسياسة الفرنـسية يف إدارة القـوات املـسلحة مل تكـن متجاوبـة بـأي حـال مـع 
ومــن بعــده ويغــان ) ١٩٢٣−١٩١٩(تطلعــات الــسوريني وآمــاهلم, فقــد اعتمــد غــورو 

عىل العنرص اجلبيل وتم جتنيد أعداد كبرية مـن جبـل األنـصارية وجبـل ) ١٩٢٥−١٩٢٣(
 القـوات اخلاصـة مـن الفالحـني العلـويني العرب وجبل لبنان, وأصبح غالبية املنتمني إىل

والدروز واملوارنة باإلضافة إىل تشكيل فرق جديدة مـن األقليـات اإلسـامعيلية واألكـراد 
 . والرشاكسة

ويعزو املؤرخ الربيطاين مالكومل ياب ظـاهرة جتنيـد األقليـات الطائفيـة يف سـورية إىل 
 فقد جاء أغلب الضباط واملـوظفني السياسة الفرنسية التي كانت متبعة يف املغرب العريب,

الفرنسيني إىل سورية بعد أن تلقوا خربهتم يف شـامل إفريقيـا حيـث كـان اعـتامد الـسلطات 
الفرنسية فيها عىل قبائل الرببر لتشكيل الفرق العسكرية املوالية وقمع املـشاعر الوطنيـة يف 

بــالفطرة ويبغــضون وكــان أفــراد هــذه القبائــل يتمتعــون بمزايــا عــسكرية . املــدن الرئيــسة
 فقـد )١(.السلطة املركزية ولدهيم رغبة جاحمـة باالنفـصال عنهـا وتكـوين كيانـاهتم اخلاصـة

دأبت القوى االستعامرية عىل ترسيخ حالة انعدام التوازن الطائفي واالجتامعي من خالل 
إقامة مؤسسات احلكم املدنيـة والعـسكرية التـي تـدين للمـستعمر بـالوالء, ولـذلك فقـد 

                                 
(1) Yapp M. (1996), The Near East Since the First World War, London, pp. 86-

87. 
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سياســة التجنيــد إىل جتنــب املــدن الرئيــسة واســتقطاب العنــارص األكثــر بــداوة يف هــدفت 
املناطق التي تعاين من التخلف العلمي واالقتصادي بحيـث يـصبح أبناؤهـا أكثـر الفئـات 
ًانتفاعا من السلطة االستعامرية, وال يتأثرون يف الوقت نفسه بالعواطف القومية املتأججـة 

 . ستعمرةيف سائر أنحاء األقاليم امل
إن مشاعر التعاطف التـي أظهرهـا الفرنـسيون مـع املطالـب االنفـصالية التـي قـدمها 
العلويــون والنــصارى والــدروز شــبيهة إىل حــد مــا بالتعــاطف الــذي أبــداه اإلنجليــز مــع 
القوميني العرب الذين أرادوا االنفصال عن الدولة العثامنيـة, ويف حـني أخلـف اإلنجليـز 

ا من مجيع االلتزامات التـي تعهـدوا هبـا أثنـاء احلـرب العظمـى وعدهم لألرشاف ومتلصو
كانت السلطة الفرنسية البديلة يف بالد الشام أقدر عـىل حتقيـق مطالـب ) ١٩١٨−١٩١٤(

أنـــصارها فأنـــشأت هلـــم دويالهتـــم املـــستقلة وميـــزهتم يف سياســـة التجنيـــد والـــرضائب 
 . واخلدمات العامة عن األغلبية السنية

سيون باستتباب األمور يف سورية وحتقق هدوء نسبي يف الـسنوات وعندما شعر الفرن
بيـنام عمـدت سـلطة االنتـداب إىل . األوىل لالنتداب; قاموا بتخفيض قوات جيش الرشق

) Troupes Spéciales du Levant(القوات اخلاصـة للـرشق : إنشاء فرقة جديدة باسم
وقـد أثبتـت هـذه الفـرق . رنـسيةوكان قوامها من األقليات الطائفية التـي ختـضع لقيـادة ف

الطائفية بأهنا أقدر من القوات الفرنسية عـىل إمخـاد الثـورات وقمـع املظـاهرات الوطنيـة, 
ًوأثبتت يف الوقت نفسه والء كامال لسلطة االنتداب, مما شجع الفرنسيني عىل اسـتحداث 

ية عرفت باسم الفرق اإلضاف) ١٩٢٧−١٩٢٥(قوة عسكرية طارئة خالل سنوات الثورة 
)Troupes Supplétives (يتكون أغلبها من األكراد والرشكس واإلسامعيليني . 
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جدول يوضح زيادة متثيل األقليات الطائفية يف القوات اخلاصة للرشق خالل الفرتة 
١(١٩٤٤−١٩٢٥( 

 ١٩٤٤ ١٩٣٠ ١٩٢٥ الطائفة
 ٦٩٥٢ ٣٢٩١ ١٦٣٣ النصارى
 ٥١٢٤ ٢٥٠٥ ٩٣٣ العلويون
 ١٩٥٨ ٨٠٩ ٤٥ الدروز

 ٣٥٢ ٢٠٧ ٥٨ سامعيليوناإل
 ٧٨٨ ٣٨ ٣ املتاولة

 

وكان هلذه القوات سمعة سيئة بسبب جهل أفرادها والوحشية التي كانوا يعاملون 
وقد حتدث القنصل . هبا أبناء املدن وما سجلته املصادر العديدة من تعدهيم عىل املواطنني

الربيطانية بتاريخ الربيطاين سامرت عن هذه الظاهرة, يف خطاب وجهه إىل اخلارجية 
 : , بقوله٢٣/٢/١٩٢٦

ــوايل « ــدوا ح ــد جن ــسيني ق ــأن الفرن ــدكم ب ــرشفني أن أفي  ٢٠٠ي
إسامعييل من السلمية شامل غريب محص حيـث يوجـد جتمـع إسـامعييل 

 …لقد جيء هبؤالء الرجال إىل دمشق حتت قيـادة أحـد زعامئهـم . هناك
ــني ــارخيي ب ــط ت ــشاف رب  إن صــاحب العقــل الرومانــيس سيــرس الكت

ولكــن . الفرنجــة واحلــشاشني أيــام احلــروب الــصليبية ضــد اإلســالم
املعنيني بالوضع الـسوري اليـوم سـينظرون إىل هـذه املـسألة بتخـوف, 

                                 
(1) Bounacklie, (1993), Ibid, p. 653. 
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٩٢ 

والرشكس واألكـراد ] املوارنة[فقد جر الفرنسيون األرمن واللبنانيني 
ومـن . واإلسامعيليني ومجيع األقليات للمواجهة ضد اإلسالم العـريب

 )١(.»عرب لن ينسوا هذه احلقبة املفجعةاملتحقق أن ال
 حيـث ١٩٢٨−١٩٢٤وقد بلغت السياسة الطائفية أوجهـا يف اجلـيش خـالل الفـرتة 

وبـسبب مـا .  باملائة مـن جممـوع القـوات اإلضـافية٤٦مثل العلويون والنصارى وحدهم 
كانت تتمتع به هذه القوات مـن سـمعة سـيئة وسـوء إدارة وتنظـيم فقـد رسح الكثـري مـن 

, حيــث شــهدت فــرتة ١٩٣٠ا وضــمت البقيــة منهــا إىل القــوات اخلاصــة يف مــارس فرقهــ
 . ًالثالثينيات تغريا يف سياسة التجنيد

وقبل اخلوض يف ظروف املرحلة اجلديـدة ال بـد مـن الوقـوف عـىل بعـض النظريـات 
−١٩١٦التي حاولت تفسري السياسة الفرنسية يف جتنيد فرق اجليش املحلية خالل الفـرتة 

١٩٢٩. 
ائمة حتدد نسبة الطوائف يف املجتمع ويف القوات اإلضافية يف سورية ولبنان خالل الفرتة ق

٢(١٩٢٨−١٩٢٤( 
 يف القوات اإلضافية  يف املجتمع الطائفة
 ٥١.٧ ٧١.٣ *السنة

 ٢٦.٧ ١٢.٦ النصارى
 ١٩.٥ ١٠.٧ العلويون

                                 
(1) Bourne.  K,  and  Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign  
 

Affairs, 'Weekly Political Summary', (E1589/12/89), 23 February 1926. 
(2) rysdale, A. (1982); “The Syrian Armed Forces in National Politics: The Role 

of Geographic and Ethnic, Periphery”, in; R. Kalkowicz and A. Korbonski, edits  
 

(1982), Soldiers, Peasants and Bureaucrats, London. p. 53. 
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 ١.٣ ١ اإلسامعيليون
 ٠.٧ ٣.١ الدروز

 ١ ١.٣ طوائف أخرى
 

ناء السنة يف القوات اإلضافية ينتمون إىل األقليات العرقية كاألكراد أغلب أب* 
 .والرشكس

فقد ذهب ستيفن لونغريغ وألربت حوراين وفيليب خوري وعدد من الكتاب الـذين 
لـرضب أن سـلطة االنتـداب قـد عمـدت إىل إنـشاء جـيش طـائفي إىل أرخوا هلذه املرحلـة 

من خالل جتنيد األقليـات مـن األرمـن واملوارنـة املقاومة السنية ضد احلكم الفرنيس, وذلك 
, ومــن ثــم النــصرييني والــدروز واإلســامعيليني واألكــراد ١٩٢٠−١٩١٦خــالل الفــرتة 

, واســتخدمتهم يف قمــع الثــورات الوطنيــة التــي ١٩٢٧−١٩٢١والرشاكــسة خــالل الفــرتة 
لعقـدي يف  وركز أصحاب هذا الطـرح عـىل إبـراز العنـرص ا)١(.اندلعت يف سائر أنحاء سورية

املواجهـة بـني املـسلمني الـسنة واألقليـات الدينيــة والطائفيـة مـن جهـة, والـدور الفرنــيس يف 
  .تأجيج اخلالف بني الفريقني من جهة أخرى

ويف مراجعة هلذه النظرية الـسائدة حـاول بونـاكيل أن يثبـت بـأن الـسلطة االنتدابيـة مل 
ًتاممها منصبا نحو إحداث خلخلة تكن تسعى إىل توظيف العنرص العقدي بقدر ما كان اه

                                 
 :انظر عىل سبيل املثال) ١(

Longrigg, S. (1987), Syria and Lebanon Under French Mandate, London. p. 158; 
and P. Khoury (1987), Syria and the French Mandate 1920 –1945, Princeton. P. 
89. 
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 وكانـت سياسـتهم متباينـة بحـسب تغـري )١(يف الصف الوطني املعارض لسلطة االنتداب,
فخالل احلرب العاملية األوىل كان اجلنرال أللنبي قد اسـتحوذ . الظروف وتباين الوالءات

فوف عــىل تأييــد اجليــوش العربيــة ومل يكــن يــسمح للفرنــسيني بتجنيــد أبنــاء الــسنة يف صــ
ويف غـضون . فاعتمد الفرنسيون عـىل األرمـن واملورانـة التابع لفرنسا, »اجليش السوري«

ن عىل جتنيد أبناء السنة النعـدام املـصداقية ي مل يكن الفرنسيون قادر١٩٢٧−١٩٢٤الفرتة 
يف املرحلـة التـي أعقبـت القـضاء األمـور وفقدان الثقة بني الطرفني, ولكن عندما هـدأت 

لعوائـل الـسنية يف املـدن  مـن أبنـاء اًاد عددى رشعت سلطة االنتداب جتنِّلكربعىل الثورة ا
 عــن الرقــي املــادي واملكانــة ألريــاف الــذين يبحثــوناء الــسنة القــادمني مــن ا أبنــكــذلكو

ويدلل بوناكيل عىل ذلـك بـأن الفرنـسيني عـىل سـبيل املثـال قـد اعتمـدوا عـىل . االجتامعية
االنتداب, ولكنهم مل يمنحوهم أي مناصـب عليـا النصرييني بصورة ملحوظة طوال فرتة 

فبالرغم من أن النصرييني كانوا يشكلون حوايل نصف فرق املـشاة . يف املؤسسة العسكرية
الثامنية يف القوات اخلاصة إال أهنم مل يتمتعوا بأي متثيـل يف فـرق اخليالـة أو قـوات الـدرك, 

ويالحـظ .  يستلموا أي مواقع قياديـةوحتى يف الفرق التي كانت هلم األغلبية فيها فإهنم مل
كذلك بأن الفرنسيني مل جيندوا أبناء القبائل النصريية التي متردت عليهم كعشرية البشاغرة 
ًعىل سبيل املثال, بل كان التجنيد حمصورا يف العشائر التـي أظهـرت الـوالء للفرنـسيني أو 

  .كانت حمايدة عىل أقل تقدير
 

                                 
(1) Bounacklie, N. E. (1993), “Les Troupes Speciales: Religious and Ethnic 

recruitment  1916 – 1946 ”,  International  Journal of Middle East Studies,  
 

Vol. 25 (1993), pp. 600-645. 
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يف القوات اخلاصة ) Infantry Battalion(ثانية من املشاة جدول يبني تشكيلة الفرقة ال
 )١(للرشق

 عدد أفرادها الطائفة
 ٦٢٣ نصرييني
 ٧٣ سنة

 ٦٤ نصارى
 ١٣ إسامعيليني
 ٧٧٣ املجموع

 
ئفي يف الفـرق وبناء عىل ذلك يقرر بوناكيل بأن الفرنسيني قد استخدموا العنرص الطـا

لنـصارى كـانوا أكثـر الفئـات التـي يمكـن االعـتامد ًها, ونظـرا ألن ائالعسكرية لضامن وال
عليها من ناحية الـوالء والتأهيـل العلمـي فقـد اسـتحوذوا عـىل الرتـب العليـا يف اجلـيش, 
وشغلوا املناصب اإلدارية والفنية, وقد انـسجموا مـع الفرنـسيني بـسبب تـربيتهم الغربيـة 

 . ١٨٦٠ منذ عام والعالقات التجارية والتعليمية التي كانت تربطهم مع فرنسا
وبيــنام كــان الــدروز والنــصرييون يــستحوذون عــىل فــرق املــشاة يف القــوات اخلاصــة 

أمـا يف جهـاز . ًوالقوات اإلضافية, كان متثيـل األكـراد والـرشكس عاليـا يف قـوات الـدرك
 باملائـة, ثـم جـاءت ٦٥الرشطة فقد اعتمد الفرنسيون عىل النصارى الذين بلغت نـسبتهم 

 رغـم أهنـم مل ٠.١٧ ني يف املرتبة الثانية, حيـث كـان متثـيلهم يقـدر بحـوايلنسبة اإلسامعيلي
 . باملائة من سكان اإلقليم٠.٠٧ يكونوا يمثلون أكثر من

                                 
(1) Pipes, D. (1989), ‘The Alawi Capture of Power in Syria’, Middle East 

Studies, vol. 25, (1989), pp. 438-449. 
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  تطور جيش الشرق خالل فترة الثالثينيات
  

ًنظرا هليمنة العنرص الطائفي عـىل القـوات املـسلحة واسـتبعاد العنـرص الـسني خـالل 
ضوى غالبية أبناء الـسنة القـادرين عـىل محـل الـسالح حتـت , فقد ان١٩٢٩−١٩٢٠الفرتة 

راية إبراهيم هنانو وحـسن اخلـراط وغـريهم مـن قـادة الثـورات التـي انـدلعت يف دمـشق 
ونتيجــة هلــذه . ١٩٢٧−١٩٢١وحلــب ومحــاة ومحــص وتلكلــخ وحــوران خــالل الفــرتة 

عـسكرية التـي شـكلها إىل الفـرق الاخللفية العدائية فقد كان أبناء السنة يعتربون االنـضامم 
وانحرصت عضوية هذه الفرق يف العنارص الطائفيـة املعاديـة . ًالفرنسيون نوعا من اخليانة

للحكم الفيصيل, وكان جيمعهم كذلك عامل احلقد عـىل العوائـل اإلقطاعيـة الـسنية التـي 
 .هيمنت عىل العمل السيايس وملكية األرض

فقـد نـاءت خزينـة . ة الثالثينيـاتولكن هذه السياسة تغريت بصورة كبرية خالل فرت
السلطة املركزية بتكاليف الدويالت الطائفية املتعددة, وبدأت مهة الفرنسيني تضعف إزاء 
االستمرار يف تكريس انفـصال الـساحل الـسوري وجبـل العـرب عـن املنطقـة الداخليـة, 

ومـن بعـده دو مارتيـل ) ١٩٣٣−١٩٢٦(وتزامن ذلك مع قيام املفـوض الـسامي بونـسو 
بمحاوالت إلبرام معاهـدة مـع الـوطنيني وإقـرار دسـتور للجمهوريـة ) ١٩٣٨−١٩٣٣(

 . وترتيب األوضاع يف سورية ولبنان عىل صيغة حتفظ املصالح الفرنسية بعد االنتداب
وكانــت أول خطــوة اختــذها الفرنــسيون عــىل الــصعيد العــسكري هــي ضــم اجلــيش 

مـع بعـضها ) Troupes Supplétives(والقوات اإلضافية ) Syrian Legion(السوري 
والتــي ) Le Troupes Spéciales du Levant(لتــشكيل القــوات اخلاصــة للــرشق 

وتزامن هذا اإلجـراء مـع تـرسيح عـدد . أصبحت نواة اجليشني السوري واللبناين فيام بعد
كبري من القوات اإلضافية سيئة السمعة, يف حني أخذ يتزايد عدد املجندين من أبناء السنة 
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ويف عـام . ١٩٤٣−١٩٣٠ باملائة خالل الفرتة ٥٠ و ٣٠تراوحت نسبة متثيلهم بني بحيث 
نة  أسست األكاديمية العسكرية يف محص والتي كان أكثر خرجييها من الضباط الس١٩٣٢

 )١(.ب حمددة من أبناء الطوائفوالنصارى ومن ثم حافظت عىل نس
 

 ١٩٤٦−١٩٣٢ة خالل الفرتة يقائمة حتدد التقسيم الطائفي خلرجيي األكاديمية العسكر
 نسبة اخلرجيني الطائفة
 ٤٩.٢ السنة

 ١٦ النصارى

 ٧.٢ العلويني

 ٧.٦ الدروز

 ٦.٤ األكراد

 ٦.٤ الرشكس

 ٢.٨ اإلسامعيليني

 ٤.٤ طوائف أخرى

                                 
 يذكر الـضابط النـصريي حممـد معـروف بـأن الفرنـسيني كـانوا يتخـريون طـالب الكليـة العـسكرية حـسب )١(

الطائفة واملحافظة, وكانوا يراعون متثيل مجيع الطوائف واملحافظات فيها, فقـد كانـت الـدورة التـي سـجل فيهـا 
أنطوان خوري عن املوارنة يف الالذقية, فيليـب صـوايا عـن : معه فيها, من أصغر الدورات, وشارك ١٩٣٩سنة 

األرثوذكس يف الالذقية, حممد معروف وحسن مهنا عـن العلـويني يف الالذقيـة, شـارل جـان عـن الكاثوليـك يف 
ي محاة, أنور تامر عن اإلسامعيليني يف محاة, وجيه حداد عن السنة يف الالذقية, كامل ماظ من دمشق, سهيل بـراز

مفيد غصن حالوي من لبنان, خطار محزة وعبد الكريم زهـر : عن محاة, زهري الصلح من بريوت, وعن الدروز
. الدين من دروز جبل العرب, وكذلك بريميان عن األرمن ونظام الدين عن الشيعة وخالد جادا عـن الـرشكس

 .٣٥ص . , بريوتأيام عشتها, )٢٠٠٣(حممد معروف 
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وقد أشار إىل هذا التغـري يف سياسـة التجنيـد الـضابط الـسوري أمحـد عبـد الكـريم يف 
 : ني يف املرحلة األوىلمذكراته, فذكر بأن الفرنسي

 من ضباط الـصف والـضباط مـن ًاأخذوا خيتارون اجلنود وعدد«
بني أبناء األقليات القوميـة يف سـورية كـاألرمن واألكـراد والرشاكـسة 
واآلشوريني واألقليات الطائفية األخرى, ثم عمـدوا يف مرحلـة تاليـة 

لنظـر عـن ًإىل انتقاء بعض األرس املوالية هلم ليكونـوا ضـباطا بـرصف ا
أما الكوادر األساسـية واملراكـز احلـساسة . توفر الرشوط الثقافية فيهم

فكانت بني الضباط وضباط الصف الفرنسيني وكانت قيادات املواقع 
واملناطق وضباط األركـان وضـباط حـرس الباديـة عـىل األخـص مـع 

ــدما بــدأت تظهــر يف األفــق ...الفرنــسيني  ويف أواخــر الثالثينيــات عن
اب نشوب احلـرب العامليـة الثانيـة اضـطرت فرنـسا لتعزيـز دالئل اقرت

وحدات جيش الـرشق ليـسهم بالـدفاع عـن منطقـة الـرشق األوسـط 
 للمواطنني وختفيض رشوط االنتساب −فأنشأوا كلية حربية يف محص 

 األمر الـذي أفـسح املجـال لـدخول العنـارص  − السوريني واللبنانيني
نته احلرب حتى ضـم جـيش الـرشق  وهكذا مل ت)١(.الوطنية هلذه الكلية

عرشات الضباط السوريني برتـب خمتلفـة ولكـن معظمهـم كـانوا مـن 
 )٢(.»الضباط األعوان

                                 
 . وليس يف أواخر الثالثينيات كام يذكر املؤلف١٩٣٢احلربية قد تأسست عام الصحيح هو أن الكلية ) ١(
 .٢٨٧−٢٨٦ص ., صسنوات خصبة وحصاد مر) ١٩٩٤(أمحد عبد الكريم ) ٢(
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ومل تكن زيادة املجندين من أبناء السنة عـىل حـساب تنـاقص الطوائـف األخـرى بـل 
ّاستمرت الزيادة املطردة يف تعداد اجليش بصورة عامة نتيجة لـسباق التـسلح الـذي بدأتـه 

انيا يف النصف الثاين من الثالثينيـات, فقـد حـافظ النـصرييون عـىل التفـوق العـددي يف أمل
القــوات اخلاصــة ولكــن انحــرص دورهــم يف اخلــدمات الوضــيعة بــسبب تــدين املــستوى 

 Bataillon de وBataillon de Levantوتشري املصادر إىل أن الفرقتني . التعليمي لدهيم

Côté الفرق العلوية اخلالصة التـي رسحـت بـسبب تـدين  يف القوات اخلاصة كانت ضمن
 )١(.مستوى جمندهيا فيام بعد

ويالحظ يف هذه الفرتة كذلك ارتفاع مستوى متثيل النـصارى بـشكل ملحـوظ, فقـد 
 باملائـة ولكـن اقتـرص دورهـم عـىل ٣٠٠ بنـسبة ١٩٤٤−١٩٣٠زاد األرمن خالل الفـرتة 

 .خالل تلك املرحلة عىل اإلطالقاألعامل اخلدمية واإلدارية ومل تنشأ فرق أرمنية 
لقد تبنت سلطة االنتداب سياسة جتنيد السنة لكسب املزيد مـن الـرشعية يف حماولتهـا 
وضــع أســس اجلمهوريــة احلديثــة بــصورة تكفــل املــصالح الفرنــسية عقــب االســتقالل, 
وكانت السلطات الفرنسية جتد يف صـفوف الـسنة مـن العوائـل األرسـتقراطية ومـن أبنـاء 

ًمن يمكن أن يتعامل معهـا طمعـا يف حتقيـق املـصالح الشخـصية وحتـسني مـستوى الريف 
الدخل, وكان هؤالء يتبوأون املناصب العاليـة ويـضعهم الفرنـسيون يف واجهـة املؤسـسة 
العسكرية يف مرحلـة اختـاذ القـرار, ولـذلك فإنـه مـن املالحـظ بـأن عـدد أبنـاء الـسنة مـن 

                                 
, كـانوا ١٩٤٣الحظ حممد معروف يف مذكراته بأن أفراد الرسية التي كانت حتـت إمرتـه يف البـوكامل سـنة   )١(

ً إمرته, وقد توىل اختيارهم وتدريبهم بنفسه, ومل يكن احلال خمتلفـا عنـدما عـني مجيعهم من العلويني وكانوا حتت
 حممد معروف. ًآمرا عىل رسية يف تلكلخ حيث كانت الغالبية العظمى من اجلنود والرقباء يف الرسية من العلويني

 .٤٩ و٤١ص ., مصدر سابق, ص)٢٠٠٣(
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ولكـن والء الـضباط الـسنة مل . ي طائفـة أخـرىخرجيي األكاديمية العسكرية كان يفوق أ
ًيكن مضمونا بأي حال ولذلك فقد كان يتم التخلص منهم بصورة دورية, وقـد شـهدت 

 بالتحديد ترسيح أعداد كبرية من السنة بسبب متردهم عـىل القيـادة ١٩٤٤−١٩٤٣الفرتة 
 . ١٩٤٤الفرنسية ورفضهم املسامهة يف رضب الثورة التي اندلعت عام 

 تلخيص نظرية بوناكيل بأن سياسـة القـوات اخلاصـة للـرشق مل تكـن طائفيـة ويمكن
بــاملعنى الــصحيح وإنــام كانــت هتــدف بالدرجــة األوىل إىل جتنيــد العنــارص املواليــة لفرنــسا 

, ثم توسـعت لتـشمل األقليـات ١٩٢٠والتي كانت تنحرص يف املوارنة واألرمن قبل عام 
املرحلة التالية حتـول االهـتامم نحـو جـذب العنـارص الدينية والعرقية يف العرشينيات, ويف 

ولكن هـذه الـسياسة مل تكـن ختـل . السنية لتحقيق نوع من التوازن داخل القوات املسلحة
من املنغصات فقد اضـطر الفرنـسيون إىل تـرسيح مجيـع الفـرق األرمنيـة بعـد متردهـا عـام 

لدروز, وإىل اسـتبعاد , واضطرت بعد ذلك إىل استبعاد شق من الطرشان يف دولة ا١٩٢١
قبيلة البشاغرة يف الدولة العلوية بسبب متردهم عىل احلكام الفرنسيني, واضطرت كـذلك 
إىل تطهري صفوف اجلـيش مـن العنـارص الـسنية بـشكل دوري وخاصـة خـالل الـسنوات 

 .األخرية من احلرب العاملية الثانية
ًهـا حتمـل بعـدا عقائـديا, بـل وبالتايل فإن السياسة الطائفية يف اجليش مل تكن يف حقيقت ً

. ًكانت حماولة سياسية لرتجيح موازين القوى تبعا لتغـري الظـروف خـالل فـرتة االنتـداب
ومل تكن هتدف فرنسا من سياستها هذه إىل إنشاء جيش طائفي بل كانـت حتـاول أن تطبـق 
الــسياسة التــي انتهجتهــا يف املغــرب العــريب عــن طريــق اجتــذاب األقليــات األكثــر والء 
للمستعمر والتي تشرتك يف متيزها الديني والعرقي عن األغلبية, ويف مطالبتها باالنفـصال 

 . عن السلطة املركزية
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ويمكــن اختتــام هــذا الفــصل بعنــرص أخــري أضــافه دريــسدل إىل سياســة التجنيــد يف 
ــسلح  ــستوى الت ــسيون يف م ــداه الفرن ــذي أب ــتامم ال ــو االه ــرشق, وه ــوات اخلاصــة لل الق

بيعي لدى أبناء الطوائف للقتال, فقد رصح حاكم دولة العلويني الفرنيس واالستعداد الط
 :دي الروشيه, يف معرض حديثه عن النصرييني

ًن جدا بالنسبة لنا, وال يمكننا االستغناء يسيكون العلويون مفيد«
ــة  ــشكلوا معارضــة قوي ــنهم أن ي ــسلحون ويمك ــيعهم م ــنهم, فجم ع

تعـاطفهم, وأن نفـضلهم  أن نحظى بضدنا, ولذلك فإنه من مصلحتنا
 )١(.» غريهمىلع

 أهـل حـرب اويف تقرير آخر ألحد املـسؤولني الفرنـسيني; فـإن سـكان سـورية ليـسو
: وقتال ولكن توجد استثناءات هلذه القاعدة, فقد وصفت املصادر الفرنسية الدروز بأهنم

لكلمـة مقاتلون بالفطرة ومتعـصبون بكـل مـا حتملـه ا«: وبأهنم. »جبليون ميالون للقتال«
 . »من معنى

مهـج وقطـاع طـرق, «: ويف معرض آخـر تـصف الوثـائق الفرنـسية النـصرييني بـأهنم
ولكن حتى يف عمليات النهب وقطع الطرق جتد فيهم صفات الرجولـة وحـسن الـتحكم 

 .»بالنفس
مقاتلون بالفطرة, مفرتسـون كالنـسور, «: وتعرضت املصادر للرشاكسة كذلك بأهنم

 .»للقتالويتمتعون بموهبة فطرية 
ــاهرات  ــع املظ ــة يف قم ــصورة ملحوظ ــذين اســتخدموا ب ووصــفت اإلســامعيليني ال

                                 
 .٥٣دريسديل, مصدر سابق, ص ) ١(
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 .»حماربون قساة«: الوطنية يف دمشق بأهنم
ًويمكن القول بأن العنرص اجلبيل من أبناء األقليات قـد اسـتهوى الفرنـسيني نظـرا ملـا 

كــراهيتهم كــان يتــوفر فــيهم مــن اســتعداد طبيعــي للقتــال باإلضــافة إىل مــيلهم للتمــرد و
للـسلطة املركزيــة, فبــادرت سـلطة االنتــداب بــضمهم إىل خمتلـف الفــرق العــسكرية التــي 
حافظت عىل هذه املزايا لدى انضامم أفرادها إىل اجليش السوري, ليشكلوا بعد ذلـك نـواة 
احلركات االنقالبية التي عصفت بالسلطة املركزية ورسخت حكم العسكر خـالل الفـرتة 

 . لالتي أعقبت االستقال
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   متعثرة بداية: االستقالل

)١٩٤٩ −١٩٤٦( 
 

  االستقالل
  

ترتبط مرحلة االنتداب الفرنيس يف الـذاكرة الـسورية بالعديـد مـن الـذكريات املؤملـة 
ً, مـرورا ١٩٤٥, وتنتهـي بمجـزرة الربملـان سـنة ١٩٢٠التي تبدأ من جمزرة ميسلون سـنة 

 مـن الكيـان اجلمهـوري ًبالعديد من األحداث املفجعة التي تركـت نـدوبا يـصعب حموهـا
عقب االستقالل, فبالرغم من تعهد اجلنرال كاترو بإلغـاء االنتـداب واالعـرتاف بـسورية 

, إال أن الفرنـسيني تباطـأوا يف مـنح سـورية ١٩٤١ولبنان دولتـني مـستقلتني حـرتني سـنة 
استقالهلا الكامل, وتولد انطباع سلبي بسبب رفض اجلنـرال كـاترو الـتخيل عـن القـوات 

ة السورية, وتربيره ذلك رصاحة بالقول أنه يمثل السالح الوحيد املتبقي للحصول اخلاص
 كانـت الـسلطات الفرنـسية قـد ١٩٤٤وبحلـول عـام . عىل معاهدة مرضية من السوريني

ســلمت معظــم صــالحيات احلكــم إىل احلكــومتني الــوطنيتني يف ســورية ولبنــان, إال أهنــا 
 اخلاصة للرشق كورقة ضغط أخـرية لفـرض أرصت عىل االحتفاظ بسيطرهتا عىل القوات

 . معاهدة تضمن املصالح الفرنسية الثقافية واالقتصادية واالسرتاتيجية عقب االستقالل
 قــدم اجلنــرال بينيــه مــذكرة إىل احلكــومتني ١٩٤٥ويف الثــامن عــرش مــن شــهر مــايو 

نـان مـع السورية واللبنانية جاء فيهـا أن حكومتـه مـستعدة لتـسليم اجلـيش إىل سـورية ولب
ــوات  ــسية, عــىل رشط االحتفــاظ بقواعــد عــسكرية وق ــا الفرن ــادة العلي ــه حتــت القي إبقائ
مسلحة, وضامن مصالح فرنسا يف البلدين, ويف اليوم التايل تـداولت احلكومتـان الـسورية 
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واللبنانية املوقف, واتفقتا عىل عدم الدخول يف مفاوضات لعقد أيـة معاهـدة مـع اجلانـب 
الفرنـسيني إلرسـال هـا بـام فيهـا اجلـيش, ممـا دفـع عيلـصالحيات مجاالفرنيس قبـل تـسليم 

تعزيزات عسكرية إىل بريوت للتهديد بدعم مطالبهم بقوة السالح, فاندلعت املظـاهرات 
ــسيون املوقــف بالتــصعيد  ــورية ولبنــان, وقابــل الفرن ــل اإلرضاب العــام أنحــاء س وش

دمـشق ومحـص ومحـاة  مـايو بقـصف ٢٩العسكري حيـث قامـت الطـائرات الفرنـسية يف 
وحلب ودير الزور والرقة ودرعا, وحتركـت القـوات الفرنـسية باجتـاه العاصـمة الـسورية 
مدعمة باملدفعية الثقيلة فأمعنت يف التدمري والنهب, كـام سـقطت قـذائف مدفعيـة اهلـاون 
واملصفحات عىل مبنى الربملان, وقامت القوات الفرنسية بقتل حراسه ومثلـت هبـم أبـشع 

 سـاعة, دبـت فيهـا الفـوىض ٣٦ر نفاذ ذخريهتا, واسـتمر القـصف املتواصـل ملـدة متثيل إث
واندلع قتال الشوارع, وعندما فشلت مجيع املحـاوالت للتوصـل إىل هدنـة بـني الطـرفني, 
ًأصدر القائد الربيطاين املحيل يف دمشق إنذارا إىل القائد الفرنيس يطلب منه سـحب قواتـه 

 من قبل قواته التي كانـت تتمركـز يف أنحـاء خمتلفـة مـن إىل ثكناهتا وإال تعرضت للقصف
سورية بعد انقضاء احلرب, ورضخ الفرنسيون إىل هـذا التهديـد, فقـاموا بـسحب قـواهتم 

 )١(.حتت غطاء بريطاين
 ١٩٤٥ أغـسطس ٢١وبالرغم من موافقة الفرنسيني عىل تسليم القـوات املـسلحة يف 

 املامطلة والتباطؤ يف حتقيـق االنـسحاب الكامـل إىل احلكومة الوطنية, إال أهنم استمروا يف
, اتفقت فرنسا مع بريطانيـا عـىل تبـادل الـرأي بـشأن ١٩٤٥ ديسمرب ١٣من املنطقة, ففي 

ًجتميع قواهتام وإجالئهام تدرجييا عن البالد, وفوجئ الرأي العام السوري بإعالن بريطانيا 

                                 
 .٤٣٣, مصدر سابق, ص )١٩٧٨( لونغريغ )١(
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احلكـومتني بحر املتوسط, مما دفع اعرتافها بمصالح فرنسا ومسؤولياهتا يف منطقة رشقي ال
 واملطالبـة بـسحب القـوات ١٩٤٦السورية واللبنانية إىل اللجوء ملجلس األمـن يف فربايـر 

األجنبيــة مــن بالدمهــا, وصــدر قــرار بــاجلالء الفــوري مــن قبــل جملــس األمــن, وبحلــول 
هـا عـن سـورية ءانـت القـوات األجنبيـة قـد أمتـت جال ك١٩٤٦منتصف شهر إبريل عام 

 وكانـت مظـاهر االحتفـال العارمـة بـاجلالء تـشوهبا )١(.ح دولـة ذات سـيادة مـستقلةلتصب
ًالكثري من العواطف اجلياشة ابتهاجا بانتهاء حقبة االنتداب الفرنيس وبدء مرحلة جديـدة 

ومن ثم بادرت بمامرسـة دورهـا . استكملت فيها سورية مجيع رشوط سيادهتا واستقالهلا
, ١٩٤٥ مــارس ٢٢ تأســيس جامعــة الــدول العربيــة يف اإلقليمــي والــدويل فأســهمت يف

 . ١٩٤٥وشاركت يف وضع ميثاق األمم املتحدة يف سان فرنسيسكو يف يونيو 
ً كــان متعــذرا يف −الــذي كــان يمثــل أكــرب حاجــات الــبالد −إال أن حتقيــق االســتقرار 

التي كـان املستقبل املنظور, وذلك بسبب العنارص السلبية املتأصلة يف الكيان اجلمهوري و
من أمهها انعدام التجانس بني القوى السياسية, إضـافة إىل الـوالءات اإلقليميـة, وغيـاب 

 .تراث احرتام السلطة املركزية الذي كان من أبرز سامت مرحلة االنتداب
ًوقــد بــرزت عــىل الفــور العديــد مــن املخــاطر التــي شــكلت هتديــدا مبــارشا لتجربــة  ً

مـة تفتقـد اخلـربة الالزمـة ملواجهـة التحـديات التـي االستقالل, حيـث كانـت الفئـة احلاك
واجهــت ســورية عــىل األصــعدة االجتامعيــة واالقتــصادية واإلداريــة, وكانــت األحــزاب 
الــسياسية متقلبــة الــوالءات, هتــيمن عليهــا املطــامح الشخــصية, باإلضــافة إىل األوضــاع 

ي واسـتمراريته, فقـد اإلقليمية التي كانت تشكل التهديد األكرب ملستقبل الكيان اجلمهور

                                 
 .٢٨−٢٧ص ., مصدر سابق, ص)١٩٦٩(توري ) ١(
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ســورية «: كانــت ســورية حماطــة بمملكتــني هاشــميتني, حيلــم أقطاهبــا بتحقيــق مــرشوعي
, وبـاألخص ملـك العـراق فيـصل بـن احلـسني الـذي كـان »اهلالل اخلـصيب« و»الكربى

, ومل يكـن ١٩٢٠يسعى إىل استعادة حكمه عىل سورية منذ أن طرده الفرنسيون منها سـنة 
محاسة لتحقيق ذلك عن طريق استقطاب عدد من سياسيي سـورية خلفاؤه من بعده بأقل 

وقــد وقفــت مــرص والــسعودية يف موقــف املعــارض . وعــسكرييها لتحقيــق هــذا املــرشوع
لألطامع اهلاشمية, حيث كان ساسة مرص يشعرون بأن مثل هذه املشاريع هتدد نفوذ مـرص 

التي بدأت منذ اندالع (اهلاشمية  −ومكانتها يف العامل العريب, بينام كانت املنافسة السعودية
قد بلغت ذروهتـا لـدى نيـل دول املـرشق العـريب اسـتقالهلا, وكـان ) احلرب العاملية األوىل

الـسعودي دور كبـري يف إثـارة الفـتن الداخليـة يف  −للرصاع اهلاشمي مـع املحـور املـرصي
كانـت سورية وانقسام األحـزاب الـسياسية بـني مؤيـد ملـشاريع الوحـدة ومعـارض هلـا, و

األموال تتدفق من اخلارج وتنفـق بـسخاء عـىل األطـراف املتنازعـة التـي ترغـب يف حـسم 
 . األمور لصاحلها يف الساحة السورية الداخلية
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  االختبار تحت المدني الحكم مؤسسات

 

مل تكن جتربة االستقالل بمـستوى النجـاح الـذي كـان يأمـل الـسياسيون بتحقيقـه يف 
ة القومية التي ناضل الوطنيون مـن أجلهـا مل تكـن تلـك التـي سورية عقب اجلالء; فالدول

فازوا هبا, حيث كانوا يطمحون إىل حتقيق كيان يوحد البالد العربية أو يشمل بـالد الـشام 
ــة عــىل الــصورة التــي ظهــرت هبــا لــدى نيــل  ــام اجلمهوري بأرسهــا, وكــانوا يرفــضون قي

التنـاقض بـصورة واضـحة, فقـد ل رئيس اجلمهورية شكري القوتيل هذا َّاالستقالل, ومث
, وأمىض فرتة طويلة من حياته ١٩١٩كان أحد مؤيدي حكم امللك فيصل يف سورية سنة 

ينــادي بتحقيــق وحــدة عربيــة شــاملة ويــرفض مــشاريع التقــسيم التــي تبناهــا االنتــداب 
ً رئيسا لكيان مجهوري يتوجـب عليـه النـضال مـن ١٩٤٦الفرنيس, ولكنه أصبح منذ سنة 

ة عليه من استحواذ امللكية اهلاشمية ويـسعى إىل محايـة حـدوده التـي مل يكـن أجل املحافظ
 .الوطنيون يعرتفون هبا حتى ذلك العام

ويف ظل ظروف عصيبة عىل الصعيدين الـداخيل واإلقليمـي, تولـت الكتلـة الوطنيـة 
, وأثبتـت التجربـة بـأن رمـوز الكتلـة الـذين ١٩٤٩−١٩٤٦مقاليد األمـور خـالل الفـرتة 

عىل النضال ضد سلطة االنتداب كانوا بحاجة إىل فرتة أطول الكتـساب اخلـربة يف مترسوا 
فكان ال بد من إنشاء مؤسسات مجهورية تتطلـب فئـة مثقفـة . تسيري شؤون الدولة احلديثة

من الشعب, وتشكيل جهاز إداري قادر عىل تسيري القضايا اليومية للمواطنني, باإلضـافة 
 األقليـــات العرقيـــة والطائفيـــة; فقـــد نـــشطت القـــوى إىل احلاجـــة امللحـــة لكـــسب والء

االنفصالية يف أقاليم اجلزيرة والالذقية وجبل العرب, وبالرغم مما بذلته احلكومة الوطنيـة 
إللغاء الفروقات الطائفية وإحداث التجانس بني أبناء املجتمـع الـسوري, إال أن املقاومـة 



  

  
  

+ +

   لسياسة يف سوريااجليش وا

١١٠ 

 ٩/١٢/١٩٤٥احلكم الـوطني, ففـي ضد السلطة املركزية كانت أعنف مما توقعه أقطاب 
تقرر إلغاء االستقالل املايل واإلداري ملحافظة الالذقية والذي أرصت فرنسا عـىل اإلبقـاء 

حركـة متـرد واسـع يف املنطقـة تزعمهـا سـليامن فـأدى إىل  )١(,عليه بعد إلغاء دولة العلـويني
, وسيطر أتباعـه ًاملرشد الذي أعلن نفسه إهلا وتبعه نحو مخسني ألف شخص من العلويني

عىل عدد مـن القـرى التـي انتزعوهـا مـن مالكيهـا, ممـا أرغـم احلكومـة عـىل إرسـال محلـة 
 . عسكرية قبضت عىل املرشد الذي أعدم يف دمشق

ًويف جبل العرب ثارت فتنة بني الدروز من عائلتي األطرش وأبو عسيل مما خلق جوا 
تلكاهتـا ممـا اضـطر مـوظفي من الفـوىض, فهـوجم موظفـو احلكومـة ودمـرت مبانيهـا ومم

 )٢(.السلطة املركزية إىل الفرار من جبل العرب
ثبت احلكومات السورية اخلمس التي تعاقبت خالل ثـالث سـنوات كفاءهتـا يف ُومل ت

التعامــل مــع هــذه التحــديات, فقــد بــادر ســعد اهللا اجلــابري بتــشكيل حكومــة يف الــسابع 
اجئة يف شهر ديسمرب مـن نفـس العـام, , ولكن وفاته املف١٩٤٧بريل أوالعرشين من شهر 

دفعت بجميل مردم لتأليف ثالث حكومات قصرية األجل, تبعتها حكومة قام بتشكيلها 
, ولكنها مل تعش ألكثر من ١٩٤٨السيايس السوري املستقل خالد العظم يف شهر ديسمرب 

 .١٩٤٩ثالثة أشهر قبل أن يطيح هبا حسني الزعيم يف مارس 
 
 
 

                                 
 .١/٤٥٧. , مكتبة مدبويل, القاهرةمذكرات أكرم احلوراين, )٢٠٠٠(أكرم احلوراين ) ١(
 .٩٠, مصدر سابق, ص )١٩٦٩(توري ) ٢(
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 ١٩٤٩−١٩٤٦الفرتة  خالل احلكومات السورية
  م

 رئيس احلكومة
 

 فرتة الوزارة
مدهتا 

 )باألشهر(
 ٨ ٢٧/١٢/١٩٤٦−٢٧/٤/١٩٤٦ سعد اهللا اجلابري ٢٠
 ١٠ ٦/١٠/١٩٤٧−٢٨/١٢/١٩٤٦ مجيل مردم ٢١
 ١١ ٢٢/٨/١٩٤٨ −٦/١٠/١٩٤٧ مجيل مردم ٢٢
 ٥ ١٦/١٢/١٩٤٨ −٢٢/٨/١٩٤٨ مجيل مردم ٢٣
 ٣ ٢٩/٣/١٩٤٩ −١٦/١٢/١٩٤٨ خالد العظم ٢٤
 

  األوضاع االقتصادية
  

وكانت التحديات االقتصادية من أبرز ما واجهته حكومات اجلابري ومردم والعظم 
خالل تلك الفـرتة, فقـد اضـطرت حكومـة اجلـابري السـتحداث نظـام رضائبـي لتغطيـة 

 باملائة عن مستواها قبل ٥٠٠نفقات الدولة يف الوقت الذي ارتفعت تكاليف احلياة بنسبة 
رب العامليــة الثانيــة, وتــزامن ذلــك مــع قيــام احلكومــة بتــرسيح ألــوف العــامل الــذين احلــ

استخدمتهم جيوش االحتالل أثنـاء احلـرب, كـام توقفـت نفقـات املـؤن واخلـدمات التـي 
كانت ترصف من قبل هذه القوى أثناء احلرب, مما أثار موجة من االستياء والسخط العام 

 )١(.بني املواطنني بكافة قطاعاهتم
وكــان عجــز امليزانيــة الــسورية هــو العقبــة األكــرب أمــام املحــاوالت اليائــسة لتحقيــق 
االســتقرار االقتــصادي, فقــد بــدأت أرقــام العجــز بعــد اجلــالء ترتفــع باضــطراد, حيــث 

                                 
 .٨٢املصدر السابق, ص ) ١(
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 مليــون لــرية عــام ٩٧, إىل ١٩٤٤ مليــون لــرية عــام ٤٧ارتفعــت قيمــة عجــز امليزانيــة مــن 
 ٤٣٥, واستمرت يف تزايـد إىل أن بلغـت ١٩٤٦م  مليون عا١٨١, ثم ارتفعت إىل ١٩٤٥

 )١(.١٩٤٨مليون لرية بحلول عام 
ويف هذا اجلو املشحون تعرقلت املفاوضات بني احلكومة الـسورية ورشكـة التـابالين 
ًاألمريكية, وتزامن ذلك مع انقطـاع البنـزين والكـاز واملـازوت, ممـا عـده الـبعض تـرصفا 

الضغط عىل احلكومـة للخـضوع إىل رشوطهـا, فأصـبح ًانتقاميا من قبل الرشكة هيدف إىل 
الشعب يعاين من الـربد بعـد أن حـل فـصل الـشتاء وانقطـع املـازوت والكـاز, وانقطعـت 

 )٢(.كذلك اإلنارة حيث إن مولدات الكهرباء كانت تعمل باملحروقات
وباإلضافة إىل ارتفاع عجز امليزانية ونسبة التضخم وانعدام فـرص العمـل; انتـرشت 

ــة ظــاهرة ــد إىل أن أصــبحت ظــاهرة عام ــة, واســتمرت يف تزاي  الفــساد يف وزارات الدول
 نـرشت ١٩٤٦تتحدث عنها الـصحافة اليوميـة وتقـارير الـسفارات األجنبيـة, ففـي سـنة 

ــة حــول ضــياع  ــق أجــري يف وزارة املالي ــات حتقي ــسورية حيثي ــصحف ال ــرت ٤٢٠٠ال  دف
ُّ وصال, واهت٥٠وصوالت حيتوي كل واحد منها عىل  دير عـام وزارة املاليـة بـالتواطؤ م مـً

يف مراجعات اختالسات مالية ويف التجاوز عن رسقات ارتكبها أصدقاؤه يف الوزارة ويف 
 )٣(.استخدام مخس سيارات حكومية الستعامله الشخيص

, حتـدث املفـوض ١٩٤٦ويف تقرير موجه إىل وزير اخلارجية األمريكي يف شهر يونيو 
 ماتيسون عـن أنبـاء بوقـوع اختالسـات يف وزارة الداخليـة يف السفارة األمريكية غوردون

                                 
  .١/٨١٦, , مصدر سابق)٢٠٠٠(احلوراين   )١(

  .١/٨٢٣املصدر السابق,   )٢(

 .٨٥, مصدر سابق, ص )١٩٦٩ ( توري)٣(
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بقيمة أربعـني ألـف لـرية سـورية, وعـن حادثـة اخـتالس أخـرى يف إدارة العـشائر بـنفس 
شف النقـاب ُالوزارة تقدر بحوايل ستني ألف لرية, ويف اليوم السادس من الشهر نفـسه كـ

 مـائتي ألـف لـرية, وتبـني بـأن عن وقوع حادثة اختالس ثالثة يف وزارة املالية تقدر بحوايل
املبالغ املفقودة مـن خزانـة وزارة الداخليـة تزيـد عـن مائـة ومخـسني ألـف لـرية, وأحيلـت 

كـام أشـار تقريـر . جمموعة من املوظفني يف الوزارتني إىل التحقيـق بعـد مـصادرة ممتلكـاهتم
 ماتيسون إىل أن حتقيقات أخرى قد كـشفت عـن وقـوع رسقـات يف خمـازن اجلـيش تـشمل

 ضـباط كبـار ةاملالبس وبعض القذائف والعيارات النارية, وترسبت أنباء عن تورط ثالثـ
 . يف هذه القضية
ً هتـدأ قلـيال حتـى تـم الكـشف عـن حادثـة اخـتالس أخـرى يف وزارة األمور ومل تكد

 ألـف لـرية, وقـد عـزا ٤٤٠, تقـدر بحـوايل ١٩٤٦املالية يف الرابـع عـرش مـن شـهر يونيـو 
 :اهرة استرشاء الفساد يف سورية إىل أربعة أسباب رئيسةاملفوض األمريكي ظ

 انخفاض قيمة الرواتب باملقارنة مـع املرحلـة الـسابقة لالسـتقالل, والتـي تـزداد −١
 .ًسوءا بسبب ارتفاع معدالت التضخم مما جيعل احلياة شاقة بالنسبة للموظفني

يس, وخاصـة مـنهم  انتشار الفساد بني موظفي الدولة خالل فرتة االنتداب الفرنـ−٢
املسؤولني عن توزيـع املـؤن خـالل فـرتة احلـرب العامليـة الثانيـة, فقـد حـافظ هـؤالء عـىل 

 .مناصبهم, وعمدوا إىل توسيع أنشطتهم عقب االستقالل لتشمل بيع رخص االسترياد
 ضعف اإلجراءات املحاسبية وأجهزة الرقابة يف احلكومـة الـسورية, حيـث يقـوم −٣

 نتائج مغلوطة يف هناية قوائم طويلة من األرقام ويـضعون الفـارق بعض املوظفني بتدوين
يف جيوهبم, وإذا تعاون املسؤول احلكومي الكبري مـع موظفيـه نظـري املـشاركة يف األربـاح 

 .فإن فرص اكتشاف االختالسات تصبح ضئيلة للغاية
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   لسياسة يف سوريااجليش وا

١١٤ 

 ال تــزال اجلمهوريــة فتيــة, ومل تبلــغ حــد النــضج القــومي الــذي يــدفع بمــوظفي −٤
كومة للشعور بمسؤولية وطنية, وتتحمل سلطة االنتداب مسؤولية ذلك حيث إهنـا مل احل

 . تبذل أي جهد لتدريب كادر وظيفي قادر عىل محل أمانة العمل اإلداري
وقد أكد املفوض األمريكي يف ختام تقريره بأن االقتصاد السوري يعاين مـن مـشاكل 

ًوا جهدا كبريا لرتتيب بيتهم الداخيل حتى أخرى عديدة, وأنه يتعني عىل السوريني أن يبذل ً
 )١(.تسري األمور بطريقة سليمة

 

  األوضاع السياسية
  

مل تكن األوضاع السياسية أفـضل مـن احلالـة األمنيـة املرتديـة والتـدهور االقتـصادي 
الذي عم أركـان القطـر الـسوري عقـب االسـتقالل, فقـد وضـعت حكومـة مـردم األوىل 

عىل عاتقها مهمة التحضري النتخابـات املجلـس النيـايب ) ١٩٤٧أكتوبر−١٩٤٦ديسمرب (
ًوظهر استباقا لتلك االنتخابات عدد من الكتل الـسياسية اجلديـدة, . ١٩٤٧يف شهر مايو 

فأعلن تأسيس احلزب الوطني الذي كان يتألف من بعـض وجهـاء دمـشق مـن املناضـلني 
سـم الكتلـة الوطنيـة, ضد االنتداب الفرنيس, وكانت هذه املجموعة تعـرف قبـل ذلـك با

فارس اخلوري وسعد اهللا اجلابري ومجيل مردم ولطفي احلفار وصـربي : ومن أبرز رجاهلا
العسيل, وقد تزعم هذا احلزب شكري القوتيل الذي توىل منصب رئاسة اجلمهورية ألول 

 . ١٩٤٩−١٩٤٣مرة خالل الفرتة 
ــري متام ــتالف غ ــوطني حــول ائ ــسة للحــزب ال ــزت املعارضــة الرئي ــن وترك ســك م

                                 
(1) National Archives and Record Administration, Record Group 59, 

Confidential  U.S.  State  Department  Central Files. (Hereafter NARA. G. 59)  
 

890D.00/6-1746. 
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    بداية متعثرة: االستقالل 

١١٥ 

, وكـان مـن بـني زعامئـه منـري العجـالين وعـيل بوظـو »األحـرار«السياسيني سمي بحزب 
وزكي اخلطيب وحسن احلكيم ورشدي كيخيا, وكان ثقل هذه املجموعـة يف حلـب التـي 

نـاظم القـديس : علن فيها خالل تلك الفرتة عن تأسيس حزب الـشعب بزعامـة كـل مـنُأ
ر اخلـالف بـني حـزب الـشعب واحلـزب ورشدي كيخيـا ومـصطفى برمـدا, ولعـل جـذو

الوطني تعود إىل تذمر وجهاء مدينة حلب ذات النفوذ التجاري واإلنتاج االقتصادي مـن 
احتكار مدينة دمشق للـشؤون الـسياسية واإلدارة املركزيـة, وكـان غالـب أعـضاء حـزب 
الشعب يميلـون إىل تقويـة عالقـات سـورية مـع العـراق ويطمحـون للوصـول إىل صـيغة 

 . لية لتحقيق مرشوع اهلالل اخلصيب دون التضحية بالنظام اجلمهوري يف سوريةفيدرا
دعا ميشيل عفلق وصالح الدين البيطار لعقد املؤمتر األول ) ١٩٤٧(ويف العام نفسه 

حلزب البعث الذي كان يدعو إىل بعث األمة العربية عن طريق السعي إىل توحيد البلـدان 
شـرتاكية حلـزب البعـث بانـضامم احلـزب االشـرتاكي لـه العربية, وقد تعززت السياسة اال

ً, وكان يضم يف صـفوفه عـددا كبـريا مـن أبنـاء األقليـات ١٩٥٢بقيادة أكرم احلوراين سنة  ً
 .الطائفية والدينية يف سورية

ً امتـدادا جلامعـة اإلخـوان تعـدوتزعم الشيخ مصطفى السباعي حركة إسالمية كانت 
, وقـد بـدأت اجلامعـة نـشاطها الــسيايس يف ١٩٢٨ املـسلمني التـي تأسـست يف مـرص ســنة

, وعقــدت »دار األرقــم«, وأســست أول مركــز هلــا يف حلــب باســم ١٩٣٥ســورية ســنة 
 أصبح الـشيخ مـصطفى الـسباعي ١٩٤٤, ويف سنة ١٩٣٦اجلامعة مؤمترها األول يف سنة 

ن السوري املراقب العام للجامعة يف سورية, ومتكن من جعلها قوة سياسية فاعلة يف الربملا
ــة ســنة  ــات النيابي , وتبنــت سياســة اشــرتاكية ١٩٤٧حيــث شــاركت احلركــة يف االنتخاب

 .إصالحية
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   لسياسة يف سوريااجليش وا

١١٦ 

ويف أقــىص يمــني الطيــف الــسيايس يف ســورية كــان احلــزب القــومي الــسوري الــذي 
 عىل يد أنطون سعادة وكان يدعو إىل قيام سـورية الكـربى عـىل أسـس ١٩٣٢تأسس سنة 

يولوجيـة احلـزب بنمـو املـد القـومي املتطـرف يف أوروبـا, قومية علامنيـة, وقـد تـأثرت إيد
فارتبط نشاطه بسلسلة من أعامل العنف واالغتيـاالت الـسياسية واملحـاوالت االنقالبيـة 

 . لتحقيق مآربه
أما يف أقىص اليسار فقد استطاع خالد بكداش من خـالل قاعدتـه الكرديـة القويـة يف 

ن يعمــل يف سـورية ولبنــان منـذ عــام دمـشق أن يثبـت وجــود احلـزب الــشيوعي الـذي كـا
ًوكان بكداش قـد اختـذ قـرارا . , وكان عىل عالقة وثيقة باحلزب الشيوعي الفرنيس١٩٣٢

ًتارخييــا باالنفــصال عــن النفــوذ اللبنــاين وتــشكيل حــزب شــيوعي ســوري مــستقل ســنة 
, ولكن شعبية احلـزب رسعـان مـا تعرضـت لـرضبة قاصـمة بـسبب تأييـد االحتـاد ١٩٤٤

لقيام دولة إرسائيل واالعرتاف هبا, وتأييد قـرار التقـسيم, فأصـدرت احلكومـة السوفيتي 
 . , ولكنه استمر يعمل بصورة غري قانونية١٩٤٧ًالسورية قرارا بحل احلزب سنة 

كام حفل العمل السيايس يف سـورية بعـدد كبـري مـن الـسياسيني املـستقلني مـن أمثـال 
حون بـني خمتلـف التيـارات الـسياسية خالد العظـم وحـسن احلكـيم, الـذين كـانوا يتـأرج

 .حسب تقلب األوضاع وتغري الظروف
واحلقيقة هي أن األحزاب السورية قد أسـهمت يف ترسـيخ حالـة الفـوىض الـسياسية 
التي أعقبت االستقالل, فـاألحزاب الرئيـسة كحـزب الـشعب واحلـزب الـوطني مل تكـن 

ــ ــون ســوى ائ ــا املراقب ــة حمــددة, ومل يعتربه ــى إيديولوجي ــني أطــراف سياســية تتبن تالف ب
واقتصادية مستفيدة تسعى إىل اسـتبعاد مناوئيهـا عـن الـسلطة بـشتى الوسـائل, وقـد أدى 
ذلك إىل ظاهرة تقلب الوالءات السياسية بني أعضاء الربملان, وتذبذب السياسة السورية 
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١١٧ 

 . بني اليمني واليسار دون وجود عنرص توازن للنظام اجلمهوري
أصيل اإليديولوجي وتغلب النزعة الفردية لـدى األحـزاب وباإلضافة إىل ضعف الت

ًالسورية, انترشت بني األحزاب األصـغر حجـام ظـاهرة االرتبـاط بالعـسكر والتغلغـل يف 
صفوف اجلـيش الـسوري, كطريـق أقـرص للوصـول إىل سـدة احلكـم, فقـد كـان الـشعور 

ة مما دفـع بالعديـد السائد لدى أغلب السياسيني بأن مفاتيح السلطة بيد املؤسسة العسكري
من املغامرين السياسيني لزج اجليش يف أتون املعارك االنتخابية وتشجيع الفكر االنقاليب, 
وكان لـزعامء حـزب البعـث واحلـزب القـومي الـسوري النـصيب األوفـر مـن التمثيـل يف 

 .صفوف اجليش
رج وال يقل خطورة عن ذلك ميل العديد من السياسيني الوحدويني لالجتاه نحو اخلا

ًبحثا عن حلول جذرية ملعضالت الساحة املحلية, حيث متتع بعض السياسيني الـسوريني 
بدعم األردن والعراق لدفع مـشاريع الوحـدة اهلاشـمية, وقابلـت مـرص والـسعودية هـذا 
. التيار بدعم سخي للعنارص التي كانت ترغـب يف احلـد مـن أطـامع اهلاشـميني يف سـورية

ملذكرات السياسية وحمـارض التحقيـق يف فـرتة اخلمـسينيات وقد كشفت الوثائق الغربية وا
عن أنشطة واسعة النطاق حلكومات جماورة تتضمن دفع الرواتب ومنح جـوازات الـسفر 

 )١(.وتقديم تسهيالت أخرى هتدف إىل خدمة مصالح جهات خارجية يف سورية
ث  حي١٩٤٧وقد انعكست حالة الفوىض السياسية بصورة مروعة يف انتخابات سنة 

ً مقعدا, وسادت أحـداث العنـف يف سـائر أنحـاء الـبالد, ١٤٠ مرشح عىل ١٨٠٠تنافس 
وتم االقرتاع وسط اهتامات بزج املؤسسة العسكرية يف أتون الرصاع السيايس, وأسـفرت 

                                 
بق, ونبيــل الــشويري , مــصدر ســا)٢٠٠٣(حممــد معــروف :  انظــر عــىل ســبيل املثــال ال احلــرص مــذكرات)١(
 . بريوت  حوار صقر أبو فخر, املؤسسة العربية للدراسات والنرش,سورية وحطام املراكب املبعثرة,, )٢٠٠٥(
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١١٨ 

وقـد فـشلت مجيـع . ه مـن املـستقلنيئت عن جملـس مفكـك كانـت غالبيـة أعـضااالنتخابا
اعـد الربملـان الـسوري, حيـث اضـطر املجلـس بعـد حماوالت إلغاء الطائفيـة يف توزيـع مق

, والتـي ١٩٣٠مناقشات حادة إىل االعرتاف بالصيغة التي فرضتها فرنسا يف دسـتور سـنة 
 )١(.يتم توزيع املقاعد فيها عىل أساس طائفي

ورسعــان مــا دعــي املجلــس إىل عقــد جلــسة خاصــة يف شــهر ســبتمرب ملواجهــة أزمــة 
يف املعارضـة, ويف وجـه هـذه  الـوطنينيبقاء ة وإرصار  يف احلكوم الشعبيني اشرتاكعزوف

األزمة اهنارت حكومة مجيل مردم األوىل فطلب منه الرئيس القوتيل تشكيل حكومة ثانيـة 
عىل الفور, وبعد جهود مضنية ومشاورات واسعة شكل مجيل مردم حكومتـه الثانيـة مـن 

مردم منصبي رئيس الـوزراء ثالثة شعبيني ووطني واحد واثنني من املستقلني وتوىل مجيل 
ووزير اخلارجية بينام أسندت وزارة الدفاع إىل أمحد الرشابايت, ومل تكن هذه احلكومة أوفر 

 عقـب اهلزيمـة ١٩٤٨ًحظا من سابقتها إذ أهنا رسعان ما اهنـارت يف شـهر أغـسطس عـام 
 . املروعة التي منيت هبا القوى العربية يف حرب فلسطني

                                 
, ٦, الـروم األرثـوذكس ٥, الـدروز ١١, العلويـون ٩٣الـسنة :  تم توزيع مقاعد الربملـان عـىل النحـو التـايل)١(

, األرمـــن ٢, الـــرسيان الكاثوليـــك ٢روم الكاثوليـــك , الـــ٢, الـــرسيان األرثـــوذكس ٢األرمـــن األرثـــوذكس 
, )١٩٦٩(تـوري . ١٠, العـشائر ٣, األقليـات غـري املمثلـة ١, اليهود ١, اإلسامعيليون ١, املوارنة ١الكاثوليك 

 .١٢٥مصدر سابق, ص 
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١١٩ 

 
  االختبار تتح العسكرية المؤسسة

 

  تسليم اجليش السوري
  

تشكلت نواة اجليش السوري من القوات اخلاصـة للـرشق عقـب موافقـة الفرنـسيني 
, إال أن عمليـة التـسليم قـد ١٩٤٥ أغـسطس ١٢عىل تسليم القوات املسلحة والـدرك يف 

شاهبا العديد من املنغصات, حيث مترد بعض اجلنود العلويني وقـاموا بتـدمري املمتلكـات 
امة ورسقة خمازن األسـلحة لـدى سـامعهم أخبـار تـرسحيهم مـن اجلـيش, وكـان أفـراد الع

القوات اخلاصة قد أقسموا عىل الوالء والطاعة للجنرال ديغول ومل يكـن لـدهيم أي رغبـة 
 )١(.يف اخلضوع للحكم الوطني

 عـن األحـداث ١٩٤٥ يوليـو ٣١وحتدث تقرير للمفوضية الربيطانية بدمشق بتاريخ 
 عملية تسليم القـوات اخلاصـة للجـيش الـسوري, ومـن ذلـك رفـض بعـض التي رافقت

الفرق االمتثال لألوامر املوجهة هلم, وباألخص منها فرق القوات اإلضـافية التـي قامـت 
بإحــداث الفــوىض وإيــذاء الــسكان املحليــني; فقــد قــام أفــراد الفرقــة الثانيــة مــن املــشاة 

بمهامجــة خمــازن األســلحة ) النــصارى مــن ًا جمنــد١٢ومجــيعهم مــن العلــويني باســتثناء (
                                 

 استمرت فرنسا حتـى اللحظـة األخـرية يف سياسـة تـشكيل الفـرق الطائفيـة ملواجهـة احلركـة الوطنيـة, ففـي) ١(
, أشـار تقريـر األوضـاع الـسياسية األسـبوعي ١٩٤٥الوقت الذي عمت فيه الثورة أنحاء سورية يف شهر أبريل 

 لتـشكيل فرقـة جديـدة يف القـوات ًعلويـا ٢٤٠الصادر عن املفوضية الربيطانية بدمشق بأن الفرنسيني قد جندوا 
ل وتعهدوا بالذهاب إىل أي منطقـة ينتـدبون ًاخلاصة, وبأهنم مجيعا قد أقسموا عىل الوالء والطاعة للجنرال ديغو

 :للعمل فيها, انظر
Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign Affairs, 
'Weekly Political Summary', no. 158, (10 April 1945), vol. 10, part III, p. 146. 
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١٢٠ 

 )١(.واالستيالء عىل ما فيها ملنع وصوهلا إىل احلكومة الوطنية يف سورية
ونتيجة لتكرر حاالت التمرد, قامت القيادة الفرنسية بتخيري من بقي حتت إمرهتا من 
ار اجلنود السوريني بني البقاء يف سورية أو الرحيل مع القـوات األجنبيـة إىل فرنـسا, فاختـ

 اآلخـر البقـاء يف سـورية بعـضهمبعضهم الرحيل والتخيل عـن جنـسيته ووطنـه, واختـار 
 . ووضعوا أنفسهم حتت ترصف احلكم الوطني

وقد حتدثت الوثائق عن وجـود أعـداد كبـرية مـن اجلنـود الـذين فـضلوا البقـاء حتـت 
ث أشـار القيادة الفرنسية واملغادرة معهـا خلدمـة القـوات الفرنـسية يف أمـاكن أخـرى, حيـ

, إىل أن حـوايل ثالثـة آالف ١٩٤٥ أغسطس ٧تقرير املفوضية الربيطانية يف دمشق بتاريخ 
 قـد تـم ٢٥٠٠من جمندي القوات اخلاصة قد فـضلوا البقـاء حتـت إمـرة الفرنـسيني, وبـأن 

 )٢(.ترسحيهم, ومل تستلم احلكومة السورية من فرق القوات اخلاصة سوى ألفي جمند فقط
القـوات اخلاصـة (وع القوات السورية حتـت االنتـداب الفرنـيس وبالرغم من أن جمم

 ألف جندي, إال أن احلكومة السورية مل تـستلم مـن هـؤالء ١٣كان يقدر بحوايل ) للرشق
 من الدرك, أما الباقون فقد التحقوا بجـيش املـستعمر ٣٥٠٠سوى مخسة آالف جندي, و

 .منهم بسبب عدم األهليةت جمموعة بعد أن رسح
 تسليم هذه القوات بالفعـل ظهـرت الـصورة مفجعـة للغايـة, فقـد كانـت وعندما تم

املؤسسة العـسكرية بحاجـة إىل حركـة إصـالحية واسـعة هتـدف إىل حـل الفـرق الطائفيـة 
وتوفري الدعم املايل وجتنيد املزيد من املقاتلني هبـدف إنـشاء جـيش وطنـي يمكـن االعـتامد 

                                 
(1) Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign Affairs, 

'Weekly Political Summary', no. 173, (31 July 1945), vol. 10, part III, p. 172. 
(2) Ibid, 'Weekly Political Summary' no. 174, (7 August 1945), vol. 10, part III, 

pp. 174-175. 
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تدة ألكثر من مخسامئة كيلو مـرت مـع تركيـا عليه للمحافظة عىل األمن وحراسة احلدود املم
 )١(.والعراق واألردن

وقد نـاقش العديـد مـن الـساسة الـسوريني املعـارصين لتلـك الفـرتة تفاصـيل احلالـة 
املزرية للجيش السوري لدى تسلمه, ومن أبرزهم وزير املعـارف عـادل أرسـالن, الـذي 

 : حتدث عن حالة اجليش السوري آنذاك بقوله
ــسا ملقاومــة احلركــة اجلــيش الــسور« ــه فرن ي املخــتلط الــذي ألفت

فـإن مل تكـن فرنـسا قـد اشـرتطت محايـة . ًالوطنية أصبح تابعا لـسورية
احلكومة السورية لعنـارصه غـري الوطنيـة, ففائـدة سـورية منـه هـي يف 
إنقاذ البالد مـن رش أولئـك املتطوعـة املرتزقـة واإلبقـاء عـىل نـواة منـه 

 )٢(.»صاحلة إلنشاء جيش وطني جديد
وأثريت مـسألة اجلـيش الـسوري وأوضـاعه املزريـة لـدى تـسلمه مـن الفرنـسيني, يف 

, حيث علق النائب أكرم احلوراين عىل عمليـة ١٩٤٥ سبتمرب ١٠الربملان السوري بتاريخ 
 : التسليم يف تلك اجللسة بقوله

جليش عىل حالته الراهنـة أمـر مـرض باملـصلحة القوميـة اإن إبقاء «
ًرضرا فاحشا  ال بد من إجراءات عميقة وصـاحلة كـي يـصبح هـذا إذ. ً

                                 
, عـن ١٩٤٥ سـبتمرب ٣٠ت جورج وادزورث يف تقرير له بتـاريخ حتدث الوزير األمريكي املفوض يف بريو) ١(

ًاحلالة املزرية للقوات املسلحة السورية مشريا إىل رضورة اختاذ إجراءات فورية لتصحيح أوضاع اجلـيش وذلـك 
 :لتمكينه من املحافظة عىل األمن الداخيل, وخاصة يف املناطق النائية, انظر

NARA.G.59:890D.00/10-945 
, حتقيـق يوسـف أيـبش, الـدار التقدميـة للنـرش, مـذكرات األمـري عـادل أرسـالن, )١٩٨٣( أرسـالن عادل) ٢(

 .١/٥٢٤بريوت, 
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وال بد لنا قبل أن . ًاجليش جديرا بحامية أمن البالد الداخيل واخلارجي
نتطــرق لألســاليب الواجــب اتباعهــا إلصــالحه أن نقــول إن اجلــيش 
ًالــسوري املحــيل قــد أنــشأه الفرنــسيون ال ليكــون جيــشا حيمــي الــبالد 

ن يقمعوا بواسطته كل حركة وطنية ومصالح األمة إنام كانت غايتهم أ
أو قومية تقوم يف هذه البالد وقـد اتبعـوا يف أمـر تـشكيله مـا اتبعـوه يف 
ًتطبيق املبادئ املكيافيلية سـواء يف الـسياسة أو االجـتامع, فـألفوه فرقـا 
عىل أساس النعرات الطائفية والعنرصية, فكانت هنالك قـوى درزيـة 

 )١(.»نالكوعلوية وأخرى رشكسية إىل آخر ما ه
  تنظيم اجليش السوري

  

بادرت احلكومة الوطنية بتنظيم أوضاع القوات املسلحة فور تسلمها; فقامت بإنشاء 
ــات  ــدارس والكلي ــشأت امل ــة, وأن ــة والطائفي ــة وحلــت الوحــدات العرقي األركــان العام

ــلحة ــف صــفوف األس ــاء يف خمتل ــع الرتب ــسكرية جلمي ــد . الع ــام التجني ــتحدثت نظ واس
, كام عملت عىل إنشاء كلية حربيـة وطنيـة مهمتهـا ختـريج الـضباط ١٩٤٨ اإلجباري سنة

ًالذين حتتاج إليهم القوات املـسلحة, واسـتنادا إىل هـذه القـرارات حتولـت الكليـة احلربيـة 
ًالتي أنشأها الفرنسيون يف محص إىل كلية وطنية وسمي العقيـد الـركن فـوزي سـلو مـديرا 

 دفعــة مــن التالميــذ الــضباط يف املعهــد الــوطني, هلــا, وأجريــت املــسابقات النتقــاء أول
, وأطلق عىل هذه الدورة عنـد ١٩٤٦واستقبلت الكلية أول دورة يف عهد االستقالل عام 

ً اسم دورة خالد بن الوليد, وأصبحت الكلية احلربية تـستقبل أعـدادا ١٩٤٨خترجها عام 

                                 
 .٤٤٠−١/٤٣٩, مصدر سابق, )٢٠٠٠( احلوراين )١(
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 كل عـام, كـام بـدأت متزايدة من التالميذ الضباط حيث بدأت خترج حوايل مائة ضابط يف
مدارس الرتباء يف قطنا ومحص وحلب والالذقية خترج املئات من ضباط الـصف يف مجيـع 

 كان عدد القوات املسلحة الـسورية قـد ارتفـع إىل ١٩٤٨ وبحلول عام )١(.االختصاصات
 من الـدرك, ولكـن متثيـل األقليـات يف صـفوف الـضباط ٤٥٠٠ ألف جندي و١٢حوايل 

 )٢(.استمر يف االرتفاع
يالحظ تفوق العنرص (, ١٩٤٧االنتامءات الطائفية والعرقية لضباط اجليش السوري سنة 

 )٣()الكردي
 

 املجموعة
 

 عدد الضباط
الضباط يف مناصب 

 القيادة
 

 نسبتهم املئوية
 ٣١.٨ ٧ ١٢٨ السنة العرب
 ٤.٥ ١ ٢٣ الرشكس
 ٢٢.٧ ٥ ١٧ األكراد
 ٤.٥ ١ ١٧ الدروز
 ٤.٥ ١ ١٦ العلويون

 − − ٦ عيليوناإلسام
 ٤.٥ ١ ٢ )الشيعة(املتاولة 

                                 
 .٢٨٨−٢٨٧ص . , بيسان, صحصاد سنني خصبة وثامر مرة, )١٩٩٤( أمحد عبد الكريم )١(

(2) Be'eri, E. (1970) Army Officers in Arab Politics and Society. London 

and New York, p. 335. 
 

(3) Bounacklie N.E. (1993), 'Les Troupes Speciales: Religious and Ethnic 

Recruitment 1916-1946', in the International Journal of Middle East 

Studies, 25, (1993), pp. 654. 



  

  
  

+ +

   لسياسة يف سوريااجليش وا

١٢٤ 

 ٢٧.٣ ٦ ٦٨ النصارى
 − − ٢ آخرون

  

  ١٩٤٨حرب 
  

ًويف غضون فرتة قصرية من تأسيسه كان عىل اجليش السوري أن يواجه اختبارا قاسيا  ً
 وذلك عىل الرغم من عـدم جهوزيتـه وأهليتـه خلـوض معركـة ال يملـك ١٩٤٨يف حرب 

سـلحة والـذخرية والتـدريب, فقـد كانـت القـضية الفلـسطينية فيها أدنى ما حيتاجه من األ
ًتسبب غليانا يف الشارع السوري وتدفع بالقوات املـسلحة لالنخـراط يف معركـة اسـتعادة 

وقد دفـع هـذا . ١٩٤٧الكرامة العربية إثر صدور قرار جملس األمن بتقسيم فلسطني سنة 
 الربيطانية واألمريكية والبلجيكية القرار باجلموع الغاضبة يف دمشق إىل اقتحام السفارات

واملركز الثقايف السوفيتي, ومهامجة مراكز احلزب الشيوعي بسبب تأييد االحتـاد الـسوفيتي 
 اليهـود وتـم نـسف أحـد ختـصويف حلب أحرق املتظاهرون ثالثامئـة بيـت . قرار التقسيم

ُعرش كنيسا هيوديا, وق ً هوديـة يف سـورية, ومل  من اجلاليـة اليونتل يف هذه األثناء ستة وسبعً
 )١(.تتمكن احلكومة من استعادة النظام إال بصعوبة بالغة

ورسعان ما أقر قانون التجنيـد اإلجبـاري يف سـورية وصـوت الربملـان باملوافقـة عـىل 
ــا ألداء الواجــب العــسكري يف  ــون نائب ــوين دوالر, وتطــوع ثالث ًرشاء أســلحة بقيمــة ملي

لسوريني لالنـضامم إىل جـيش اإلنقـاذ حتـت قيـادة فلسطني, كام استقال عدد من الضباط ا
 .ًفوزي القاوقجي الذي جعل من سورية مقرا لقيادته

بن جوريون اأي بعد يومني من إعالن  (١٩٤٨ويف السادس عرش من شهر مايو عام 
                                 

 .١١١, مصدر سابق, ص )١٩٦٩( توري )١(



  

+ +
+ +

+ +

    بداية متعثرة: االستقالل 

١٢٥ 

أعلنت سورية احلرب عىل الكيان الصهيوين ودخـل اجلـيش الـسوري ) قيام دولة إرسائيل
ًفلــسطني رســميا, ولكــن الطموحــات الكبــرية تالشــت بــصورة مفاجئــة عنــدما متكنــت 
ــار ــال ض ــد قت ــسورية يف وادي األردن بع ــوات ال ــن صــد الق ــصهيونية م ــصابات ال . الع

وعنـدما . ربيـة جمتمعـة أمـام القـوات الـصهيونيةوأسفرت املعارك عن هزيمة اجليوش الع
, كانـت النتـائج كارثيـة, فقــد ١٩٤٩حطـت احلـرب أوزارهـا وتـم توقيـع اهلدنـة يف ينـاير 

 باملائة مـن أرض فلـسطني وانخفـض عـدد الفلـسطينيني مـن ٨٠استحوذت إرسائيل عىل 
لبلــدان العربيــة , بيــنام تــدفقت مجــوع الالجئــني الفلــسطينيني إىل اًا ألفــ١٦٥ إىل ًا ألفــ٧٥٠

ــصهيونية ضــد  ــصابات ال ــنتها الع ــي ش ــراءات االنتقاميــة الت ــن اإلج ــرارا م ــاورة ف ًاملج
 )١(.الفلسطينيني

ونتيجة هلذه اهلزيمة املؤملة انتـرشت املظـاهرات يف أنحـاء سـورية, وأحرقـت حمـالت 
الرشابايت التجاريـة يف دمـشق والتـي ختـص أمحـد الـرشابايت وزيـر الـدفاع آنـذاك, فقامـت 

حلكومــة بنــرش قــوات الــرشطة والــدرك وتــوزيعهم عــىل مفــارق الطــرق وأمــام أبــواب ا
املدارس, وانـدلعت املواجهـات بـني الـرشطة واملتظـاهرين فـسقط عـدد كبـري مـن القـتىل 

                                 
ربام كان السبب األهم يف هزيمة القوات العربية هـو عـدم اسـتعداد جيوشـها خلـوض تلـك املعركـة التـي مل ) ١(

تعكس التفوق السكاين العريب أمام الكيان الـصهيوين, ففـي حـني كـان جممـوع تعـداد سـكان الـدول العربيـة يف 
أمـا يف سـاحة . تجـاوز سـتامئة ألـف نـسمةمواجهة اليهود يزيد عن أربعني مليون نـسمة مل يكـن عـدد الـصهاينة ي

 ألـف مقاتـل مقارنـة بحـوايل ٦٠ًاملعركة فقد كان الوضع خمتلفا, حيث كان عدد القوات اليهوديـة يقـدر بحـوايل 
, ٣٠٠٠, العـراق ٣٠٠٠, سـورية ٤٥٠٠, األردن ١٠٠٠٠مـرص ( مقاتل من القوى العربيـة جمتمعـة ٢١.٥٠٠

عركة عىل كميات كبرية من األسـلحة التـشيكوسلوفاكية, بيـنام عجـزت وقد حصل اليهود أثناء امل) ١٠٠٠لبنان 
 : عىل أي إمدادات عسكرية, انظرحتصيلالقوات العربية عن 

Mansfield, P. (1991) A History of the Middle East, Penguin Books, London, 
pp.235-238. 
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وكثر يف هذه األثناء احلديث عـن تفـيش الفـساد يف املؤسـسة . واجلرحى خالل املواجهات
ددت هتم عن وقـوع رسقـات يف خمصـصات العسكرية وخمتلف وزارات الدولة, حيث تر

الالجئني الفلسطينيني مـن مـواد اإلعاشـة الـرضورية التـي كانـت تبـاع يف أسـواق دمـشق 
 )١(.وحلب

وأدت هذه األحداث إىل اهنيار حكومة مجيل مردم التي مل تصمد أمـام اسـتقالة وزيـر 
عية, وكذلك فعـل املالية وهبي احلريري, ووزراء احلزب الوطني الذين قدموا استقالة مجا

سعيد الغزي من املستقلني, ويف هذه األثناء كانت االضـطرابات قـد عمـت أنحـاء القطـر 
ابل  العنف حيث قام املتظاهرون بإلقاء القنطريقالسوري, وأخذت االحتجاجات تنحى 

رجال الرشطة إلطالق النـار عـىل اجلامهـري الغاضـبة, ومل جتـد اليدوية عىل الدرك, مما دفع 
رئيس اجلمهورية عقد سلسلة اجتامعات مع خمتلف األحزاب السياسية للتأكيـد حماوالت 

 .عىل رضورة الوحدة الوطنية يف هذه الظروف العصيبة
 عهـد القـوتيل إىل ١٩٤٨وعندما وصلت األزمة ذروهتا يف الثالث مـن شـهر ديـسمرب 

ت رئيس األركان حسني الزعيم أن يتدخل لوضع حد لالضطرابات الواسـعة التـي شـمل
ــة  ــة وإغــالق املــدارس وإخــضاع الــصحافة لرقاب الــبالد, وأمــر بفــرض األحكــام العرفي
ًعسكرية صارمة, ثم بدأ الزعيم جولة يف أنحاء البالد حماوال استعادة الثقة العامة, مما أدى 

ويف هـذه األثنـاء نجـح خالـد العظـم يف تـشكيل وزارة . إىل هتدئة األوضاع وعودة النظـام
 )٢(.ني والشعبيني باإلضافة إىل ثالثة من املستقلنيائتالفية من الوطني

                                 
 .١/٨٤٣, مصدر سابق, )٢٠٠٠( احلوراين )١(
 .١١٨صدر سابق, ص , م)١٩٦٩(توري ) ٢(
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    بداية متعثرة: االستقالل 

١٢٧ 

وأسفرت هذه األحداث عن وقـوع رشخ كبـري يف العالقـة بـني رجـال احلكـم املـدين 
وضباط اجليش, حيث قام الطرفان بتبـادل هتـم الفـساد; فمـن جهتهـا, حاولـت املؤسـسة 

 يف حكومته أمحـد العسكرية أن تلقي بالالئمة عىل رئيس الوزراء مجيل مردم ووزير الدفاع
الرشابايت, وساعدها عىل ذلك ترسب تقارير عن مالبسات استيالء اليهود عىل شحنة من 
األسلحة تقدر بعـرشة آالف بندقيـة وسـتة ماليـني طلقـة اشـرتاها املقـدم فـؤاد مـردم مـن 

فؤاد مردم من الضباط  وكان )١(,ًأوروبا, ووصلت إىل ميناء تل أبيب بدال من ميناء بريوت
ومل يكـن رصـيد . وثوقني لدى وزير الدفاع وذلك لقرابته من رئيس الوزراء مجيل مـردمامل

ًفؤاد مردم الـوطني ليـساعده كثـريا أثنـاء املحكمـة التـي عقـدت إلصـدار احلكـم يف حقـه 
برئاسة العقيد فوزي سلو, فقد كـان مـردم ضـمن الـضباط الـذين امتنعـوا عـن االلتحـاق 

قالل, وبقــي مــع القــوات الفرنــسية حتــى هنايــة بــاجليش الــسوري خــالل معركــة االســت
 )٢(.اجلالء

واحلقيقة هي أن العديد من أعضاء الربملان السوري كانوا يدعمون ضباط اجلـيش يف 
حتميل احلكومة تبعات اهلزيمـة واإللقـاء بالالئمـة عـىل حكومـة مـردم, وأسـفرت جهـود 

كومـة ووزارة الـدفاع هؤالء النـواب عـن تـشكيل جلنـة برملانيـة للتحقيـق يف مـسؤولية احل
الوطني حول ما تردد من هتـم بالفـساد, وقـد خلـص التقريـر أسـباب تـأليف هـذه اللجنـة 

 :بقوله
إن اجلــيش الــسوري قــد منــي هبزيمــة ارتــد عــىل إثرهــا مــن «

                                 
 .٣١٩−٣١٨ص . , بيسان للنرش والتوزيع, صوطن وعسكر, .)ت.د( مطيع السامن )١(
 .١/٨٢٢, مصدر سابق, )٢٠٠٠(احلوراين ) ٢(
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   لسياسة يف سوريااجليش وا

١٢٨ 

وأخىل مدينة سمخ بعـد أن احتلهـا ) ب(ودكانيا ) أ(مستعمريت دكانيا 
الفلـسطينية ووقـع يف وارتد إىل الـتالل الواقعـة عـىل احلـدود الـسورية 

هــذه املعركــة الكثــري مــن الــشهداء واجلرحــى, وكثــر اللغــط عــن قلــة 
اســتعداد اجلــيش وتفاهــة تــسلحه وجتهيــزه, وأعقبــت هــذه احلــوادث 
األليمة استقالة وزير الدفاع الوطني يومذاك السيد أمحـد الـرشابايت يف 

 .»جو مريب من الشائعات, وكثرت األقاويل واالهتامات
 قـدمت )١(,تمعت اللجنة إىل أقوال وزير الدفاع وعـدد مـن كبـار الـضباطوبعد أن اس

تقريرها يف عدة نقاط كان اهلدف منها إبراز األخطاء التي وقعـت فيهـا احلكومـة الـسورية 
وحتميل وزير الدفاع السوري اجلـزء األكـرب مـن املـسؤولية عـن تلـك األحـداث األليمـة, 

 عـام ووزيـر الـدفاع أمحـد الـرشابايت بـصفة وكان من أبرز مـا اهتمـت بـه احلكومـة بـشكل
 :خاصة ما ييل

 استالم وزير الدفاع الوطني الصالحيات واالختـصاصات كافـة, ممـا ال يتامشـى −١
مع األنظمة املعمول هبـا يف اجلـيش ودون وجـود قـانون يؤيـد ذلـك, فقـد اهتـم الـرشابايت 

اجلــيش بنفــسه بــسحب مجيــع الــصالحيات مــن رئاســة األركــان وقيامــه بــإدارة قطعــات 
 .واالتصال بصغار الضباط وتشجيعهم عىل التواصل معه متخطني بذلك رئاسة األركان

ــذور الــشقاق −٢ ــافرة وإلقــاء ب ــام احلكومــة بتفــسيخ اجلــيش ممــا جعلــه كــتال متن ً قي

                                 
الزعيم عبد اهللا عطفة والزعيم حسني الـزعيم والعقيـد :  كان من أهم الضباط الذين تم االستامع لشهاداهتم)١(

مـد نـارص والعقيـد فـوزي سـلو, والعقيـد حممـود اهلنـدي, واملقـدم عزيـز عبـد عبد الوهاب احلكيم, والعقيـد حم
الكريم واملقدم مجيل رمضان واملقدم حممد صفا والرئيس أكرم عكر, والرئيس حـسني جـروش واملـالزم سـليم 

 .الشطا, واملالزم فريد كالس
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    بداية متعثرة: االستقالل 

١٢٩ 

والبغضاء بني ضباطه وقادته وحتطيم معنوياتـه ورصفـه عـن غاياتـه األساسـية إىل غايـات 
اط والطاعــة والنظــام, وقــد اهتــم الــرشابايت بــالطعن يف كبــار شخــصية ممــا أفقــده االنــضب

 .الضباط أمام صغارهم وبالسعي يف إثارة الفتنة بينهم, واتباع سياسة فرق تسد
 عن الغاية التـي وجـد مـن أجلهـا بتـشجيع الـوزير, ومـن )١( خروج املكتب الثاين−٣

ًعنـه إىل الـوزير, بـدال ذلك قيام املكتب الثاين بالتجسس عىل الضباط ونقـل مـا يتكلمـون 
 .من القيام بمهامه الطبيعية

 قيام احلكومة بإنقاص عدد اجليش, عىل حساب توظيف عدد أكرب من املدنيني يف −٤
حيـث أكـد رئـيس األركـان . وزارة الدفاع, باإلضافة إىل ترسيح اجلنـود, ووقـف التطـوع

, وكان ١٩٤٧وازنة عام اللواء عبد اهللا عطفة بأن عدد اجليش السوري قد تم إنقاصه يف م
 لـوال حـوادث فلـسطني, ويف املقابـل ١٩٤٨من املقرر إنقاصه مرة أخرى يف موازنـة عـام 

 ٥٨٥, إىل ١٩٤٦ موظـف عـام ٤٠٠فقد كان عدد املوظفني املدنيني يف اجليش يرتفع مـن 
ً موظفا مدنيا سنة ٩٩٣, إىل ١٩٤٧ سنة ًاموظف ً١٩٤٨ . 
 وقـد عـزي الـسبب يف ذلـك إىل اسـتخدام  عرقلة أعامل تدريب اجليش السوري,−٥

الكادر العسكري يف السخرة واحلراسة مما يفوت علـيهم فـرص التـدريب, وعـدم وجـود 
 . عدد كاف من الضباط لتدريب املشاة واألفراد

 تقــصري احلكومــة الــسورية يف جتهيــز اجلــيش, حيــث إن اجلــيش الــسوري مل يكــن −٦

                                 
العسكرية, وأبرز قادته خالل هو جهاز االستخبارات : املكتب الثاين, ويطلق عليه كذلك الشعبة الثانية )١(

, املقدم مجيل رمضان, املقدم حممود الرفاعي, )املؤسس(العقيد سعيد حبي :  بالرتتيب١٩٥٨−١٩٤٦الفرتة 
 شطرا, مطيع اجلايب, مصطفى رام محداين, املقدم بديع بشور, املقدم عبد احلميد يني, حممودإبراهيم احلس

  .الرساج
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   لسياسة يف سوريااجليش وا

١٣٠ 

عـدد ه  كان ينقصفاجليش, ١٩٤٨ود سنة ع اليهًجاهزا من حيث التسلح خلوض معركة م
كبري من السيارات حاملة املدافع وسـيارات الـشحن وصـهاريج امليـاه, وكانـت املخـيامت 
تنقصها األدوات الالزمة من الطبخ والقصعات وعدم كفاية اخليام, ومل يكن لدى األفراد 

ًيال مـن اخلـوذ ًالزي املناسب وال حقائـب الظهـر أو اخلـوذ الفوالذيـة اللهـم إال قـسام ضـئ
أمــا وســائل املخــابرات . الفرنــسية القديمــة الباليــة, مــع وجــود نقــص كبــري يف البطانيــات

 . األفواج اآلليةيفًالالسلكية أو اهلاتفية فقد كانت مفقودة من أفواج املشاة وضئيلة جدا 
 تقصري احلكومة يف تسليح اجليش, حيث اختذ قرار زج فـرق اجلـيش الـسوري يف −٧

ي تفتقد الذخرية الكافية, وأسفرت نتائج التحقيق عـن عـدم تـوفر االسـتعداد املعركة وه
ًالكــايف أو التمويــل الــالزم لــرشاء دبابــات ونــاقالت وأســلحة أخــرى نظــرا لعــدم تــوفر 

 . القذائف الالزمة الستخدامها أو اخلربة الكافية لتشغيلها
اء الـسالح وعـدم  تأخري إرسال األجوبة لربقيات املوفدين إىل أوروبـا ألجـل رش−٨

 .فتح اعتامدات هلم وقت اللزوم
 اشرتاك اجليش يف السياسة وتدخلـه يف االنتخابـات, حيـث تـضمن التقريـر رسد −٩

حوادث تشري إىل قيام بعض رجـال احلكومـة بتوجيـه أفـراد اجلـيش الرتـداء الـزي املـدين 
 وقيـام , واسـتخدام سـيارات اجلـيش لنقـل النـاخبني١٩٤٧والتصويت يف انتخابات عام 

 . بعض أفراد اجليش بتوزيع املنشورات لصالح بعض اجلهات بتوجيه من املكتب الثاين
 )١(. اهتام الرشابايت باستثامر نفوذ الوزارة يف أمور شخصية ومنافع ذاتية−١٠

وكرد فعل عىل هذه االهتامات السافرة بتواطؤ احلكومة السورية إلضـعاف املؤسـسة 

                                 
 .٩١٥−٢/٨٨٩ املصدر السابق, )١(
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    بداية متعثرة: االستقالل 

١٣١ 

هلزيمـة يف فلـسطني, حتـرك أقطـاب احلكـم املـدين لتحميـل العسكرية وحتميلها مـسؤولية ا
ضباط اجليش اجلزء األكرب من تبعات هذه اهلزيمة وتبيني الفساد الذي انترش بني صـفوف 
الضباط, حيث أخذت األوساط املدنية تتحدث عن فساد رئيس األركان حسني الزعيم, 

س هيئـة التمـوين يف رشاء وعن تورط الضابط املسيحي اللبناين أنطون بستاين بـصفته رئـي
أسلحة وأغذيـة فاسـدة, ويف هـذه األثنـاء قـام رئـيس اجلمهوريـة شـكري القـوتيل يرافقـه 

ً أســلحة مــشرتاة حــديثا فظهــرت ةلعظــم بحــضور جتربــة صــالحيرئــيس الــوزراء خالــد ا
 عىل الفـور, وتبـني بأنـه  بإجراء حتقيق يف مالبسات احلادثعيوهبا, فأمر رئيس اجلمهورية

اء هذه األسلحة من رشكة جتارية حملية واستلمتها جلنة من اجليش كانـت متتلـك قد تم رش
ًحق رفضها لعدم صالحيتها, كام قام رئيس اجلمهورية شخصيا بزيارة مستودعات متـوين 
اجليش للتحقيق يف هتم تتعلق بفساد بعض املواد التموينية والتالعب بصفقات األسلحة, 

من املغشوش الذي اشـرتاه مـدير متـوين اجلـيش العقيـد وانترشت يف هذه األثناء قصة الس
 .أنطون بستاين من بعض التجار املحليني
ة للجيش حتت قبة الربملان السوري يف حماولة لدفع ئوما لبثت أن حتركت القوى املناو

هتم التقصري والفساد عن احلكومة, ففي جلسة عاصفة للربملان الـسوري يف شـهر مـارس 
ًفيـصل العـسيل رئـيس احلـزب التعـاوين االشـرتاكي هجومـا عـىل  شن النائب ١٩٤٩سنة 

العسكر وطالب بالتحقيق يف اهتامات الفساد داخل املؤسـسة العـسكرية, ممـا دفـع رئـيس 
 مـن كبـار ضـباط اجلـيش يف مقـر قيادتـه بـالقنيطرة لبحـث ًااألركان حسني الزعيم وعـدد

 جمموعة تزيد عـن مخـسني , وأسفر االجتامع عن قيام»رشف اجليش«موضوع اهلجوم عىل 
ًضابطا بتوقيع مذكرة رفعت إىل رئيس اجلمهوريـة تطلـب منـه إلقـاء القـبض عـىل النائـب 

 إمهـالفيصل العسيل وحماكمته بتهمة التهجم عىل قائـد اجلـيش, وحماكمـة املـسؤولني عـن 
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   لسياسة يف سوريااجليش وا

١٣٢ 

, وغريها من املطالب التـي يتـضح مـن خـالل قراءهتـا بـأن ١٩٤٥تسليح اجليش منذ عام 
 .د قرر التدخل بصورة مبارشة يف شؤون احلكم ومداوالت جملس النواباجليش ق

وقد أورد خالد العظم نص هذا اخلطاب يف مذكراته, ونورده هنا ألمهيتـه الكبـرية يف 
 )١(:حتديد اجتاهات املؤسسة العسكرية لدى تعاملها مع أجهزة احلكم املدين

 آذار ١٧يخ كان ملا جرى يف جلسة املجلس النيـايب املنعقـدة بتـار«
اجلاري من هتجامت عىل اجليش واستهزاء بقادته واستخفاف بحقوقـه 
واستهتار بأرواح شهدائه وعقـوق بامضـيه وحـارضه وعـدم تقـدير ملـا 
يتحمله الضباط والرتباء واألفراد من خماطر ومـشاق وحرمـان, أسـوأ 
األثر وصدى أليم يف أوساط اجلـيش, فقـد أسـفرت اجللـسة املـذكورة 

ت تعددت وتكررت حتى بتنا نـرى ال تقبل, وعن إجراءاعن إهانات 
ًها سعيا حثيثا مقصودا لتحطيم اجليش والقضاء عليه, وقـد قبلنـا ءورا ً ً

يف املايض التأجيـل والتـسويف واملامطلـة مـدفوعني بقوميتنـا الـصادقة 
ـــبالد وشخـــصكم املفـــدى, إال أن التطـــاول  ـــق لل وإخالصـــنا العمي

اجللسة املنوه عنها قد هدما مـا تبقـى واالحتقار اللذين متخضت عنهام 
 .يف النفوس من صرب وأناة وقوة احتامل

 فقد وصم اجليش باخليانة العظمى مبارشة الئتامره بـأمر قائـد −١
 .هوجم يف الندوة النيابية واهتم بتآمره عىل سالمة البالد

 اعرتفت الدولة للمجلس النيايب بصحة هذه الوصمة وذلـك −٢

                                 
 .٢/١٨٦. , الدار املتحدة للنرش, بريوتمذكرات خالد العظم, )١٩٧٣(خالد العظم   )١(
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 .ًة والنواب عنها وعدم نفيها فورابسكوت أعضاء احلكوم
 رضبت بحقوق اجليش عـرض احلـائط, فـرد املجلـس قانونـه −٣

وأعيدت النغمة القديمة يف املامطلـة والتأجيـل مـع أن املنطـق والعـدل 
ًيقــضيان بــاإلرساع يف البــت هبــذا القــانون واالنتهــاء منــه, خــصوصا 

 املتعـددة واجليش يرابط أمام العدو ويتعرض أفراده للمـوت بأشـكاله
 .دون أي ضامن لشهدائه ومشوهيه

 وصم قائد اجلـيش األعـىل باخليانـة لكونـه املـسؤول األوحـد −٤
عن تعيني آمر اجليش احلايل, بالرغم من تـآمر هـذا عـىل سـالمة الـبالد 

 .ومن تواطئه مع اجليش األجنبي
ً اعتــرب اجلــيش فاســدا يف قيادتــه لقيامهــا كــام قيــل يف املجلــس −٥

 . عىل نفسه وإقصاء األكفاءبتقسيم اجليش
ــا صــاحب  ــراءات ي ــرتاءات واإلج ــذه االف ــن ه ــسكوت ع إن ال
الفخامـة هيـدد اجلـيش يف سـالمته وكرامتـه وجيعلـه غـري كفـؤ لتحمــل 
األعبــاء والــدفاع عــن األمانــة الغاليــة التــي تفــضلتم فوضــعتموها يف 
عنقه, واإلهانة التي وجهت إليـه يف املجلـس النيـايب هـي إهانـة لألمـة 

جه عام ولشخصكم الكـريم بوجـه خـاص, وملـا كـان هـذا اجلـيش بو
ــوا  ــنكم أن تتكرم ــه يطلــب م ــد حــسن ظــنكم ب ــأبى إال أن يظــل عن ي

 :ًفتتدخلوا شخصيا لتحقيق األهداف التالية
ً إلقاء القـبض عـىل الـسيد فيـصل العـسيل فـورا وإحالتـه عـىل −١

امـه, القضاء العسكري ليحاكم عـىل افرتاءاتـه وأكاذيبـه أو إلثبـات اهت
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وعندئذ حماكمة الزعيم حسني الـزعيم واملـسؤولني عـن عـدم معاقبتـه 
 .يف حينه
 حماكمة املسؤولني عن عدم حتضري اجليش وإعداده وتـسليحه −٢

 . حتى حرب فلسطني١٩٤٥وجتهيزه منذ 
 تــصديق قــانون اجلــيش مــن قبــل املجلــس النيــايب ويف دورتــه −٣

 .احلالية وقبل املوازنة وغريها من القوانني
ــد −٤ ــا قي ــانون املوضــوع حالي ــىل الق ــرتض ع ــن يع ــد م ً إذا وج

ــدة  ــه يف نفــس امل ــانون اجلــيش املــرصي عــىل عالت ــإقرار ق ــشة, ف املناق
 .املطلوبة أو قانون اجليش العراقي

واالستعاضــة عنــه ) ٧٤( إلغــاء املرســوم االشــرتاعي رقــم −٥
ــدفاع  ــدفاع املــرصية أو مــالك وزارة ال بمــالك مطــابق ملــالك وزارة ال

 .لعراقيةا
 عدم التعرض يف املـستقبل ملناقـشة أمـور اجلـيش يف جلـسات −٦
 .علنية
 الكف عن مناقشة املسائل العسكرية من قبـل اجلهلـة وتعيـني −٧

 .اللجان هلا من العسكريني املوجودين يف اخلدمة الفعلية
إن اجليش يا صاحب الفخامة يف توتر وهياج من جراء ما حدث, 

ًوسيزداد هياجا وتوترا  كلام طـال التـأخري يف حتقيـق املطالـب املـذكورة ً
أعــاله, وإننــا إذ نرفــع شــكوانا ومطالبنــا إىل مقــامكم فإننــا نرفعهــا إىل 
زعــيم الــبالد وســند اجلــيش وقائــده األعــىل, وقــد عودمتونــا يف كافــة 
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املناســبات عــىل الكثــري مــن رحابــة صــدركم وتفهمكــم العميــق هلــذا 
لثقة العمياء, حفظكم اهللا وجعلكـم اجليش الذي يدين بالوالء التام وا

ًذخرا وسندا, وللعروبة مالذا, ولألمة زعيام وهدى ً ً ً«. 
لقد أظهرت هذه األحداث مدى فداحة التـأثري الفرنـيس عـىل الكيـان اجلمهـوري يف 
سورية وعالقة احلكم املدين مـع املؤسـسة العـسكرية يف مرحلـة مـا بعـد االسـتقالل, فقـد 

 جمموعـة مـن الـضباط الـذين ال يكنـون أي احـرتام ملؤسـسات متثلت الرتكـة الفرنـسية يف
احلكم املدين, ومل حترص السلطة االنتدابيـة عـىل تطـوير عالقـات وديـة بـني رمـوز احلكـم 

 . الوطني وضباط اجليش
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن اخلطــاب الــذي وجهــه ضــباط اجلــيش الــسوري إىل رئــيس 

 كانـت اللهجـة الـصارمة التـي تتـضمن اجلمهورية حيمل الكثري من اإلرث الفرنيس, فقـد
ــلها  ــي أرس ــسكرية الت ــذكرات الع ــري بامل ــبيهة إىل حــد كب ــرشوط, ش ــرض ال ــد وف التهدي
اجلنراالت الفرنسيون أمثال غورو ودو جوفونيل وبينيه إىل رموز احلكم املـدين يف سـورية 
خــالل فــرتة االنتــداب والتــي تتــضمن اســتخدام لغــة قاســية مــع أعــىل ســلطة يف البلــد, 

ًتتضمن رشوطا قاسية ال بد من االستجابة هلا فورا أو حتمل عاقبة عدم الرد عليهاو ً. 
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  ةـخامت

 

ًلقد أسست سلطة االنتداب الفرنيس كيانا مدنيا ضعيفا يف مواجهة مؤسسة عسكرية  ً ً
صارمة ختضع لقيادهتا, وكان االنتداب الفرنيس يغذي روح العصيان والتمرد والكراهيـة 

يني جتاه السلطة املركزية, وملا جلت القوات الفرنسية عن سـورية, بقـي يف نفوس العسكر
ًجهاز احلكم املدين ضعيفا بينام حافظ ضباط اجلـيش املحـيل عـىل رصامـتهم التـي ظهـرت 

 .بصورة واضحة يف نص اخلطاب
 مل »القـوات اخلاصـة للـرشق«ويمكن القول بأن ضباط اجليش السوري املنعتقني من 

سـتحقاقات الديمقراطيـة وتبعاهتـا, ولـذلك فقـد أزعجهـم مناقـشة يكونوا مـستعدين لال
الربملــان لقــضايا اجلــيش, فبــادروا بتوجيــه خطــاب إنــذار لــرئيس اجلمهوريــة عــىل الــنمط 
الفرنيس مطالبني بإنـشاء حمكمـة عـسكرية ملعاقبـة بعـض النـواب وإقـرار بعـض القـوانني 

العـسكرية حتـت قبـة الربملـان ممـا اخلاصة باجليش ومنع مناقشة القضايا اخلاصة باملؤسـسة 
يدل عىل جهل كبري من قبل قادة اجلـيش يف أسـس العمليـة الديمقراطيـة وشـؤون احلكـم 

 . املدين
ًوكان رد رئيس اجلمهورية عىل قائد اجليش الـسوري مقتـضبا ولكنـه حيمـل يف طياتـه 

خلطـاب,  مـدلوالت هـذا ا−وهو القائد الـوطني املخـرضم −الكثري من املعاين, فقد أدرك 
فواجه رئيس األركان بـنفس الطريقـة التـي كـان يواجـه فيهـا جنـراالت اجلـيش الفرنـيس 
ًخالل فرتة االنتداب, وأجابه برفض قاطع ملا جاء يف نص اخلطاب, مشريا إىل عدم أحقية 

, ولعلـه كـان يقـصد »خماتري القـرى«: الضباط يف التدخل بشؤون احلكم والترصف كأهنم
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تهجتهـا فرنـسا يف اسـتخدام أبنـاء جبـل األنـصارية وجبـل العـرب بذلك السياسة التـي ان
وريف السلمية ضد السلطة املركزية يف دمشق, فقد كان هـذا العنـرص هـو الـسمة البـارزة 

سـامي : للموقعني عىل نص اخلطاب, فباإلضافة إىل حسني الزعيم كان من أبرز املـوقعني
عـت خانكـان وحممـد صـفا وآرام احلناوي وفوزي سلو وأديب الشيشكيل وأنور بنود ورف

كره موكيان وهبيج كالس وعمر خان متر وحممود بنيان وباصـيل صـوايا ومـصطفى كـامل 
املالكي وحممود شوكت وأغلبهم من ضباط األقليات من الرشكس واألكـراد والنـصارى 
والعلــويني الــذين كــانوا ضــمن القــوات اخلاصــة يف عهــد االنتــداب الفرنــيس, وقــد تــم 

 أسس طائفيـة وخـضعوا لرتبيـة فرنـسية هتـدف يف أساسـها إىل إثـارة احلقـد اختيارهم عىل
والكراهية ضد رموز احلركـة الوطنيـة وتـشجيع النزعـات االنفـصالية يف مواجهـة احلكـم 

 .املركزي
لقد كان خطاب ضباط اجليش نكسة كبرية يف مسرية احلكم املـدين يف سـورية, وكـان 

 . ولكن دون سلطة فرنسية...بمثابة العودة إىل مرحلة االنتداب 
 .لقد نجحت فرنسا يف إثبات وجودها حتى بعد اجلالء

ويف كل األحوال فإن القوتيل كان يدرك خطورة ما آلـت إليـه األمـور يف سـورية عـىل 
 التي »بالوالء التام والثقة العمياء«الصعيدين السيايس والعسكري, ومل يكن يبدي قناعته 

ًطاب, حيث تم نقلـه خمفـورا يف منتـصف ليلـة الثالثـني تعهد هبا ضباط اجليش يف نص اخل
من مارس إىل املستشفى العسكري ليقبع حتت احلجز بينام نقل رئيس وزرائه وكبار رجـال 

 . احلكم يف سورية إىل السجن خمفورين
ــد عــن روح  ــدة كــل البع ــت بعي ــسوري كان ــة اجلــيش ال وجتــدر اإلشــارة إىل أن حال

 بية املجندين مـن األميـني, ومل تبـذل الـسلطات الفرنـسيةاملسؤولية واالنضباط, وكان غال
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هم بل كانوا يعانون من نقص املؤن والتـسلح, كـام كانـت ًجهدا يذكر يف تدريبهم أو جتهيز
 .السلطة االنتدابية تغذي فيهم مشاعر الضغينة جتاه احلكم الوطني يف دمشق
ء املجنـدين يف وبغض النظر عن قيام احلكم الوطني باسـتيعاب عـدد كبـري مـن هـؤال

اجليش السوري عقب االستقالل, فإن جهود احلكومات السورية املتعاقبة خالل املرحلـة 
ً فــشلت فــشال ذريعــا يف حتقيــق والء هــذه الفئــة إىل القيــادة اجلديــدة, كــام ١٩٤٩−١٩٤٦ ً

فقــد أظهــرت التحقيقــات التــي أجرهتــا . عجــزت عــن حتــسني وضــعية اجلــيش وحتديثــه
هــة, واللجنــة املكلفــة يف املجلــس الــوطني بــالتحقيق يف شــؤون احلكومــة الــسورية مــن ج

 من جهة أخرى, عن حالة مرتدية من االنقسام الداخيل بـني الـضباط, ١٩٤٩اجليش سنة 
باإلضافة إىل ضعف التجهيز والتسليح, واستنتجت بأن قرار إقحام اجليش يف حرب سنة 

 جـسد املؤسـسة العـسكرية ً مع اليهود كان خطأ فادحا كشف عن ثغرات كبـرية يف١٩٤٨
 . آنذاك

وقد تعرض عدد من الضباط السوريني يف مـذكراهتم للحـديث عـن تـدهور أوضـاع 
اجليش خالل السنوات التي أعقبت االستقالل, فباإلضافة إىل الظواهر السلبية التي سبق 
ذكرهـا كتفـيش الطائفيـة وانعــدام الـوالء وسـوء التجهيـز, حتــدثت املـذكرات عـن انتــشار 

د وإدمان رشب اخلمر لدى أغلب الضباط, حيث حتدث الضابط أمحد عبـد الكـريم الفسا
 )١(,الفلـسطينية−يف مذكراته عن تفيش رشب اخلمر بني ضـباط القيـادة يف اجلبهـة الـسورية

كام ذكر الضابط حممد معروف عن نفسه بأنه كان من مرتادي النوادي الليليـة وكـان يكثـر 

                                 
 . , مصدر سابق)١٩٩٤( أمحد عبد الكريم )١(
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 )١(.يشكيلمن رشب اخلمر مع صديقه أديب الش
ويبدو أن فضائح ضباط اجليش السوري يف املالهي كانت شائعة آنـذاك حيـث تـردد 

 عـن وجـود خـالف بـني شـقيقه ١٩٤٨احلديث أثناء التحقيق مـع الـرشابايت بعـد هزيمـة 
مصطفى الرشابايت واثنني مـن كبـار ضـباط اجلـيش الـسوري عـىل نادلـة يف أحـد النـوادي 

ع تصادم بني الـضابطني وشـقيق وزيـر الـدفاع, فتـدخلت الليلية بدمشق, مما أدى إىل وقو
الرشطة املدنية وساقت الضابطني املخمـورين إىل املخفـر حيـث أهينـا وقـضيا الليـل فيـه, 
واعتربت القيادة العسكرية ذلك إهانة لكرامة اجليش السوري الذي كـان خيـوض معركـة 

 )٢(.حترير فلسطني آنذاك
ذهــب بــصحبة بعــض الــضباط إىل النــادي ويف مناســبة أخــرى يتــذكر معــروف بأنــه 

 ااألرثوذكيس يوم افتتاحه بالالذقية, وملا رفض مدير النادي تقديم البرية هلـم ألهنـم ليـسو
أعضاء منتسبني, قام معروف بإخراج مسدسه ووضعه عىل الطاولة وهدد باسـتخدامه إن 

 وقـد  الـسالح,مل يستجب لطلبه, فاضطر النادل إىل تقديم زجاجتني من البرية حتت هتديد
قذفت إحـداها عـىل مكـان الـرقص فأحـدثت « :وصف الضابط معروف ردة فعله بقوله 

ًدويا كبريا لدى حتطمها, ثم رميت الثانية فوق البار مما دفع باحلـضور للهـرب مـن النـادي  ً
 . »ومغادرته

 عدم تقديم البـرية لـه إهانـة يعدوالغريب يف هذه القصة هو أن الضابط معروف كان 
إهانـة لـرشف البـزة «: ًة اجليش السوري وبأن عمله كان مـرشوعا ألنـه اعتـرب ذلـكلكرام

                                 
 .٥٩−٥٨ص . , مصدر سابق, ص)٢٠٠٣( معروف )١(
  .٩٧املصدر السابق, ص   )٢(
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١٤١ 

 !»ًالعسكرية وبأنني قمت بام قمت به دفاعا عن كرامة اجليش وضباطه
واألغرب من ذلك هو موقف رئيس معروف, والذي كـان يف الوقـت نفـسه صـديقه 

الذقيـة وقـال بأنـه املدمن أديب الشيـشكيل الذيـدافع عـن موقـف صـاحبه, أمـام حمـافظ ال
ًســيطلب وســاما ملعــروف عــىل مــا قــام بــه يف النــادي األرثوذكــيس غــضبا لكرامــة اجلــيش  ً

 )١(.السوري
ــا هــي  ــراقص واملالهــي? وم ــضباط يف امل ــن ال ــنمط م ــذا ال ــق ه ــامذا عــسى أن حيق ف

 ?١٩٤٨االنتصارات التي كان سيحققها يف مواجهة العصابات اليهودية سنة 
ًنموذجا للرتبية الفرنسية التي ) ديث عن نفسه يف مذكراتهلدى احل(لقد قدم معروف 

ًنشأ عليها ضباط اجليش السوري, حيـث كـان خـالل فـرتة االسـتقالل مـدمنا عـىل رشب 
اخلمر, ثـم أدمـن يف املرحلـة التاليـة عـىل االنقالبـات العـسكرية ضـد الـسلطة املركزيـة يف 

د عـن سـورية عقـب انقـالب دمشق, فأسـهم يف انقـاليب الـزعيم واحلنـاوي, وعنـدما أبعـ
الشيشكيل أخذ يتعاون مع االستخبارات العراقية للتحضري النقالب عـسكري جديـد يف 
ســورية, بالتعــاون مــع زميليــه حممــد صــفا وغــسان جديــد وغــريهم مــن ضــباط مرحلــة 

 . االنتداب الذين انضموا إىل اجليش السوري بعد رحيل الفرنسيني

                                 
 .٧٣−٧٢ص .  املصدر السابق, ص)١(
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   العسكر حكم: الفرنسي اإلرث

)١٩٥٤−١٩٤٩( 
 

 مخـسة ١٩٥٤ وحتـى ١٩٤٩شهدت سـورية خـالل الـسنوات اخلمـسة املمتـدة منـذ 
 الـذي ١٩٤٩ مارس, من العـام ٣٠انقالبات عسكرية, افتتحها الزعيم حسني الزعيم يف 

 ديـسمرب, ومل تكـد هتـدأ األوضـاع حتـى قـام ١٩ أغـسطس و١٤شهد انقالبني آخرين يف 
, ثـم سـقط نظامـه بعـد ذلـك بأقـل مـن ١٩٥١الشيشكيل بانقالبه الثـاين يف نـوفمرب أديب 

 . ١٩٥٤ثالث سنوات يف انقالب خامس وقع يف شهر فرباير عام 
وقد أدت هذه االنقالبات إىل شـل حركـة املؤسـسات الدسـتورية وتعطيـل احلريـات 

ــزة  ــز دور أجه ــالم وتعزي ــزة اإلع ــصحف وأجه ــىل ال ــة ع ــرض الرقاب ــة وف ــن العام األم
ويف هذه األثناء أقدم ثالثة من رؤساء أركان اجليش الـسوري عـىل تـويل . واالستخبارات

سائر السلطات الترشيعية والتنفيذية وتبوء رئاسة اجلمهورية ورئاسة احلكومة, فانتـرشت 
الفوىض جـراء تعطـل احليـاة الـسياسية, وبـرزت ظـاهرة االغتيـاالت والتـصفيات داخـل 

 . نام أصبحت وزارات احلكومة ألعوبة بيد قادة اجليشاملؤسسة العسكرية, بي
 , آثـار١٩٥٤−١٩٤٩ية خالل الفرتة لقد كان لسلسلة االنقالبات التي شهدهتا سور

مدمرة عىل احلياة املدنية والـسياسية, فقـد فتحـت هـذه االنقالبـات شـهية ضـباط اجلـيش 
 مـن أهـم سـامت عقـد لتويل مقاليـد الـسلطة, وأصـبح التنـازع فـيام بيـنهم لتـويل املناصـب

 . اخلمسينيات من القرن العرشين
أما عىل الصعيد اخلارجي فقد هرعـت القـوى اإلقليميـة والدوليـة إىل االسـتفادة مـن 
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حالة الفوىض وانعـدام االسـتقرار يف الـداخل الـسوري, حيـث بـادر اجلـريان اهلاشـميون 
دعــم , عــن طريــق »اهلــالل اخلــصيب« ووحــدة »ســورية الكــربى«لتحقيــق طموحــات 

املـرصي −مؤيدهيم داخل املؤسسات العسكرية واملدنية يف سورية, وقام املحور السعودي
بجهــود موازيــة للحــد مــن طموحــات منافــسيهم يف الــشام, ومل تبخــل ســفارات كــل مــن 
أمريكا وبريطانيا وفرنسا بـام متلكـه مـن معلومـات اسـتخباراتية وتـسهيالت فنيـة لـصالح 

 . تقتضيه مصالح هذه الدولضباط اجليش املتنازعني وفق ما 
لقد أدت هذه االنقالبات إىل غرق سورية يف دوامة من املؤامرات التي كانت حتركهـا 
ــان أن  ــصف اخلمــسينيات أصــبح واضــحا للعي ــول منت ــة, وبحل ــة وخارجي ًأطــراف حملي

أن الكيان اجلمهوري أصبح غري قابـل رية قد فقدت السيطرة عىل نفسها واملؤسسة العسك
ومل يبــق للقيــادة العــسكرية خيــار آخــر ســوى اهلــروب نحــو األمــام والــدفع لالســتمرار, 

 .بصورة حثيثة نحو إعالن الوحدة مع مرص
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  ١٩٤٩ مارس ٣٠ انقالب

 

, مـن أهـم احلركـات ١٩٤٩ مـارس ٣٠ االنقالب الذي وقـع يف سـورية بتـاريخ يعد
 يف شـؤون االنقالبية يف تاريخ الرشق األوسط احلديث, فقـد فـتح البـاب لتـدخل اجلـيش
 . السياسة واحلكم من خالل سلسلة انقالبات وقعت خالل فرتة اخلمسينيات

 ترك رتالن عـسكريان مـواقعهام ١٩٤٩ مارس ٣٠ففي الساعة الثانية من صباح يوم 
وكـان الرتــل األول بقيـادة العقيــد . يف اجلبهـة الـسورية الفلــسطينية ودخـال مدينــة دمـشق

فكان بقيادة املقدم حممود شوكت يعاونه النقيـب بكـري أديب الشيشكيل, أما الرتل الثاين 
قوطرش, وكان رئيس األركان العامة حسني الزعيم بانتظارمها عند ربوة دمـشق إلعطـاء 
األوامر بتنفيذ خطـة االنقـالب, حيـث زحفـت قـوات اجلـيش إىل مدينـة دمـشق وقامـت 

رسـلت جمموعـة ُنـاء أويف هـذه األث. باحتالل األماكن االسرتاتيجية يف العاصمة الـسورية
فرق بقيادة كل من إبراهيم احلسيني وهـاين الـصلح وعبـد الغنـي قنـوت العتقـال رئـيس 

 .اجلمهورية ورئيس الوزراء وعدد من كبار السياسيني
 عـىل اإلطاحـة ٍجممعة فإن قيادة اجليش كانت شبه )١(وباستثناء عدد قليل من الضباط,

لتـي كـان يرأسـها خالـد العظـم, وقـد ظهـر برئيس اجلمهورية شكري القوتيل واحلكومة ا
العنرص الكردي بصورة واضـحة يف قيـادة اجلـيش حيـث كـان عـدد الـضباط مـن أصـول 

                                 
سهيل العشى, طالب الداغـستاين وتوفيـق :  كان من أبرز الضباط الذين بقوا عىل والئهم لرئيس اجلمهورية)١(

 .شاتيال
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 كـام بـرز العنـرص املـسيحي )١(ًكردية يزيد عن عرشين ضابطا منهم مخسة يف القيادة العامة,
 . بصورة واضحة, حيث كان هبيج كالس من أهم املدبرين خلطة االنقالب

 
 ضباط املشاركني يف انقالب الزعيمكبار ال

 االنتامء الضابط
 كردي سامي احلناوي
 رشكيس له أصول كردية من جهة والدته أديب الشيشكيل
 كردي حممود شوكت
 كردي بكري قوطرش
 مسيحي آرام كره موكيان

 مسيحي هبيج كالس
 مسيحي باصيل صوايا
 مسيحي من لبنان أنطون بستاين
 رشكيس رفعت خانكان

 علوي عزيز عبد الكريم

                                 
م حـسني ً تردد احلديث يف تلك الفرتة عن قيام دولة كرديـة يف سـورية تعريـضا بمنفـذي االنقـالب; فـالزعي)١(

الزعيم ورئيس وزرائه حسني الربازي وكذلك املقدم حممود شوكت والنقيب بكري قوطرش كانوا مجيعهم مـن 
أصول كردية, كام أشيع بأن السبب يف تأييد العقيد أديب الشيشكيل لالنقالب هو أصوله الكردية مـن جهـة أمـه 

كره الضابط األرمني ألبري كيالجيان بأن الـزعيم وقد دعم هذه األقاويل ما ذ. التي تنتمي ألرسة الربازي يف محاة
استدعاه عقب االنقالب وكلفه بانتقاء حرس خاص بالرئاسة من عنارص غري عربية كاألكراد والرشكس, وقال 

, مــصدر ســابق, .)ت.د(الــسامن . "وإن اســتطعت أن ال يكــون بيــنهم مــن يــتكلم العربيــة فــذلك أفــضل": لــه
 .٣٣١, و٣٢١ص .ص
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 شيعي من لبنان حممد صفا
 فلسطيني من عكا إبراهيم احلسيني

 
وقد سارت خطـة االنقـالب بـسالسة ودون أي إراقـة للـدماء, فـتم احتجـاز رئـيس 
اجلمهورية يف املستشفى العسكري, بينام زج برئيس الـوزراء وبعـض أعـضاء حكومتـه يف 

 املجلس النيايب, وتزامن ذلك مع صـدور الـبالغ سجن املزة العسكري, كام أعلن عن حل
 .لتربير عملية االنقالب) ١(رقم 

 :١٩٤٩ مارس ٣٠, الذي وزع عقب انقالب )١(نص البالغ رقم 
اليوم فتحت صفحة جديدة يف حياة الـشعب العـريب يف سـورية, «

وطويـــت صـــفحات, فتحـــت صـــفحة جميـــدة لتـــسجيل البطـــوالت 
ذل والعـار, لقـد رأى اجلـيش واألجماد, وطويت صـفحات مـألى بالـ

السوري الباسل ما آلت إليه حالة البالد من فوىض واستئامر وخذالن 
ًووجد العهد احلارض مليئا باملساوئ واملخازي, من خيانـات ورسقـة, 
ومن قضاء عىل احلريات الديمقراطية إىل خمالفـة للدسـتور والقـوانني, 

 متـسارعة نحـو لقد رأى اجليش كل ذلك وأيقن أن األمة تسري بخطى
املوت والفناء, فأبت عليه وطنيته وكرامته أن يقف مكتـوف األيـدي, 
وأبت عىل أبنائه نفوسهم النبيلـة أن يرضـوا بالـذل والعبوديـة والفنـاء 

فصمم عىل أن يقـف هـذا . ًمصريا ألمة عظيمة كتب هلا املجد واخللود
هـذه املوقف الرشيف, ويتـدخل ليعيـد األمـور إىل نـصاهبا وليعيـد إىل 

األمة رشفها وكرامتها وحريتها, أقدم اجليش الباسل عىل هذه احلركـة 



  

  
  

+ +

   اجليش والسياسة يف سوريا

١٥٠ 

ًبنفوس ملؤها اإليامن والتضحية فسجل نرصا للحريـة عـىل العبوديـة, 
ًوللرشف عىل الذل, أقدم اجليش فهز للمعـايل مهـام توشـك أن هتمـل, 
ًوذكر باملجد نفوسـا تكـاد أن تنـسى, وأضـاف اسـم سـورية إىل أسـامء 

إن الـشعب . ي روت من دمائها أصول احلرية والديمقراطيـةاألمم الت
العريب يف سورية عرب أصدق تعبري عن إخالصه جليـشه الباسـل الـذي 
أنقذه من اهلاوية وأعاد إليـه حقـه الـسليب, والـشعب الـسوري الـذي 
أدرك بــسائق وطنيتــه ووعيــه فظاعــة الكارثــة التــي جرتــه إليهــا الفئــة 

يشه الباسل, يقف اليوم مـن هـذا اجلـيش احلاكمة, والتي أنقذه منها ج
اليـوم شـقت . موقف اإلعجاب بالبطولـة احلقـة واإلخـالص الـربيء

ًالطريق أمام الشعب العريب يف سورية للسري قـدما إىل األمـام يف سـبيل 
 .»حتقيق رسالته اخلالدة

ًوبعيدا عن التعابري اإلنشائية واجلمل املنمقة, أصدرت رئاسة األركان بيانات أخـرى 
أشد هلجة تعلن فرض حظر التجول, وهتدد من حيمل السالح باإلعدام, وحتـذر كـل مـن 

 . تسول له نفسه اإلخالل باألمن بأشد العواقب
 حسني الزعيم

 

وبالرغم من أن االنقالب قد تم التخطيط له وتنفيذه مـن قبـل جمموعـة مـن الـضباط 
ن رئيس األركان اسـتطاع أن الذين خدموا حتت إمرة الفرنسيني يف مرحلة االنتداب, إال أ

يرسق األضواء منهم برسعة خاطفة, فتوىل مهام رئاسة جملس الـوزراء ووزاريت الداخليـة 
وقد اتـسمت شخـصية حـسني الـزعيم بطمـوح ال حـدود لـه منـذ أن انـضم إىل . والدفاع
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ع  وبالرغم من أنـه وقـ)١(اجليش العثامين برتبة مالزم أول وشارك يف احلرب العاملية األوىل,
, إال أنه سارع فور إطالق رساحه يف هنايـة احلـرب ١٩١٧يف األرس بيد قوات احللفاء سنة 

ولـدى اهنيـار احلكـم الفيـصيل . لالنضامم إىل اجليش العريب حتت قيادة فيصل بـن احلـسني
التحق الزعيم بالكلية العـسكرية يف محـص, وبعـد خترجـه منهـا خـدم يف خمتلـف قطعـات 

ــة رئــيس عــام اجلــيش الفرنــيس يف ســورية, ــة مقــدم عــام ١٩٢٨ ورقــي إىل رتب , وإىل رتب
ويف أثنـاء احلـرب العامليـة الثانيـة انـضم الـزعيم إىل . ١٩٤١, ثم إىل رتبة عقيد عام ١٩٣٤

, فوقـع يف ١٩٤١قوات حكومـة فيـيش وحـارب الـديغوليني عنـدما دخلـوا سـورية سـنة 
سنتني وثالثة أشـهر األرس وحكم عليه بالسجن عرش سنوات, وبعد أن أمىض يف السجن 

 ١٩٤٥أطلــق رساحــه فبــادر إىل طلــب التقــدم بااللتحــاق بــاجليش الــسوري مــرتني عــام 
 فلم جيب إىل طلبه, ثم أعـاده القـوتيل بتوصـية مـن أمـني قـرصه حمـسن الـربازي, ١٩٤٦و

حيث ترقى بصورة رسيعة من قائد فرقة يف ديـر الـزور, ليتـسلم منـصب رئـيس املحكمـة 
ً عني مديرا عاما للرشطة واألمن العام يف سـورية, ولـدى اسـتقالة العسكرية يف حلب, ثم ً

 . ١٩٤٨رئيس األركان عبد اهللا عطفة أسندت إليه رئاسة أركان اجليش السوري سنة 
كان حسني الزعيم جيمع يف شخصيته املتناقضات, فقد خدم يف اجلـيش العـثامين, ثـم 

بعد ذلك إىل اجليش السوري عقب يف اجليش العريب, ثم التحق بخدمة الفرنسيني وانضم 
ًاالستقالل, ونتيجة هلذه التنشئة العسكرية متعددة االنتامءات, فـإن الـزعيم مل يكـن مؤمنـا 
ًبــأي أفكــار معينــة أو فكــر إيــديولوجي ســواء كــان قوميــا أو وطنيــا, ولكنــه كــان شــديد  ً
ــستعمرات  ــراالت امل ــاتورك, وكأحــد جن ــالزعيم الرتكــي مــصطفى كــامل أت اإلعجــاب ب

                                 
ً وتلقى علومه االبتدائية فيهـا, وكـان والـده مفتيـا يف اجلـيش ١٨٨٩لزعيم يف مدينة حلب سنة ولد حسني ا) ١(

 .العثامين, واستشهد يف احلرب العاملية األوىل
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 بمظاهر العظمة واألهبة, حيث كان يقلد جنراالت األملان فيـستخدم ًالفرنسية كان مفتونا
  )١(.املونوكول, ثم أصبح حيمل عصا املارشالية بعد االنقالب

 حــسني الــزعيم مبــارشة إىل ســدة رئاســة ١٩٤٩ مــارس ٣٠وقــد محــل انقــالب 
ــسورية, حيــث فــوجئ بــرسعة تقبــل االنقــالب عــىل الــصعي ــة ال ــداخيل اجلمهوري دين ال

وبـادر أكثـر مـن . ًواخلارجي, فسارت املظاهرات يف املدن السورية تأييدا للحكـم اجلديـد
كـام قابـل العديـد مـن كبـار . ًسبعني نائبا يف املجلس الـوطني بـإعالن تأييـدهم لالنقـالب

الساسة السوريني االنقالب بالرتحيب, وانعكس ذلك يف استجابة الكثري منهم إىل دعـوة 
ركان للتباحث يف تشكيل حكومـة جديـدة, وكـان عـىل رأس املـستجيبني لتلـك رئاسة األ
ناظم القديس ومعـروف الـدواليبي وأكـرم احلـوراين وعـادل أرسـالن, ويف هـذه : الدعوة

ًاألثناء كان الزعيم الوطني فارس اخلـوري يبـذل جهـودا كبـرية حلمـل رئـيس اجلمهوريـة 
بريـل, وتزامنـت أًميا يف الـسابع مـن شـهر شكري القوتيل عىل االستقالة, التي أعلنت رس
 . مع إعالن استقالة احلكومة وحل املجلس النيايب

  موقف القوى اإلقليمية من االنقالب
  

أما عىل الصعيد اإلقليمي فقد بادرت كل من مرص والعراق وتركيا واململكة العربيـة 
االنتخابــات وبعــد يــوم واحــد مــن إعــالن نتــائج . الــسعودية بــاالعرتاف بالعهــد اجلديــد

اعرتفت كل من بريطانيا وفرنـسا  )٢(,الشعبية العامة يف السادس والعرشين من شهر أبريل

                                 
  .٣١٨−٣١٧ص ., مصدر سابق, ص.)ت.د(, والسامن ١/٩٣٣, مصدر سابق, )٢٠٠٠(احلوراين   )١(

ً صوتا أدىل هبا املقرتعون, وكانـت نـسبة الـذين ٧٣٠.٧٣١ً صوتا من جمموع ٧٢٦.١١٦ حصل الزعيم عىل )٢(
 .١٤٢, مصدر سابق, ص )١٩٦٩(توري .  باملائة من جمموع املقرتعني٩٩.٥٣ًانتخبوه رئيسا للجمهورية 



  

+ +
+ +

+ +

   حكم العسكر : اإلرث الفرنيس 

١٥٣ 

 .والواليات املتحدة األمريكية بحكومة الزعيم
ن الزعيم حكمه عىل الصعيدين املحيل والدويل, أعلن ترقية نفسه إىل رتبـة َّوعندما أم

ل رئــيس اجلمهوريــة أعــىل رتبــة مــشري ألن قــانون اجلــيش الــذي وضــعه يقــيض بــأن حيمــ
عــسكرية, ويف اليــوم ذاتــه اســتقالت احلكومــة الــسابقة وكلــف الــدكتور حمــسن الــربازي 

 .ًبتشكيل حكومة جديدة عني فيها اللواء عبد اهللا عطفة وزيرا للدفاع
ًوقــد وجــد الــزعيم نفــسه مــدينا للقــوى اإلقليميــة التــي بــادرت بدعمــه, حيــث قــام 

ديم معونــة ماليــة لــسورية رشيطــة أن يــصون الــزعيم احلكــم الــسعوديون واملــرصيون بتقــ
وقامت الوفود املرصية والسورية بتبادل الزيارات, وأدى ذلـك إىل . اجلمهوري يف سورية

تدهور العالقات بني سورية والعراق مما أفقد الزعيم تأييد الكثري من العنارص الوحدويـة 
 .اخل اجليشًالشابة التي كانت تشكل فريقا من أبرز مؤيديه د

وللتعبري عن امتنانه مـن موقـف القـوى الدوليـة الرئيـسة قـام الـزعيم بإثبـات حـسن 
نواياه جتاهها, فقام بتوقيع اتفاقيـة متديـد خـط األنابيـب مـع رشكـة نفـط العـراق إلرضـاء 
بريطانيا, ثم وقع اتفاقية النقد املعلقة مع فرنسا, وبـادر بالتـصديق عـىل معاهـدة التـابالين 

  )١(. إلرضاء األمريكان١٩٤٩ مايو ١٦لجدل يف املثرية ل

                                 
 ضاعفت رشكـة أرامكـو إنتاجهـا مـن الـنفط خـالل سـنوات احلـرب, ممـا دفـع باحلكومـة األمريكيـة لـدعم )١(

 تـم ١٩٤٥ظهران إىل البحر املتوسط عرب سـورية ولبنـان, ويف شـهر يوليـو مرشوع إنشاء خط أنابيب يمتد من ال
 Tap(وأصـبح يرمـز هلـا باسـم رشكـة ) Trans-Arabian Pipeline Company(تأسيس رشكة باسـم 

line ( إبـرام معاهـدة مـع أمريكـا, ووقـف املجلـس ١٩٤٨وقد عارض الرأي العام يف سورية عقب حرب عام 
عاهــدة يف الوقـت الــذي كانــت تــضغط فيــه حكـومتي مــردم والعظــم إلقــرار هــذه الـوطني بحــزم دون توقيــع امل

 . املعاهدة دون طائل
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ويف الوقت نفسه بدأ الزعيم يف مفاوضات رسية مع اليهود أسفرت عن توقيـع هدنـة 
يف شهر يوليو, أخلت سورية بموجبها مـستعمرة مـشامر هـايردن ومـا حوهلـا, وأصـبحت 

وهنـأ وزيـر . املنطقة املحيطة بخط اهلدنة جمردة من الـسالح حتـت إرشاف املراقبـة الدوليـة
اخلارجية األمريكي دين آتشيسون سورية وإرسائيل بتوقيع اهلدنة الدائمة بينهام, وترددت 
شــائعات عــن وقــوع اتــصال بــني حــسني الــزعيم وبــني وزيــر خارجيــة إرسائيــل مــويش 

 . شاريت
ولإلمعان يف كسب ود أقطاب املعسكر الرأساميل, بادر الزعيم بشن محلة ضد احلزب 

رية, فأعلن يف الرابع من شهر إبريل عـن اعتقـال أكثـر مـن مائـة ومخـسني الشيوعي يف سو
ــشيوعي, ويف غــضون أســبوع مــن تارخيــه أشــارت تقــارير  ــانتامئهم للحــزب ال ًمــشتبها ب
املفوضية األمريكيـة إىل أن عـدد املعتقلـني مـن املـشتبه بـانتامئهم إىل احلـزب الـشيوعي قـد 

وأدت هذه اإلجراءات إىل  )١(.لتجاء إىل لبنانجتاوز األربعامئة, واضطرت قيادة احلزب لال
حتقيق تقارب مع احلكومة األمريكية إىل درجة دفعت الكثـري مـن املـراقبني للتـساؤل عـن 

 . مدى العالقة بني االستخبارات األمريكية والنظام االنقاليب اجلديد
  الدور األمريكي

الزعيم, وذلك كجزء من يعود االهتامم األمريكي بسورية إىل مرحلة سابقة النقالب 
اهتامم اخلارجية األمريكية بالضلوع يف دور رئيس يف الرشق األوسط منذ انقضاء احلـرب 
العاملية الثانية, وظهـر ذلـك االهـتامم يف تقريـر أعـده الـوزير األمريكـي املفـوض يف لبنـان 

, حتـدث فيــه عـن أمهيـة الوجـود األمريكــي يف ١٩٤٥جـورج وادزورث يف ديـسمرب سـنة 

                                 
(1) NARA. G 84,CF 350, Joint WEEKAs, 8 and 15 April 1949. 
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 )١(:ق األوسط, بقولهالرش
لــدينا التــزام أخالقــي بــأن نتــوىل القيــادة يف الــرشق األدنــى, «

وللمحافظــة عــىل هــذا االلتــزام ينبغــي أن نلعــب اللعبــة الــسياسية مــع 
أن نقـوم هبـذا الـدور ) كام قـال روزفيلـت(القوى الرئيسة, وال يمكننا 

نـه من خالل انتقاد اآلخرين ونحن جالسون يف البيـت األبـيض, كـام أ
ال يمكننا الوقوف بسلبية جتاه تطور األحداث, ألن ذلـك سـيؤدي إىل 
فقدان موقعنا الريـادي لـصالح اآلخـرين ويف هـذه احلالـة سـنفقد ثقـة 
العرب بنا, إذ أنه ال يزال هناك ختوف لـدى العـرب مـن توجـه الـرأي 
ــة التــي ســتدفع  العــام يف الواليــات املتحــدة نحــو تبنــي سياســة العزل

ًريكية للتخيل عن التزاماهتـا جتـاه الـرشق األوسـط متامـا باحلكومة األم
 .»كام حصل بعد احلرب املاضية

لقد كانت األوضاع العامة يف سورية بصورة خاصة مهيأة لتقبـل الوجـود األمريكـي 
ــد مــن أعــضاء  ــسوري شــكري القــوتيل ووف ــرئيس ال ــاء مجــع بــني ال يف املنطقــة, ففــي لق

 : , أوضح القوتيل بأنه١٩٤٥ة الكونجرس األمريكي يف شهر أكتوبر سن
ــضل صــيغ « ــورية يف الوصــول إىل أف ــة ترغــب س ــد دول ال توج

 . »التعاون معها أكثر من الواليات املتحدة
وأضــاف بــأن ســورية تنظــر إىل أمريكــا بعــني األمــل لتقــديم الــدعم الــذي ال يمكــن 

ني بـسبب احلصول عليه من فرنسا بسبب العالقات غـري الوديـة بيـنهام, وال مـن الربيطـاني

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.00/3-646 
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ــة مــع الفرنــسيني, وبــأن ســورية تفــضل يف مجيــع األحــوال التعــاون مــع  عالقــاهتم القوي
 )١(.األمريكيني

وقد ازدادت رغبة اإلدارة األمريكية لالنخراط يف الشؤون الداخليـة للـدول العربيـة 
إثر خطـاب الـسفري الربيطـاين اللـورد إينفريتـشابل املوجـه إىل وزيـر اخلارجيـة األمريكـي 

, والذي قال فيه بأن بريطانيا مل تعد قادرة عىل حتمل مـسؤولياهتا ١٩٤٧ فرباير ٢١خ بتاري
ودفـع هـذا التـرصيح بـاإلدارة األمريكيـة . األمنية يف اليونان وتركيا ضد اخلطر الـشيوعي

ألخذ زمام املبادرة من القوى االسـتعامرية التقليديـة والتـدخل املبـارش يف شـؤون الـرشق 
 .األوسط

سة األمريكية فـشلت يف اسـتقطاب تأييـد الـشارع العـريب بـسبب دعمهـا ولكن السيا
املطلق لقيام الكيان الصهيوين, وخاصة يف سورية التي شـهدت مـدهنا الرئيـسة قيـام عـدة 

 ضد السياسة األمريكية املساندة لالستيطان اليهودي يف ١٩٤٧مظاهرات يف شهر نوفمرب 
 لعدم تدخل قوات الرشطة عنـدما اقـتحم فلسطني, فقد عرب أعضاء املفوضية عن ذهوهلم

كـام . )٢(املتظاهرون الغاضبون يف دمشق مبنى املفوضية وانتزعوا العلم األمريكـي ومزقـوه
تبنت جمموعة من األحزاب السياسية مرشوع مقاطعة مجيع البضائع املصنعة يف الواليـات 

 بقطـع العالقـة مـع املتحدة األمريكية, وهدد أحد كبار مسؤويل وزارة اخلارجيـة الـسورية
 )٣(.أمريكا يف حال قيامها برفع احلظر عن تصدير السالح إىل إرسائيل

وقد لقيـت هـذه التظـاهرات صـداها يف األوسـاط الـسياسية يف سـورية حيـث رصح 
                                 

(1) NARA. G. 59: 890D.00/10-345. 
(2) NARA. G. 59: 890D.00/11-3047. 
(3) NARA. G. 59: 890D.00/5-3148. 
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سرتحب بالتعاون االقتصادي بني البلدين «: رئيس اجلمهورية شكري القوتيل بأن سورية
, ومل ختـف املفوضـية شـعورها »رشوع تقـسيم فلـسطنييف حالة ختيل أمريكا عن تأييدها ملـ

باالمتعــاض مــن قيــام رئــيس اجلمهوريــة بــربط التعــاون التجــاري بــني البلــدين بالقــضية 
 )١(.الفلسطينية

أن أجهــزة احلكــم يف ســورية قــد بــدأت ح مــن الواضــح  أصــب١٩٤٩وبحلــول عــام  
 إرسائيل ضد العـرب, صالحمتارس سياسة الضغط عىل أمريكا لتعديل مواقفها املنحازة ل

أحد املسؤولني األمريكيني أن هيـدد بتحويـل مـرشوع التـابالين إىل دولـة جمـاورة, مما دفع 
وكان لذلك التهديد أثر بالغ يف إثارة قلق رئيس الوزراء السوري خالد العظم الـذي كـان 
حيــاول تــأخري عــرض املــرشوع عــىل الربملــان الــسوري لتفــادي التــصويت ضــده وبالتــايل 

 )٢(.ة إيرادات حمتملة يف حالة عدم إقرارهخسار
 الواليـات املتحـدة وتـأثري ذلـك عـىل وويف مقابل توتر العالقة بني احلكومة السورية 

التعــاون االقتــصادي بــني البلــدين, كانــت الــسفارة األمريكيــة تنــشط يف حمــاوالت حثيثــة 
ألمريكـي يف لكسب املؤسسة العسكرية إىل صاحلها يف ذلك اخلالف, فقد حث املفـوض ا

دمشق كييل وزارة اخلارجية األمريكية, عىل القبول بابتعاث عـدد مـن الـضباط الـسوريني 
 : ًلتلقي التدريب العسكري يف أمريكا, قائال

إذا قبلنــا تــدريب ضــباط ســوريني يف أمريكــا فسنكــسب فرصــة «
زيادة عدد السوريني الذين يتبنون الطريقة األمريكية ويف ذلك خدمـة 

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.00/2-2748. 
(2) NARA. G. 59: 890D.00 (W)/3-449. 
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  )١(.»صاحلهم عىل السواءملصاحلنا وم
 :ويف الشهر نفسه وصلت بعثة عسكرية أمريكية إىل دمشق, مكونة من

 . امللحق العسكري األمريكي يف سورية الكولونيل ميتشل−
 . امللحق العسكري اجلوي الكولونيل جيانايت−
 . مساعد امللحق العسكري امليجور ميد−

 رحـب بقـدومهم ولكنـه اعتـذر عـن والتقت البعثة رئيس الوزراء خالد العظم الذي
عدم معرفته بالشؤون العسكرية, وأحاهلم إىل رئيس األركان حسني الـزعيم لالجـتامع بـه 

 ومـن )٢(.ملعرفة ما حيتاج إليه اجليش السوري والتنسيق معه لتوفري ما يمكن مـن متطلبـات
يكيني طرفه بادر حسني الـزعيم باسـتغالل هـذه الفرصـة لتوثيـق عالقتـه بالـضباط األمـر

ًالذين كانوا أكثر منه حرصا عىل إقامة عالقة وطيدة, ومل يكن من قبيـل املـصادفة أن تـورد 
الوثــائق األمريكيــة أســامء هــؤالء الــضباط يف مرحلــة مــا بعــد االنقــالب بــصورة متكــررة 
وخاصة منهم امليجور ميد الذي أصبح يتمتع بثقة الزعيم خالل األشهر الستة املتبقية مـن 

 .حياته
دفعت هذه املعطيات إىل االعتقـاد بـأن جهـاز االسـتخبارات املركزيـة األمريكيـة لقد 

− كانت وراء التخطيط النقالب الزعيم وتنفيذه, حيث تزامن تدهور العالقات السورية
, مع االهتامم األمريكي بضباط اجليش الـسوري, ١٩٤٩−١٩٤٧األمريكية خالل الفرتة 

 .ريكية يف الرشق األوسطوحماولة كسبهم بغرض دعم السياسة األم

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.00/2-1449. 
(2) NARA. G. 59: 890D.00/50-6563. 
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 ١٩٤٧وقــد دعــم هــذه النظريــة نائــب القنــصل األمريكــي يف ســورية مــا بــني عــامي 
, والذي رسد فيه الكثري من تفاصل العالقة »لعبة األمم«:  مايلز كوبالند يف كتابه١٩٤٩و

 )١(:بني االستخبارات األمريكية وقائد االنقالب حسني الزعيم, وكان من مجلة ما ذكره
, مـن إعـدادنا ١٩٤٩ مـارس ٣٠انقالب حسني الزعيم يف كان «

وختطيطنا, فقد قـام فريـق العمـل الـسيايس بـإدارة امليجـر ميـد بإنـشاء 
ًعالقات صداقة منتظمة مع حسني الزعيم الـذي كـان رئيـسا ألركـان 
اجليش السوري, ومن خالل هذه الصداقة أوحى امليجـر ميـد حلـسني 

ي واضـطلعنا نحـن يف الـسفارة الزعيم بفكرة القيـام بـانقالب عـسكر
بمهمة وضـع كامـل خطتـه وإثبـات كافـة التفـصيالت املعقـدة, إال أن 
حتركاتنا هذه مل تثر أكثر من شكوك عند الساسة السوريني, فقد كانـت 
كلها رسية ومتقنة الوضع والتخطيط وأثارت هذه الـشكوك فـيام بعـد 

جراء فــضول رجــال الــصحافة الغــربيني وبعــض البــاحثني فقــاموا بــإ
مقابالت مع من كان هلم ضلع يف العملية, كام قـاموا بفحـص الوثـائق 
التي هلا صلة باملوضوع, وكانت نتيجة ذلك أن اعرتفوا بصحة شكوك 
الــساسة الــسوريني ودقتهــا, ســوى أن االنقــالب حــافظ عــىل صــبغة 
سورية حمضة أمام أنظار العـامل اخلـارجي إىل أن بـدأت الـروائح تفـوح 

سن تتناقـل أن حـسني الـزعيم لـيس أكثـر مـن جمـرد منه وأخـذت األلـ
 . »صبي من صبيان األمريكان

                                 
  .٧٣, تعريب مروان اخلري, مكتبة الزيتونة, بريوت, ص لعبة األمم) ١٩٧٠(مايلز كوبالند   )١(
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وقد أدت هذه املادة إىل ترسـيخ الفكـرة القائلـة بـأن االسـتخبارات األمريكيـة كانـت 
وراء االنقالب, حيث قـدم كوبالنـد يف كتابـه الكثـري مـن التفاصـيل املتعلقـة بالنـشاطات 

ل املفوضـية األمريكيـة بدمـشق لإلعـداد النقـالب االستخباراتية التي كان يقوم هبـا داخـ
 .١٩٤٩مارس 

وقبل أن نحاول تقيص طبيعة العالقة بني االستخبارات األمريكية وانقـالب حـسني 
ــه  ــة «الــزعيم ال بــد مــن معرفــة مــدى دقــة املعلومــات التــي أوردهــا كوبالنــد يف كتاب لعب

ع يف املفوضية األمريكيـة  ويمكن مالحظة اطالع كوبالند عىل تفاصيل األوضا)١(,»األمم
ًبدمشق خالل فرتة االنقالب, فقد كان نقله لرأي الوزير املفوض كييل عـن الـزعيم دقيقـا 
للغاية, كام حتدث عن اللقـاء الـذي وقـع بـني الـزعيم وامليجـر سـتيفن ميـد مبـارشة عقـب 
 يف االنقالب, وهي معلومات تؤكدها الوثائق األمريكية, إال أن رواية ميد عن االنقـالب

جمملها غري دقيقـة وتعتورهـا الكثـري مـن التناقـضات واألخطـاء التـي تقـدح يف صـحتها; 
 للقيـام بمهمـة ١٩٤٧فيذكر كوبالند عىل سبيل املثال بأنـه كـان قـد أوفـد إىل دمـشق سـنة 

إقناع القوتيل وغريه بتحقيق املزيد من احلريات السياسية حتى تبدو الـبالد «: واحدة وهي
وال !  ولكنه عندما عجز عن حتقيق ذلـك اقتنـع بـرضورة االنقـالب)٢(,»ًاًأكثر حتررا وتقدم

يبذل كوبالند أي جهد إضايف لتفسري كيفية حتقيـق املزيـد مـن احلريـة والتقـدم عـن طريـق 
دعم انقالب عسكري يقـوم يف اليـوم األول باعتقـال رئـيس اجلمهوريـة ورئـيس الـوزراء 

ل احلياة السياسية واحلد من احلريات العامة وأعضاء احلكومة, ويأمر بحل الربملان وتعطي
 .وفرض الرقابة عىل الصحف وأجهزة اإلعالم

                                 
 .لعبة األمم, من كتاب ٧٧−٧٢ بصورة مقتضبة عن انقالب حسني الزعيم يف الصفحات  حتدث كوبالند)١(
  .٧٢املصدر السابق, ص   )٢(
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كام أن استعراض كوبالند ألحداث تلك الفرتة ال تعكس أي إملام بحقيقـة مـا جـرى 
آنذاك, حيث ال يبذل املـصنف أي جهـد لـرسد األحـداث وفـق نـسق حمـدد, بـالرغم مـن 

ية هي التي قامت بكل تفاصـيل عمليـة االنقـالب, إرصاره عىل أن االستخبارات األمريك
وال يذكر كوبالند أي تفسري لسقوط الزعيم الرسيع وعجز االستخبارات األمريكيـة عـن 

بالنــد بــل إن كو. إنقــاذ نظامهــا االنقــاليب الــذي صــنعته وخططــت لــه طــوال فــرتة ســنتني
ة منـزل ه بـأن أديـب الشيـشكيل هـو الـذي قـام بمحـارصئـًيرتكب خطأ فادحـا لـدى ادعا

حسني الزعيم وإلقاء القبض عليه ومن ثم إعدامه ودفنه يف املقربة الفرنسية, يف أغـسطس 
مع العلم بأن الـذي قـام هبـذه املهمـة هـو فـضل اهللا أبـو منـصور ولـيس  )١(,من نفس العام

 ختتلـف »أعاصـري دمـشق«الشيشكيل, وتفاصيل العملية كام أوردها أبـو منـصور يف كتابـه 
 .ه كوبالند يف لعبة األممًمتاما عام ذكر

إن احلقيقــة التــي اســتنتجها العديــد مــن املتتبعــني لكتابــات كوبالنــد هــي أن روايتــه 
النقالب الـزعيم حتتـوي عـىل القليـل مـن احلقـائق التـي يـصعب متييزهـا عـن الكثـري مـن 

 أعاد كوبالند احلديث عـن انقـالب الـزعيم »الالعب واللعبة« ففي كتابه اآلخر )٢(.اخليال
 حيـث ذكـر بـأن الـزعيم كـان )٣(,»لعبة األمم«كن بصورة خمتلفة, ومناقضة ملا أورده يف ول

هو املخطط الرئيس لالنقالب وبأن دور االستخبارات األمريكية قد انحرص يف مساعدته 

                                 
  .٧٦املصدر السابق, ص   )١(

(2) Rathmell, A. (1995) Secret War in the Middle East: the Covert Struggle 

for Syria 1949-1961. Tauris Academic studies, London and New York. P. 42.  
وقد حتدث كوبالند عن انقالب الزعيم . , دار احلمراء, بريوتالالعب واللعبة) ١٩٩٠(مايلز كوبالند  )٣(

  ."١٩٥٠−١٩٤٧جتربة يف سورية ": وما تاله يف فصل بعنوان



  

  
  

+ +

   اجليش والسياسة يف سوريا

١٦٢ 

ويغرق كوبالند يف روايته اجلديـدة باخليـال, حيـث يتحـدث . وتقديم النصح واملشورة له
سلحة النارية يف منزله مع االستخبارات الـسورية, ويتحـدث عن وقوع معارك ومهية باأل

عن استخدام الطـائرات العـسكرية األمريكيـة للقيـام بـرحالت جويـة بقـصد املتعـة التـي 
األسـتاذ «حتققت له بالفعل عنـدما قـام يف إحـداها بإلقـاء أسـتاذ اللغـة العربيـة باملفوضـية 

 عــودة األســتاذ إىل املفوضــية , باملظلــة يف وســط الــصحراء, حيــث اســتغرق طريــق»داود
ًأسبوعا كامال) وليس إىل منزله( ً ! 

 لــدى حديثـه عــن )١(,»ًمتامـا كــام يف األفـالم الـسينامئية«: إن اسـتخدام كوبالنـد عبــارة
ًلام سينيامئيا أكثر من حماولته لـرسد قـصة عطينا االنطباع بأنه كان يتصور فانقالب الزعيم ت ً

لرشق األوسط آنذاك, ففي روايته اجلديـدة يتحـدث أول وأهم انقالب عسكري وقع يف ا
كوبالند عن قيام الزعيم باستخدام اثنني من سكرتارية وزارة الدفاع لكتابة البيان اخلاص 

 مارس, ومن ثم حبسهام يف خزانتني يف مبنى الوزارة حتى اليوم الثـاين ٣٠باالنقالب ليلة 
ملاذا يـضطر رئـيس : نفسه بإحلاح هو والسؤال الذي يطرح )٢(.ًحفاظا عىل رسية االنقالب

األركــان إىل طباعــة بيــان االنقــالب يف مبنــى وزارة الــدفاع? وملــاذا يــستخدم ســكرتارية 
الوزارة التي سينقلب عليها خالل ساعات قليلة? وكيف كان بإمكانه املحافظة عىل رسية 

وإذا تتبعنا االنقالب إذا حبس موظفي وزارة الدفاع يف خزائنها وليس يف أي مكان آخر? 
ما كتبه كوبالند بعد ذلك حول كيفية قيام االستخبارات األمريكية بدس مادة مهلوسة يف 
رشاب الرئيس األندونييس سوكارنو, وكيف قـام خمـربو الوكالـة بتجـارب االتـصال بـني 

                                 
  .٨٠. املصدر السابق, ص  )١(

  . واللعبة, من كتاب الالعب٨٧−٧٧ :انظر روايته لتلك األحداث يف الصفحات )٢(
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سطنبول, فإن االنطباع الذي إك اخلارج عن احلس بني فريجينيا وشخصني بواسطة اإلدرا
ارئ هو أن كوبالند كان يقوم بمحاولة إعادة إخراج أحداث تلك الفـرتة يف يتولد عند الق

 . ً الذي جعله عنوانا لكتابيه»اللعب«تصوير سينيامئي ال خيلو من العبث أو 
ــضتني  ــه املتناق ــد يف روايتي ــده كوبالن ــذي اعتم ــي ال ــنمط العبث ــك ال ــن ذل ــدا ع ًوبعي

 الرجـوع إىل أوراق الـسفارة لالنقالب, يمكن احلصول عىل تـصور أكثـر دقـة مـن خـالل
 . األمريكية يف دمشق ووثائق اخلارجية األمريكية يف تلك الفرتة

ًوال بد من االعرتاف بأن الباحث قد بذل جهدا كبريا يف تقيص حقائق تلـك املرحلـة,  ً
وأصيب يف أول األمر بحالة من الذهول لكثرة الوثائق التي احتفظت احلكومة األمريكية 

 إتاحتهــا للبــاحثني, إال أن ذلــك مل يمنــع مــن الوصــول إىل العديــد مــن بــرسيتها, ومنعــت
احلقائق املهمة حول طبيعة الدور الذي لعبته االستخبارات األمريكية يف انقالب الزعيم, 

 : ويمكن تفصيل ذلك الدور يف النقاط التالية
ري يف كانت املفوضية األمريكية عىل علم مسبق بنية الزعيم القيام بـانقالب عـسك −أ
ً, فقـد أرسـل الـوزير املفـوض كـييل عـددا مـن التقـارير هبـذا اخلـصوص إىل وزارة سورية

أي قبل وقوع االنقـالب  (١٩٤٩ مارس ٣ ومنها تقريره املؤرخ يف )١(.اخلارجية األمريكية
والذي أشار فيه إىل قيام أعضاء البعثة العسكرية األمريكية بعقد لقـاء رسي ) بحوايل شهر

الذي تقدم بطلب معدات عسكرية وأفصح عن نواياه يف فرض ) الزعيم (مع قائد اجليش
 )٢(.السيطرة عىل البالد

                                 
امللخصات االستخباراتية األسبوعية التي كـان يـرشف عـىل إعـدادها كـل : كان األهم من بني هذه التقارير )١(

 .من ميتشل وميد, وتتضمن معلومات عن أهم األحداث السياسية واالقتصادية والعسكرية يف سورية
(2) NARA. G. 59: 890D.00(W)/3-1348. 
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 عقـدت البعثـة العـسكرية – أي يف السابع مـن شـهر مـارس −وبعد ذلك بأربعة أيام 
ًاجتامعا آخر مع الزعيم بناء عىل طلبـه حيـث قـام بتوضـيح خطتـه إلحكـام الـسيطرة عـىل 

 األمنيـة سـتتدهور خـالل األسـابيع الثالثـة القادمـة, وقـد البالد, وأضاف بـأن األوضـاع
استنتج التقرير بأنـه ال بـد أن يكـون للـزعيم يـد يف تـدهور األوضـاع األمنيـة وإال فكيـف 

 )١(?يتسنى له توقع ذلك قبل وقوعه
ولعل اإلشارة األقوى بمعرفـة الـسفارة األمريكيـة نيـة الـزعيم يف اإلطاحـة بـاحلكم, 

ــارس, ح١٧جــاءت يف  ــل  م ــسوري الكولوني ــشار الربيطــاين للجــيش ال ــغ املست ــث أبل ي
غوردون فوكس أعضاء املفوضية األمريكية بأن الزعيم ينوي االنقالب عىل احلكم املـدين 
خالل يومني, وقد قلل املفوض األمريكي كييل من قدرة فـوكس عـىل التنبـؤ باألحـداث, 

 وفق ما أبرقتـه املفوضـية مـن ولكنه عاد فأكد نية الزعيم القيام بانقالب عسكري وشيك,
 مـارس ٤بتاريخ ) ١٥(و) ١٤(معلومات إىل وزارة اخلارجية األمريكية يف التقريرين رقم 

ً مارس تباعا, وتوقعت املصادر األمريكية بأن االنقالب ربام يقع يف موعد قريب من ١١و
 )٢(. مارس, حسب ما أخربهم الزعيم٢٣

 ٣٠(الساعة العارشة من صباح يوم االنقـالب كام أشار تقرير صادر عن كييل يف متام 
إىل أن تقـارير املفوضـية التـي تـم إرسـاهلا إىل اخلارجيـة األمريكيـة خـالل ) ١٩٤٩مارس 

األسابيع األربعة املاضية قد تضمنت تفاصيل دقيقة عن خطة االنقالب وذلك من خالل 
عد امللحــق املحادثــات املوســعة التــي عقــدت بــني مــدبر االنقــالب حــسني الــزعيم ومــسا

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.00(W)/3-1349. 
(2) NARA. G. 59: 890D.00/3-1749. 
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   حكم العسكر : اإلرث الفرنيس 

١٦٥ 

 )١(.العسكري األمريكي امليجور ميد
 كانت املفوضية األمريكية عىل اتصال مبارش مع الزعيم منذ الساعات األوىل من −ب

, يف يـوم »الـسيد غميـان«, حيث بـادر الـزعيم بـاالجتامع مـع مـرتجم املفوضـية االنقالب
ــارس ٣٠(االنقــالب  ــ) ١٩٤٩ م ــل ل ــه أن ينق ــب من ــان, وطل ــر رئاســة األرك إلدارة بمق

األمريكية حرصه الكامل عىل التعاون معهم, وقد فرست املفوضية هذه املقابلـة عـىل أهنـا 
حماولة مبكرة للحصول عىل اعرتاف أمريكي بالـسلطة اجلديـدة مقابـل تعهـد الـزعيم هلـم 
بالتعــاون والتنــسيق, ويف هــذه املقابلــة أكــد الــزعيم للــسيد غميــان بأنــه ال ينــوي تأســيس 

ة يف سورية ولكنـه يف الوقـت نفـسه ال يرغـب يف عـودة احليـاة الربملانيـة دكتاتورية عسكري
بنواب فاسدين, كام أخربه بأن اجليش موال له بالكامل, باسـتثناء ثامنيـة ضـباط بقـوا عـىل 
والئهم للقوتيل وقد وضعوا حتت احلجز, كام أكد إلقاء القبض عـىل جمموعـة مـن املنتمـني 

ًحة أن يكون قد ألقي القـبض عـىل سـبعة عـرش نائبـا إىل احلزب الشيوعي, يف حني نفى ص
وقد طلب الزعيم من املفوضية األمريكية أن تتدخل لدى تـل . من أعضاء املجلس النيايب

 )٢(.أبيب ملطالبتهم بعدم القيام بأي عمل عسكري أثناء االنقالب
,  قامت عالقة تعاون وتنسيق بني الزعيم وبني امليجور ميد خالل فـرتة االنقـالب−ج

حيث تضمنت وثائق املفوضية األمريكية يف دمشق جمموعة من التقارير التي حتـدثت عـن 
العالقة االستثنائية بني الزعيم وامليجور ميد, فقد أقدم الزعيم عىل إخبار ميد بنيتـه القيـام 
بانقالب عسكري قبل وقوعه بحوايل شهر, ومـن ثـم عـرض عليـه خطـة االنقـالب, ويف 

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.00/3-3049. 
(2) NARA. G. 59: 890D.00/3-3049. 
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١٦٦ 

النقـالب حـافظ ميـد عـىل عالقتـه الوثيقـة مـع الـزعيم, ودأب عـىل املرحلة التي أعقبت ا
 .تقديم النصح واملشورة له

 أبريـل, عـرب الـزعيم لـصديقه األمريكـي ميـد عـن سـعادته ٤ففي لقاء بينهام عقـد يف 
, وقــد علــق »أنــا الــسيد العظــيم, أنــا امللــك«: ًالكبــرية بنجــاح حركتــه االنقالبيــة صــارخا

إن مــساعد امللحــق الثقــايف «:  العالقــة بــني الــرجلني بقولــهاملفــوض األمريكــي كــييل عــىل
 )١(.»امليجور ميد يتمتع بثقة الزعيم إىل درجة كبرية

 أبريـل, أشـار كـييل إىل ٢ويف خطاب آخر موجه إىل وزير اخلارجية األمريكي بتاريخ 
ًأن الزعيم يبذل جهدا كبريا لكسب اعرتاف اإلدارة األمريكية عن طريـق مـساعد امللحـق ً 

العسكري ميد خالل الفرتة املاضية, وكـان اإلحجـام األمريكـي عـن االعـرتاف بـالزعيم 
ملاذا «: عقب االنقالب مبارشة مصدر قلق له عرب عنه يف سؤال مبارش للميجور ميد بقوله

, فكان رد ميد عليه بأن كييل قد تقدم بـأوراق »مل يقم وزيركم املفوض بزياريت حتى اآلن?
مهورية الذي يقبع يف السجن لديه, وبأن زيارة من هذا النوع قد تفـرس لرئيس اجل: اعتامده

عىل أهنا نوع من االعرتاف بسلطته, وهذه مسألة تتجاوز صالحيات املفوضـية األمريكيـة 
 )٢(.بدمشق

واحلقيقة هي أن املتتبع لتطور العالقة بني ميـد والـزعيم يالحـظ بـأن مـساعد امللحـق 
اعات األوىل من االنقالب يف تقديم خـدمات استـشارية العسكري األمريكي بدأ منذ الس

, زار امليجـور ميـد حـسني الـزعيم ١٩٤٩بريـل أيم, ففي مساء يوم الرابع مـن شـهر للزع

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.01/4-449. 
(2) NARA. G. 59: 890D.01/4-249. 
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١٦٧ 

بغرض االستفسار عن صحة اإلشاعات التي تـرددت حـول نيـة الـزعيم إعـدام القـوتيل, 
م يف املعـدة, ودار ًوكان رئيس اجلمهورية حمجوزا يف املستشفى العسكري لعالجـه مـن آال

 : بينهام احلوار التايل
 »وهل يظنون بأنني سأقتله?«:  الزعيم
ليس بالرضورة ولكن صحة الرئيس معتلة وقد ال حيتمـل املزيـد مـن الـضغط «:  ميد

  »...النفيس, أو قد يقوم أحد املجندين 
حـرض أستطيع بكل سهولة أن أثبت أنه قد تويف ألسباب طبيعية وأ«: ً الزعيم مقاطعا

 .»أطباء من لبنان والعراق ومرص ألثبت ذلك بطريقة قاطعة
حتى يف هذه احلالة لن تتجنب رد الفعل الـدويل, فقـد اسـتوليت عـىل الـسلطة «:  ميد

بإرادتك وتوليت مسؤولية األمن العام, وبناء عىل ذلك فإنك تتحمل مـسؤولية املحافظـة 
ــك, ــارشة من ــأوامر مب ــذي احتجــز ب ــوتيل ال ــاء أم مل عــىل ســالمة الق ــدخل األطب  ســواء ت

 .»يتدخلوا
ماذا يريدونني أن أفعل به? أطلق رساحـه حتـى يتـآمر ضـدي? لـن حيـصل «:  الزعيم

 »هذا, سأجعله يمثل أمام املحاكم ملواجهة جرائمه?
 »أي جرائم?«: ميد

االستيالء عىل خمصصات اجليش ملنفعته الشخصية وغريها من املخالفات, «:  الزعيم
 .»مام املحاكمسأجعله يمثل أ

وبناء عـىل إحلـاح مـن امليجـور ميـد رفـع الـزعيم سـامعة اهلـاتف واتـصل باملستـشفى 
 :ًالعسكري باملزة وحتدث مع طبيب القوتيل, قائال

احلليـب , أعطـوه الكثـري مـن احلليـب, )أصـدر صـوت مههمـة(كيف حاله? مهمـم «
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١٦٨ 

ن أحوالـه, أنـا مهـتم , أخـربين عـ)مل يـذكر االسـم(ذا تـسمونه? اجليد, وأطعموه لبنة, وما
 . »بذلك

ًليس جيدا للغاية وليس سيئا للغاية: ثم أغلق السامعة, وقال مليد ً. 
ال شـك بـأن الرسـالة «: وبناء عىل ما ذكره ميد للمفوض األمريكي علـق كـييل بقولـه

التي أوصلناها كان هلا التأثري املطلوب عـىل الـزعيم, ونرجـو أن تتحـسن أوضـاع القـوتيل 
 )١(.»بعد اآلن

وجتــدر اإلشــارة إىل أن دور امليجــور ميــد كــان يتعــدى مهمــة توصــيل الرســائل بــني 
املفوضــية األمريكيــة وقائــد االنقــالب, فقــد كانــت نــصائحه هتــدف إىل مــساعدة الــزعيم 
لتحقيق االعرتاف الدويل بنظامه اجلديد, ومنعه من القيـام بـأي عمـل قـد يعـرض فـرص 

لزعيم أبدى ميد تساؤله عن االتصاالت اجلارية نجاح انقالبه للخطر, ففي لقاء آخر مع ا
ًمع العراق, فأكد له الزعيم بأنه ال ينوي أبدا االنخـراط يف مـرشوع اهلـالل اخلـصيب, ثـم 

 )٢(. بحلول هناية العامًا جندي٦٥٠٠٠مىض للتنسيق معه حول زيادة القوات املسلحة إىل 
زعيم كـام سـارعت اإلدارة  قامت املفوضية األمريكية بتقديم صورة إجيابية عـن الـ−د

 فبعد مخسة أيام فقط من األمريكية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا لالعرتاف بحكم الزعيم,
االنقالب حتدث املفوض األمريكي يف دمشق بانزعاج عـن قيـام الـزعيم باالسـتيالء عـىل 
السلطة بطريقة خمالفة للدستور, وتوىل مجيع السلطات عقـب احتجـاز رئـيس اجلمهوريـة 
ورئــيس الــوزراء وحــل الربملــان ليجــد نفــسه يف وضــع غــري قــانوين عــىل مجيــع األصــعدة, 

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.001/4-549. 
(2) NARA. G. 59: Joint WEEKA, 21/22 April 1949. 
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١٦٩ 

ًوبــالرغم مــن ذلــك كلــه فــإن الــوزير املفــوض مل يــر بــدا مــن حــث اإلدارة األمريكيــة إىل 
 :ًاملسارعة باالعرتاف بسلطة الزعيم معلقا

ــا « ــرب انتهاك ــا تعت ــوة ألهن ــتخدام الق ــذ اس ــصيا ال أحب ــي شخ ًإنن ً
ولكـــن يبـــدو أن سياســـتنا يف االعـــرتاف ... يمقراطيـــةلألعـــراف الد

 لوجهــة نظــري, فــال بــد أن أعــرتف بــأن ة خمالفــةباحلكومــات اجلديــد
املصالح األمريكية قد تترضر مـن تـرسع الـزعيم إذا تـأخر اعرتافنـا بـه 
عن القوى األخرى, خاصة إذا أخذنا يف االعتبار ما أبداه مـن حـرص 

 )١(.»هدافهًعىل إخبارنا مسبقا عن نواياه وأ
ــني  ــة وب ــني اإلدارة األمريكي ــارش ب ــسيق مب ــة إىل وجــود تن ــائق األمريكي ــشري الوث وت
اخلارجية الربيطانية والفرنسية, حيث تم االتفاق بني األطراف الثالثة عىل توجيـه الـزعيم 
للقيام بانتخابات حرة وأن يشكل حكومة مدنية متهد لتحقيـق االعـرتاف الـدويل بحكمـه 

 )٢(.اجلديد
 سارع الزعيم إىل إجراء انتخابات رئاسية يف السادس والعرشين من شهر أبريل, وقد

 باملائة, وحتتفظ وثائق األمريكيـة اخلارجيـة ٩٩وفاز فيها بمنصب الرئاسة بنسبة تزيد عن 
ــرئيس  ــة األمريكــي ديــن آتشيــسون إىل ال ــر اخلارجي ــة بخطــاب موجــه مــن وزي األمريكي

, )أي قبـل االنتخابـات بيـوم واحـد (١٩٤٩بريـل  أ٢٥األمريكي هاري ترومـان بتـاريخ 
يشري فيها الوزير إىل أنه تم االتفاق مع كل من ممثيل بريطانيا وفرنسا عىل االعـرتاف بنظـام 

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.01/4-549. 
(2) NARA. G. 59: 890D.01/4-1549. 
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١٧٠ 

 .الزعيم فور ظهور نتائج االنتخابات
ورأى وزير اخلارجية األمريكي بأنه ال بد مـن مكافـأة الـزعيم عـىل حرصـه بـأن تـويف 

ية, وأضاف بأن االعرتاف الغريب بنظام الزعيم سيساعده عىل تبني سورية بتعهداهتا الدول
ًسياسات إجيابية وبناءة, كام يفيد اخلطاب بأن النظام االنقاليب يبدو مسيطرا عىل األوضاع 
املحلية وليس هناك ما يدفع لالعتقـاد بأنـه قـد يفقـد الـسيطرة يف املـستقبل القريـب, وقـد 

اف بحكـم الـزعيم قبـل مـيض شـهر عـىل االنقـالب كانت توصية آتشيسون أن يتم االعرت
 أبريل أو يف أقرب موعد من هذا التـاريخ, ووقـع ترومـان عـىل اخلطـاب ٢٦ًوحتديدا يوم 

 )١(.باملوافقة
ــة فاقــت توقعــات اإلدارة  ــه بطريق ــار والئ ــادر بإظه ــد ب ــزعيم ق ــة هــي أن ال واحلقيق

يو بحسني الزعيم يعـرض األمريكية, حيث فوجئ الوزير املفوض كييل يف مطلع شهر يون
استعداده ملقابلة رئيس الوزراء اإلرسائـييل ديفيـد بـن غوريـون, هبـدف الوصـول إىل حـل 

 .عادل للقضية الفلسطينية
وبالرغم من أن املفاجأة عقدت لسان كييل إال أنه عـاد وأبـدى تقـديره الكبـري ملبـادرة 

صوص, ويف تقرير أرسـله حسني الزعيم املخلصة, ووعده بالتشاور مع إدارته يف هذا اخل
كييل إىل قسم الرشق األوسط يف اخلارجية األمريكية رأى بأنه مـن غـري املناسـب أن يعقـد 
لقاء بني الزعيم وبني غوريون ألن األخري متشدد للغاية وبأن لقاء من هذا النـوع سـتكون 

شـاريت له آثار سلبية, ورأى بأنه من األفضل عقد لقاء بني الزعيم وبـني وزيـر اخلارجيـة 
بن غوريـون, ولكـن املـشكلة هـي أنـه مـن املخـالف للربوتوكـول أن األنه أكثر مرونة من 

                                 
(1) NARA. G. 59: 890.01/4-2549. 
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يتفاوض رئيس اجلمهورية السوري مع وزير اخلارجية اإلرسائييل, ويف الوقت نفـسه فـإن 
بن غوريـون وبالتـايل فـإن لقـاء اًوزير اخلارجية السوري عادل أرسالن ال يقل تشددا عن 

ًين حمكوم أيضا بالفشل, ونتيجة لذلك فقـد أوىص الـوزير املفـوض وزيري خارجية البلد
بالرتيــث يف هــذه املــسألة ريــثام يــتم التوصــل إىل طريقــة أفــضل إلقامــة حــوار مبــارش بــني 

 )١(.الطرفني
إن النتيجة التي يمكن استخالصـها مـن خـالل وثـائق اخلارجيـة األمريكيـة, هـي أن 

تعلـق بتـدهور العالقـة بـني الـسلطة املدنيـة  قد قام ألسباب حمليـة ت١٩٤٩انقالب مارس 
ًواملؤسسة العسكرية يف سورية, ويتبني ذلـك واضـحا مـن خـالل مـا صـدر عـن املجلـس 
الوطني من تقارير وجلسات حتقيق احتدم النقاش فيها وكذلك من خالل اخلطاب الذي 
وجهته قيادة اجليش للـرئيس القـوتيل بـرضورة وضـع حـد لالهتامـات املوجهـة للجـيش, 
ومن ناحية أخرى فإن السفارتني األمريكية والربيطانية كانتا عىل علم مـسبق بنيـة الـزعيم 
القيام بـانقالب عـسكري لإلطاحـة بـاحلكم املـدين, وقـد حـرص الـزعيم عـىل إطالعهـم 
بنواياه وأكـد هلـم حرصـه الكامـل عـىل التعـاون والتنـسيق يف مرحلـة مـا بعـد االنقـالب, 

ًمريكية بالتشاور مع بريطانيا وفرنسا قرارا مـسبقا بالتعـاون ولذلك فقد اختذت اإلدارة األ ً
ــة  ــا مــن خــالل هيمن مــع النظــام االنقــاليب لتحقيــق املــصالح التــي عجــزت عــن حتقيقه

 التـي أعقبـت االسـتقالل, ففـي غـضون  املدين خالل السنوات الـثالثمؤسسات احلكم
هـدة متديـد األنابيـب مـع فرتة زمنية قصرية ال تتجاوز الشهرين كـان الـزعيم قـد أبـرم معا

رشكة نفط العراق, وصادقت حكومته عىل معاهدة التابالين, وبادر بإقامـة حـوار مبـارش 

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.00/5-449. 
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مع اليهود مما أسفر عن توقيع هدنة كان من املفرتض أن متهد إلبـرام معاهـدة سـالم دائـم 
 .بني السوريني واإلرسائيليني

  أخطاء االنقالب
  

عيم إىل واجهـة احلركـة االنقالبيـة كانـت نفـسها إن األسباب املحلية التي قذفت بالز
العوامل التي أدت إىل إسقاط حكمـه يف غـضون مخـسة أشـهر, حيـث إنـه مل يظهـر مهـارة 
ًكافية خالل الفرتة الوجيزة التي توىل فيها زمام احلكم, فقد خرس الزعيم قطاعا كبـريا مـن  ً

ك بسبب انحيازه للمعسكر الضباط الوحدويني الذين وقفوا معه يف بداية االنقالب; وذل
ًوبـالرغم مـن أن الـزعيم قـد تبنـى برناجمـا لتمـوين القـوى املـسلحة . الـسعودي−املـرصي

, إال أن سلـسلة الرتقيـات ًا ألفـ٢٧وتقويتها وزاد قوة اجلـيش املنـسبة مـن مخـسة آالف إىل 
 .والترسحيات قد أثارت حنق الضباط عليه

ًوىل بنفسه مجيع صالحيات احلكـم بـدال كام ارتكب الزعيم خطأ آخر عندما قرر أن يت
من إسناد املهمة للمدنيني, وأدى تعطيل املؤسسات الديمقراطية إىل تشكيل جبهة واسعة 
من املعارضة ضده من قبل األحزاب والتكتالت السياسية, كام أثارت سياسته االنفتاحية 

 .إثارة سخط الشارع املحافظ
كـان تـسليم أنطــون سـعادة رئـيس احلــزب أمـا اخلطـأ األكــرب الـذي ارتكبـه الــزعيم ف

القومي السوري إىل لبنان, وكان سعادة قد رفع لواء الثورة يف لبنان ثم هرب بعد إخفاقـه 
ًإىل سورية حيث استقبل الجئا سياسيا وقد أحسن الـزعيم اسـتقباله يف بدايـة األمـر, ثـم . ً

 إعدامـه عـىل الفـور, ألقى عليه القبض بصورة مفاجئة وسلمه إىل األمن اللبناين حيث تـم
وقــد اســتقبل الــرأي العــام عمليــة التــسليم باشــمئزاز دفــع بــالقوى املناوئــة لــه للتحــرك 

 .واإلطاحة بحكمه
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لقد كانت هناك الكثري من اإلشارات التي تدل عـىل قـرب انتهـاء عهـد الـزعيم, فقـد 
طس  أغــس٨ًأرســلت املفوضــية األمريكيــة يف دمــشق تقريــرا إىل وزارة اخلارجيــة بتــاريخ 

, حول سلسلة مقابالت أجرهتا املفوضـية مـع أركـان حـزب الـشعب ركـزت عـىل ١٩٤٩
تردي األوضاع يف سورية وغياب احلريات العامة, وجـرى خالهلـا احلـديث عـن إمكانيـة 

 )١(.حتسن األمور لو تم اغتيال الزعيم
قبـل اغتيـال الـزعيم بثالثـة  (١٩٤٩ويف خطاب آخر يف احلادي عـرش مـن أغـسطس 

دث املفوض األمريكي عن اجـتامع لـه مـع الـزعيم, طلـب فيـه رئـيس اجلمهوريـة حت) أيام
إبالغ اإلدارة األمريكية اهتاممه بتوثيق العالقة بني البلدين, وبأنه يرغـب يف أن يعمـل مـع 
الواليــات املتحــدة بــرصاحة ووضــوح لتحقيــق مــصلحة البلــدين, كــام أملــح إىل أن عالقــة 

: ة بعـض اجلهـات األخـرى وبـاألخص الربيطـانينيسورية املتميزة معهم قـد أثـارت غـري
 )٢(., وكان يشعر بأن اإلنجليز يتآمرون ضده»الذين ال يعملون إال ألنفسهم«

أن اإلدارة األمريكية كانت تشعر بدنو أجل النظام االنقاليب, وتدرك بأن زمام ويبدو 
لـشعب وعـىل املبادرة قد أصبح بيد جمموعة من الضباط الوحدويني القريبني مـن حـزب ا

رأسهم رئيس األركان سامي احلناوي من جهة, وجمموعة أخرى من الـضباط املتعـاطفني 
مع احلزب القومي السوري عىل رأسهم أديب الشيشكيل الذي كـان شـقيقه أحـد أقطـاب 
هذا احلزب يف سورية, كام كان الـضابط فـضل اهللا أبـو منـصور أحـد أعـضاء احلـزب مـن 

 . االنتقام ملقتل زعيمهم أنطون سعادةالعسكريني الذين أقسموا عىل 

                                 
(1) NARA. G. 59: 890D.00/8-549. 
(2) NARA. G. 59: 890D.00/8-1149. 



  

  
  

+ +

   اجليش والسياسة يف سوريا

١٧٤ 



  

+ +
+ +

+ +

   حكم العسكر : اإلرث الفرنيس 

١٧٥ 

 
  ١٩٤٩ أغسطس ١٤ انقالب

 

ً تكرارا لألحداث التـي وقعـت يف ١٩٤٩شهد صباح الرابع عرش من شهر أغسطس 
 مارس من العام نفسه, فقد قامت وحدات من اجليش السوري بالزحف إىل العاصمة ٣٠

ألقت القبض عليه وعـىل السورية يف هدوء الليل, وتقدمت نحو منزل رئيس اجلمهورية ف
 )١(.كل من رئيس الوزراء وقائد الرشطة العسكرية

ثم أعلن رئيس األركان اجلديد سامي احلناوي بأن اجلـيش قـد تـوىل مقاليـد األمـور, 
 .ًوأوكل أمر تسيري الوزارات إىل األمناء العاملني, متاما كام جرى يف االنقالب األول

ل حول األوضاع, وكان عىل رأسـهم فـارس ثم دعي عدد من كبار السياسيني للتداو
اخلوري وناظم القديس وأكرم احلوراين, حيـث تـم االتفـاق عـىل تـشكيل حكومـة مؤقتـة 

 . ًيرأسها هاشم األتايس ريثام تعود احلياة الدستورية تدرجييا إىل البالد
 .من جديد) ١(ويف هذه األثناء ترددت يف أنحاء املدن السورية أصداء البالغ رقم 

                                 
املجموعـة األوىل :  النحـو التـايل انقسمت الفرقة املدبرة لالنقالب إىل سبع جمموعـات حـددت مهامهـا عـىل)١(

بقيادة العميد سامي احلناوي, ومعـه حـسني حـدة, علـم الـدين قـواص, أمـني أبـو عـساف, خالـد جـادا, حممـد 
 العتقـال " أبـو منـصور" املجموعة الثانية بقيادة فضل اهللا. معروف, ومصطفى كامل املالكي, الحتالل األركان

املجموعـة الرابعـة .  من اخللـف"أبو منصور"فى الدواليبي لدعم جمموعة املجموعة الثالثة بقيادة مصط. الزعيم
املجموعـة اخلامـسة بقيـادة حممـد . بقيادة حسني احلكيم ومعه عصام مريود وعبد الغني دمهان العتقال الـربازي

املجموعـة الـسادسة بقيـادة حممـود الرفـاعي وبكـري . دياب ونور الدين كنج الحتالل مقـر الـرشطة العـسكرية
املجموعـة الـسابعة بقيـادة فريـد سـيد درويـش . لزوبري للقبض عىل قائد الرشطة العـسكرية إبـراهيم احلـسينيا

 .٣٣١−٣٣٠ص ., مصدر سابق, ص.)ت.د(مطيع السامن . حلراسة البنك السوري
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 :١٩٤٩ أغسطس ١٤يف ) ١(البالغ رقم نص 
 آذار املــايض لينقــذ ٣٠لقــد قــام جيــشكم الباســل بــانقالب يــوم «

ولقـد اسـتقبلتم . البالد من احلالة السيئة التـي وصـلت إليهـا مـن قبـل
ذلك العمل بالفرح والتقدير ملا وعد به زعيم ذلك االنقالب من إنقاذ 

ــبالد مــن فوضــاها وإعادهتــا إىل عزهتــا وكرامت ــه األوىل, ال هــا يف بيانات
ــى أخــذ يتطــاول هــو  ــور حت ــه األم ــا لبــث حــني اســتتبت ل ولكــن م
وحاشيته إىل أموال األمة فيبذروهنا باإلثم والباطل, وإىل كرامة الـبالد 
ومقدســاهتا فيدوســوهنا ويلوثوهنــا ويعبثــون بقــوانني األمــة وحريــات 

لتــي األفــراد, وإذا أضــفنا إىل هــذه الفــوىض الداخليــة تلــك الفــوىض ا
صارت إليها سياستنا اخلارجية رأينا أي مصري يسء قـد بلغتـه الـبالد, 
هلذا وبعد االعتامد عىل اهللا القوي العزيز عـزم جيـشكم الـذي ال يريـد 
إال اخلري للبالد أن خيلصها من الطاغية الذي استبد وعتـا هـو ورجـال 
 حكومته املسخرة, وإن اجليش وقواده ليعاهدونكم أمام اهللا والتـاريخ

أهنم سيعودون إىل ثكناهتم لتنظيم اجليش وترك أمور الـسياسة لـزعامء 
 . »البالد

كــام نــص الــبالغ الثــاين عــىل تــشكيل جملــس حــريب أعــىل, يتــوىل كافــة الــصالحيات 
الترشيعية والتنفيذيـة وسـلطة إصـدار مراسـيم تـرشيعية وتنظيميـة ريـثام تتـألف احلكومـة 

 :ث مصري رئيس اجلمهورية ورئيس وزراءه, حيث بينام أوضح البالغ الثال)١(.الدستورية

                                 
 .٢/١٠٠٧, مصدر سابق, )٢٠٠٠( احلوراين )١(
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اجتمــع املجلــس احلــريب األعــىل ملحاكمــة الطاغيــة حــسني الــزعيم «
رئيس اجلمهورية املزيف, واخلائن حمسن الربازي رئـيس وزرائـه, وبعـد 
ًإجراء املحاكمة القانونية حكـم علـيهام باإلعـدام رميـا بالرصـاص ونفـذ 

 )١(.»ة املزةًاحلكم صباح هذا اليوم فورا يف قلع
 

 )٢(أعضاء املجلس احلريب األعىل الذي تم تشكليه عقب انقالب احلناوي
 االنتامء املحافظة الضابط

 كردي إدلب )٣(الزعيم سامي احلناوي
 مسيحي محاة العقيد هبيج كالس

 علوي الالذقية العقيد علم الدين قواص
 درزي السويداء املقدم أمني أبو عساف
 علوي  الالذقية فالرئيس حممد معرو
 رشكيس محص الرئيس خالد جادا

 إسامعييل الالذقية الرئيس حسن احلكيم
                                 

حول طريقة إعدام حسني الزعيم ورئيس ) ٣ (جيدر التنبيه إىل وجود اختالف بني ما ورد يف البالغ رقم )١(
  .أعاصري دمشق: وزراءه حمسن الربازي, وما رواه الضابط فضل اهللا أبو منصور, عن تفاصيل قيامه بقتلهام يف كتابه

(2) Drysdale, A. (1982) 'The Syrian Armed Forces in National Politics: The 

Role of the Geographic and Ethnic Periphery', in R. Kolwicz and A. 
Korbonski (edits), Soldiers Peasants and Bureaucrats, London, 1982, p. 85. 

مالزم, مالزم أول, رئيس, رئيس أول, مقدم, عقيـد, : كانت رتب ضباط اجليش السوري عىل النحو التايل )٣(
 تـم اعـتامد صـيغة موحـدة للجيـشني األول ١٩٥٨زعيم, لواء, فريق, مشري, وعندما متت الوحدة مع مرص سنة 

مـالزم, مـالزم أول, نقيـب, رائـد, مقـدم, عقيـد, عميـد, لـواء, : عىل النحو التـايل) املرصي(والثاين ) السوري(
 .فريق, مشري
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 إسامعييل محاة الرئيس حممد دياب
 سني عريب محص الرئيس حممود الرفاعي
 سني عريب دمشق الرئيس عصام مريود

  

  سامي احلناوي
  

ًتلف سريته كثريا عـن أما زعيم االنقالب الثاين فهو حممد سامي احلناوي, الذي ال خت
فقد خدم احلناوي يف اجليش العثامين خالل احلـرب العامليـة  )١(,سرية سابقه حسني الزعيم

األوىل يف جبهــة القفقــاس ويف جبهــة فلــسطني, وبعــد تــشكيل حكومــة امللــك فيــصل بــن 
احلسني يف دمشق انتسب إىل اجليش العريب برتبة مالزم ثـان, ثـم التحـق باملدرسـة احلربيـة 

يصلية بدمشق وخترج منها برتبة مالزم أول, وظل يعمل يف اجليش العريب حتى دخول الف
سكندرون سـنة إىل سلك الدرك السوري يف لواء اإلالقوات الفرنسية سورية حيث انضم 

 انتقــل مــن الــدرك إىل وحــدات القــوات اخلفيفــة جلــيش الــرشق ١٩٢٤, ويف عــام ١٩٢١
, وبعـد عـرش سـنوات رقـي إىل رتبـة ١٩٢٨عـام الفرنيس, ثـم انتـسب إىل الكليـة احلربيـة 

, وتـوىل منـصب رئاسـة األركـان بعـد انقـالب ١٩٤٧رئيس, ثم رقي إىل رتبة عميـد عـام 
 )٢(. إدمانه عىل رشب اخلمر−مثل الزعيم قبله−الزعيم, وكانت مشكلة احلناوي الرئيسة 

وكانت تركيبة املجلس احلـريب األعـىل الـذي تـشكل عقـب االنقـالب تعكـس مـدى 
هيمنة ضباط األقليات الـذين خـدموا يف القـوات اخلاصـة للـرشق أثنـاء فـرتة االنتـداب, 

                                 
, وتلقــى علومــه االبتدائيــة والثانويــة يف مدارســها, ثــم التحــق ١٨٨٩ ولــد احلنــاوي يف مدينــة حلــب ســنة )١(

 .١٩١٦سطنبول وخترج برتبة مرشح سنة إيف حلربية باملدرسة ا
  .١٥٣, مصدر سابق, ص )١٩٦٩(وتوري . ٢/١٠٠٣, مصدر سابق, )٢٠٠٠(احلوراين   )٢(
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ًوكان من املالحظ لدى الوهلة األوىل بأن القيـادة العـسكرية مل تكـن متثـل توجهـا سياسـيا  ً
ًموحدا, بل كان ضباطها يمثلون اجتاهات خمتلفة وتيـارات متباينـة, فكـان بعـضهم يميـل 

ل اخلصيب, يف حني كانت جمموعة أخرى تـدفع باجتـاه املحافظـة نحو حتقيق مرشوع اهلال
الـسعودي, بيـنام كانـت  −عىل الكيان اجلمهوري عن طريق التقارب مـع املحـور املـرصي

جمموعــة ثالثــة مــن أنــصار احلــزب القــومي الــسوري قــد حققــت هــدفها بمجــرد وقــوع 
 . االنقالب يف تصفية حسني الزعيم ورئيس وزراءه حمسن الربازي

  دة احلكم املدينعو
  

ويف خضم هذه االنتامءات املتباينة يف صفوف اجليش تم التوافق بـني أركـان املؤسـسة 
العسكرية عىل تسليم شؤون احلكم مرة أخرى إىل املدنيني, ورسعان مـا أعلنـت احلكومـة 
اجلديدة برئاسة هاشم األتايس أهنا ستتوىل سلطات رئيس اجلمهوريـة إىل أن يـتم انتخـاب 

أسيسية تعيد تنظيم البنية الدستورية السورية, وقد ضمت احلكومة اجلديدة أربعـة مجعية ت
 . من حزب الشعب وأربعة من املستقلني بينام استبعد احلزب الوطني من املشاركة

, وكـان ١٩٤٩وأجريت انتخابات اجلمعية التأسيـسية يف اخلـامس عـرش مـن نـوفمرب 
تــوفرت يف تلــك االنتخابــات, ومــن ذلــك ًاإلقبــال ضــعيفا بــالرغم مــن اإلغــراءات التــي 

 ., وحاز الشعبيون عىل أغلبية املجلس التأسييس١٨ إىل ٢١ختفيض سن الناخبني من 
ويف ظل هيمنة شعبية عىل احلكومة السورية وعىل جملس النـواب, بـدأت مفاوضـات 
رسيــة مــع العــراق هتــدف إىل دراســة ســبل حتقيــق وحــدة اهلــالل اخلــصيب, حيــث نــشط 

دد مــن املــستقلني وعــىل رأســهم حــسن احلكــيم للــدعوة إىل قيــام االحتــاد, الــشعبيون وعــ
وكانت زيارة الويص عىل العرش العراقي عبد اإلله بداية لسري املفاوضات, وبالرغم مـن 
أن وزراء احلكومة كانوا مؤيدين للمرشوع إال أهنم فضلوا أن تطرح املسألة للمناقشة أمام 
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 .اجلمعية التأسيسية لدى انعقادها
ويف املقابل نشط رئـيس اجلمهوريـة املنفـي شـكري القـوتيل يف الدعايـة ضـد مـرشوع 
الوحدة, كام تقـدمت مـرص والـسعودية برفـع قـضية إىل جامعـة الـدول العربيـة للمطالبـة 

 .بضامنات من مجيع األعضاء الحرتام األوضاع القائمة يف البلدان العربية
  

  مشروع وحدة اهلالل اخلصيب
  

ء كان قادة الكيان الصهيوين يراقبون تطـور األوضـاع يف سـورية بقلـق ويف هذه األثنا
شديد, وبدأت تل أبيب تضغط عىل واشنطن ملامرسة نفوذها يف منع قيام احتاد بني سـورية 

, حتــدث الــسفري ١٩٤٩ أكتــوبر ١٨, بتــاريخ »رسي للغايــة«والعــراق, ففــي خطــاب 
اخلارجية اإلرسائييل شاريت بطلـب األمريكي يف تل أبيب مكدونالد عن لقاء مجعه بوزير 

من األخري إلبالغه قلـق إرسائيـل مـن مـرشوع الوحـدة الـسورية مـع العـراق, وكـان مـن 
 : ضمن ما قاله شاريت

نحـــن يف مواجهـــة دولتـــني كبريتـــني غـــري متحـــرضتني تغليـــان «
باملخــاطر الداخليــة ومل تثبــت أي مــنهام القــدرة عــىل اإلدارة الذاتيــة أو 

مــع مــا  −س, ولــن يــريض توحيــد هــذين الكيــانني الـسيطرة عــىل الــنف
 إال طموحات عدد حمـدود −يعانيان منه من انعدام االستقرار الداخيل

 .»من األشخاص
 : وعرب شاريت عن قلقه من احتامل انضامم دول عربية أخرى ملرشوع االحتاد

وإذا وجدت إرسائيل نفسها مقابل جار كبـري فإهنـا سـتحتاج إىل «
ًتي قامت عىل أرض الواقع تغيريا كامالتغيري سياستها ال ً«. 

 : ًملمحا إىل أن إرسائيل ستضطر إىل تبني سياسة توسعية ملواجهة اخلطر, إذ أنه
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ــة يف « ًلــن يكــون جمــديا إلرسائيــل أن تتبنــى سياســة ســلمية هادئ
 . »الوقت الذي جتد نفسها حماطة بزلزال مدمر

دارة األمريكية للعمل عـىل إفـشال وقد ألح شاريت عىل السفري األمريكي أن يقنع اإل
ًاملرشوع, متحدثا عن تردد إشاعات حول قيام العراقيني بإنشاء مراكز اعتقال لليهود عـىل 

, »بـدأت تـتكلم عـن جولـة ثانيـة ضـد إرسائيـل«: النمط النازي, وبأن صـحافة الـدولتني
 )١(.»افال يمكن أن يتصور تأييد أمريكا ملرشوع حيمل مثل هذه األهد«: ًمضيفا بأنه

ًومن املثري لالنتباه بأن الرد األمريكي كـان فوريـا وعـىل لـسان وزيـر اخلارجيـة ديفيـد 
ًآتشيسون شخصيا حيث أبرق يف اليوم نفسه إىل الـسفارة األمريكيـة يف تـل أبيـب لطمأنـة 
نظــريه اإلرسائــييل بوجــود احــتامل كبــري لفــشل املــرشوع حيــث أن هنــاك فئــات معارضــة 

  )٢(.ش السوري وقد تتحرك هذه القوى ضد املرشوع الوحدويللهاشميني داخل اجلي
وأضاف وزيـر اخلارجيـة بـأن مجيـع القـوى املجـاورة تعـارض قيـام االحتـاد ألسـباهبا 
اخلاصة, فاحلكومة الـسعودية ال تريـد نجـاح مـرشوع الوحـدة بـسبب ختوفهـا مـن أطـامع 

ع التـابالين, كـام أن اهلاشميني يف احلجاز, وختوفهـا مـن أن يـؤدي ذلـك إىل عرقلـة مـرشو
لبنان ختشى من أن يغرقها طوفان الوحدة فتفقد استقالهلا, أمـا امللـك عبـد اهللا فإنـه يـشعر 

كـام يـرفض امللـك . باحلنق جراء استبعاده عـن املفاوضـات القائمـة بـني سـورية والعـراق
أمـا عـىل الـصعيد . فاروق مرشوع الوحدة بـسبب معارضـته التقليديـة للتوسـع اهلاشـمي

                                 
(1) NARA. G. 59: 790D.90G/10-1849. 

حتدثت بعض املصادر عن معارضة ضباط األقليات ملرشوع الوحدة مع العراق, ومن أبرز الضباط الذين  )٢(
عزيز عبد الكريم, شوكت شقري, أمني أبو عساف, توفيق نظام الدين, : لوحدة آنذاكعرفوا بمعارضتهم ل

  .حممود بنيان, باإلضافة إىل أديب الشيشكيل



  

  
  

+ +

   اجليش والسياسة يف سوريا

١٨٢ 

 .يل فإن فرنسا واالحتاد السوفيتي تعارضان فكرة االحتادالدو
ًونظــرا لوجــود معارضــة حمليــة وإقليميــة ودوليــة عارمــة ضــد مــرشوع الوحــدة فــإن 

 )١(.ًآتشيسون مل جيد سببا يدفع إىل الشعور بالقلق عند اإلرسائيليني ضمن الظروف الراهنة
ـــة مـــع مـــرشوع الو ـــة هـــي أن تعامـــل اإلدارة األمريكي ـــسم واحلقيق حـــدة كـــان يت

باالزدواجية, فقد كانت مجيع املراسالت الرسـمية الـواردة إىل املفوضـية يف دمـشق تـشدد 
عىل عدم التـدخل يف التـأثري عـىل طموحـات الـشعب الـسوري إذا رغـب يف الوحـدة مـع 

ة ملـرشوع الوحـدة, ئطن تنسق مع القوى العربية املناوالعراق, ويف هذه األثناء كانت واشن
يف الوقت نفسه برسائل التطمني إىل تل أبيب بأن مرشوع الوحدة غري قابـل وكانت تبعث 

 . لالستمرار
ًفقد أرسلت املفوضية األمريكية يف دمـشق تقريـرا إىل وحـدة الـرشق األدنـى بـوزارة 

, يـنص عـىل أن مجيـع الـدالئل تؤكـد فـشل ١٩٤٩ نـوفمرب ١اخلارجية األمريكيـة بتـاريخ 
الــذي هيــيمن عــىل الــساحة  −ق, حيــث إن اجلــيش مــرشوع الوحــدة بــني ســورية والعــرا

 يسعى إىل عقد اتفاقيات أمنية مع دول عربيـة أخـرى وبأنـه معـارض −السياسية الداخلية
 )٢(.للوحدة مع العراق

ويف السادس عرش من شهر نـوفمرب أبـرق املفـوض األمريكـي يف جـدة إىل اخلارجيـة 
اين الــذي قــال لــه بــأن مــرشوع األمريكيــة يتحــدث فيــه عــن لقــاء عــابر مــع نظــريه الربيطــ

 )٣(!»مات«العراقية قد −الفيدرالية السورية
                                 

(1) NARA. G. 59: 790D.90G/10-1949. 
(2) NARA. G. 59: 790D.90G/11-149. 
(3) NARA. G. 59: 790D.90G/11-1649. 



  

+ +
+ +

+ +

   حكم العسكر : اإلرث الفرنيس 

١٨٣ 

ًويف التاسع عرش من الشهر نفسه أرسل السفري األمريكي يف القـاهرة جـافري خطابـا 
هـو «: ًرسيا للغاية إىل وزير اخلارجية األمريكي ينقل عن رئيس الوزراء املرصي قوله بأنـه

ًم جهات حملية يف سـورية تعمـل رسا عـىل منـع نجـاح وابن سعود ينفقان مبالغ طائلة لدع
 )١(.»فرص قيام الوحدة بني سورية والعراق

, ١٩٤٩أما يف سورية فقد اجتمعت اجلمعيـة التأسيـسية يف الثـاين عـرش مـن ديـسمرب 
ًحيث تم انتخاب رشدي الكيخيا رئيسا للمجلس ومن ثم انتخاب هاشم األتايس رئيـسا  ً

ع جدال حاد حول صيغة قسم رئيس اجلمهورية والوزراء بـني ًمؤقتا للجمهورية, ثم اندل
, وبـني مـن يـرى أن يـنص »حتقيق وحـدة األقطـار العربيـة«: من يريد أن ينص القسم عىل

, وعنـدما فـشل املجلـس يف التوصـل إىل صـيغة »املحافظـة عـىل النظـام اجلمهـوري«: عىل
رتجح كفـة الـراغبني يف حتقيـق ًهنائية وبدا واضحا بأن األغلبية من الشعبيني يف املجلس س

املــرشوع الوحــدوي مــع العــراق, حتركــت وحــدات اجلــيش الــسوري يف حركــة انقالبيــة 
 . خاطفة هتدف إىل املحافظة عىل الكيان اجلمهوري

                                 
(1) NARA. G. 59: 790D.90G/11-1949. 
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  ١٩٤٩ ديسمبر ١٩ انقالب

 

مل تكد اجلمعية التأسيسية تنتهي من مناقشة الدستور ونص القسم حتى برزت احللقة 
, ١٩٤٩سلة االنقالبــات يف صــباح التاســع عــرش مــن شــهر ديــسمرب ســنة الثالثــة مــن سلــ

 يوطـدوابصيغة بالغ يصدره أديب الشيشكيل حيمـل عـىل مجاعـة االنقـالب الثـاين أهنـم مل 
وكــان عــدد كبــري مــن ضــباط اجلــيش وعــىل رأســهم أديــب الشيــشكيل . اســتقالل الــبالد

ئمة مع هاشم األتايس, وبدأ يتوجسون خيفة من نوايا احلناوي الذي كان ينسق بصورة دا
الرصاع داخل املؤسسة العسكرية حول مرشوع الوحدة خيرج من نطاق اهلمـس والـرسية 
إىل حيز املجاهبة والتهديد, وكان الشيشكيل ورفاقـه متخـوفني مـن أن يعـاجلهم احلنـاوي 

 .بحركة فيصفي مجيع العنارص التي تعارض مرشوع الوحدة مع العراق
قة ألفها الشعب السوري آنذاك, فقد حتركت وحدات اجلـيش وتكررت األحداث بطري

الــسوري ومدرعاتــه للمــرة الثالثــة خــالل تــسعة أشــهر لتنتــرش يف طــرق العاصــمة وتفــرض 
 .»)١(البالغ رقم «: السيطرة عىل املباين احلكومية, وتوزع املنشورات املوسومة

 :١٩٤٩ ديسمرب ١٩يف ) ١(نص البالغ رقم 
ــي« ــيش أن رئ ــدى اجل ــت ل ــامي ثب ــواء س ــة الل ــان العام س األرك

احلناوي وعديله السيد أسعد طلس وبعض ممتهني الـسياسة يف الـبالد 
يتــآمرون عــىل ســالمة اجلــيش وكيــان الــبالد ونظامهــا اجلمهــوري مــع 
بعض اجلهات األجنبية, وإن ضـباط اجلـيش يعلمـون هـذا األمـر منـذ 

د الـضمني بدايته, وقد حاولوا بشتى الطـرق, باإلقنـاع تـارة وبالتهديـ
تارة أخـرى أن حيولـوا دون إمتـام هـذه املـؤامرة, وأن يقنعـوا املتـآمرين 
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ًبالرجوع عن غيهم فلم يفلحوا, فاضـطر اجلـيش حرصـا عـىل سـالمة 
ًالــبالد وحفاظــا عــىل نظامهــا اجلمهــوري أن يقــيص هــؤالء املتــآمرين, 
وليس للجيش أية غاية أخرى, وإنه ليعلن أن يرتك أمر البالد يف أيدي 

ًاهلا الرشعيني وال يتدخل إطالقـا يف القـضايا الـسياسية, اللهـم إال رج
 . »إذا كانت سالمة البالد وكياهنا يستدعيان ذلك

 

  أديب الشيشكلي
  

الـذي كـان أحـد أقطـاب انقـاليب  )١(,أما قائد االنقالب الثالث فهو أديـب الشيـشكيل
فرنـسية يف عهـد وكان الشيشكيل قـد انـضم إىل القـوات ال. ١٩٤٩مارس وأغسطس عام 

ــات ــع الثالثيني ــة يف مطل ــة احلربي ــداب, والتحــق بالكلي ــدلعت احلــرب . االنت ــدما ان وعن
ً انضم إىل جيش اإلنقاذ وكان نائبا لفوزي القـاوقجي, وقـد لعـب ١٩٤٨الفلسطينية سنة 

ًالشيشكيل دورا أساسيا يف انقالب حسني الـزعيم ولكنـه رسعـان مـا اختلـف معـه حـول  ً
عــىل إثــر ذلــك مــن منــصبه كمــدير عــام للــرشطة واألمــن يف شــهر قــضية ســعادة, ونقــل 

, فانـضم إىل سـامي احلنـاوي الـذي كـان خيطـط لإلطاحـة بـالزعيم, ويف ١٩٤٩أغسطس 
األول من شهر ديسمرب من نفس العام أعيـد إىل قيـادة درعـا, حيـث بـدأ خيطـط لإلطاحـة 

                                 
 ألرسة مالكة ومزارعـة وذات نفـوذ ووجاهـة, وقـد كـان ١٩٠٩ ولد أديب الشيشكيل يف مدينة يف محاة سنة )١(

ًوهي القرية الغنية زراعيا, كام استملك والده فيام بعـد قريـة ) تل ذهب(والده حسن آغا مع أخويه يملكون قرية 
ً الـربازي وآل الشيـشكيل فخـورا بـأرسة الشوحية رشقي محاة, وكان أديب الشيشكيل بالرغم من التنـافس بـني آل

والدته والسيام بجده ألمه حممد آغا الربازي الذي كان رأس عشرية الربازي, وهي عشرية كردية أتت من شـامل 
احلـوراين . سورية إىل محاة يف النـصف األول مـن القـرن التاسـع عـرش واسـتقرت يف احلـي الـذي عـرف باسـمها

 .٢/١٣٨١, مصدر سابق, )٢٠٠٠(
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 . باحلناوي
فوف اجلـيش, لتمكـني وقد أعقب االنقالب حركة تنقالت وتصفيات واسعة يف صـ

الشيشكيل من بسط نفوذه عىل املؤسسة العسكرية, ففي جلسة للـضباط عقـب االنقـالب 
تم إعادة توزيع املناصب القيادية يف اجليش بـصورة تـضمن سـيطرة الفئـة املتنفـذة, حيـث 
ًأسندت رئاسة األركان للعميد أنور بنود, وعني عزيز عبد الكـريم قائـدا لـسالح املدفعيـة 

ًعن آرام كره موكيـان, وتـوىل العقيـد حممـد نـارص سـالح الطـريان بـدال عـن العقيـد ًبدال 
صالح الدين خانكان, أما الشعبة الثانية فقـد عهـدت مـسؤوليتها إىل العقيـد سـعيد حبـي 
ًبــدال مــن حممــود الرفــاعي, وتــوىل هــشام الــسامن الــشعبة الثالثــة, وأســند جهــاز الــرشطة 

ًال عن حممد معـروف, وتـوىل قيـادة اللـواء األول املقـدم العسكرية إىل إبراهيم احلسيني بد
 )١(.ً العقيد الشيشكيل الذي أصبح نائبا لرئيس األركانمنًأمني أبو عساف بدال 

وقد استخدم الشيشكيل أنصاره مـن الـضباط يف خمتلـف الرتـب لتـشكيل جمموعـات 
 يف الواجهـة, تدين له بالوالء, فجعل جمموعة من كبار الضباط وأصحاب الرتـب العاليـة

ًولكنه اعتمد عىل جمموعة أخرى من صغار الـضباط الـذين التفـوا حولـه بـصفته مناهـضا 
للمشاريع الربيطانية, ومعظمهم مـن أبنـاء الريـف واملـدن الـصغرى, ومـن أبـرزهم أمـني 
النفوري, وأمحد عبد الكريم, وطعمة العودة اهللا, وأمحد حنيدي, وعبـد احلميـد الـرساج, 

ً ومطيع اجلايب, وكانوا شلال يؤلف بينها رفاق الدورة يف الكلية العسكرية وزياد احلريري,
والوالء اإلقليمي, وكانت أهم جمموعة اعتمد عليها الشيشكيل هي جمموعة حـسني حـدة 

                                 
 .٣٣٨, مصدر سابق, ص .)ت.د(السامن  )١(
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 )١(.وغالب الشقفة وبكري الزوبري وعبد احلق شحادة وعبد اهللا جسومة
  

  حركة التصفيات يف صفوف اجليش
  

 الواسعة من التنقالت داخل اجلـيش لتمـر دون منغـصات, فقـد ومل تكن هذه احلركة
وقعت املؤسسة العسكرية أسرية تصفيات وسلسلة اغتيـاالت أدت إىل تـدهور األوضـاع 

 أعلــن عــن اغتيــال آمــر ســالح اجلــو ١/٨/١٩٥٠ففــي يــوم الثالثــاء . األمنيــة يف ســورية
ان, وأشـيع بـأن الـذي السوري العقيد حممد نارص عىل يد جمهولني بالقرب من مفرق كيـو

خطط الغتياله هو رئيس جهـاز الـرشطة العـسكرية العقيـد إبـراهيم احلـسيني الـذي كـان 
 . أحد املقربني إىل الشيشكيل

ًويف حادثــة يبــدو وأهنــا جــاءت انتقامــا ملقتــل حممــد نــارص تــم تنفيــذ حماولــة الغتيــال 
ــار عــىل ســيارت١٩٥٠ أكتــوبر ١٢الشيــشكيل يف  ه العــسكرية , حيــث أطلــق جمهولــون الن

فأصــيب مرافقــه املــالزم أول حــسني حــدة بــأربع رصاصــات وأصــيب كــذلك املالزمــني 
 )٢(.بكري الزوبري وغالب شقفة, ونجا الشيشكيل من املوت بأعجوبة

ويف الثالثــني مــن شــهر أكتــوبر اغتيــل اللــواء احلنــاوي يف بــريوت برصــاص حرشــو 
اضـح بـأن عمليـة التـصفيات قـد ًالربازي ثأرا البن عمه حمسن الـربازي, وأصـبح مـن الو

جتاوزت الـساحة املحليـة وأصـبح الـضباط يـسعون إىل تـصفية خـصومهم خـارج القطـر 
 وبـالرغم مـن أن غالبيـة منفـذي االغتيـاالت بقـوا جمهـولني إال أنـه بـات مـن )٣(.السوري

                                 
  .٢/١٤٩٧, مصدر سابق, )٢٠٠٠(احلوراين   )١(
  .٢/١٢٥١املصدر السابق,   )٢(
 أفرج اجليش عن كل من اللواء سامي احلناوي, واملقدم حممود الرفاعي واملقدم ١٩٥٠ سبتمرب ٧يف   )٣(

تمر حوايل تسعة أشهر فلجأوا إىل لبنان, عصام مريود واملقدم حممد معروف والرئيس خالد جادا بعد اعتقال اس
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الواضح لدى املراقبني بأن األمور كانت تسري لصالح الشيشكيل وتزيد مـن سـيطرته عـىل 
 . املسلحةالقوات 

 أصبح الشيشكيل الشخصية األقـوى يف اجلـيش وكـان ال بـد لـه ١٩٥١وبحلول عام 
من إزاحة رئيس األركان أنور بنود الذي كان يقف حجـر عثـرة أمـام طموحـه الـسيايس, 
ًفقد كان بنود حلبيا ومن أقرباء نـاظم القـديس, وكانـت إحالتـه إىل التقاعـد خطـوة مهمـة 

تحقيــق ذلــك فقــد اضــطر الشيــشكيل إىل االســتعانة إلضــعاف نفــوذ حــزب الــشعب, ول
بالعديد من السياسيني املستقلني الذين رموا بثقلهم وراءه هبدف إضعاف النفوذ الشعبي, 

, يف حني أبعد بنـود عـن ٢٣/٤/١٩٥١ًوحتقق للشيشكيل ما أراد فعني رئيسا لألركان يف 
ًطريق تعيينه ملحقا عسكريا يف أنقرة  لعملية التعيني رئيس الوزراء وكان أبرز املتحمسني. ً

ًخالد العظم الذي أقام للشيشكيل حفل تكريم يف نـادي الـضباط وألقـى خطابـا كـال فيـه 
 )١(.املديح لرئيس األركان اجلديد

  عودة الصراع بني احلكم املدين واجليش
 ١٩٤٩أما عىل صعيد العالقة بني اجليش واحلكم املدين; فقـد أعـاد انقـالب ديـسمرب 

ىل ما كانت عليه يف مرحلة ما قبل انقالب الزعيم, حيث اندلع رصاع مرير بـني األوضاع إ
املؤسسة العسكرية وبني حزب الشعب الذي شكل غالبية حكومات تلـك الفـرتة وبـسط 

ففـي املرحلـة األوىل لالنقـالب وقـع . هيمنته عىل املجلـس التأسيـيس ثـم املجلـس النيـايب

                                                                                     
وبعد أسبوعني من مقتل احلناوي وصل حممود الرفاعي وعصام مريود وحممد معروف وخالد جادا إىل بغداد 

املصدر السابق, . حيث تم تعيينهم يف اجليش العراقي بنفس الرتب التي كانوا حيملوهنا يف اجليش السوري
٢/١٢٤٤.  

 .٢/١٣٤٤ املصدر السابق, )١(
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 التعامل مع اجليش فمنهم من رأى استمرار اختالف بني زعامء حزب الشعب حول كيفية
اجلمعية التأسيسية يف وضع الدسـتور اجلديـد مثـل شـاكر العـاص وعبـد الوهـاب حومـد 
ومعروف الدواليبي وعـيل بوظـو وجـورج شـلهوب, ومـنهم مـن رأى املقاطعـة إلحـراج 
اجليش, وعىل رأس هؤالء كان رئيس حزب الشعب رشدي الكيخيـا, بيـنام كـان الـبعض 

 .ًاظم القديس مرتددا بني الطرفنيمثل ن
 ديسمرب كلف الرئيس هاشم األتايس الزعيم الشعبي نـاظم القـديس لتـأليف ٢٤ويف 

ًوزارة فألفها برسعة منتقيا ستة من حزب الشعب وثالثة من املـستقلني, وسـميت بـوزارة 
 عرشين ساعة ألهنا اهنـارت يف يـوم واحـد, وقـد أعلـن القـديس االسـتقالة مـنالاألربع و

راديو دمشق دون أن يعلم رئيس الدولة بذلك وبرر هذه االستقالة بأنه سمع بـأن اجلـيش 
غري راض عن تشكيلة احلكومة, فعهد إىل خالد العظـم تـشكيل حكومـة ائتالفيـة ضـمت 

 . خمتلف االجتاهات السياسية
 ١٥ورسعــان مــا تابعــت اللجنــة التأسيــسية أعامهلــا حتــى أنجــزت دســتور الــبالد يف 

, وأقر يف هذا الدستور مبدأ فصل السلطات وحرص الـسلطة التـرشيعية يف ١٩٥٠سبتمرب 
جملس النواب, وكذلك األخذ بمفهوم االشرتاكية اإلصالحية, ثم أقرت اجلمعية لنفـسها 

 )١(.االستمرار يف العمل وانقلبت إىل جملس نيايب
ارت إال أن حكومة العظم كانت ضعيفة بسبب كوهنا حكومة أقلية, ورسعان مـا اهنـ

, فعهــد األتــايس إىل القــديس بتــشكيل ١٩٥٠أمــام ضــغط الــشعبيني يف هنايــة شــهر مــايو 
حكومــة جديــدة وأرص الشيــشكيل رغــم املعارضــة الــشديدة عــىل تعيــني فــوزي ســلو يف 

                                 
 .١١٢٠−٢/١١١٥ املصدر السابق, )١(
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ًاحلكومة وزيرا للدفاع, وذلك لعدم ثقته بحزب الشعب ورغبته يف االطالع عىل ما تفعلـه 
 )١(.ًزيرا للدفاعو سلو احلكومة وتم بالفعل تعيني فوزي

 
 ١٩٥٤−١٩٤٩ت السورية خالل الفرتة احلكوما

 مدهتا فرتة الوزارة رئيس احلكومة م
 شهرين  ٢٥/٦/١٩٤٩ −١٩/٤/١٩٤٩ حسني الزعيم ٢٥
 شهر ونصف ١٤/٨/١٩٤٩ −٢٦/٦/١٩٤٩ حمسن الربازي ٢٦
  أشهر٤ ١٤/١٢/١٩٤٩ −١٤/٨/١٩٤٩ هاشم األتايس ٢٧
 يوم واحد ٢٥/١٢/١٩٤٩ −٢٤/١٢/١٩٤٩ ناظم القديس ٢٨
  أيام٩ أشهر و٥ ٤/٦/١٩٥٠ −٢٧/١٢/١٩٤٩ خالد العظم ٢٩
  أشهر ٣ ٨/٩/١٩٥٠ −٤/٦/١٩٥٠ ناظم القديس ٣٠
  أشهر ٧ ٢٧/٣/١٩٥١ −٨/٩/١٩٥٠ ناظم القديس ٣١
  أشهر ونصف٤ ٩/٨/١٩٥١ −٢٧/٣/١٩٥١ خالد العظم ٣٢
 صف أشهر ون٣ ٢٨/١١/١٩٥١ −٩/٨/١٩٥١ حسن احلكيم ٣٣
 يوم واحد ٢٩/١١/١٩٥١ −٢٨/١١/١٩٥١ معروف الدواليبي ٣٤
  أشهر ٦ ٨/٦/١٩٥٢ −٣/١٢/١٩٥١ فوزي سلو ٣٥
 سنتني وشهر واحد  ١١/٧/١٩٥٣ −٨/٦/١٩٥١ فوزي سلو ٣٦
  أشهر ٧ ٢٥/٢/١٩٥٤ −١٩/٧/١٩٥٣ أديب الشيشكيل ٣٧

 
ــالتوتر الــشديد,  فقــد دأب وقــد اتــسمت العالقــة بــني اجلــيش واحلكومــة الــشعبية ب

                                 
 .١١٨٩−٢/١١٨٨ املصدر السابق, )١(
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   اجليش والسياسة يف سوريا

١٩٢ 

الشيشكيل عىل وضع العراقيل أمام احلكومة التي مل تكن قادرة عىل االسـتمرار ألكثـر مـن 
, حيـث كـان عـىل ١٩٥٠ثالثة أشهر, وبادر القديس بتشكيل حكومتـه الثانيـة يف سـبتمرب 

هذه احلكومة أن تواجه عاصفة سياسية تتمثل يف قيام الرشطة العـسكرية باعتقـال النائـب 
بتهمة التآمر مع امللك عبـد اهللا لتنفيـذ مـرشوع سـورية الكـربى, وقـد أرص منري العجالين 

ضباط اجليش عىل أن تنظر يف قضية العجالين حمكمـة عـسكرية, غـري مكرتثـني باحلـصانة 
التي يتمتع هبا العجالين بصفته أحد أعـضاء املجلـس, ممـا أدى إىل إثـارة أزمـة بـني جملـس 

 .ة العسكرية من جهة أخرىالنواب وجملس الوزراء من جهة واملؤسس
وهـو (ومل تكد هتدأ مشكلة العجالين حتى اعتقلت الرشطة العسكرية أمحد الرشابايت 

بتهمة التآمر عىل الدولة وحماولة اغتيال العقيد أديب الشيشكيل, واعتقـل ) زير دفاع سابق
ب معه عرشون آخرون بتهم عدة تتعلق بإلقاء قنابل عىل كنيس هيودي وحماولة نسف مكت

 )١(.وكالة غوث الالجئني ومفوضية الواليات املتحدة يف دمشق
 ١٩٥١وقد بلغت األزمة بني احلكومة واجليش ذروهتـا يف العـارش مـن شـهر مـارس 

عندما قدم رئيس الوزراء ناظم القديس استقالته لرئيس اجلمهورية هاشم األتايس بـسبب 
ة بني رئيس اجلمهوريـة مـع الضغوط التي كان يواجهها من اجليش, وبعد مناقشات مطول

أنور بنود وفوزي سلو وأديب الشيشكيل, كلف األتايس القديس بتـشكيل : أركان اجليش
 ولكنهــا مل تــستمر ســوى يــوم واحــد حيــث وقــع ١٩٥١ مــارس ٢٣حكومــة أخــرى يف 

اخلالف مرة أخرى بني القديس والشيشكيل حول تعيني وزير الداخلية وإعـادة الـدرك إىل 
ًخلية بدال من خضوعها للمؤسسة العسكرية منـذ أيـام الـزعيم, ممـا دفـع سلطة وزارة الدا

                                 
 .١٩٤, مصدر سابق, ص )١٩٦٩( توري )١(
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١٩٣ 

 . ًبرئيس جملس النواب رشدي كيخيا لالستقالة احتجاجا
لقد دفعت هذه االستقاالت بنظام احلكم املدين يف سورية إىل شفا اهلاوية, وأصبحت 

ى نجح خالد واستمرت األمور عىل هذه الشاكلة حت. البالد تعاين من أزمة فراغ دستوري
العظم يف تشكيل حكومة ائتالفية مـن الـوطنيني واالشـرتاكيني واملـستقلني, ولكـن وزارة 

ــو  ــستمر طــويال, فاهنــارت يف احلــادي والثالثــني مــن شــهر يولي ــام ١٩٥١ًالعظــم مل ت  أم
املعارضة الشعبية لطلب اجليش بزيادة يف خمصصاته قيمتهـا مليـون وأربعامئـة ألـف دوالر 

 )١(.إضافية
  ل اجليش يف الشؤون اخلارجيةتدخ

ومل تقتــرص املؤســسة العــسكرية عــىل التــدخل يف الــشؤون الداخليــة للــبالد بــل امتــد 
الـسعودي −طموح رئيس أركاهنا أديب الشيشكيل ملد جسوره اخلاصة مع املحور املرصي

ضد أطامع اهلاشميني, وكان الشيشكيل يترصف يف هذه األثنـاء وكأنـه يـدير حكومـة ظـل 
 برحلـة إىل ١٩٥٠ أعضاء املجلس احلريب األعىل, فقد قام يف أوائـل شـهر ينـاير تتألف من

القاهرة ثم انتقل إىل السعودية حيث عقد اتفاقية جتاريـة ورتـب عقـد قـرض مقـداره سـتة 
ًماليني دوالر, وبدا واضحا للعيان بـأن املجلـس احلـريب األعـىل كـان يـسري دفـة الـسياسة 

 )٢(.اخلارجية
 قـام الشيـشكيل بزيـارة أخـرى إىل مـرص اجتمـع فيهـا بـاألمري ١٩٥١بريل أويف شهر 

السعودي فيصل بن عبد العزيز ملناقشة العديد من القضايا الـسياسية, ثـم عـاد إىل دمـشق 
ًوعقد مؤمترا صـحفيا ختـىل فيـه عـن صـفة العـسكري الـذي ال يتـدخل يف الـسياسة قـائال  ً ً

                                 
  .٢٠٠املصدر سابق, ص  )١(

  .١٧٦املصدر سابق, ص   )٢(
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١٩٤ 

 : للصحفيني
 العتبارات خاصة, مـع لقد كنت أجتنب االجتامع إىل الصحفيني«

أهنم الـصلة الواقعيـة بيننـا وبـني الـشعب, فقـررت تغيـري الـنهج القـديم 
وسأكون عىل صلة مبارشة مع رجال الـصحافة ألننـي تعلمـت أن أكـون 

 )١(.» عنهعىل صلة مبارشة مع الشعب الذي انبثقنا
 قــام الشيــشكيل بزيــارة أخــرى للــسعودية, ورصح لــدى ١٩٥١ويف شــهر أغــسطس 

التي اجتمع فيها مـع فيـصل يف ( للصحافة بأن زيارته كانت مكملة للرحلة السابقة عودته
حيث بحث القرض الذي عقدتـه سـورية مـع الـسعودية بقـصد تـسليح اجلـيش ) القاهرة

السوري, ثم أضاف بأنه بحـث مـع العاهـل الـسعودي قـضية ضـم األردن للعـراق وبـأن 
 عــن عــدد مــن الــشؤون الــسياسية مــستقبل األردن هيــم ســورية والــسعودية, كــام حتــدث

 :األخرى, وأضاف بتواضع شديد
إننا ال نطمح ليشء سوى استقرار األمور يف هذا الـوطن العزيـز «

 )٢(.»واملحافظة عىل النظام اجلمهوري واحلياة النيابية الديمقراطية

 

  الدعم األمريكي للشيشكلي
  

ً والسعودية دافعـا ًوجد الشيشكيل يف الدعم السخي الذي كانت تقدمه كال من مرص
للميض يف فرض سلطته عىل احلكم املدين, فقد كانت هذه القوى ختشى من هيمنة حـزب 
الشعب الذي كان يدفع باجتاه التقارب مع العراق, ومن ناحية أخرى فقد متتع الشيشكيل 

                                 
 .١٩٥١ أبريل ١٧ عن جريدة النرص ًنقال ) ١(
 .١٣٨٨−٢/١٣٨٦, مصدر سابق, )٢٠٠٠( احلوراين )٢(
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١٩٥ 

بدعم أمريكي واضح لسياسته الدافعة باجتاه كبح مجاح قوى اليسار, ومواجهة الـشيوعية 
ًأخص, فقد شهدت تلك الفرتة نشاطا يـساريا ملحوظـا, يف الوقـت الـذي بـدأت بصورة  ً ً

فيه شعبية أمريكا تتدهور يف املنطقة, وقد نجحت القـوى اإلسـالمية واليـسارية يف تنظـيم 
ــن  ــة م ــدأت جمموع ــة, وب ــسياسة األمريكي ــسورية ضــد ال ــدن ال ــة يف امل ــاهرات عارم مظ

إجراءات صـارمة ضـد الـسياسة األمريكيـة الشخصيات السياسية تطالب احلكومة باختاذ 
الداعمة للكيان الصهيوين, كام أسهمت الصحافة املحلية باألعمدة واملقاالت املؤيدة هلذا 

ويف هذه األثناء نجح الشيشكيل يف فرض املؤسسة العسكرية كقـوة تـوازن . التيار املتنامي
 حـزب الـشعب مـن جهـة يف مواجهة املد اليساري من جهة, والتيار الوحدوي املتمثـل يف

وكان رئيس األركان عىل درايـة كاملـة باحلـساسية األمريكيـة جتـاه املـد الـشيوعي . أخرى
واملخططات اإلنجليزية لدعم مرشوع اهلالل اخلصيب, فكان يرسل رسائل التطمني بـني 
الفينــة واألخــرى إىل املفوضــية األمريكيــة التــي علقــت يف أحــد تقاريرهــا االســتخباراتية 

  :بالقول
إن اجليش هو القوة التي يمكن أن حتافظ عىل انحيـاز سـورية إىل «

املعسكر الغريب, بغض النظر عن قناعات الكثـري مـن العـسكريني بـأن 
 )١(.»أمريكا تدعم االحتالل اإلرسائييل لفلسطني

, تطـرق الـوزير ١٩٥٠ أكتـوبر ٢ويف تقرير مطول أعدته املفوضية األمريكية بتـاريخ 
 :  للحديث عن املؤسسة العسكرية بقولهاملفوض أوين جونز

والتـي  −ًال بد أن نعرتف بأنه خالل الثامنية عـرش شـهرا املاضـية «

                                 
(1) NARA. G. 59: Joint WEEKA, 20/19 MAY 1950. 
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 ظهــر اجلــيش كعامــل −شــهدت انحــسار القــوى الــسياسية التقليديــة
رئيس يف حتقيق االستقرار, وباإلضافة إىل ذلك فإن اجليش يمثل أحـد 

ك فإنه ال بد من املحافظة أهم القوى املناوئة للشيوعية يف البالد, ولذل
 )١(.»عليه كقوة ردع تتمتع بمعنويات عالية

لقد كانت السياسة األمريكية حريصة عىل عدم تكـرار جتربـة الـزعيم يف سـورية مـرة 
أخرى, فنشطت املفوضية األمريكية يف عقد لقاءات مع زعامء التيارات السياسية, ولكنها 

حلكم املدين, ومل جتـد بـني املـدنيني شخـصية وجدت صعوبة كبرية يف التعامل مع أقطاب ا
يمكـن االعـتامد عليهـا يف تـسيري شـؤون الـبالد, فقـد كانـت احلكومـات الـسورية قــصرية 
األجل, وكان السياسيون يشعرون بـالعجز الكامـل جتـاه تـدخل اجلـيش يف أدق الـشؤون 

 . املحلية واخلارجية
ىل املؤسسة العسكرية عقب ويف هذه األثناء كان الشيشكيل قد نجح يف فرض نفسه ع

ًسلــسلة مــن التــصفيات, ثــم أصــبح يفــرض نفــسه عــىل الــساحة املحليــة والدوليــة متبنيــا 
ألمريكـان يف سياسات معارضة للمد اليساري, وبـالرغم مـن الـرتدد الـذي كـان ينتـاب ا

التعامل معه إال أنه كان يمثل هلم صامم األمان الوحيد للمحافظة عـىل سـورية بعيـدة عـن 
 .الربيطانية − املد الشيوعي, وعن األطامع اهلاشمية

ــة يف ســبتمرب  ــصادرة عــن املفوضــية األمريكي ــارير ال ــا أحــد التق ــصور لن , ١٩٥١وي
قـف األمريكـي مـن املؤسـسة العـسكرية , املو»وريةستأثري اجليش يف السياسة الـ«: بعنوان

ًحتت قيادة الشيشكيل تصويرا دقيقا, يمكن من خالله فهم السياسة األمريكية جتاه سورية  ً

                                 
(1) NARA. G. 59: 783.00/10-250. 
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١٩٧ 

 :يف مطلع اخلمسينيات من القرن العرشين
جرت العادة عىل التقليل من أمهية الدور الذي يقـوم بـه اجلـيش «

سعى إىل إضـعاف يف احلياة السياسية واستحسان التعامل مع أي قوة تـ
ذلــك الــدور, ولكــن اهلــدف مــن هــذا التقريــر هــو طــرح وجهــة نظــر 

 . مغايرة
ال يمكن التوفيق بني احلياة الديمقراطيـة وبـني تـدخل اجلـيش يف 
أمور غري الشؤون العسكرية يف أي بلد من البلـدان, وتـرصف اجلـيش 
يف منأى عـن احلكـم املـدين بـل وحتـى تغيـري احلكـم إذا مل يتوافـق مـع 

بته, ولكن هذا هو الوضع املؤسف يف سورية اليوم وهو أمـر تنبـذه رغ
 . املفوضية بال شك

ًويف الوقت نفـسه ال بـد مـن اإلشـارة إىل أن كثـريا مـن الـسوريني 
يعيــشون يف أكــواخ مــن الطــني, وبــأن الفقــر واألوضــاع الــسياسية يف 
سورية اليوم هي نتاج قرون من الزمان وال يمكن تغيريهـا بـني عـشية 

حاها, بغــض النظــر عــن التطــور الــذي شــهدته ســورية خــالل وضــ
فإذا جلأ هؤالء الذين يسكنون يف أكواخ من . السنوات اخلمس املاضية

الطني إىل هدمها فإهنم سيبقون حتت املطر, ولنرى إن كان من املمكـن 
 :تطبيق هذا املثل عىل الساحة السياسية

ــيش  ــوذ اجل ــدى نف ــد م ــدأ أوال بتحدي ــم أن نب ــن امله ــاة ًم يف احلي
السياسية وتقييمه مـن وجهـة نظرنـا, فـاهتامم اجلـيش بالدرجـة األوىل 
يتمحور حول نفسه حيـث يـسعى للحـصول عـىل احلـصة األكـرب مـن 
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ائيـل ومـن امليزانية السورية, وسبب ذلك هـو خـوف اجلـيش مـن إرس
ًه بالدرجـة الثانيـة, وهـو لـيس عـدوانيا بـل ئـتي وحلفاياالحتاد السوفي

يد, وهو بالتايل متوافق مـع معايرينـا التـي وضـعناها يقدر ضعفه الشد
مــع حلفائنــا يف األطلــيس, وجيــب أن نقــدر وجــود عنــرص يــسعى إىل 

 .الدفاع عن البالد ضد أي عدوان خارجي
ًيعارض اجليش الوحدة مع العراق, وهـو أيـضا ضـد الربيطـانيني 

مع من هو إذن? إن : وضد امللكية وضد اهلاشميني, مما يطرح التساؤل
اهتاممــه بالنظــام اجلمهــوري أمــر غــري مؤكــد, ولكــن يمكــن مالحظــة 

إن . ختوف أغلب الضباط مـن تبعـات االنـدماج مـع اجلـيش العراقـي
اجليش يريد سورية مستقلة غري حمكومة من قبل أي دولة أخرى, لقـد 
قبل اجليش باملساعدات الفرنسية ودفع ثمـن األسـلحة وثمـن الرغبـة 

سلحة, ولكنه مل يتـاجر قـط بـسياسة سـورية الفرنسية يف توفري هذه األ
لقاء هذه املساعدة, وال يمكن التـصور بـأن مؤيـدي فرنـسا يف اجلـيش 
ســيقبلون بتــسوية مــع الفرنــسيني عــىل شــاكلة التــسوية الربيطانيــة مــع 
العراق, وهذه روح جيب أن نقدرها مهام تسببت به من مشاكل آنية أو 

 . عىل املدى البعيد
اخلية فيمكن وصف اجليش بأنه ضد الرجعيـة أما يف السياسة الد

ــه يثبــت ذلــك يف بعــض  ــه تقــدمي, مــع أن ولكــن يــصعب وصــفه بأن
ــإن اجلــيش . احلــاالت ــة ف ــصورة عام ــة يف  −وب ــل األحــزاب املدني مث

ً ال يعـرف هدفـه بوضـوح, ولكنـه يعـرف متامـا مـا −السياسة السورية
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ــة  ــر حركــة يعارضــها اجلــيش هــي حرك جيــب أن يكــون ضــده, وأكث
إن األفكـار املتمثلـة يف التطـرف الـديني والعرقيـة . وان املـسلمنياإلخ

ومعاداة الغرب ال جتـد طريقهـا لالنتـشار يف صـفوف اجلـيش, ولكـن 
متثيـل األقليـات يف اجلـيش أكـرب مــن متثـيلهم يف احليـاة الـسياسية التــي 
تعطي للمسلم السني أمهية أكـرب, وهلـذا الـسبب بالـذات فـإن اجلـيش 

تميز بتوجه غـريب وفكـر منـاهض لإلقطـاع, كـام يميـل ًأكثر تساحما, وي
ضباطه الصغار إىل أفكار احلزب القومي السوري الذي يتمتع بتمثيـل 

كام أن اجليش يعترب من أشد القوى املناوئة للـشيوعية . قوي يف اجليش
 .يف سورية

−ًوأخريا فإن للجيش مفهومه اخلاص يف نمط حكم البالد, فهـو 
 يتوجـب عليـه أن يفكـر −الـسياسيني املـدنينيعىل النقيض من غالبيـة 

. دثـه أي تـرصف قبـل القيـام بـهُقبل أن يتكلم وأن يزن ما يمكن أن حي
 ال يمكـن أن تقـدم بالـرضورة −كغريهـا ممـا ذكـر أعـاله−وهذه امليـزة 

ــة  ًضــامنا لــسلوك ســوي, فكثــري مــن ضــباط اجلــيش ال يبلغــون مكان
ورة مــن الــسباعي القــديس أو كيخيــا أو األتــايس, ولكــنهم أقــل خطــ

واحلــوراين والــدواليبي, ولــدهيم مــن يقــدم هلــم املــشورة مــن الــشباب 
ــاء والناضــجني ــسه . األذكي ــشكيل نف ــره  −فالشي ــدل مظه ــذي ال ي ال

 قـد أدهـش أعـضاء املفوضـية يف −وأخالقه عىل كثري من ضبط النفس
أكثــر مــن مناســبة بقدرتــه عــىل فهــم األمــور الــسياسية خــارج امليــدان 

مؤسـسة «ًن ذلـك عـىل سـبيل املثـال اهتاممـه مـؤخرا بــالعسكري, ومـ
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, وطلب مساعدهتا يف إنشاء مزارع نموذجية للجيش »الرشق األوسط
 .يف جنوب سورية

وبعد ذكر بعض مميزات النفوذ العسكري يف سورية نتسائل; هـل 
يمكن التنبؤ بام سينتج عنه إزاحة هذا النفوذ? يرى البعض بأن القـوى 

 يف رصاع مــع اجلــيش ســتمتلك احلريــة الكافيــة التقدميــة التــي كانــت
لتنفيذ براجمها, ويتوقع آخرون بأن البالد ستغرق يف حالة من الفوىض 

إن التنبـؤ أمـر . التي قد تنـتج جـراء هيمنـة إحـدى اجلامعـات املتطرفـة
 :صعب, ولكن املراقبني قد أمجعوا عىل األمور التالية

فالظروف التـي يفقـد  ال يمكن حتديد األثر عىل املدى القريب, −
فيهــا اجلــيش نفــوذه ســتكون حاســمة يف حتديــد طبيعــة املرحلــة, فقــد 
يـــتمكن احلكـــم املـــدين وبـــاألخص الـــشعبيني مـــن االســـتمرار دون 

والتــي −مــصاعب تــذكر, وبغــض النظــر عــن نقــاط القــوة يف ســورية 
 قـد يتكـرر الـرشيط نفـسه كـام حـصل يف إيـران عقـب −تفتقدها إيران

 . توىل املتطرفون السلطة مبارشةاغتيال رازمارا حيث
 أما عىل املدى البعيد فال شك بأن إزاحـة عنـرص التـوازن الـذي −

. حيافظ عليه اجليش سيخدم أهداف الفئات املتطرفة واملعادية للغـرب
ًإن حادثة إرضاب املوظفني مؤخرا هلي خري دليل كيف يمكن أن يشل 

 .يشجهاز احلكم من قبل جمموعة صغرية ما مل يتدخل اجل
وباإلضافة إىل ذلك فإن من أبرز سامت السياسة السورية إمكانية 
تغلب حفنة مـن مـرىض النفـوس املنتمـني إىل مجاعـات صـغرية تتـسم 
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بالتشدد عـىل صـوت املنطـق والعقـل, ويمكـنهم بالتـايل أن يـؤثروا يف 
إن خطر االغتياالت حيط بثقله عىل العامل العريب, وقليـل . صنع القرار

 املــدنيني يف ســورية جيــرؤ عــىل طــرح احللــول اهلادئــة, مــن الــسياسيني
ولكـن . خاصة عندما هيدد املتشددون بإفالت عـصاباهتم يف الـشوارع

اجليش ال يمكن استفزازه برسعة, ولذلك فهو العامـل الوحيـد الـذي 
يمكنه مساعدة احلكومة يف تبنـي مـشاريع مفيـدة لـسورية بـالرغم مـن 

 . عاون مع الغربعدم شعبيتها, وهذا ما يمثله الت
ويمكن إجياز القول بأن حادثة غري متوقعة قد تسبب موجة عـداء 
ضد الغرب يمكـن أن جتـرف كـل يشء أمامهـا يف ظـل غيـاب اجلـيش 
الذي يـستطيع كـبح مجاحهـا, ولـذلك فإننـا جيـب أن نـشعر باالمتنـان 
ًلوجود نوع مـن الغطـاء الـذي يقـي الـسوريني مـن املطـر بـدال مـن أن 

 . سمنت املسلحن اإلد جدران منشتكي عدم وجو
لقد حتدثنا عـن اجلـيش وكأنـه وحـدة متامسـكة, وذلـك ألننـا قـد 
ًافرتضــنا بــأن العقيــد الشيــشكيل يــامرس ســيطرة دكتاتوريــة بــدال مــن  ً
احلكم اجلامعي, واحلقيقة ليست كذلك بـل هـي وسـط بـني احلـالتني, 

هـو فقد قام باالنقالب الثالث جمموعة من الضباط ولكـن الشيـشكيل 
الذي كان حلقة الوصل بني جمموعة العقداء خالل األشـهر اإلحـدى 
والعرشين التي أعقبت االنقالب, ومع أن الشيشكيل ال يتمتع بـسلطة 
ًمطلقة إال أن إزاحته ستسبب رصاعا عىل السلطة يف اجليش الذي كان 
الشيشكيل يمـسك بزمامـه, وإذا سـقط الشيـشكيل فقـد تـشهد سـورية 



  

  
  

+ +

   اجليش والسياسة يف سوريا

٢٠٢ 

يدة تقودها أجنحـة متـصارعة يف اجلـيش أو ربـام سلسلة انقالبات جد
ًقــد يــؤدي ذلــك إىل إلغــاء احلكــم املــدين والعــسكري معــا حتــى تــأيت 
. شخصية قادرة عىل ضبط األمور واألخـذ بزمـام احلكـم مـرة أخـرى

وإذا كانت هذه الشخـصية مـن املـدنيني فـستكون أقـرب إىل الـسباعي 
 . منها إىل القديس

−بأنـه ال يمكـن اسـتمرار الـشعبينيويمكن أن نـستنتج ممـا سـبق 
 يف احلكـم إال بوجـود اجلـيش نفـسه كقـوة متاسـك يف −منافيس اجليش

 .السياسة السورية
لقد ركزت األسطر السابقة عىل املصالح املـشرتكة بـني الواليـات 
املتحدة واجلـيش الـسوري, وبالتحديـد بـني أمريكـا والشيـشكيل, وال 

دخل اجلـيش يف الـسياسة عـىل يعني ذلك أن املفوضية ال تقدر خطر تـ
ــه يف  ــام ازدادت رغبت ــوة اجلــيش كل ــام تعاظمــت ق ــد, فكل ــدى البعي امل

 »جولـة ثانيـة«ال يعارض فكـرة  التوسع خارج احلدود السورية, وهو
ونخشى أنـه . ضد إرسائيل, ولكنه يعتقد بأن الوقت مل حين لذلك بعد

 كلــام كلــام اعتــاد الشيــشكيل وضــباطه عــىل ممارســة الــسلطة الــسياسية
 .طالبوا باملزيد من توسيع صالحياهتم السياسية

 يمثـل شخـصية الرجـل القـوي −بخالف الزعيم −إن الشيشكيل 
الذي ال يتدخل يف سفاسف األمور, بـل إنـه قـد يـدعم وزراء خيتلـف 

ولكن إذا أخذنا يف االعتبار املخاطر . معهم يف تشخيص الصالح العام
, فالـشعب الـسوري قـد يـزداد املرتقبة فإن هـذا الوضـع قابـل للتغيـري
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تذمره من عدم قدرة اجليش عـىل رد املبـالغ الـضخمة التـي دفعـت لـه 
لقد أهنـك اجلـيش مـوارد الدولـة ودأب . مقابل الدفاع عن أمن البالد

عىل تغيري احلكومة كل أربعة أو مخسة أشهر, وبالرغم من إرصاره عىل 
ــسه  ــة نف ــسلطة إال أن اجلــيش يعجــز عــن خدم أو اختــاذ اإلمــساك بال

 . القرارات احلاسمة
وبالرغم من كل ذلك فإن كل نقطة سلبية هلا وجـه إجيـايب ال يقـل 
أمهية عنهـا, فـالغرب يتحمـل مـسؤولية عـدم إمـداد سـورية بكميـات 
كافية من السالح, كـام أن مـشكلة رسعـة تغـري احلكومـات قـد عانـت 
منها سورية قبل تدخل اجلـيش, وهـي مـشكلة تعـاين منهـا حكومـات 

ًثر تطورا مـن اإلدارة الـسورية وهلـا جيـوش ختـضع لـسيطرة احلكـم أك
وحتــى لــو . بطريقــة ال يمكــن أن تتــوفر لــسورية يف املــستقبل القريــب

ألقينا عىل اجليش مسؤولية تغيري احلكومات فإن حالة عدم االسـتقرار 
هذه تعترب مشكلة صغرية أمـام مـشكلة عـدم االسـتقرار الكبـرية التـي 

ًأن الدور اهلادئ الذي يامرسه اجليش يمثل أمال كبريا كام . تتهدد إيران ً
 الـذين يرغبـون يف انـسحاب −مثل ناظم القديس −لبعض السياسيني 

 .اجليش من السياسة بصورة تدرجيية ودون استخدام العنف
إن النتيجة التي توصلت إليهـا املفوضـية هـي أن سـلبيات تـدخل 

ر ســقوط الشيــشكيل اجلــيش يف الــسياسة تعــادل إجيابياتــه, وبــأن خطــ
يعادل خطر حكم اجليش عىل املدى البعيد, وتنـصح املفوضـية بـأن ال 
ــافع قــصرية األجــل  ــة سياســتها عــىل حتقيــق من تبنــي اإلدارة األمريكي
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مضحية يف ذلك بمصالح الواليات املتحدة ومـصالح الـسوريني عـىل 
ــوع  ــع وق ــة متن ــور بطريق ــوازن األم ــد, ولكــن جيــب أن ت ــدى البعي امل

ًت األكثر خطرا وتساعد عىل تأسيس صيغة مناسبة أكثر مـن االحتامال
 . الوضع احلايل

إن اإلنجليز والشيشكيل جيدون أنفسهم يف خـالف مـستمر, بيـنام 
وإن املفوضية . جيد الفرنسيون أنفسهم يف املقابل بأهنم معه عىل ما يرام

ترى بأن اجلهتني تعطيان احلجم األكـرب يف تقيـيم األوضـاع ملـصاحلهم 
اصــة, ســواء كــان ذلــك بــوعي مــنهم أو دون وعــي, وإذا أردنــا أن اخل

نخدم املصلحة العامة لسورية وللغرب عىل حـد سـواء, فإنـه سـيكون 
من احلكمة العمل مع الشيشكيل حتى تطيح به الظروف أو يتسنى لنـا 
خيار آخر أفضل منه يمكن العمل معـه لتحقيـق منـاخ آمـن هيـدف إىل 

مقراطية, وعندها ستكون فرصـنا أفـضل يف تشييد بنية سياسية أكثر دي
 . »البقاء

 جيمس ليونارد, السكرتري الثاين يف املفوضية 
 )١( .١٩٥١ سبتمرب ١٠بتاريخ                    

لقد ساعد تقرير املفوضية هذا عىل رسعـة تقبـل اإلدارة األمريكيـة للخطـوة اجلديـدة 
ية يف منـاورة الشيـشكيل تكملـة التي كان الشيـشكيل بـصدد اختاذهـا, حيـث رأت املفوضـ

ملرشوع الزعيم الذي اهنار بصورة مفاجئة دون أن حيقق كامل األهداف املرجوة منه, ففي 

                                 
(1) NARA. G. 59: 783.00/9-2051. 
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الوقت الـذي كانـت ترغـب فيـه اإلدارة األمريكيـة بتحقيـق سـالم شـامل بـني الـسوريني 
 أشـد واليهود, وتبني نظـام يتعهـد باملحافظـة عـىل مـصاحلها يف املنطقـة, إال أهنـا كانـت يف

القلق من تدهور أمني مفاجئ قد ينتج عن اهنيار أجهـزة احلكـم املـدين عـىل يـد عـسكري 
متطرف يتحرك بدعم القوى اإلسالمية أو اليسارية يف سورية, فقد شهدت الفرتة املمتـدة 

 قيام سبع حكومات هتاوت الواحدة بعد األخـرى ١٩٥١ ونوفمرب ١٩٤٩ما بني ديسمرب 
ــسكري ــسة الع ــد املؤس ــىل ي ــم املحــيل ع ــؤون احلك ــدخل يف ش ــضغط للت ــت ت ــي كان ة الت

ًوقد بذل الشعبيون جهودا كبرية إلضعاف نفـوذ العـسكر مـن خـالل حماولـة . واخلارجي
الذي كان يفرضه اجليش عىل جملس الوزراء, ومن ) فوزي سلو(تغيري وزير الدفاع الدائم 

قل الـسلطة عـىل الـدرك خالل حماولة تقليص امليزانية العسكرية, وبذل جهود متواصلة لن
وقـد بلـغ الـرصاع ذروتـه عنـدما اهنـارت حكومـة حـسن . من اجليش إىل وزارة الداخليـة

احلكيم يف هناية شهر نوفمرب بعد حوايل شهرين من تـشكيلها, ورفـض الـزعامء الـشعبيون 
 حكومة جديدة بسبب تذمرهم إليهم لتشكيلوات التي وجهها األتايس واملستقلون الدع
ًيش يف تـشكيلة الـوزارة, واسـتمرت األزمـة ثالثـة عـرش يومـا إىل أن متكـن من تدخل اجلـ

 تـوىل فيهـا رئاسـة الـوزارة ١٩٥١ نـوفمرب ٢٨الـدواليبي مـن تـشكيل حكومـة جديـدة يف 
ووزارة الدفاع الوطني, وتشكلت من سبعة وزراء شعبيني واثنني من املـستقلني, وواحـد 

 .من اجلبهة االشرتاكية
ريكيــة تـصنف الـدواليبي عــىل أنـه أحـد املتــشددين الـذين قــد وكانـت املفوضـية األم

يتسببوا بإحداث أزمة يف العالقات مع الواليـات املتحـدة خاصـة وأنـه قـد رصح يف عـدة 



  

  
  

+ +

   اجليش والسياسة يف سوريا

٢٠٦ 

 أما من جهة املؤسـسة )١(.تي ضد إرسائيليمناسبات باستعداده للتعاون مع االحتاد السوفي
متنع اجليش مـن ممارسـة اهليمنـة العسكرية فقد تعهدت حكومة الدواليبي بسن ترشيعات 

عىل الشؤون السياسية, كام تردد احلديث عن نية احلكومة اجلديدة إقـصاء رئـيس األركـان 
 . وتعيني آخر مكانه

لقد نص تقرير املفوضية بأن من أبرز املحاذير التي ينبغي جتنيب سـورية مـن الوقـوع 
الـدواليبي, كـام أن الـسياسة  وعىل رأسـهم »املتشددين«فيها هو تويل حكومة يرأسها أحد 

التــي تعهــدت احلكومــة اجلديــدة بتبنيهــا يف إضــعاف املؤســسة العــسكرية وإقــصائها عــن 
شؤون احلكم املدين كانت تعني بالنسبة للمفوضية األمريكية غياب عنرص توازن أسـايس 

وحيث أن الشيشكيل كان يدرك مجيـع هـذه املعطيـات . يف معادلة احلكم املعقدة يف سورية
 . ة والتحرك يف مواجهته األخرية ضد احلكم املدين يف دمشقرنه قرر األخذ بزمام املبادفإ

وقد شهدت املفوضية األمريكية خالل األسابيع األربعة التي سبقت انقالب نوفمرب 
ً, نشاطا مكثفا أعاد إىل األذهان النشاط الذي شهدته يف املراحل السابقة النقـالب ١٩٥١ ً

يشكيل عـىل القيـام بعـدة زيـارات للمفوضـية وعقـد لقـاءات مـع الزعيم, فقد حرص الش
املسؤولني فيها لتبليغ رسـائل واضـحة وبـذل تعهـدات أكيـدة بحرصـه عـىل متتـني أوارص 

 .التعاون بني سورية واإلدارة األمريكية
فقد أشار تقريـر رسي صـادر عـن املفوضـية األمريكيـة إىل أن بعـض ضـباط اجلـيش 

ة ومن تسيريها للشؤون الداخليـة والـسياسة اخلارجيـة وقـد مستاءون من سياسة احلكوم
ينــتج عــن ذلــك حتــرك هيــدف إىل اإلطاحــة بــبعض العنــارص املتــشددة وإحالهلــا بــآخرين 

                                 
, وقـد وصـفته الـسوفييتي إىل توقيـع معاهـدة تعـاون مـع االحتـاد ١٩٥٠ دعا الدواليبي يف شـهر أبريـل عـام )١(

 .يات املتحدة يف العامل العريبًصحيفة النيويورك تايمز آنذاك بأنه أكثر الزعامء السياسيني انتقادا للوال
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 )١(.يمكنهم تبني سياسة ودية نحو الغرب
 عقد الشيشكيل لقاء مـع بعـض أعـضاء املفوضـية ١٩٥١ويف الثالث من شهر أكتوبر 
 يف التعاون مع الغرب, وأضاف بأن السياسة األمريكية جتاه أعرب فيه عن رغبته الصادقة

 )٢(.إرسائيل هي العائق الوحيد دون حتقيق املزيد من التقارب
ويف العارش من أكتوبر أوىص تقرير االستخبارات األسبوعي الـصادر عـن املفوضـية 
اإلدارة األمريكية باختـاذ خطـوات جـادة لـدعم اجلـيش الـسوري والتعـاون معـه لكـسب 

 وقد كان جتاوب اإلدارة )٣(.بعض الضباط السوريني وتقريبهم بصورة أفضل نحو الغرب
 أكتـوبر إىل زيـارة أخـرى ٢٧ًاألمريكية رسيعـا يف هـذا الـشأن حيـث أشـار تقريـر آخـر يف 

ًللشيشكيل حتدث فيها عن رغبته يف حتقيـق املزيـد مـن التعـاون معهـم, مؤكـدا بـأن عالقـة 
ش الــسوري أصــبحت أفــضل بعــد تزويــده بــبعض املعــدات اإلدارة األمريكيــة مــع اجلــي

 )٤(.العسكرية
ً نوفمرب عقد الشيشكيل اجتامعا مـع أعـضاء املفوضـية األمريكيـة اسـتمر ملـدة ٢٢ويف 

ساعتني دار احلديث خالهلام عن تأييد قيادة اجليش السوري للسياسة الغربيـة ورغبتهـا يف 
يف غــضون االجــتامع عــن رضورة كــام حتــدث الشيــشكيل . تلقــي املــساعدات العــسكرية

التدرج يف تبني سياسات التقارب مع الغرب, وتبني مشاريع التعـاون والتطـوير املـشرتك 

                                 
(1) NARA. G. 59: Joint WEEKA, 8/23 Feb 1951. 
(2) NARA. G. 59: 783.00(W)/10-551. 
(3) NARA. G. 59: 783.00(W)/10-1251. 
(4) NARA. G. 59: 783.00(W)/10-2651. 
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 )١(.رشيطة التمهل يف ذلك حتى يتسنى له تطويع الرأي العام املعارض ملثل هذه املشاريع
, صدر تقرير عن املفوضية األمريكية يف دمـشق يتحـدث ١٩٥١ نوفمرب عام ٢٩ويف 

ن تفاصيل االنقـالب الـذي قـاده الشيـشكيل ضـد حكومـة الـدواليبي, واختـتم التقريـر ع
 :بقوله, إن الشيشكيل

قد يوفر لسورية القيادة احلازمة التـي تفتقـر إليهـا, ويمكنـه عـىل «
 )٢(!»املدى البعيد أن يطور املناخ لتأسيس نظام ديمقراطي فعال

                                 
(1) NARA. G. 59: 783.00(W)/11-2351. 
(2) NARA. G. 59: 785.00(W)/11-3051.  
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  ١٩٥١ نوفمبر ٢٩ انقالب

 

, حتركـت ٢٩/١١/١٩٥١ففي ليلـة ... يبي أكثر من يوم واحد مل تعش وزارة الدوال
قطعات اجليش السوري نحو منزل رئيس الوزراء معروف الدواليبي فاعتقلتـه واعتقلـت 

) ١(وزجت هبم يف سـجن املـزة, ثـم صـدر الـبالغ رقـم ) ما عدا اثنني منهم (وزرائهمجيع 
 .للمرة الرابعة خالل سنتني

 :٢٩/١١/١٩٥١عقب انقالب الذي صدر ) ١(نص البالغ رقم 
ًحتيط رئاسـة األركـان العامـة الـشعب الـسوري الكـريم علـام أن «

اجليش قد اسـتلم زمـام األمـن يف الـبالد, وترجـو أن خيلـد اجلميـع إىل 
اهلدوء والسكينة وتـسهيل مهمـة اجلـيش ومتابعـة أعاملـه دون قلـق أو 
ــاألمن بأشــد  ــه نفــسه اإلخــالل ب ــسول ل ــذر مــن ت اضــطراب, كــام تن

 . »جراءاتاإل
 :ثم تاله بيان رئاسة األركان, لتربير احلركة االنقالبية والذي نص عىل ما ييل

إن األركان العامة للجيش حترص أن تطلع الشعب الكريم عـىل «
تفاصيل األمور ليكون عىل بينة وليستطيع كل سوري خملص كم أفواه 

ًونا املغرضني ومساندة اجليش يف مسعاه إلقصاء العنارص الفاسـدة صـ
ًالستقالل البالد وحفظـا لكرامتهـا وعزهتـا والعمـل عـىل بـث الـروح 

لقد بدأ مجاعة حزب الشعب منذ جالء األجنبي . التقدمية يف صفوفها
عن ديارنا بالتهديم وهتويل األمور وتضخيم سوء احلال, وأشـاروا يف 
كل مناسبة إىل أن البالد تسري من يسء إىل أسـوأ نتيجـة الـسياسة التـي 
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ا املسؤولون يف تلك الفرتة من تاريخ الوطن, فنجمـت انقالبـات تبناه
لقد جبنوا إثر االنقالب . ثالثة عىل عاتقهم وحدهم حتمل مسؤولياهتا

األول فدفعوا الزعيم إىل الدكتاتوريـة, وتبنـوا اللـواء سـامي احلنـاوي 
وتآمروا معه منذ فجر االنقالب الثاين فدفعوا به إىل تلك املؤامرة التـي 

ً تعصف باستقالل سورية وحتطم جيشها وختلـق عرشـا جديـدا كادت ً
فيها, وكان اللواء سامي احلناوي يؤكد يف أحاديثـه أن حـزب الـشعب 
متفق معه عـىل إعـالن االحتـاد الـذي كـاد يطـيح باسـتقاللنا, وقـد آثـر 
رجال اجليش إثر حركتهم الثالثة وبعد إقـصاء اللـواء سـامي احلنـاوي 

ـــا ـــوا معهـــم جتنب ـــة ًأن يرتيث ـــاة النيابي ـــل احلي  للفـــضائح وعـــدم تعطي
والدستورية, وعندما وجدوا أن حلمهم مل يتحقق وأن مرشوعهم بـاء 
بالفشل تابعوا هتويلهم وثابروا عىل التهديم بوزارة دولـة الـسيد خالـد 
العظم لقتل ثقة األمة بنفسها, وليظهروا بمظهر املنقذين, ليحققـوا مـا 

سفر زعامئهم واتـصاالهتم اخلارجيـة حيلمون به وما هيدفون إليه, وإن 
ومل يكادوا يتسلمون زمـام احلكـم يف . املشبوهة دليل واضح عىل ذلك

عهــد حكومــة الــدكتور نــاظم القــديس حتــى ســخروا احلكــم خلدمــة 
ــنقالت  ــراء ت ــدوا إىل إج ــة فعم ــدافهم احلزبي ــآرهبم الشخــصية وأه م

. تـهوتعيينات وأعامل آلت إىل خـرق الدسـتور الـذي يتظـاهرون بحامي
 فحرضـوا الـرأي ,ومل يقفوا عند حدهم هذا بـل ثـابروا عـىل هتـديمهم

العام ضد اجليش حماولني إجياد هـوة بـني املـواطن الـسوري واجلنـدي 
ًالسوري الذي آىل عىل نفسه املوت يف خدمة بـالده, ومل يـدعوا بابـا إال 
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طرقــوه, ومل جيــدوا ثغــرة إال ونفــذوا منهــا, لتوســيع تلــك اهلــوة وزرع 
لكراهية بني األمـة وبـني أبنائهـا رجـال هـذا اجلـيش, فاسـتغلوا بذور ا

كافة األزمات التي مرت يف تلك الفرتة وخاصة أزمة بحرية احلولـة يف 
ــبالد بغــري مظهرهــا احلقيقــي حمــاولني إجيــاد  آذار املــايض وأظهــروا ال
الوسيلة والطريقة التي متكـنهم مـن حتقيـق أهـدافهم احلزبيـة ومـآرهبم 

ــي هيــ ــا, ولكــن اجلــيش الشخــصية الت ــون مــن أجله ــا ويعمل دفون هل
الــسوري الــذي دفعــت لــه األمــة بــأعز أبنائهــا بعــد أن علمــتهم كيــف 
يـذودون عــن محاهـا وغرســت فـيهم حــب التفـاين واملــوت يف ســبيلها 
أثبتت للمأل كـذب مـا ادعـوه ومـا حـاولوا إظهـاره, وبعـد أن أعيـتهم 

ن خيلقـوا األزمـة احليل يف الوصول إىل أهدافهم مل جيـدوا أفـضل مـن أ
الوزارية املصطنعة يف أشد الظروف وأحرج املناسبات يف هـذا الوقـت 
الذي يتطلب معاجلة القضايا اخلارجيـة املعلقـة والتـي حتتـاج إىل قـرار 
ًحاسم حفظا الستقاللنا, ولكنهم أمهلوا كافة تلك القضايا وتناسوها 

 الـبالد, وتعلقوا بتسلم قوى األمن ال لرد عدوان أو دفـع مكـروه عـن
بل خلدمة مآرهبم احلزبية وأغراضـهم الشخـصية يف انتخابـات مقبلـة, 
ــستبد  ــاره بمظهــر امل وغرضــهم يف كــل ذلــك إضــعاف اجلــيش وإظه
بالسلطات حتى تتاح هلم الفرصـة لتحقيـق مـا حلمـوا بـه ومـا هـدفوا 

 .إليه
إن اجلـيش يـرفض أن يكـون أداة : أهيا الـشعب الـسوري الكـريم

ــراض ــق األغ ــة لتحقي ــامع طيع ــة واملط ــواء احلزبي  االســتعامرية واأله
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الشخــصية ألنــه مــن أبنــاء الــشعب يتحــسس بــشعورهم وعليــه تقــع 
مــسؤولية الــدفاع عــن اســتقالل الــبالد وحفــظ كياهنــا وســيادهتا, وإن 
اجلــيش الــسوري يــرى أن حــزب الــشعب وهــو الفئــة التــي ال متــثلكم 

ضاء عـىل التمثيل الصحيح, أن أهـم أهـدافها مـؤامرة يقـصد منهـا القـ
 .استقالل سورية وحتطيم جيشها وإنشاء عرش جديد فيها

إن اجلـيش الـذي وثقـت بـه األمـة : أهيا الشعب السوري الكـريم
وأوكلت إليه محاية اسـتقالهلا, والـذي نـذر نفـسه للمـوت دون محاهـا 

دمشق . »يعرض لك الواقع لتكون عىل بينة, ويرتك األمر واحلكم لك
 . ٢٩/١١/١٩٥١يف 

 البالغات العسكرية الصادرة عن املجلس احلريب األعـىل باسـتقالة رئـيس ثم تتابعت
 ٢اجلمهورية وتويل رئيس األركان مهام رئاسة الدولة, ومن ثم أعلن عن حل الربملـان يف 

ًنظــرا إىل عجــز جملــس النــواب القــائم عــن حتمــل مــسؤوليات توجيــه «: ١٩٥١ديــسمرب 
 . »احلكم

سـوم عـسكري بتـويل رئـيس املجلـس العـسكري ويف اليوم التايل لالنقالب صدر مر
األعىل الزعيم فوزي سلو السلطتني الترشيعية والتنفيذيـة, فأصـبح يـامرس اختـصاصات 
رئيس الدولة ورئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع الوطني, وأوكل إىل األمناء العـامني يف 

ــوزير يف إدارة شــؤون و ــصاصات ال ــوزارات ســلطات واخت ــة وال زارات اإلدارات العام
 .الدولة

 كانــت مجيــع األحــزاب الــسياسية قــد حلــت ١٩٥١وبحلــول شــهر أبريــل مــن عــام 
 . بالكامل وختمت مكاتبها بالشمع األمحر
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  الدور األمريكي يف انقالب الشيشكلي الثاين
  

ًنظرا للتشنج األمريكي جتاه الدواليبي فإنـه مل يكـن مـن املـستغرب أن تـسارع اإلدارة 
 بالدكتاتور اجلديـد, فبعـد أيـام قليلـة مـن االنقـالب أعـرب وزيـر  الرتحيبإىلاألمريكية 

اخلارجيــة األمريكــي آتشيــسون يف خطــاب إىل املفوضــية يف دمــشق بأنــه هيــدف إىل حتقيــق 
املزيد من التعـاون مـع الشيـشكيل وتقـديم مـا حيتـاج إليـه مـن دعـم, وشـدد عـىل رضورة 

يف سـورية عقـب ذلـك وتـم تـصن. مساعدته لتأسيس حكم قوي مستقر ومـوال للغـرب
مبــارشة عــىل أهنــا إحــدى دول الــرشق األوســط التــي تتــوفر فيهــا رشوط احلــصول عــىل 

 )١(.املساعدات العسكرية األمريكية
لقد كان الشيشكيل ينظر إىل أن توطيد حكمه يف الـداخل يكمـن يف حتقيـق االعـرتاف 

مـن التقـارب مـع الدويل بحكمـه االنقـاليب اجلديـد ولـذلك فإنـه سـارع إىل حتقيـق املزيـد 
اإلدارة األمريكية, حيث عقد سلسلة من اللقاءات املطولـة مـع الـوزير املفـوض, ملناقـشة 

 أكد ١٩٥٢مجيع القضايا املتعلقة بسياسة سورية الداخلية واخلارجية, ففي شهر يناير عام 
الشيشكيل للوزير املفوض حرص سورية عىل احلصول عىل املساعدات األمريكية رشيطة 

 )٢(. ذلك طي الكتامن حتى يتمكن من تثبيت وضعه الداخيلأن يبقى
كام عقد الشيشكيل عدة اجتامعات أخرى حـرص مـن خالهلـا عـىل التعبـري عـن رأيـه 
ًبرصاحة مفرطة مؤكدا بأنه ينظر إىل إرسائيل عىل أهنا أمر واقع, وبأنه ال يفكر يف استخدام 

 يـسعى للتوصـل إىل اتفـاق معهـم األسلحة ضد اليهود وال ينوي رميهم يف البحر, بل إنـه

                                 
(1) Acheson to Damascus, 14-20 December 1951. FRUS, 1951, Vol. V, pp. 

1090-1096. 
(2) NARA. G. 59: 783.00 (W)/1-452. 
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بوســاطة أمريكيــة لوضــع حــدود ثابتــة بــني الطــرفني, واختــتم اللقــاء بــاقرتاح أن تــستمر 
الزيارات بينه وبني املفوض األمريكي بطريقة غري رسمية ودون وجود مـرافقني, واقـرتح 
ــب  ــى املفوضــية أو يف مكت ــدها يف مبن ــن عق ــدال م ــزليهام ب ــات يف من ــد االجتامع ــأن تعق ًب

 .الشيشكيل حيث يصعب املحافظة عىل رسيتها
ًواستجابة القرتاح الشيشكيل عقد الوزير املفوض األمريكـي اجتامعـا آخـر معـه, دار 
احلديث فيه عن األوضاع يف لبنان, وعـن مـشاريع الوحـدة العربيـة, وعـن إمكانيـة تلقـي 

ائيل حيث أبدى مساعدات أمريكية لتطوير البنية التحتية يف سورية, وعن العالقة مع إرس
باملقارنة مع ترصحياته العامة فإن حديثه اخلاص «: الوزير املفوض استغرابه بأن الشيشكيل

عن إرسائيل خمتلف للغاية فهو يتحدث عن إرسائيل بواقعية, ويعرتف بأهنـا عنـرص مـؤثر 
 )١(.»وباق يف املنطقة لفرتة طويلة

ــرصحيات  ــذه الت ــا ه ــارات وتكــررت معه ــذه الزي ــة »اصــةاخل«وتكــررت ه  املخالف
 اجتمـع ١٩٥٢للشعارات التي كان الشيشكيل يطلقها عىل املأل آنذاك, ففي شهر ديـسمرب 

الشيشكيل وسلو مع املفوض األمريكـي, واسـتمر االجـتامع ثـالث سـاعات دار احلـديث 
خالهلا عن سبل حصول سورية عىل الدعم العسكري, حيث أعاد الشيشكيل التأكيد عـىل 

أيــة نوايــا عدوانيــة جتــاه إرسائيــل, وبأهنــا مــستعدة لتقــديم مجيــع أنــه لــيس لــدى ســورية 
الضامنات املمكنة لتثبت عدم نيتها استخدام األسـلحة التـي حتـصل عليهـا مـن الواليـات 

 )٢(.املتحدة ضد إرسائيل

                                 
(1) NARA. G. 59: 783.00/9-2552. 
(2) NARA. G. 59: 783.5/1-153. 
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ًوقد حرص الشيشكيل عىل توضيح هذه النقطة بام ال يقبل جماال للشك أثناء لقاءه مع 
, حيـث افتـتح اللقـاء باعرتافـه أنـه ١٩٥٣ي دالس يف شـهر مـايو وزير اخلارجية األمريكـ

ًرجل عسكري وال يتحدث مثل السياسيني, ولذلك فإنه سيكون رصحيا للغاية, ثم أشـار 
إىل واقعيته يف التعامل مع إرسائيل, حيث يشري حمرض االجـتامع إىل أن الشيـشكيل وصـف 

 : نفسه بأنه
ــذين يعتربوهنــا غــري مو« ــن العــرب ال ــيس م جــودة عــىل أرض ل

الواقع, بل إنه يعتقد بأهنا موجودة وبأهنـا أمـر واقـع, وأضـاف بأنـه ال 
يريد استخدام السالح إلغراقهم يف البحر, ولكنـه يرغـب فقـط يف أن 

 )١(.»تتعامل الواليات املتحدة مع العرب واإلرسائيليني عىل حد سواء
  األوضاع الداخلية

ع فيـه الـزعيم مـن قبـل, فقـد انـشغل ولكن الشيشكيل ارتكب نفس اخلطـأ الـذي وقـ
ًخالل فرتة حكمه بتدعيم موقفه عىل الصعيد الداخيل دون أن يبذل جهـدا كافيـا لرتسـيخ  ً
نظامه االنقاليب يف الساحة الداخلية, حيث تعامل مع مؤسسات احلكـم املـدين بطريقـة ال 

ي تـويل فـوزانية, فبعد سـتة أشـهر مـن تعكس وجود نضج سيايس يف جتربته االنقالبية الث
قـرر ) ١٩٥٢أي يف الثامن مـن شـهر يونيـو (سلو سائر الصالحيات التنفيذية والترشيعية 

املجلس احلريب األعىل تشكيل جملـس وزراء ليـساعد الـزعيم سـلو يف احلكـم, وكـان عـىل 
 .رئيس الدولة أن خيتار رئيس جملس الوزراء الذي خيتار بدوره الوزراء

تفـويض أي سـلطات فقـرر أن يتـوىل منـصب رئـيس ًويبدو أن سلو مل يكن مـستعدا ل

                                 
(1) NARA. G. 59: Memorandum of Conversation, May 16, 1953. 
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ثـم أعلـن عـن اسـتحداث منـصب نائـب ! جملس الوزراء إضافة إىل منصب رئيس الدولة
, وقـرر الشيـشكيل أن يتـوىل »ًنظرا ألن صحة الزعيم سـلو قـد انحرفـت «:رئيس الوزراء 

 )١(.هذا املنصب بنفسه
يـد العـسكريني, فقـرر ثم تتابعـت القـرارات التـي جعلـت مناصـب الدولـة ألعوبـة ب

ثم قرر سلو تويل . أما سلو فرفع إىل رتبة لواء) عميد(الشيشكيل ترقية نفسه إىل رتبة زعيم 
 !منصب وزير الدفاع إضافة إىل توليه رئاسة الدولة ورئاسة جملس الوزراء
 !وتوىل الشيشكيل منصب وزير الداخلية إضافة إىل نيابة جملس الوزراء

 أعلن عن تشكيل حـزب سـوري جديـد ١٩٥٢ن شهر يوليو ويف الرابع والعرشين م
, الذي أصبح التنظيم السيايس الـرشعي الوحيـد يف الـبالد »حركة التحرير العريب«: باسم

 !برئاسة الشيشكيل نفسه
ثم قرر الشيشكيل تنحية فوزي سلو فـأمر بـإجراء اسـتفتاء عـام عـىل الدسـتور الـذي 

ًار الشيشكيل رئيسا للجمهوريـة, وتـم لـه ذلـك اقرتحه املجلس احلريب األعىل, وعىل اختي
 وأحيـل اللـواء فـوزي سـلو إىل )٢(.بنسبة عالية أعـادت إىل الـذاكرة نـسبة انتخـاب الـزعيم

 .التقاعد
ًوبعد أن أصدر الشيـشكيل مرسـوما بـدمج منـصب رئـيس جملـس الـوزراء بمنـصب 

ً موعــدا ١٩٥٢رئـيس اجلمهوريــة, أعلـن عــن حتديـد الثــاين عــرش مـن شــهر سـبتمرب عــام 

                                 
  .٢٢٧صدر سابق, ص , م)١٩٦٩(توري   )١(

 ٨٦٤.٤٢٥, مـارس مـنهم ٩٩٥.٤١٧, وكـان جممـوع النـاخبني بلـغ ١٩٥٣ يوليو ١٠أجري االستفتاء يف   )٢(
 ٩٩.٧, أي بنـسبة ٨٦١.٩١٠ وعىل انتخاب الشيشكيل ٨٦١.١٥٢وقد بلغ عدد املوافقني عىل الدستور . حقهم
 .٢٣٨املصدر السابق, ص . باملائة
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النتخاب جملس النواب, ومل تكن النتائج مفاجئة حيث اكتسحت حركـة التحريـر العـريب 
 .بزعامته, يف حني حصل املستقلون عىل عدد حمدود من املقاعد

ومرة أخرى فقد ارتكـب الشيـشكيل نفـس اخلطـأ الـذي وقـع فيـه الـزعيم مـن قبلـه, 
 تكون عادة إال نذير شؤم ألصـحاهبا,  باملائة ال٩٩فاألرقام الكبرية والنسب التي تتجاوز 

وال تعكس بالرضورة أكثر من استجابة شـعبية عارمـة ألجـواء الكبـت األمنـي وإرهـاب 
لقد تكررت مع الشيشكيل نفس جتربة الزعيم, ففـي الوقـت الـذي . أجهزة االستخبارات

عـىل بدا فيه الشيشكيل أنه قد أزاح مجيـع العقبـات الدسـتورية دون توليـه الـسلطة, وحـاز 
ــدكتاتور بوقــوع االنقــالب  ــه كــرئيس منتخــب فــوجئ ال اعــرتاف إقليمــي ودويل بمكانت

 . اخلامس يف سورية خالل مخس سنوات
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  ١٩٥٤ فبراير ٢٤ انقالب

 

ظهــرت بــوادر احلركــة االنقالبيــة اخلامــسة يف املحافظــات الــسورية قبــل ظهورهــا يف 
 أمـني أبـو عـساف والعقيـد دمشق; ففي الرابع والعـرشين مـن شـهر فربايـر أعلـن العقيـد

فيصل األتايس متردهم يف مدينة حلب واعتقلوا آمر احلاميـة عمـر خـان متـر, ثـم انـضمت 
إليهم قيادات دير الزور والالذقية ومحص وحوران, بينام بقيت دمشق عىل والئها لـرئيس 

 .اجلمهورية
 الشيشكيل ًوعندما وصلت األنباء إىل دمشق عقد ضباط األركان اجتامعا أهنوا فيه إىل

ًالوضع يف املحافظات السورية, حيث كان عدد القوات الثائرة نحو ستة عرش ألفـا مقابـل 
أربعة آالف ظلوا عىل والئهم لرئيس اجلمهورية, وكان عىل رأس القوات املوالية النقيـب 
عبد احلق شحادة الذي كان يتزعم وحدة املدرعات, وتـزامن مـع هـذه األحـداث انتـشار 

 .الذي قرئ من إذاعة حلب) ١(البالغ رقم 
 :, باسم قيادة املنطقة الشاملية١٩٥٤الذي أذيع إثر انقالب ) ١(نص البالغ رقم 

ليس هذا ببيان أو نداء وإنام هو عهد من ضـباط وجنـود اجلـيش «
لقــد آلينــا عــىل أنفــسنا أن نعــود : الــسوري للــشعب الــسوري الكــريم

تقاليده النبيلة, ولقد باجليش إىل ثكناته بعد أن أخرجته األغراض عن 
آلينا أن نغسل ما حلق بـاجليش مـن عـار وأن نعيـد إليـه مزايـاه الرفيعـة 
ومناقبه, ويعود إىل الثكنات ولن يكون لنا أي تدخل بالسياسة, وهـذا 
نداء إىل رفاقنا يف السالح أن حيذوا حذونا لنتمكن من أن نعيد األمـور 

 املنطقــة الــشاملية تعلــن إىل نــصاهبا, وإىل أن يتحقــق اهلــدف فــإن قيــادة
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ــا  ــبالد حقن ــادر ال ــده أن يغ ــشكيل وتناش ــة الشي ــن حكوم ــصاهلا ع ًانف
 .»للدماء

وعنــدما أدرك الشيــشكيل بأنــه فقــد الــسيطرة عــىل غالبيــة قطعــات اجلــيش الــسوري, 
 ويف هـذه )١(.ورأى بأن مقاومته ستؤدي إىل سـفك الـدماء قـدم اسـتقالته وغـادر إىل لبنـان

حسني حدة وعبد احلق شـحادة وأمحـد عبـد الكـريم : لشيشكيل النقباءاألثناء كان أنصار ا
ــسا  ــري رئي ــأمون الكزب ــني م ــسارعوا إىل تعي ــدارك الوضــع, ف ــة لت ــودا حثيث ــذلون جه ًيب ً
للجمهورية بحكم الدستور, ولكن القـوات املناوئـة هلـم حتركـت يف دمـشق وتـم إحبـاط 

ق شحادة لألمر فاستسلم للقوات ويف هناية األمر أذعن عبد احل. حماولة إرجاع الشيشكيل
ًاملتمردة وغادر دمشق حيث تم تعيينـه ملحقـا عـسكريا يف لنـدن, ومـن ثـم أعلنـت قيـادة  ً
اجلـيش أن الوضـع الدســتوري يف الـبالد قــد أعيـد اآلن وبـأن اجلــيش سـيعود إىل ثكناتــه, 
ًوعــني هاشــم األتــايس رئيــسا مؤقتــا للجمهوريــة فكلــف صــربي العــسيل بتــشكيل وزارة  ً

 .١٩٥٤تالفية من الوطنيني والشعبيني واملستقلني يف األول من مارس ائ
 

  كيف وقع االنقالب؟
  

تسببت سياسة الشيشكيل الداخلية بإثارة سـخط شـعبي عـام, وذلـك بـسبب اعـتامده 
عىل أجهزة االستخبارات وتعطيل احلريات العامـة, فقـد قـام بمنـع األحـزاب الـسياسية, 

بيــة يف الــسجون بيــنام فــر قــادة أحــزاب البعــث واحلــزب وزج بالعديــد مــن القيــادات احلز
                                 

ًحقنا لـدماء الـشعب الـذي أحبـه واجلـيش الـذي أفتديـه, والـوطن العـريب ": نص استقالة أديب الشيشكيل) ١(
الذي أردت أن أخدمه بتجرد وإخالص, أقدم استقالتي من رئاسة اجلمهورية إىل الشعب العزيز الذي انتخبنـي 

مـة ًومنحني ثقته الغالية, راجيا أن يكون ذلـك خدمـة لـبالدي وأن حيقـق وحـدهتا ومنعتهـا, ويأخـذ بيـدها إىل ق
 .٢٧٧املصدر السابق, ص . "املجد والرفعة
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٢٢١ 

ًاالشرتاكي العريب والشيوعيني إىل لبنان, وكـان زعـامء األحـزاب الـسياسية جيتمعـون رسا 
 اغتنم زعامء األحـزاب ١٩٥٣ويف ديسمرب . للتنسيق فيام بينهم لإلطاحة بحكم الشيشكيل

ــا يف مدينــة حلــب ليثــريوا مظــاهر ــا طالبي ًالــسياسية إرضاب ات عارمــة يف مــدينتي دمــشق ً
ًوحلب, وبلغ الوضع يف حلب حدا من التوتر اسـتدعى إنـزال قـوات مـن اجلـيش لبـسط 

ولتهدئة األمور قام الشيشكيل بعزل رئيس جهاز االستخبارات إبـراهيم احلـسيني . األمن
ًوإرساله ملحقـا عـسكريا إىل واشـنطن, ولكـن هـذا اإلجـراء مل يـساعد يف حتـسن األمـور  ً

, ووزعت املنشورات الداعية إىل ١٩٥٤االضطراب أنحاء سورية يف شهر يناير حيث عم 
ولكـن . التمرد عىل نطاق واسع وجرى إثر ذلك اعتقاالت كربى يف صـفوف املتظـاهرين

األوضاع األمنية يف جبل العرب رسعان ما تدهورت إثر اعتقـال الـزعيم البعثـي منـصور 
ناير وحدة من اجلـيش زحفـت إىل اجلبـل  ي٢٧بن سلطان األطرش, فأرسل الشيشكيل يف 

 . واشتبكت يف معارك مع الدروز
ويف أعقاب هذه األحداث أمر الشيشكيل بتوقيـف عـدد مـن الـسياسيني مـن خمتلـف 
االنتامءات احلزبية مثل رشدي كيخيا وعدنان األتـايس وصـربي العـسيل وأكـرم احلـوراين 

الـرئيس الـسابق هاشـم وميشيل عفلـق وإحـسان اجلـابري وحـسن األطـرش, كـام وضـع 
األتايس قيد اإلقامة اجلربية يف بيته, وفرضت األحكام العرفية يف حمافظات دمشق ومحص 
ًوحلب ومحاة وجبل الدروز, وتم تعيني شوكت شقري رئيس األركان العامة نائبا للحاكم 

 )١(.العريف, وظهر للوهلة األوىل بأن الشيشكيل قد نجح يف استعادة السيطرة عىل البالد
 .إال أن احلركة التالية جاءت من قبل وحدات اجليش السوري لإلطاحة بحكمه

                                 
 .٢٤٨−٢٤٥ص . املصدر سابق, ص)١(
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٢٢٢ 

 بسبب التصفيات التي ١٩٥٤فقد حترك العسكريون لإلطاحة بحكم الشيشكيل سنة 
قام هبا للتخلص من خصومه, حيث إنه مل يكن يثـق بالقيـادة العـسكرية التـي شـاركت يف 

أعـضائها مـن أبنـاء األقليـات العرقيـة , وكـان أغلـب ١٩٤٩سلسلة االنقالبات منذ سنة 
وقد أثارت هذه الـسياسة حنـق هـؤالء الـضباط ضـد حكـم الشيـشكيل الـذي . والطائفية

 :رشع يف التخلص منهم الواحد بعد اآلخر
فقد سجن احلناوي تسعة أشهر ثم أبعده إىل لبنان ليلقى حتفه عىل يد أحد أبناء أرسة 

 . ١٩٥٠الربازي سنة 
ً بنود عن رئاسة األركان وعينه ملحقا عـسكريا يف أنقـرة, ومـن ثـم وأزاح اللواء أنور ً

 . ١٩٥١حوكم بتهمة التآمر عىل البالد سنة 
 . ثم أحيل فوزي سلو إىل التقاعد بعد سنوات طويلة من اخلدمة

حممود شوكت, الذي أحيل إىل التقاعـد : كام طالت التصفيات الضابطني الرشكسيني
 . ١٩٥٠د, وخالد جادا الذي أبعد مع احلناوي إىل لبنان سنة واهتم بالتآمر عىل أمن البال

وكـان نـصيب الـضباط العلــويني يف حركـة التـصفيات العــسكرية أكـرب, حيـث أبعــد 
الــضابط حممــد معــروف إىل لبنــان بعــد أن أمــىض فــرتة يف الــسجن عقــب االنقــالب ضــد 

بــراهيم احلنــاوي, وأبعــد غــسان جديــد عــن رئاســة جهــاز الــرشطة العــسكرية لــصالح إ
احلسيني, ومهش عزيز عبد الكريم, يف حني اغتيل آمر سالح اجلو حممد نـارص يف ظـروف 
ًمــشبوهة, ربطهــا الكثــريون بــاخلالف الــذي كــان قــائام آنــذاك بــني الشيــشكيل وجمموعــة 

 )١(.الضباط العلويني
                                 

 أكد الكثري من الضباط املعارصين لتلك األحداث وجود توتر بني العقيـد حممـد نـارص والعقيـد عزيـز عبـد )١(
العراقي   الكريم والضباط العلويني من جهة, وبني مجاعة الشيشكيل من جهة أخرى, وقد حتدث وزير اخلارجية
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 ١/٨/١٩٥٠وبعد هذه احلادثة بأربعة أشهر اغتيل العقيد حممد نـارص يـوم الثالثـاء 
د جمهولني بـالقرب مـن مفـرق كيـوان, وتـردد احلـديث عـن تـورط العقيـد إبـراهيم عىل ي

 . يف عملية االغتيال) املقرب من الشيشكيل(احلسيني 
ويف هذه األثناء واجه الشيشكيل معارضة من قبل الطوائف املسيحية التي عربت عن 

تور سـنة ففي أثنـاء مناقـشات جملـس النـواب لدسـ. سخطها جتاه حكمه يف عدة مناسبات
 نشطت خمتلف الطوائف املسيحية ضد نص الدستور عىل أن دين الدولة اإلسالم, ١٩٥٠

وقام زعيم البعث املسيحي ميشيل عفلق بحملة للـدفاع عـن علامنيـة الدولـة, ووقـف إىل 
جانبه السيايس الربوتستانتي املخرضم فارس اخلوري الـذي رفـض أي ذكـر للـدين وردد 

, كــام حتركــت طوائــف »الــدين هللا أمــا الــوطن فللجميــع«: نشــعارات الثــورة العربيــة بــأ
الكاثوليك برئاسة املطران حريكة ملعارضة نص أن اإلسالم دين الدولة, حيث قابل وفـد 
منهم رئيس الوزراء خالد العظم, ورصح املطران حريكة عقب االجتامع بأن إضافة مـادة 

 .إىل الدستور تتعلق بالدين ستحط من سمعة البالد
 يوليـو, مثلـت فيـه مجيـع الطوائـف ٢٠ًا عقد مؤمتر للمسيحيني يف دمـشق يـوم وأخري

 مذكرة إىل احلكومة طالبت أن ال يتضمن الدستور اجلديد أي ذكر لـدين وقدموااملسيحية 
خاص بالدولة, ووصلت األزمة ذروهتا لدى مناقشة املسألة يف جملس الشعب مـن خـالل 

 الـصحافة اإلحجـام عـن تـرسيب األخبـار جلسات رسية ومنعت املظاهرات, وأوعز إىل
حول مـداوالت املجلـس, وحـسمت املـسألة يف هنايـة األمـر بـالنص عـىل أن ديـن رئـيس 
اجلمهورية اإلسالم, وأضيفت مادة تـنص عـىل أن الفقـه اإلسـالمي هـو املـصدر الـرئيس 

                                                                                     
حمكمـة : كتـاب. آنذاك توفيق السويدي, عن قيام حمادثات رسية مع هؤالء الضباط لإلطاحـة بحكـم الشيـشكيل

 .٢٤٥٦, الطبعة األوىل, وزارة الدفاع العراقية, ص الشعب
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 )١(.للترشيع
 وقد تـزامن مـع ذلـك تـصفية عـدد مـن الـضباط النـصارى يف اجلـيش وعـىل رأسـهم

الضابط األرمني اللواء آرام كره موكيان الـذي عـزل عـن سـالح املدفعيـة عقـب انقـالب 
, وأحيل زميله الضابط املسيحي هبيج كالس إىل املحاكمة بتهمـة اإلعـداد ١٩٥٠ديسمرب 

 )٢(.ملحاولة انقالب عسكري
ولكن املواجهة األعنف للشيشكيل كانت مع الـدروز, وأخـذت الطـابع العـسكري, 

ملعارضة السياسية ضعيفة بفـضل سياسـة الشيـشكيل يف إضـعاف األحـزاب حيث كانت ا
املدنيــة, وعنــدما أدرك الــزعامء املــدنيون وعــىل رأســهم قــادة البعــث ضــعفهم, جلــأوا إىل 

                                 
 .١٨٤−١٨٢ص ., مصدر سابق, ص)١٩٦٩( توري )١(
نائـب رئـيس (هبيج كـالس : ١٩٦٢−١٩٤٦ من أبرز الضباط النصارى يف املؤسسة العسكرية خالل الفرتة )٢(

, ألبــري )رئــيس شــعبة املخــابرات يف فــرتة الوحــدة(, فريــد كــالس, برهــان بــولص )األركــان يف عهــد احلنــاوي
رئـيس هيئـة (كيالجيان, اللـواء باصـيل صـوايا, اللـواء فـؤاد قربـه, اللـواء فيليـب صـوايا, اللـواء ألبـري عرنـوق 

, العميـد سـمري )مـدير التمـوين بـاجليش(, العقيد أنطون بستاين )ملشاةمفتش يف فرقة ا(, ميخائيل ورد )التموين
, العميـد جـودت جـورج, املقـدم عبـد املـسيح الـداغوم, إليـاس )قائد املدفعيـة(جبور, العميد آرام كره موكيان 

قائــد ســالح الطــريان, (بيطــار, لــويس دكــر, جــورج عــوض, جوزيــف بريمــان, نوفــل شــحم, وديــع املقعــربي 
: أمـا يف حقـل الـسياسة فقـد اشـتهر مـن النـصارى يف تلـك الفـرتة. ائد الدرك األرمني هارنـت بـك, وق)ماروين

فارس وفايز وسهيل اخلـوري, رفيـق بـشور, حنـني صـحناوي, ليـون زمريـا, جـورج شـلهوب, روبـري إليـاس, 
رئاسـة جورج خوري, خليل كالس, ميخائيل اليان, نوفل إلياس, ميشيل عفلق, وقد توىل الكثري منهم منصب 
سـبيل الوزارة وعدد من احلقائب الوزارية, كام توىل النصارى مناصب مهمـة يف اإلدارة احلكوميـة, ومـنهم عـىل 

, يوسف خبـاز )أمني عام وزارة العمل(, موسى شحود )أمني عام وزارة الداخلية (فؤاد شباط: املثال ال احلرص
نبيـل الـشويري : انظـر).  عـام وزارة املواصـالتأمـني(, حنـا مالـك األمـني )من أهم املوظفني بـوزارة الـدفاع(
 .٢٩٤, مصدر سابق, ص )٢٠٠٥(
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املؤسسة الطائفية التي طاملا استخدمت ضد احلكـم املركـزي وقـرروا إعـالن متـرد عـشائر 
ًخبـار الثـورة مـسبقا فقـام بعمـل اسـتباقي  ويبدو أن الشيشكيل كـان قـد علـم بأ)١(,الدروز

حيث ألقى القبض عىل أعضاء الوفد الدرزي الذي كان يومئـذ يف دمـشق, وقـام بإرسـال 
 )٢(.»ّالقرية«قوات كبرية إىل اجلبل ومن ثم حورص سلطان األطرش يف قريته 

وبالرغم مـن مـشاركة أطـراف سياسـية متعـددة يف االنقـالب ضـد الشيـشكيل إال أن 
أبــو "ًعنــرص الــدرزي كــان واضــحا; فقــد كــان كبــار ضــباط الــدروز مثــل أمــني تغلــب ال
 وحممد األطرش من أقطاب االنقـالب, كـام كـان مـن "أبو منصور", وفضل اهللا "عساف

أبــرز الناشــطني ضــد حكــم الشيــشكيل مــن املــدنيني منــصور األطــرش ونــارص األطــرش 
جـواء احتفاليـة كبـرية, وعندما سقط نظام الشيشكيل شهد جبل العـرب أ. ونايف جربوع

حيث عاد سلطان األطرش من األردن, وبـدأ ممثلـو األحـزاب الـسياسية يفـدون إىل قريـة 
سلطان األطرش, فأرسل حزب الشعب واحلزب الـوطني وحـزب البعـث وغـريهم مـن 
ــاة  ــذي صــنع االنقــالب, وأعــاد احلي ــه هــو ال ــه, وكأن ــود لتهنئت األحــزاب األخــرى الوف

 )٣(. نصاهباالدستورية يف البالد إىل
  

                                 
ً يروي احلوراين بأنه حرض اجتامعا لزعامء حزب البعث مع منصور األطـرش الـذي قـال بـأن أركـان اجلبهـة )١(

جلبـل يف قرروا انطالق الثورة املسلحة من جبل الدروز عىل أن تعم البالد مجيعها وسيشرتك رؤساء العشائر مع ا
إشعال الثورة وبأن العراق قد أبدى استعداده لدعم هذه الثـورة باملـال والـسالح والرجـال, وقـد رأى احلـوراين 

. ً واستنكر ذلك, ولكن معارضته مل جتـد شـيئاًابأن ذلك انحراف خطري عن منهج احلزب ألنه يأخذ منحى طائفي
 .٢/١٥٥٢, مصدر سابق, )٢٠٠٠(احلوراين 

  .١٨١ص . , دار األنوار, بريوتالرصاع عىل سورية, )١٩٨٠(ع باتريك سيل مقابلة له م  )٢(

 .٢/١٥٨٩, مصدر سابق, )٢٠٠٠(راين احلو )٣(
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  مؤسسة الطائفة
  

 هشاشة الكيان اجلمهـوري يف سـورية, فقـد اهنـارت ١٩٥٤لقد أظهر انقالب فرباير 
مؤسسات احلكم املدين أمام طغيان العسكر, ثم اهنـارت املؤسـسة العـسكرية أمـام عامـل 

مؤسـسة «: ًكان أكثر تأثريا يف احليـاة العامـة آنـذاك وهـو مـا يمكـن أن نطلـق عليـه تـسمية
ً, التي كانـت حمركـا أساسـيا ألغلـب ضـباط اجليـل األول مـن اجلـيش الـسوري, »طائفةال ً

 ففي الوقت الذي عجز فيـه ضـباط اجلـيش )١(.وخاصة منهم الضباط النصرييني والدروز
عن ترتيـب صـفوفهم ضـده, نجحـت مؤسـسة الطائفـة يف خلخلـة النظـام بـصورة ملفتـة 

دروز إرسائيـل لـدعم التمـرد الـذي وقـع يف لالنتباه, حيث قام تعاون بـني دروز لبنـان, و
 وتؤكد الوثائق األمريكية ما ورد من ترسيبات حول حترك دروز إرسائيـل )٢(,جبل العرب

                                 
كانت العالقات بني أبناء الطوائف يف بالد الشام تتخطى احلدود التي رسمها االستعامر, ففي انتخابات   )١(

  يف جبل الدروز, وحتول اجلبل إىل حالة من"أبو عسيل" احتدم اخلالف بني عائلتي األطرش و١٩٤٧سنة 
الفوىض, ومل يتم حل املشكلة إال بوساطة من الزعيم الدرزي يف لبنان كامل جنبالط, حيث اتفق عىل أن يرشف 

, مصدر )١٩٦٩(توري . عىل االنتخابات شخص ال صفة سياسية له, ففازت عائلة العسيل وأطيح بالطرشان
  .١٠٧. سابق, ص

راين بأنه عندما تدهورت العالقة بينه وبني الشيشكيل جلأ إىل بريوت, حيث قابلته امـرأة يف شـهر يذكر احلو  )٢(
, وأخربته بأهنا موفدة من احلكومة اإلرسائيلية التي ترغب بالتفاهم معـه ومـع ميـشيل عفلـق, ١٩٥٣فرباير عام 

 ففي إيطاليا أو يف أي مكـان آخـر, ًوهي مستعدة إلرسال موفدهيا لالجتامع هبم يف بريوت وإذا كان ذلك متعذرا
وملا سأهلا احلوراين عن نفسها قالت بأهنا درزية من لبنان وهي أرملـة كامـل احلـسني الـذي قتـل يف عهـد الـزعيم 
بتهمة العاملة إلرسائيل, وأضافت بأن كامل جنبالط هو الذي أوصلها بسيارته إىل منـزل احلـوراين وعفلـق, وملـا 

احلـوراين .  عن ذلك أكد صحة ادعاءات املرأة وبأنه قدر أنـه يمكـن االسـتفادة منهـاسأل احلوراين كامل جنبالط
 .١٥٢٥−٢/١٥٢٣, مصدر سابق, )٢٠٠٠(
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 فربايـر ١٢ملساعدة أبناء طائفتهم يف سـورية بـدعم مـن االسـتخبارات اإلرسائيليـة, ففـي 
هرة ضـد حكـم  حتدث السفري األمريكي يف تل أبيب عن تنظيم دروز إرسائيل ملظا١٩٥٤

ًالشيشكيل دعام للدروز يف جبل العرب, ونقلت الوثيقـة ذاهتـا عـن القنـصل األمريكـي يف 
حيفا بأنـه قـد اطلـع عـىل خمطـط أعدتـه االسـتخبارات اإلرسائيليـة بالتعـاون مـع الـدروز 

 :لإلطاحة بحكم الشيشكيل, وقد تضمنت ترتيباهتم ما ييل
ًالـدروز رسـميا للتعبـري عـن تعاطفهـا  قامت احلكومة اإلرسائيلية باالتـصال مـع −١

 .بمجرد ورود األنباء باعتقال منصور األطرش وفرض األحكام العرفية يف جبل الدروز
ً شجعت السلطات اإلرسائيلية دروز إرسائيل عىل التظاهر ضـد الشيـشكيل دعـام −٢

 .إلخواهنم يف جبل العرب
يق مع اجلهات الرسـمية  تم تشكيل وفد من دروز إرسائيل لزيارة تل أبيب بالتنس−٣

حيــث اســتقبلهم رئــيس الــوزراء اإلرسائــييل آنــذاك مــويش شــاريت, ورتبــت هلــم زيــارة 
 . للكنيست
 تــم االتفــاق عــىل تغطيــة أخبــار التمــرد يف جبــل العــرب يف أجهــزة اإلعــالم −٤

اإلرسائيلية, وقامت إذاعة إرسائيل بحض احلكومة عىل التـدخل لرفـع املعانـاة عـن دروز 
 )١(.ةيسور

وقد اعرتف شاريت يف مذكراته بأنه قد تعرض لضغوط كبرية من قبل رئـيس أركـان 
اجليش اإلرسائييل مويش دايان لتسليح دروز إرسائيـل ومتكيـنهم مـن التـدخل يف املعـارك 
الدائرة بني احلكومة واملتمردين يف جبل العرب, كام بذل وزيـر الـدفاع اإلرسائـييل الفـون 

                                 
(1) NARA. G. 59: 783.00/2-1254. 
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ت بالتدخل العسكري لتوسيع حدود إرسائيل من جهـة املنطقـة ًجهودا مماثلة إلقناع شاري
, وعنـدما أرص شـاريت عـىل رفـضه, »إن سورية تتفكك اآلن«: ًمنزوعة السالح, قائال له

 )١(.»لقد ضيعت إرسائيل فرصة نادرة لتثبيت وضعها«: رصح الفون بأسف
 

 )٢(١٩٥١تعداد الطوائف يف سورية حسب إحصائية عام 
 ادهاعدد أفر الطائفة 

 ٢٣٠٥٨٣٨ السنة
 ٣٧٤٨٥٠ العلويون
 ١٤١٩٦ الشيعة

 ٣٤٥٢٩ اإلسامعيليون
 ١٠٤٩٤٥ الدروز

 ١٣١٣١ الربوتستانت
 ١٠٣٥٩ النساطرة

 ١٦٠٧٨٢ الروم األرثوذكس
 ١٠٩٠٠٥ األرمن األرثوذكس
 ٤٧٨٠٥ الرسيان األرثوذكس

 ٥٣٦١٥ الروم الكاثوليك
 ١٩٢١٩ األرمن الكاثوليك

                                 
(1) Rathmell, A. (1995) Secret War in the Middle East: the Covert 

Struggle  for  Syria  1949 – 1961.Tauris Academic studies, London and New  
 

York, pp. 85-86. 
−١٣٨ص ., مكتبـة ربيـع, حلـب, صسورية ولبنان) ١٩٥٤(عبد العزيز عثامن وحممد التقي عبد الرمحن  )٢(

١٣٩. 
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 ١٨٨٩٣ وليكالرسيان الكاث
 ٦٥٥٥ الالتني
 ١٥٧٨٩ املوارنة
 ٥٢٩٥ الكلدان
 ٣١٤٨٨ اليهود

 ٢٩٣٧ اليزيديون
 ٣٣٢٩٢٣١ املجموع

 
  العشائرية، الطائفية، واإلرث الفرنسي

  

متثل اإلرث الذي تركته فرنسا عقب االنتداب يف كيان مجهوري ضـعيف يف مواجهـة 
لفرنـسيون إىل ترسـيخ العـداء بـني وقـد عمـد ا. مؤسسة عسكرية هتـيمن عليهـا األقليـات

احلكم املدين وبني األقليات الطائفية التي كانت تكن مـشاعر الـضغينة للحكـم املركـزي, 
وتطالب باحلصول عىل امتيازات خاصة هلا يف األقاليم التي تـشكل فيهـا أغلبيـة سـكانية, 
ــد  ــا بع ــة م ــوري يف مرحل ــان اجلمه ــتقرار الكي ــىل اس ــلبية ع ــصورة س ــك ب وانعكــس ذل

 . الستقاللا
وقد وجدت هذه النزعة الطائفية ما يغذهيا يف الساحة السورية, ومـن ذلـك; ضـعف 
بنية األحزاب املدنية وغياب اإليديولوجية يف املعرتك الـسيايس لـصالح العـشائر واألرس, 
حيث كانت األرس املتنفذة يف سورية حترص عىل املحافظة عىل نفوذها يف مجيع مؤسـسات 

لك أي انتامء سيايس أو إيديولوجي, ففي قضاء إدلب عىل سـبيل املثـال الدولة متخطية بذ
كان يمثل عائلة احلكيم أحد أقطاب احلزب الوطني, وعندما قرر مرشح احلزب الـوطني 

ً قامت األرسة برتشيح شقيقه بصفته مستقال حتى حتـتفظ ١٩٤٧مقاطعة االنتخابات سنة 
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 عنـدما قاطعـت األحـزاب الـسياسية ١٩٥٣ة وتكررت احلادثة سـن. العائلة باملقعد النيايب
االنتخابات التي دعـا إليهـا الشيـشكيل فتقـدم أحـد أفـراد أرسة احلكـيم كمرشـح مـستقل 

 . للمحافظة عىل مقعد األرسة يف الربملان
ويمكن مالحظة تكرر نفس التجربة يف عائلة الكيخيا املتنفـذة يف حلـب, حيـث كـان 

ًثال للحـزب الـوطني يف الوقـت الـذي انتخـب فيـه زعيم العائلة ونائبها رشـدي كيخيـا ممـ
ًشقيقه ممثال حلـزب الـشعب, وكـان كـال األخـوين حيـصالن عـىل املقاعـد الربملانيـة بـدعم 

 )١(.العائلة وليس بصفتهام احلزبية
ً ومل تكن الصفة احلزبية للزعيم الشيوعي خالد بكـداش تـساعده كثـريا يف احلمـالت 

ًنائبا مستقال عن احلي الكـردي يف دمـشق, وكـان يعتمـد االنتخابية بل كان يرتشح بصفته  ً
 )٢(.عىل أصوات حي األكراد يف قاعدته العائلية أكثر من اعتامده عىل قاعدته اإليديولوجية

ويف الوقــت الــذي هــيمن فيــه أبنــاء العوائــل الــسنة عــىل زعامــة األحــزاب التقليديــة 
قليات حترص عىل تنسيب كاحلزب الوطني وحزب الشعب, كانت أغلب العوائل من األ

 كحزب البعث واحلزب القومي »التقدمية«أبنائها بصورة منظمة يف اجليش ويف األحزاب 
السوري, دون قناعـة بـام حتملـه هـذه األحـزاب مـن تنظـري سـيايس, بـل كـان اهلـدف مـن 
االنتساب هلا هو استخدام هذه األحزاب كآليـة للوصـول إىل الـسلطة وحتقيـق املزيـد مـن 

 .النفوذاهليمنة و
فقـد كانــت عائلـة األطــرش الدرزيـة عــىل ســبيل املثـال تــستحوذ عـىل متثيــل يف قيــادة 

                                 
 .٨٠. , مصدر سابق, ص)١٩٦٩( توري )١(
 .٧٧−٦٧ص .  املصدر السابق, ص)٢(
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املؤسسة العسكرية وعىل رأسهم حممـد ومحـد وزيـد األطـرش, ويف زعامـة حـزب البعـث 
ــرش ــلطان األط ــن س ــصور ب ــة يف من ــي . متمثل ــة الت ــد العلوي ــت أرسة جدي ــذلك كان وك
ي الـسوري مـن خـالل غـسان جديـد وفـؤاد استحوذت عىل متثيل يف قيادة احلـزب القـوم

جديــد بيــنام كــان شــقيقهام صــالح جديــد وقــريبهم عــزت جديــد مــن أركــان املجموعــة 
 .العسكرية يف حزب البعث

ًوتعترب أرسة كالس املسيحية يف محاة نموذجا الزدواجية االنـتامء إىل صـفوف اجلـيش 
هبيج كالس يامرس دور ومؤسسات احلكم املدين هبدف حتقيق السطوة والنفوذ, فقد كان 

الضابط املحرتف يف تنفيذ االنقالبـات العـسكرية ضـد احلكـم املـدين يف دمـشق بيـنام كـان 
ًشقيقه خليل كالس يرتشح يف االنتخابات الربملانية ممثال حلزب البعث يف مدنية محاة, ويف 
ى الوقت الذي أصبح فيه هبيج نائب رئيس أركان اجليش السوري, كان شقيقه خليل يرتق

ًيف سلم احلكم املـدين حتـى أصـبح وزيـرا لالقتـصاد الـوطني يف حكومـة صـربي العـسيل 
 .١٩٥٦ يونيو ١٤االئتالفية يف 

ًوقد لعب هبيج كالس دورا مشبوها يف سلسلة االنقالبات التي عصفت بسورية منذ  ً
 أوكل إىل هبيج مهمة تسليم مذكرة احتجاج قيـادة ١٩٤٩ ففي شهر مارس )١(,١٩٤٩عام 
ش إىل رئيس اجلمهورية, حيث خاطب القوتيل بأسلوب غـري الئـق ونـصحه أن يـويل اجلي

ولـدى وقـوع انقـالب الـزعيم كـان أول ضـابط . املذكرة أمهية كربى, ثم عاد إىل القنيطرة

                                 
, وعنــدما وقــع ١٩٢٦احلربيــة بحمــص عــام , وختــرج مــن املدرســة ١٩٠٧ ولــد هبــيج كــالس يف محــاة عــام )١(

 كـان يـشغل وظيفـة قائـد بطاريـة مدفعيـة بحلـب برتبـة رئـيس, وبعـد ١٩٤٥العدوان الفرنيس عىل سورية عـام 
 رفـع إىل رتبـة مقـدم, ١٩٤٧اجلالء أصبح قائد فوج املدفعية للمنطقة الشاملية مع رئاسة أركان املنطقة, ويف عـام 

 .١٩٤٩ ثم رقي إىل رتبة عقيد يف مايو
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 هـو هبـيج كـالس الـذي أخـربهم بـأن »غـري رسـمية«تتصل به املفوضية األمريكية بـصفة 
عى إىل استعادة احلكم الديمقراطي يف أقرب وقت, ًاجليش قد توىل السلطة مؤقتا وبأنه يس

وطلب من املفوضية األمريكية أن تستخدم نفوذها لدى اإلرسائيليني لكي ال يقوموا بأي 
ًعمل عسكري خالل الفرتة التـي يكـون فيهـا اجلـيش الـسوري مـشغوال بمـشاكل األمـن 

 )١(.الداخيل
 إال أنـه ظهـر يف )٢(,حكمـهوبالرغم من الدعم الذي قدمه كالس للزعيم خالل فـرتة 

شهر أغسطس مرة أخرى كأحد أبرز أعضاء املجلس احلـريب األعـىل الـذي تـزعم احلركـة 
االنقالبية ضد الزعيم وأمر بقتله مع رئيس الوزراء حمسن الربازي, حيث رشح للصحافة 

 :أسباب احلركة االنقالبية بقوله
طريـق مـن ًإن الرجل الذي أعلناه قائدا لالنقـالب األول مهـد ال«

                                 
تم استدعاء العنارص اجليدة من نواب املجلس الوطني للتـشاور ": كان مما قاله كالس للمفوضية األمريكية )١(

يف مبنى األركان, ومن بني من لبى الدعوة ناظم القديس وأكرم احلوراين وعادل أرسـالن, وأضـاف أنـه بـالرغم 
 كـام ".ري مسن وقد يكون مـن الـصعب أن خيـدمهممن تعاون فارس اخلوري مع السلطة االنقالبية إال أن اخلو

 .أفادهم بأن القوتيل قد تم احتجازه يف املستشفى العسكري باملزة ألنه يعاين من مرض يف معدته
 NARA. G. 59: 890D.00/3-3049 

 ً يذكر احلوراين أنه عندما ذهب إىل مبنى األركان يوم انقـالب الـزعيم اسـتقبله املقـدم كـالس وكـان معاونـا)٢(
, وقد ألح عليه أن يقف بجانب الزعيم حتـى تـشكيل حكومـة دسـتورية )ًأي نائبا لرئيس األركان(لقائد اجليش 

ديمقراطية, وعندما فشل الزعيم يف استقطاب حزب الشعب وقام بحل املجلس اتصل بـاحلوراين للتعـاون معـه 
اين إال راتبه من املجلس النيايب وبأنه بأن الزعيم يعرف أنه ال مورد للحور": عن طريق هبيج كالس الذي قال له

, وعنـدما رفـض احلـوراين ومحـل "ًرجل وطني نظيف يستحق املساعدة وبوده لو يعني له راتبا من وزارة الـدفاع
, مـصدر )٢٠٠٠(احلـوراين . عىل الزعيم بشدة, أقسم له كالس بأن نية الزعيم حـسنة وإنـام هـو تقـدير واحـرتام

 .٩٧٤−٢/٩٣٠سابق, 
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ًأجل اعتالئه سدة رئاسة اجلمهورية, لقد فكرنا مليـا يف تـسليم مقاليـد 
الدولة إىل رجـال الـسياسة املتـصارعني, لـذلك قـام الـضباط, بعـد أن 
عيل صربهم من سوء سياسة القائد, بحركة جديدة لصالح األمـة, إن 
اجليش سيوقف تدخله يف السياسة حال وصول الساسة إىل اتفاق عىل 

 )١(.»إدارة البالدنظام 
وللمرة الثانية كان العقيد هبيج كالس أول املبادرين باالتـصال باملفوضـية األمريكيـة 

 بأن جمموعة مـن ضـباط اجلـيش قـد اسـتولت عـىل الـسلطة »بصفة غري رسمية«ليخربهم 
, »وهو األمر الذي وعد بـه الـزعيم ثـم فـشل يف حتقيقـه«بغرض إعادة احلكم إىل املدنيني, 

ن جملــس الــدفاع األعــىل ينــوي أن يعهــد برئاســة احلكومــة االنتقاليــة إىل فــارس وأفــاد بــأ
 )٢(.اخلوري أو مصطفى برمدا أو رشدي كيخيا

وعندما استبعد هبيج كالس ضمن حركة التـصفيات التـي قـام هبـا الشيـشكيل عقـب 
عـىل حركته االنقالبية يف هناية العام, قـام باالتـصال بامللـك عبـد اهللا يف األردن للحـصول 

دعمه يف القيام بحركة انقالبية جديدة, حيث طلب من السلطات األردنية إرسـال وحـدة 
عسكرية لضبط األمن فور اإلعالن عن وقوع االنقالب املرتقب, ويف حالـة فـشله طلـب 

وتـشري الوثـائق الربيطانيـة إىل أن . أن يوافق امللك عبد اهللا عىل منحه حق اللجوء السيايس
فارة الربيطانية يف عامن مساعدته عـىل إقنـاع امللـك عبـد اهللا بتبنـي كالس قد طلب من الس

وقد متكنـت  )٣(.املرشوع االنقاليب, ولكن السلطات الربيطانية رفضت التعاون معه آنذاك
                                 

 .١٥٥, مصدر سابق, ص )١٩٦٩( توري )١(
(2)  NARA. G. 59: 890D.00/8-1449. 
(3) PRO, FO 371/82786/EY1015/45, 10 October 1950. 
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 سـبتمرب ٢٧استخبارات الشيشكيل من كشف حماوالت كالس الذي تم القـبض عليـه يف 
وقد تـوىل خليـل كـالس  )١(,مؤامرة احلامممع منري العجالين وأحيل للمحاكمة فيام سمي ب

الدفاع عن أخيه يف املحكمة العسكرية حيث تناول التحقيق اثنني من العـسكريني ومخـسة 
ًمن املدنيني لإلعداد النقالب لصالح العراق, ثم برئ املتهمون مجيعا يف هذه القـضية مـن 

 )٢(.قبل القضاء العسكري
شاركة يف االنتخابــات التــي عقــدت ســنة وعنــدما أحيــل كــالس إىل التقاعــد قــرر املــ

, حيث ترشح عن منطقة الغوطة ولكنه سقط يف االنتخابـات المتنـاع فـرع حـزب ١٩٥٥
 .البعث عن تأييده آنذاك

إن سرية الضابط املتقاعد هبيج كالس ال ختتلف عن سرية رفاقه مـن ضـباط القـوات 
علـويني الـذين اخلاصة للـرشق, فقـد كـان حممـد معـروف وغـسان جديـد مـن الـضباط ال

شاركوا يف سلسلة االنقالبات التي عصفت بسورية خالل مرحلة اخلمـسينيات, وعنـدما 
تم إقصاؤهم عن مراكـز الـسلطة أخـذوا ينـسقون مـع القـوى اإلقليميـة والدوليـة للقيـام 
بمجموعة مـن املحـاوالت االنقالبيـة, والنتيجـة التـي يمكـن اخللـوص إليهـا بعـد حتليـل 

لك الفرتة هـي أن االنقالبـات اخلمـسة التـي عـصفت بـسورية خـالل الوثائق املعارصة لت
, قــد متــت ألســباب داخليــة تــرتبط بالعالقــة املتــوترة بــني اجلــيش ١٩٥٤−١٩٤٩الفــرتة 

ًومؤسسات احلكم املدين, وقد وجدت هـذه احلركـات االنقالبيـة دعـام خارجيـا مـن قبـل  ً
 . ومصاحلها اخلاصةقوى إقليمية ودولية تتصارع عىل إخضاع سورية ملخططاهتا 

                                 
  .٣٤٢, مصدر سابق, ص .)ت.د(السامن   )١(

 .١٢٤٩−٢/١٢٤٥, مصدر سابق, )٢٠٠٠(احلوراين   )٢(



  

+ +
+ +

+ +

   حكم العسكر : اإلرث الفرنيس 

٢٣٥ 

فقد كان انقالب الزعيم حماولة حلسم رصاع حمتدم بني السياسيني والعسكريني حول 
, أمــا انقــالب احلنــاوي فكــان هيــدف إىل تــصفية ١٩٤٨حتمــل مــسؤولية هزيمــة حــرب 

حسابات بني العسكريني, ونفذ الشيـشكيل انقالبـه األول لكـبح مجـاح االنـدفاع الـشعبي 
لعراق, بينام جاء انقالبه الثاين إلمتام مـا مل ينجـزه يف انقالبـه األول, نحو تشكيل احتاد مع ا

ًفقد كان طموحه لتويل السلطة كبريا وكـان يرغـب يف ترسـيخ اسـتقالل سـورية وإبعادهـا 
 . السعودي − عن املحور اهلاشمي وربطها بصورة أكرب مع املحور املرصي

يهـا الطائفيـة عنـدما عجـز أما االنقـالب األخـري فكـان حركـة سياسـية اسـتخدمت ف
املدنيون والعسكريون عن تنظيم صفوفهم, وأدت هذه احلركة إىل إعادة األمور إىل احلالـة 

 .التي كانت عليها قبل انقالب الزعيم
لقد سببت هذه االنقالبات املتكررة حالة من الفوىض والتـدهور األمنـي يف سـورية, 

ي العـسكر عـىل رئاسـة اجلمهوريـة وفقدت مؤسـسات احلكـم املـدين هيبتهـا نتيجـة لتعـد
ورئاسة احلكومة واملجلس الوطني, والـزج برمـوز الـسياسة يف الـسجون العـسكرية, أمـا 

يث قتل عىل صعيد اجليش فقد اتسمت طريقة تداول السلطة بني الضباط بصبغة دموية ح
, واغتيل احلنـاوي يف ١٩٤٩ه بطريقة وحشية يف أغسطس ئحسني الزعيم مع رئيس وزرا

, وتزامنـت عمليـة االغتيـال هـذه مـع ١٩٥٠ًن انتقاما ملحسن الربازي يف أكتـوبر عـام لبنا
حماولة الغتيال الشيشكيل فيام يبدو وكأنه عملية انتقام الغتيال آمر سالح الطـريان العقيـد 

 . حممد نارص التي جرت يف شهر أغسطس من العام نفسه
 الــذي شــهد سلــسلة وقــد انعكــست حالــة التــدهور األمنــي عــىل الــشارع الــسوري

تفجريات نفـذها جمهولـون, ومـن ذلـك حماولـة نـسف الكنـيس اليهـودي يف أيـام حـسني 
الزعيم, وحماولـة قتـل الكولونيـل سـتريلنغ, وإلقـاء املتفجـرات عـىل املفوضـية الربيطانيـة 
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واملفوضية األمريكية, وتفجري لغمني يف احلي اليهودي, وحماولـة تفجـري مبنـى اإلغاثـة يف 
ها من األعامل التخريبية التي كانت نتيجة طبيعيـة النقـسام ضـباط املؤسـسة دمشق, وغري

 . العسكرية وغياب دور مؤسسات احلكم املدين
وعىل عاتق الضباط تقع مسؤولية سقوط هيبة احلكم يف سـورية, فقـد اعـتىل هـؤالء 
 سدة احلكم وجعلوا مناصب الدولة ألعوبة بأيـدهيم يف الوقـت الـذي كـانوا يمثلـون فيـه

ًأسوأ األمثلة عىل الصعيد املهني واألخالقي, فقد كان حسني الـزعيم مـدمنا عـىل رشب 
اخلمر وكـان احلنـاوي عـىل شـاكلته, ولكـن أديـب الشيـشكيل تفـوق علـيهام, فقـد قـارن 
أعضاء املفوضية األمريكية يف دمشق بـني إدمـان الـزعيم وإدمـان الشيـشكيل واسـتنتجوا 

قة للغاية عىل مستقبل الكيان الـسوري بـسبب إفراطـه بأن الشيشكيل كان يمثل حالة مقل
 ينـاير ٢٠يف رشب اخلمر, ويتعرض تقرير صـادر عـن املفوضـية إىل حادثـة وقعـت ليلـة 

ــشكيل ١٩٥٠ ــد أديــب الشي ــدما رأى رجــال املفوضــية العقي ــة مــن (, عن ــام قليل بعــد أي
فقام رفاقه من وقد أغمي عليه من كثرة رشب اخلمر يف أحد النوادي الليلية, ) االنقالب

الــضباط برشــح وجهــه باملــاء البــارد وأرغمــوه عــىل رشب القهــوة حتــى يــصحو, فقــام 
ًالشيشكيل خممورا وهو يتهادى بينهم وأخذ يوجـه التحيـة لكـل مـن جيـده أمامـه, قـائال ً :

, وتضيف الوثيقـة بـأن اسـتمرار الشيـشكيل يف مثـل هـذه األخالقيـات قـد يثـري »مرحبا«
نتهـي بـه املطـاف بـنفس الطريقـة التـي قـيض فيهـا عـىل حـسني الرأي العـام ضـده وقـد ي

 )١(.الزعيم

                                 
(1) NARA. G. 59: 783.00/1-2550. 

كيل عـن ظـاهرة إدمانـه عـىل رشب اخلمـر, حيـث يـروي احلـوراين بأنـه كـان حتدث الكثري من املعارصين للشيش
ًحارضا يف اجتامع ضم الشيشكيل مع زعامء حزب الشعب, وكـان الشيـشكيل قـد أفـرط يف تنـاول الـرشاب وبـدأ 
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يسخر من الرئيس األتايس ويغمز فيه, وكان املوقف بغاية اإلحراج, مما اضطر القديس أن يعتـذر ويغـادر املنـزل 

كام يروي قصة مماثلة وقعـت .  عن هاشم األتايس"البائخة" بدأ اجلميع يغادرون والشيشكيل مستمر يف نكاته ثم
 عندما غاب عن وعيـه بـسبب "سود وجوههم"ة حيث أخجلهم الشيشكيل والسوفييتيخالل حفلة يف املفوضية 

احلـوراين .  يف آن واحـدتوللـسوفييرشب اخلمر فتفوه بأقوال وقام بـأعامل خمجلـة, أسـاءت للجـيش الـسوري 
 .١٣٥٤ و٢/١٢٩٨, مصدر سابق, )٢٠٠٠(
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   اليساري المد ونمو العسكر صراع

)١٩٥٨ −١٩٥٤( 
 

  عودة احلياة السياسية
  

 بـالتخلص مـن كـل مـا يمـت لفـرتة ١٩٥٤رشع احلكم املدين عقـب انقـالب فربايـر 
حكم الشيشكيل بصلة; فحلت عىل الفور حركة التحرير العريب وحلـت كـذلك املحكمـة 

عامـة لتطهـري الدولـة مـن املـوظفني ويف هذه األثناء قامت أجهزة احلكم بشن محلة . العليا
الذين تم تعيينهم يف العهد السابق, كام أعيد الضباط الذين فصلهم الشيشكيل إىل اجليش, 

 )١(.وبدأت الرتتيبات لعقد انتخابات عامة
ويف هذه األثناء استدعي رئـيس اجلمهوريـة األسـبق هاشـم األتـايس ليـستكمل فـرتة 

, وبدوره كلف صربي العسيل وهـو أحـد ١٩٥١مرب رئاسته التي انقطعت إثر انقالب نوف
 . زعامء احلزب الوطني بتشكيل حكومة ائتالفية من الوطنيني والشعبيني واملستقلني

 اجتمـع املجلـس الـذي انتخـب كجمعيـة ١٩٥٤ويف اخلامس عرش من شـهر مـارس 
الـذي قـاطع (, ولكـن احلـزب الـوطني ١٩٥٠تأسيسية قلبت نفسها إىل جملس نواب سنة 

 والدسـتور ١٩٤٧عارض هذه الفكرة وطلـب إعـادة جملـس عـام ) ١٩٤٩ابات عام انتخ
ًالذي كان قائام قبل انقالب الزعيم, أما أعضاء املجلـس الـذين اشـرتكوا يف جملـس نـواب 

 )٢(.الشيشكيل فقد أرغموا عىل االستقالة

                                 
 .٢٦٠−٢٥٩ص . , مصدر سابق, ص)١٩٦٩( توري )١(
  .٢٦٠املصدر السابق, ص   )٢(
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عيـد ًوقد بذل احلكم املدين جهودا كبرية الستعادة السيطرة عىل املؤسسة العسكرية فأ
ًجهــاز الــدرك إىل ســلك وزارة الداخليــة ممــا أزعــج العــسكريني إزعاجــا بالغــا, وبــدأت  ً

 مــايو ١٢اخلالفــات بــني احلكومــة والعــسكر مــن جديــد, ففــي جلــسة جملــس النــواب يف 
ً أعلن أحد النواب أن كتال عديـدة مـن الـضباط قائمـة داخـل اجلـيش وبـأن وزيـر ١٩٥٤

 فــرض احلكــم املــدين عــىل اجلــيش, وصــوت الــدفاع معــروف الــدواليبي جيــد صــعوبة يف
املجلس عـىل قـانون كـان قـد أقـره جملـس الشيـشكيل يمـنح وزارة الـدفاع سـلطة تـرسيح 

وقد عارض ضـباط اجلـيش تـدخل املـدنيني يف شـؤوهنم, وكـان . الضباط بمطلق حريتها
 )١(,عىل رأس هذه املعارضة الرئيس مصطفى محدون الذي كان من أبرز الـضباط البعثيـني

الرئيس عبد احلميد الرساج الذي كان من أنـصار الشيـشكيل, وهـدد الـضابطان بالقيـام و
بانقالب عسكري إذا استمر تدخل املدنيني يف شؤوهنم, فصدرت أوامر بتعيينهام ملحقني 

ويف هذه األثنـاء هـيمن تكتـل عـسكري آخـر بقيـادة العقيـد عـدنان . عسكريني يف اخلارج
 . وله أتباع كثر يف اجليشاملالكي, وهو ذو نزعات بعثية 

ويف هذه األثناء ساد شعور لدى املدنيني برضورة تشكيل حكومـة متامسـكة ملواجهـة 
النفوذ العسكري, وكان ذلك يعنـي تـشكيل جملـس نـواب جديـد, ولـذلك فقـد رشعـت 
حكومة العـسيل يف التحـضري النتخابـات عامـة, ولكنهـا مل تـستطع الـصمود أمـام ضـغط 

                                 
, ١٩٤٨, والتحق بالكلية العسكرية يف محص وخترج منها سنة ١٩٢٥ولد مصطفى محدون يف محاة سنة   )١(

ويف . ً أذاع بيانا من حلب باسم قيادة املنطقة الشاملية أعلن فيه التمرد عىل أديب الشيشكيل٢٥/٢/١٩٥٤ويف 
 كان محدون من أبرز قادة عصيان الضباط البعثيني, وتقاعد من اجليش يف مرحلة الوحدة مع مرص, ١٩٥٧سنة 

ًثم انتخب أمينا عاما حلزب االشرتاكيني العرب سنة  , )٢٠٠٥(نبيل الشويري . ً خلفا لعبد الغني قنوت٢٠٠١ً
  .٣٧٩مصدر سابق, ص 
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 )١(.استقالت لصالح وزارة جديدة ألفها سعيد الغزي من املستقلنيالتحديات الداخلية ف
 

 ١٩٥٨−١٩٥٤ت السورية خالل الفرتة احلكوما
 مدهتا فرتة الوزارة رئيس احلكومة م
 نصف أشهر و٣ ١٩/٦/١٩٥٤ −١/٣/١٩٥٤ صربي العسيل ٣٨
  أيام١٠ أشهر و٤ ٢٩/١٠/١٩٥٤ −١٩/٦/١٩٥٤ سعيد الغزي ٣٩
  أشهر ونصف٤ ١٣/٢/١٩٥٥ −٢٩/١٠/١٩٥٤ فارس اخلوري ٤٠
  أشهر٧ ١٣/٩/١٩٥٥ −١٣/٢/١٩٥٥ صربي العسيل ٤١
  أشهر٩ ١٤/٦/١٩٥٦ −١٣/٩/١٩٥٥ سعيد الغزي ٤٢
  أشهر ونصف٦ ٣١/١٢/١٩٥٦ −١٤/٦/١٩٥٦ صربي العسيل ٤٣
  أشهر وأسبوع٣ ٦/٣/١٩٥٨ −٣١/١٢/١٩٥٦ صربي العسيل ٤٤

 
ي القـوتيل العـودة إىل سـورية بعـد مخـس ويف هذه األثناء قـرر الـزعيم الـوطني شـكر

, دفعـة قويـة ١٩٥٤سنوات أمضاها يف مرص, وشكلت عودته يف السابع مـن شـهر يوليـو 
ًللحزب الوطني, فقد كان رمزا الستقالل الكيان اجلمهوري ومعارضـا ملـشاريع الوحـدة  ً

هـذه وقـد أضـعفت حالـة التنـافس . اهلاشمية التي كان حزب الشعب يدفع باجتاه حتقيقها
احلزب الوطني وحزب الـشعب وأسـهمت يف ظهـور األحـزاب التـي سـميت بالتقدميـة, 
وأبرزها احلزب القومي الـسوري وحـزب البعـث العـريب االشـرتاكي, كـام شـهدت تلـك 
ًالفرتة نشاطا ملحوظا للحزب الشيوعي بزعامة خالد بكداش, وبدأت السياسة الـسورية  ً

 . تتجه بصورة متسارعة نحو اليسار
 

                                 
  .٢٦٥, مصدر سابق, ص )١٩٦٩(توري   )١(
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  ١٩٥٤ضاع السياسية وانتخابات األو
  

 تــسعامئة مرشــح, وأســفرت  األربعــنيالنيابيــة املائــة واالثنــني وتنــافس عــىل املقاعــد 
 عن انحسار القوى التقليدية لصالح قـوى ١٩٥٤ سبتمرب ٢٤االنتخابات التي عقدت يف 

ففي حني حقـق البعثيـون زيـادة ملحوظـة يف نـسبة متثـيلهم عـن املجلـس الـسابق . اليسار
ً مقعدا يضاف ١٣مل يتمكن الوطنيون من احلصول عىل أكثر من ) ً مقعدا١٧حازوا عىل ف(

ً مقعـدا ٣١ آخرين اعتربوا من املتعاطفني مـع احلـزب, وحـصل الـشعبيون عـىل ١٢إليهم 
بعد أن كانوا يتمتعون بأغلبية املجلس الـسابق, وعنـدما رأى خالـد العظـم عجـز أي قـوة 

 .ً نائبا من املستقلني٣٧ر بتشكيل كتلة تضم عن تشكيل أغلبية برملانية باد
لقد أظهرت االنتخابات العامة عجز األحزاب السورية التقليدية عن تـشكيل جبهـة 
موحــدة يف مواجهــة نفــوذ اجلــيش, ويف هــذه األثنــاء كــان العديــد مــن النــواب املــستقلني 

ة العـسكرية  يعتمدون بصورة أساسية عىل دعم املؤسس»التقدمية«باإلضافة إىل األحزاب 
ونتيجـة هلـذه التـشكيلة الربملانيـة املفككـة طـرأت أزمـة وزاريـة . لتحقيق املزيد من النفوذ

ًاستمرت مخسة عرش يوما عجز خالهلـا عـدد مـن الـزعامء عـن تـشكيل حكومـة, فاضـطر 
رئيس اجلمهورية هاشم األتايس إىل تكليف الزعيم الربوتستانتي العجوز فارس اخلـوري 

, ولكن هذه الوزارة التـي ضـمت جمموعـة ١٩٥٤ أكتوبر ٢٩الفية يف لتشكيل حكومة ائت
من الشعبيني والوطنيني واملستقلني مل تتمكن من الصمود أمام الضغوط املحلية والدوليـة 
فاهنارت بعد ثالثة أشهر من تشكيلها, وعـاد صـربي العـسيل عـىل رأس حكومـة ائتالفيـة 

إىل منـصب رئاسـة اجلمهوريـة, جديدة ضمت خالد العظم الـذي كـان يطمـح للوصـول 
وكان يتقرب من القادة العـسكريني ليـضمن دعمهـم لـه يف معركـة االنتخابـات الرئاسـية 
القادمة, كام انضم هلذه احلكومة الزعيم البعثي وهيب الغـانم, فحـازت بـذلك عـىل دعـم 
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 ويف مقابل الدعم العسكري هلا تعهدت احلكومة يف بياهنا أمـام جملـس النـواب يف. اجليش
أن تبذل ما تستطيع من جهد لتقوية اجليش وأن تقدم له األموال الالزمـة «: ١٩٥٥فرباير 

 .ً وكانت هذه السياسة نذيرا بعودة اهليمنة العسكرية عىل شؤون احلكم)١(.»هلذه الغاية
 عقـدت انتخابـات رئاسـة اجلمهوريـة وسـط منافـسة ١٩٥٥ويف شهر أغسطس عـام 

ري القـوتيل والـسيايس املـستقل خالـد العظـم, وقـد شديدة بني زعيم احلزب الوطني شك
انحاز النواب الشعبيون يف الربملان لصالح مرشح احلزب الوطني, يف مواجهـة تكتـل مـن 

 . املستقلني واليساريني وبعض العنارص العسكرية التي كانت تدعم خالد العظم
قـرتاع وعندما انعقد املجلس يف الثامن عـرش مـن شـهر أغـسطس حـاز القـوتيل يف اال

ً صـوتا, ويف االقـرتاع الثـاين حقـق القـوتيل األغلبيـة ٤٢ً صوتا ونال العظم ٨٩األول عىل 
ً وأصــبح بــذلك رئيــسا للجمهوريــة مــن ٩١املطلوبــة حيــث ارتفــع عــدد املــصوتني لــه إىل 

ورسعان ما اهنارت حكومة العسيل إثر استقالة خالد العظم وجمموعة أخـرى مـن . جديد
هد القوتيل إىل سعيد الغزي تشكيل حكومة ائتالفية جديدة, كان مـن الوزراء املستقلني فع

أبرز أولوياهتا مواجهة املد اليساري, ووضع حد لإلنفاق العـسكري الـذي بلـغ أوجـه يف 
 . تلك املرحلة

                                 
 .٢٩٤سابق, ص  توري, مصدر )١(
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  العسكري اإلنفاق تطور

 

كــان هــاجس التفــوق العــسكري ومواجهــة اخلطــر الــصهيوين مــن أكــرب اهتاممــات 
ة والعسكرية يف سورية منذ استقالهلا, فقد بلغـت نـسبة مـا تنفقـه سـورية املؤسسات املدني

 باملائة من موازنتها العامة, عدا موازنات التسلح ٥٥ أكثر من ١٩٤٩عىل جيشها منذ عام 
 )١(. باملائة مـن موازنتهـا العامـة١٥االستثنائية, بينام مل تكن تنفق مرص عىل جيشها أكثر من 

لعسكري إىل إرهاق املوازنـة الـسورية وتعطيـل مـشاريع التنميـة وقد أدت زيادة اإلنفاق ا
 أقر الربملـان موازنـة ١٩٤٨والبنية التحتية يف سائر أنحاء القطر السوري; ففي شهر يونيو 

 )٢(.لرية سورية ملواجهة اخلطر اليهودي  ١٥.٧٠٠.٠٠٠ استثنائية للجيش بقيمة
ًزعيم برناجمـا لتمـوين القـوات  تبنـي حـسني الـ−١٩٤٩أي يف سـنة −ويف العام التايل 

ــدرها  ــة ق ــا بميزاني ــسلحة وتقويته ــون دوالر٢٨امل ــام .  ملي ــالزم ق ــل ال ــضامن التموي ول
باســتحداث رضيبــة عــىل الــدخل واإلرث, وعمــد إىل حتويــل خمصــصات بعــض الــدوائر 

 كانــت قــوة اجلــيش املنــسبة قــد ١٩٤٩احلكوميــة إىل اجلــيش, وبحلــول األول مــن يوليــو 
  )٣(. ألف جندي٢٧ إىل ١٩٤٥ آالف لدى استالم اجليش سنة ارتفعت من مخسة

بنـاء عـىل ضـغط  −نة املوازنة يف الربملان السوري  طالبت جل١٩٥٠ويف شهر ديسمرب 
 بتخـصيص أربعـة ماليـني دوالر −لتي كان يتوالها العقيد فـوزي سـلومن وزارة الدفاع ا

                                 
 .ً, وكان عضوا يف جلنة املوازنة بالربملان آنذاك٣/١٧٧٥, مصدر سابق, )٢٠٠٠( احلوراين )١(

(2) NARA. G. 59: 890D.00/5-3148. 
 .١٣٩, مصدر سابق, ص )١٩٦٩( توري )٣(
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دة اهتـم فيهـا املعارضـون إضافية, حيث أقر جملـس النـواب هـذه الزيـادة بعـد مناقـشة حـا
 )١(.بالعاملة لألجنبي

 حــصل الشيــشكيل عــىل قــرض مــن الــسعودية لــدعم اجلــيش ١٩٥١ويف مطلــع عــام 
 ماليني دوالر, سلمت له بالكامـل يف شـهر أغـسطس مـن ذلـك العـام, ٦السوري بقيمة 

 طلـب اجلـيش خمصـصات إضـافية بقيمـة مليـون وأربعامئـة ألـف ١٩٥١ويف أوائل يونيـو 
وقد نوقشت هذه الزيادة يف جلسة سادها التـوتر الـشديد وإلقـاء هتـم اخليانـة مـن دوالر, 

 )٢(.قبل العقيد فوزي سلو عىل املعرتضني
, ١٩٥٥ومل تكن إزاحة الشيشكيل كفيلة بوضـع حـد لإلنفـاق العـسكري, ففـي عـام 

 ٣٢.٢٤٠.٠٠٠  خصصت احلكومة يف موازنـة تلـك الـسنة للجـيش وقـوى األمـن مبلـغ

ــة الــسورية التــي بلغــت٦٨وي دوالر, وتــسا ــة مــن جممــوع املوازن  ٤٦.٩٨٠.٠٠٠  باملائ

 .دوالر
−١٩٥٥ويف العام نفسه وافق جملس النواب عىل موازنة اسـتثنائية خاصـة للـسنوات 

 .  دوالر لوزارة الدفاع١٢.٦٠٠.٠٠٠  تضمنت ختصيص مبلغ١٩٦٠
رية إىل ومل يتوقف اإلنفاق العـسكري عنـد هـذا احلـد, فقـد عمـدت املؤسـسة العـسك

 يف أواسـط شـهر »أسـبوع تـسلح«: إثارة احلامسة الـشعبية عـن طريـق اإلعـالن عـن إقامـة
, حيث كان الوزراء والنواب أول املبادرين بـالتربع, فقـام بعـضهم ١٩٥٥نوفمرب من عام 

 حتـى زاد ١٩٥٦ن حل شـهر فربايـر عـام أوما . تب شهر كامل لصندوق التسلحبمنح را

                                 
 .١٩٧ املصدر السابق, ص )١(
 .٢٠٢ املصدر السابق, ص )٢(
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الــبالد مــن املــوظفني وســائر فئــات الــشعب عــن أربعــة ماليــني املبلــغ املجمــوع يف أنحــاء 
 )١(.دوالر

واستمر اإلنفاق العسكري يف زيادة حيث تقـدم وزيـر املاليـة أسـعد حماسـن بموازنـة 
 يف شهر فرباير من ذلك العام, وهي أكرب موازنة عرفتها الـبالد منـذ اسـتقالهلا ١٩٥٧عام 

 )٢(.ليـون دوالر لـوزارة الـدفاع م٤٥دوالر, وخـصص منهـا  ١١١.٤٣٠.٠٠٠ وتساوي
وانعكس اإلنفاق العسكري يف سورية عىل زيادة تعداد القوات املسلحة, حيث بلغ تعداد 

 )٣(.ً, باإلضافة إىل تسعني ألفا من االحتياط١٩٥٥اجليش إىل حوايل أربعني ألف يف سنة 
 

 )٤( ١٩٦٥−١٩٥٣تطور اإلنفاق العسكري يف سورية خالل الفرتة 

 السنة
عدد 

 لسكانا
 )مليون(

 عدد القوات
املسلحة 

 )ألف(

 ميزانية الدفاع
مليون لرية (

 )سورية

ميزانية التطوير 
والبنى التحتية 

 )مليون لرية(
 املجموع

١٩٦.٨ − ٣٩.٤ − ٣.٧ ١٩٥٣ 
٢١٩.٢ − ٨٩.٩ − ٣.٨ ١٩٥٤ 
٣٢٣.٧ ٦٣.١ ١٠٤.٩ ٢٥ ٣.٩ ١٩٥٥ 
٤٠٦.١ ٦٣.١ ١٦٦.٤ − ٤.٠ ١٩٥٦ 

                                 
 .٣١٥−٣١٤ص . املصدر السابق, ص)١(
 .٣٦٩صدر السابق, ص  امل)٢(

(3) NARA. G. 59: 783.00/6-2453. 
(4) Hurewitz, J.C (1969) Middle East Politics, the Military Dimension. 

London. p. 159 
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٤٧٨.٧ ٦٣.٢ ٢٧٧.٥ − ٤.١ ١٩٥٧ 
٢٤٤.٤ ٣١.٥ ١٤٤.٥ − ٤.٤ ١٩٥٨ 
٥٣١.٢ ٨٠.٨ ٢٦٨.٤ − ٤.٧ ١٩٥٨/٥٩ 
٦٧٧.٠ ١٥٨.٥ ٢٨٨.٩ ٤٥ ٤.٨ ١٩٥٩/٦٠ 
٧٤٩.٥ ٢٤٨.٩ ٢٩٥.٣ − ٥.٠ ١٩٦٠/٦١ 
٧٤٨.٧ ٢٢٩.٧ ٣٠٠.٢ − ٥.٢ ١٩٦١/٦٢ 
١٢١٧.٤ ٣١٣.١ ٥١٦.٧ − ٥.٣ ١٩٦٢/٦٣ 

٨٤٣.٠ ١٩٨.٩ ٣٥٥.٣ − ٥.٥ ١٩٦٤ 
١١١٤.٢ ٤٠٣.٦ ٣٦٤.٨ ٦٠ ٥.٦ ١٩٦٥ 

 
  توجه السياسة السورية حنو اليسار

  

كان تطوير القوات املـسلحة أكـرب هـاجس يواجـه املؤسـسات املدنيـة والعـسكرية يف 
ــام العــدو  ــواكري اســتقالهلا هبزيمــة أم ــد منيــت ســورية يف ب ســورية عــىل حــد ســواء, فق
ًالصهيوين, واستمر العدوان اإلرسائـييل عـىل األرايض الـسورية مـسببا حالـة مـن اخلـوف 

رتقب الدائمني, وكان الدعم الغريب غري املحدود للكيـان الـصهيوين وتوجـه الـسياسة وال
ًاألمريكية نحو حتقيق اهليمنة العـسكرية اإلرسائيليـة يف الـرشق األوسـط عـامال يزيـد مـن 
القلق السوري إضافة إىل نشاط اللويب الصهيوين يف أمريكـا ملنـع تزويـد اجلـيش الـسوري 

 . باألسلحة واملعدات
 أن الكيان اجلمهوري يف سورية كان حيتاج إىل قوة عسكرية حتفظ حـدوده املمتـدة كام

ألكثر من مخسامئة كيلو مرت مـن احلـدود املـشرتكة مـع تركيـا والعـراق واألردن وفلـسطني 
وكانـت األخطـار حتـدق بـسورية . ولبنان والتي يصعب وصف أي منها بالصديقة آنـذاك
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 اهلاشميون يدعمون القوى املناوئة للـسلطة املركزيـة من مجيع االجتاهات فقد كان اجلريان
يف دمــشق, كــام قامــت تركيــا بحــشد قواهتــا العــسكرية عــىل احلــدود مــع ســورية, ممــا دفــع 

 .بالسياسة السورية لالرمتاء يف أحضان املعسكر الرشقي
وكان لوزير الدفاع يف حكومة العسيل الرابعة خالد العظم دور كبـري يف دعـم التوجـه 

 ٣/٦/١٩٥٧ لرشاء األسلحة واملعدات العسكرية مـن املعـسكر الـرشقي; ففـي السوري
ًاختذ جملس الـوزراء قـرارا بعقـد اتفاقيـات اقتـصادية وعـسكرية لتزويـد اجلـيش الـسوري 

, وكان اهلدف من هذه احلركة هو دعم اجلـيش سوفييتيباألسلحة واملعدات من االحتاد ال
ها مبدأ أيزهناور, ثم متكنت سورية من كـرس السوري ملواجهة أي خطر قد يطرأ بعد رفض

الطوق الحتكار بيع السالح املفـروض مـن قبـل الغـرب وتعاقـدت مـع تـشيكوسلوفاكيا 
 بـام سوفييتيللحصول عىل كميات من السالح, ويف الوقت ذاته تم التعاقد مـع االحتـاد الـ

حة متقدمـة  مليون لرية سورية مقسطة عىل آجال طويلة, لتزويد اجليش بأسل٨٠٠يقارب 
كالغواصــات والطــائرات واملدفعيــة, أمــا مــشاريع ســورية اإلنامئيــة فكانــت تــسري بــبطء 

 )١(.شديد
ًواحلقيقة هي أن القادة السوريني قد بذلوا جهدا كبريا إلقناع الـساسة الغـربيني بـأهنم  ً
ال يبيتون أي نوايا عدوانية ضـد جـرياهنم, وخاصـة إرسائيـل, بـل كـان حتقيـق االسـتقرار 

من الداخيل هو اهلدف األسايس ملطالب القيادة السورية املتكـررة مـن الـدول الغربيـة واأل
ًبتقــديم الــسالح واملعــدات, وأظهــرت الــدول الغربيــة عجــزا عــن تفهــم هــذه املطالــب, 

 كـان الـزعامء ١٩٥٥ففشلت يف كسب سورية لصالح املعـسكر الرأسـاميل, وبحلـول عـام 

                                 
 .٢٣٦٤−٣/٢٣٦٣, مصدر سابق, )٢٠٠٠( احلوراين )١(
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واجتهـت . اهبم اليـأس مـن الـسياسة الغربيـةالسياسيون والعـسكريون يف سـورية قـد أصـ
القيادة بحزم نحـو التعـاون االقتـصادي والـسيايس مـع الكتلـة االشـرتاكية, فأبرمـت مـع 

ً عدة اتفاقيات لرشاء األسلحة, والقت هذه السياسة ترحيبـا كبـريا مـن سوفييتياالحتاد ال ً
العـداوة للـسياسة قبل ضباط اجليش, يف حني بدأ الرأي العام يتجـه نحـو الـرشق ويظهـر 

 )١(.الغربية يف املنطقة
 يف دفـع القـوى الـسياسية يف سـورية ١٩٥٦وأسهم العدوان الثالثي عـىل مـرص سـنة 
الربيطانية بالتعاون مـع الكيـان الـصهيوين يف −نحو اليسار, حيث تسببت احلملة الفرنسية

ة, ووجــد إضــعاف العنــارص املواليــة للغــرب أو حتــى املناوئــة للمــد الــشيوعي يف املنطقــ
 .السياسيون أنفسهم مضطرين إلعالن تضامنهم مع عبد النارص ضد العدوان الغريب

ويف هذه األثناء كانت عالقـات سـورية مـع جرياهنـا يف حالـة تـدهور كبـري فقـد أدى 
رفض لبنان قطع عالقاهتا الدبلوماسية مع فرنـسا وبريطانيـا عقـب العـدوان الثالثـي عـىل 

نية, وامتنعت لبنان عن تسليم عدد مـن املطلـوبني الـسوريني لبنا − مرص إىل قطيعة سورية
العراقيـة فقـد  −الالجئني إليها بتهمة اخليانة والتـآمر مـع العـراق, أمـا العالقـات الـسورية

وصلت إىل حالة من الرتدي بسبب تردد احلديث عن دعم العـراق ملحاولـة انقالبيـة ضـد 
 خـط أنابيـب الـنفط حمدثـة أزمـة , وقد ردت سورية عـىل ذلـك بتـدمري١٩٥٦سورية سنة 

 )٢(. ألف دوالر٧٥٠اقتصادية كبرية للعراق متثلت يف خسارة يومية قدرت بحوايل 
األمريكية رضبـة قاصـمة لـدى إعـالن إذاعـة دمـشق يف  −وتلقت العالقات السورية

                                 
 .٥٣−٥٢ص . ريوت, ب١٩٧٣−١٩٤٦تطور النظم السياسية والدستورية يف سورية , )١٩٧٩( أمني أسد )١(
  .٣٥٦, مصدر سابق, ص )١٩٦٩(توري   )٢(
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 عــن اكتــشاف مــؤامرة تــدبرها االســتخبارات األمريكيــة لإلطاحــة ١٩٥٧ أغــسطس ١٣
ستبداله بحكم موال للغرب, فتم طرد البعثة الدبلوماسـية األمريكيـة باحلكم يف سورية وا

 .من دمشق, وردت أمريكا باملثل حيث قامت بطرد السفري السوري فريد زين الدين
ويف هــذه األثنــاء أعلــن الــسوفييت اكتــشافهم ملخطــط رأســاميل يقــيض بقيــام اجلــيش 

 »أسبوع التسلح« وأعلن عن الرتكي بمهامجة سورية, فانترشت هسترييا احلرب يف سورية
 )١(.الذي سلح فيه آالف املدنيني

وكان مـن املفـرتض أن تـدفع هـذه األحـداث اإلقليميـة والدوليـة والتحـديات التـي 
ــذه  ــدرء ه ــاهتم ويتحــدوا ل ــذوا خالف ــضباط اجلــيش أن ينب ــسوري ب ــان ال واجهــت الكي

ت اخلالفـات ًاألخطار, ولكن الذي وقع كان عـىل النقـيض مـن ذلـك متامـا; فقـد انعكـس
اإليديولوجيــة والــسياسية عــىل املؤســسة العــسكرية بــصورة ملحوظــة, وانقــسم ضــباط 

 . متصارعة»سياسية«اجليش إىل فئات 

                                 
 .٣٨٦ املصدر السابق, ص )١(
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  محلي وعصيان خارجية انقالب محاوالت

 

عىل الرغم من ارتفاع وترية األخطار اخلارجية التي هددت أمن سورية واستقرارها, 
ســسات املدنيــة والعــسكرية بــصورة رتيبــة, فقــد حــاول اســتمر الــرصاع الــداخيل بــني املؤ

أقطاب احلكم املدين بالتعاون مع بعض ضباط اجليش من الدمشقيني التخلص مـن نفـوذ 
 والعقيـد نبيـه )١(,الضباط البعثيني وعىل رأسهم مصطفى محدون, والعقيد عـدنان املـالكي

لعقيـد املـالكي الـذي الصباغ, وقد أدى ذلك إىل إغضاب الضباط البعثيني وعىل رأسـهم ا
 وقـد بـرز يف هـذه )٢(,كان يلوح بمحاولة االنقالب إذا استمرت األمـور عـىل هـذا املنـوال

املرحلة رئيس األركان شوكت شقري الـذي دأبـت مجيـع املـصادر التارخييـة املعـارصة عـىل 
حتميلــه اجلــزء األكــرب مــن املــسؤولية يف إضــعاف املؤســسة العــسكرية وبــث الفرقــة بــني 

  .ضباطها
  )١٩٥٦ -١٩٥٣(رئيس أركان اجليش السوري شوكت شقري 

ًكان شوكت شقري ضابطا يف اجليش اللبناين برتبة مقـدم, ثـم تطـوع يف جـيش اإلنقـاذ 

                                 
, وشـارك يف حـرب فلـسطني سـنة ١٩٣٩, وانضم إىل اجليش سنة ١٩١٨ ولد عدنان املالكي يف دمشق سنة )١(

,  إثرها للعـالج, وكـان املـالكي مـن املـشاركني يف انقـالب حـسني الـزعيم عىل حيث أصيب بجراح نقل١٩٤٨
وكوفئ عىل ذلك بمنحه رتبة مقدم وإيفاده للدراسة العسكرية يف فرنسا, ولـدى عودتـه مـن فرنـسا بـدأ املـالكي 
ًيظهر تعاطفا مـع أفكـار حـزب البعـث ممـا أوقعـه يف خـالف كبـري مـع الشيـشكيل الـذي أحالـه إىل التقاعـد سـنة 

كانتـه إثـر سـقوط الشيـشكيل حيـث , وما لبـث أن اسـتعاد املـالكي م١٩٥٣, ثم سجنه لفرتة وجيزة سنة ١٩٥٢
 .١٣٢. ً عاما, املصدر السابق, ص٣٦أعيد إىل اخلدمة وتوىل رئاسة هيئة العمليات برتبة عقيد ومل يكن سنه يتجاوز 

 .٢/١٦٠٠, مصدر سابق, )٢٠٠٠( احلوراين )٢(



  

  
  

+ +

   اجليش والسياسة يف سوريا

٢٥٦ 

ًحتت قيادة فوزي القاوقجي الذي عينه مـسؤوال عـن الـشؤون اإلداريـة, وبعـد انـسحاب 
دة شـقري للجـيش جيش اإلنقـاذ مـن األرايض الفلـسطينية رفـضت احلكومـة اللبنانيـة عـو

 قبـل ١٩٤٩اللبناين مما اضطره لإلقامة يف دمشق, ومـع قيـام أول انقـالب يف مـارس سـنة 
شقري يف اجليش السوري برتبة عقيد عىل أساس أن سورية منذ استقالهلا ال تقيم أية أمهيـة 
ًللجنسية ما دام الشخص عربيا, فهناك العديد من الضباط يف اجليش السوري من أصـول 

باألخص من الفلسطينيني واللبنانيني وغريهم ممن يتمتعـون بـنفس احلقـوق التـي عربية و
 )١(.يتمتع هبا أي مواطن سوري

                                 
 وهـو درزي  من أبرز الضباط غري السوريني الذين خدموا يف اجليش السوري, باإلضـافة إىل شـوكت شـقري)١(

 :لبناين من قرية أرصون
, وقـد سـجن يف املرحلـة الـسابقة ١٩٤٩ًمسيحي من لبنان, كان مديرا للتموين بـاجليش سـنة :  أنطون بستاين−

 . النقالب الزعيم بسبب هتم تتعلق بالفساد
شــيعي مــن لبنــان, وقــد كــان لــه دور يف االنقالبــات العــسكرية التــي عــصفت بــسورية عقــب :  حممــد صــفا−
ســتقالل, وعنــدما طــرد مــن ســورية عــاد إىل لبنــان حيــث اســتمر يف التــآمر عــىل الــسلطة املركزيــة يف دمــشق, اال

 . والتخطيط النقالبات عسكرية بدعم خارجي
فلسطيني من عكا, وقد انتسب إىل الكلية العسكرية, ثم تـوىل عـدة مناصـب خـالل الفـرتة :  إبراهيم احلسيني−

ستخبارات العـسكرية, وقـد قـام الشيـشكيل بإقـصاءه عـن هـذا املنـصب , كان آخرها رئاسة اال١٩٥٤−١٩٤٩
 ., واهتم بالضلوع يف مؤامرات انقالبية عديدة فيام بعد١٩٥٤قبيل انقالب فرباير 

وجيه املدين, صبحي اجلايب, عبد العزيـز : ومن الضباط الفلسطينيني الذين خترجوا من الكلية العسكرية يف قطنا
بد الرزاق اليحيى, وليد جاموس, عبد الكريم العمر, حممد الشاعر, حسن أبـو رقبـة, الوجيه, هبجت األمني, ع

مصباح البديري, طاهر دبالن, عثامن حداد, فتحي سعد الدين, أمني نور اهللا, سمري اخلطيب, بحـري سـكيك, 
 .حممد رفعت احللبي, رشيد جربوع, وكان أغلبهم من اليساريني
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 شـغل مركـز ١٩٤٩وقد ترقى شقري بـصورة رسيعـة يف اجلـيش الـسوري; ففـي سـنة 
ًبصفته رئيـسا هليئـة (قيادة املنطقة الوسطى وقيادة اللواء الرابع يف محص, وكان الشيشكيل 

ًقد قربه وكافأه عىل مـا أظهـره مـن والء لـه فأصـدر قـرارا بتعيينـه معاونـا ) نذاكاألركان آ ً
, أحـال ١٩٥٣ً وعندما انتخب الشيشكيل رئيـسا للجمهوريـة يف يونيـو )١(,لرئيس األركان

ًاللواء فوزي سـلو عـىل التقاعـد وأصـدر مرسـوما بتعيـني شـوكت شـقري رئيـسا لألركـان  ً
ًلدى تعيينـه رئيـسا  −ة استثنائية حيث اضطر الشيشكيل وقد تم هذا التعيني بصور. العامة

 لتجاوز أربعة ضباط أقدم منه, وهم العمداء توفيق الربهاين ورسـمي القـديس −لألركان
 )٢(.وعمر مترخان, ومعاونه العميد أمري شالش

وبــالرغم ممــا قدمــه الشيــشكيل مــن خــدمات للــزعيم شــوكت شــقري, إال أن رئــيس 
, فقـد قـام بتـشجيع الـدكتور مـأمون ١٩٥٤ أثناء انقالب فربايـر األركان قام بدور مشبوه

ًالكزبري عىل تسلم صالحيات الرئاسة متشيا مع رغبة بعض الضباط املؤيدين للشيـشكيل 
ًوخاصة منهم النقيب حسني حدة والنقيب عبد احلق شحادة, وأصدر بيانـا باسـم رئاسـة 

 ضـد »مهوريـة مـأمون الكزبـريفخامـة رئـيس اجل«األركان تيل مـن إذاعـة دمـشق بتأييـد 

                                 
 بـأن شـقري قـد زاره يف مكتبـه ١٩٥٣راته بأن الشيشكيل أخربه يف شهر مـايو  يروي أمحد عبد الكريم يف مذك)١(
وأخـربه عـن وجـود بـوادر ثـورة مـسلحة يف سـورية تـدبرها األحـزاب ) ًوكان قائـدا للمنطقـة الوسـطى آنـذاك(

السياسية وستبدأ من جبل العرب ومتتد إىل دمشق ومحاة ومحص وحلب والالذقية ودرعا وديـر الـزور تـساندها 
نظمة امللكية يف بغداد وعامن وتقف وراءها بعض الدول األجنبية, وقد أثنى الشيشكيل عىل شقري وطلب مـن األ

ًأمحد عبد الكريم إعداد قرار بنقله من اللواء الرابع يف محص إىل دمشق وتسميته معاونا لـرئيس األركـان وترقيتـه 
 .٢٣١−٢٣٠ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٤(أمحد عبد الكريم . لرتبة زعيم

 .٢٨١−٢٧٩ص . املصدر السابق, ص)٢(
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 )١(.ًاملتمردين يف حلب, ويف الوقت نفسه كان يتفاوض رسا مع املتمردين ويظهر دعمه هلم
وقد انتهت املفوضية األمريكيـة بعـد حتقيـق مطـول عـن تفاصـيل االنقـالب وحتليـل 

 : موقف رئيس األركان شوكت شقري يف تلك األحداث إىل أن دور شقري
 فربايـر ٢٥نصح الشيشكيل خالل اجـتامع كان غري واضح, فقد «

بمغادرة البالد لتجنـب سـفك الـدماء, ولكنـه يف الوقـت نفـسه أظهـر 
ًتعاطفا واضحا مـع املجموعـة الـشاملية  , ويبـدو أنـه قـد )االنقالبيـني(ً

اضطر ملسايرة عبد احلق شحادة ألنه مل يكن يملك أي وحـدات حتـت 
  )٢(.»إمرته يف دمشق

وضـية أن يـصبح شـقري أقـوى ضـابط يف اجلـيش بـالرغم مـن وقد استغرب تقرير املف
واستمر شقري يف ممارسة هذا الدور خالل الفرتة . االزدواجية التي مارسها أثناء االنقالب

التي أعقبت االنقالب حيث أخذ يتقرب إىل األحزاب السياسية للحصول عىل تأييـدهم; 
 ويف الوقـت )٣( حـزب البعـث,فقد كان يظهر التعاطف مع العقيد عـدنان املـالكي وزعـامء

نفسه كان حياول إقناع حزب الشعب واحلزب الوطني بأنه هو الـذي يكبـل نفـوذ املـالكي 
                                 

 .٢٨٠, مصدر سابق, ص )١٩٩٤(لكريم , وأمحد عبد ا٢/١٥٧٣, مصدر سابق, )٢٠٠٠(احلوراين   )١(
(2) NARA. G. 59: 783.00/3-454. 

يذكر احلوراين بأن رئيس األركان شوكت شقري دعاه مع صالح البيطار وميشيل عفلق إىل العشاء يف   )٣(
ًما رأيكم إذا قمنا يف سورية بام قام به رجال الثورة يف مرص, فنتفق معهم ونسري معا يف ": م شقريمنزله, وقال هل

, وعندما رفض احلوراين وعفلق الفكرة سكت شقري وعلموا بعد ذلك أنه كان يريد معرفة "طريق واحدة?
بأنه جزء من اخلطة التي كان بيتها رأهيم ألنه كان يمهد لتويل القوتيل الرئاسة, وقد اعترب احلوراين ذلك الترصف 

احلوراين . بالتعاون مع عبد احلميد الرساج لعودة شكري القوتيل إىل سدة الرئاسة وحتجيم الشعبيني شقري
  .٣/١٨٢٠, مصدر سابق, )٢٠٠٠(
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 .وأعوانه من الضباط البعثيني وحيول دون هيمنة حزب البعث عىل اجليش
ويف هذه األثناء كان شقري يتقرب مـن احلـزب الـوطني وخيطـط مـع قادتـه إلضـعاف 

لد العظم يف مذكراته, بأن شوكت شقري نصحه منذ أوائـل حزب الشعب, حيث يذكر خا
, بالتفاهم مع احلزب الوطني لإلطاحة بحكومـة فـارس اخلـوري, وقـد ١٩٥٥شهر يناير 

عقد عدة اجتامعات مع صربي العسيل وميخائيل ليان هبدف حضهم عىل تشكيل حكومة 
م تـسلط وزيـر  وقـد دأب عـىل إقنـاع الـوطنيني بأنـه يقـاو)١(.دون مشاركة حـزب الـشعب

الدفاع الشعبي معروف الدواليبي ويقلم أظافر أخيه املقـدم مـصطفى الـدواليبي, ويظهـر 
 . دعمه هلم يف عودة شكري القوتيل من مرص وتوليه منصب رئاسة اجلمهورية

 وقد استغل شقري التناقضات بني خمتلف األطراف السياسية يف سورية بذكاء لتدعيم 
م نيابة عن القوات املسلحة مع مجيع القوى وينطق باسـمها مكانته الشخصية فأصبح يتكل

 أما عـىل الـصعيد املحـيل فقـد كـان شـقري يتـدخل يف )٢(.مع البعثات الدبلوماسية يف دمشق
شؤون احلكم املدين ويبذل قصارى جهده إلضعاف سلطة وزير الدفاع, حيث تـردد بأنـه 

اء الدفاع يف احلكومـات املتعاقبـة كان يدير شؤون وزارة الدفاع بنفسه يف حني مل يكن وزر
 .خالل فرتة نفوذه أكثر من جمرد حلقة لالتصال بني احلكومة والوزارة

وقد مارس شقري هذا الدور داخل املؤسسة العسكرية حيث كان يظهر التقـارب مـع 
 ضد نفوذ عدنان املالكي والضباط البعثيني, مما أدى إىل انقسام قيادة )٣(عبد احلميد الرساج

                                 
 .٢/٣٢٠. , مصدر سابق)١٩٧٣( خالد العظم )١(
 .٢٨١, مصدر سابق, ص )١٩٩٤( أمحد عبد الكريم )٢(
, وتـأثر باألفكـار الوحدويـة التـي كـان ١٩٤٧احلميد الرساج من الكليـة احلربيـة بحمـص سـنة خترج عبد  )٣(

 توىل الرساج رئاسة جهاز االستخبارات حيث بـرع ١٩٥٥يتبناها أستاذه يف الكلية احلربية مجال فيصل, ويف عام 
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 ٢٢ش إىل جمموعات متناحرة, وقد تطور هذا االنقسام بصورة مل تكـن متوقعـة; ففـي اجلي
 اغتيل العقيد عدنان املالكي وهو يشاهد مباراة كرة القدم يف امللعب البلـدي ١٩٥٥أبريل 

بدمشق, وانتحر قاتله عىل الفور, وكان مقتله خسارة كبرية للتيـار البعثـي داخـل اجلـيش, 
ًر هـذا احلـدث لـصاحلهم فـاعتربوا املـالكي شـهيدا قوميـا وقـاموا وحاول البعثيون اسـتثام ً

بالضغط عىل احلكومة لتنفيذ مطالبهم وتصفية خصومهم, حيث وقع العبء األكـرب عـىل 
احلزب القومي السوري الذي أظهـرت التحقيقـات تورطـه يف عمليـة االغتيـال, وكانـت 

ب يف صـفوفها, فـتم اعتقـال الفرصة مواتية لتطهري املؤسسة العسكرية مـن منـسويب احلـز
زعامئه, وهامجـت الـرشطة العـسكرية مكاتـب احلـزب وأحرقتـه, وأحـرق مبنـى صـحيفة 

ً مــدنيا وعــسكريا مــنهم لــصلتهم بالقــضية, وأمــرت ١٥٠احلــزب كــذلك, وأوقــف نحــو  ً
ًالسلطات السورية بحل احلزب ومصادرة أمواله, وتـم طـرد ثامنيـة عـرش طالبـا يف الكليـة 

نــتامئهم إىل احلــزب القــومي الــسوري باإلضــافة إىل أربعــة مــن الطلبــة العــسكرية بتهمــة ا
  )١(.الطيارين الذين كانوا يف طور التدريب

                                                                                     
الة شـقري مـن رئاسـة يف نرش عمالئـه يف مجيـع أنحـاء سـورية, وحتـدثت املـصادر عـن دور كبـري للـرساج يف اسـتق

ً حيث كان يطمح لتويل هذا املنصب مكانه, ولكنه منح لتوفيق نظـام الـدين عوضـا ١٩٥٦األركان يف يوليو سنة 
, ١٩٥٧عنه, فاستمر الرساج يف التضييق عىل نظام الـدين الـذي فرضـت عليـه االسـتقالة بـدوره يف يوليـو سـنة 

 :انظر
Be'eri, E. (1970) Army Officers in Arab Politics and Society. London and 

New York, p. 133.  
 املتهمـني مـن مجيـع , حيث كان١٩٥٦ صدرت األحكام يف قضية اغتيال املالكي يف منتصف شهر يناير سنة )١(

ًالقوميني السوريني, فحكم باإلعدام حضوريا عىل حممد مـنعم الـدبويس وبـديع خملـوف وفـؤاد جديـد, وحكـم 
سكندر شـاوي وغـسان جديـد وسـامي اخلـوري, كـام إ جورج عبد املسيح وعبد اهللا حمسن وًباإلعدام غيابيا عىل

 سنة سـجن ومخـس سـنوات إقامـة جربيـة وأربـع سـنوات منـع إقامـة يف دمـشق, ١٨حكم عىل عصام املحايري 
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وعنــدما وجــد شــقري بــأن الكفــة قــد رجحــت باجتــاه قــوى اليــسار قــرر التعــاون مــع 
البعثيني, وأدى التقارب بينه وبني البعثيني إىل إغضاب فئة أخرى من كبار ضباط األركان 

شق وعىل رأسهم توفيق نظـام الـدين وعمـر القبـاين الـذين سـعوا إىل إضـعاف نفـوذ يف دم
وقد أتيحت هذه الفرصة لدى إعالن تشكيلة حكومـة صـربي . البعثيني واإلطاحة بشقري

ً, حيث اعرتض شقري عىل تعيني عبد احلـسيب رسـالن وزيـرا ١٩٥٦العسيل يف أغسطس 
 العــسيل سيــستجيب لــضغوط اجلــيش للــدفاع يف احلكومــة اجلديــدة, وأشــيع بــأن صــربي

فيتسلم بنفسه حقيبة الـدفاع إضـافة إىل رئاسـة جملـس الـوزراء, ويعهـد إىل عبـد احلـسيب 
ًرسالن وزارة املعارف بدال من الدفاع, وذلك تلبية لرغبة شقري الـذي اعتـرب تعيـني تـاجر 

ًحمرتف وزيرا للدفاع امتهانا لكرامـة اجلـيش لتغيـريات ويف املقابـل رفـض رسـالن هـذه ا. ً
ًوكان مـدعوما مـن قبـل بعـض ضـباط اجلـيش (وأرص عىل عدم التنازل عن وزارة الدفاع 

, وبينام وقف )الذين دفعوه للمطالبة باستقالة شقري بسبب تدخله السافر يف تعيني الوزراء
صالح الدين البيطار وخليل كـالس مـع : معظم الوزراء مع رسالن وقف وزيري البعث

ًريا للتوفيق بني رسالن وشقري وذلك ألهنم اعتقدوا بأن تغيري رئـيس ًشقري وبذال جهدا كب
األركان هو برغبة من القوتيل الذي يريد السيطرة عـىل اجلـيش مـن خـالل إضـعاف نفـوذ 

 .البعث, مما يؤدي إىل انعطاف البالد نحو اليمني
ًومل يصمد شقري طويال أمام الـضغط الـذي مـورس عليـه فقـدم اسـتقالته مـن رئاسـة 

ــه ركــان التــي شــغلها ملــدة ثــالث ســنوات, ومــا لبــثاأل ــه إىل قريت  أن غــادر هــو وعائلت
 . ١٩٥٦ًوتم تعيني توفيق نظام الدين بديال عنه يف أغسطس . يف لبنان) رصونأ(

                                                                                     
كـام وكذلك حكم عىل جولييت املري وكامل حسان وإبراهيم الصواف وزهري قتالن وعىل عدد آخر من املتهمني بأح

 .٣٠٠, مصدر سابق, ص )١٩٦٩(توري .  سنة مع األشغال الشاقة١٥قاسية تتفاوت بني السجن املؤبد و
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  انقسام ضباط اجليش وتغلغل األحزاب داخل املؤسسة العسكرية 
  

يــة إىل انقــسام كانــت قيــادة شــقري للجــيش ضــعيفة للغايــة, وأدت سياســته االزدواج
املؤسسة العسكرية إىل جمموعات متنـاحرة مـن الـضباط, وقامـت هـذه االنقـسامات عـىل 

 عىل االنتامء الطائفي, −بصورة مؤقتة −أساس االنتامءات السياسية التي أصبحت تتغلب 
ويمكن العثور عىل تفصيل مثري لالهـتامم حـول هـذه الظـاهرة يف تقريـر اسـتخبارايت تـابع 

, ١٩٥٦ يوليـو ٢جيـة األمريكيـة عـن التيـارات الـسياسية يف سـورية بتـاريخ لوزارة اخلار
حيث يتعرض التقرير للحديث عن اجليش ويذكر أهـم االنـتامءات الـسياسية يف صـفوف 

 )١(:القوات املسلحة, وورد فيه
بعـــد اإلطاحـــة بالشيـــشكيل مل يـــتمكن اجلـــيش وال األحـــزاب «

الـساحة الداخليـة يف السياسية من ضبط األمور وفرض السيطرة عـىل 
سورية, وكانت النتيجـة هـي املزيـد مـن التـدهور الـذي ترسـخ بفعـل 
الضغوط اخلارجية, فمن جهـة حاولـت العـراق وتركيـا ربـط سـورية 
بحلــف بغــداد, ومــن جهــة أخــرى قامــت الــسعودية ومــرص وفرنــسا 

 كل منهم ألسبابه اخلاصة ببذل جهود ملنـع ارتبـاط سوفييتيواالحتاد ال
 . احللفسورية هبذا

هييمن عليهـا التيـار ) ١٩٥٦منتصف (إن الساحة السياسية اليوم 
ــث العــريب االشــرتاكي وتنــشط  ــساري, حيــث يــربز حــزب البع الي

                                 
(1) NARA. G. 59: Department of State, Office of Intelligence Research, 

Intelligence Report no. 7282. 'Political Trends in Syria', Prepared by Division   
 

of Research for Near East, South Asia and Africa, July 2, 1956.   
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الشيوعية, وبالرغم من أن رئيس اجلمهورية شكري القوتيل قـد تعهـد 
بإقــصاء اجلــيش عــن الــسياسة وفــصل الــسياسة عــن اجلــيش إال أنــه مل 

 وقــوع انقــالب جديــد إال عــن طريــق يــتمكن حتــى اآلن مــن تفــادي
اخلضوع لليساريني وللجيش وللنفـوذ اخلـارجي الـذي متارسـه مـرص 

 .والسعودية
ويف الوقت ذاته فإن حـزب الـشعب واحلـزب الـوطني قـد عجـزا 
عن تنظيم صفوفهام كممثلني للتيار املحافظ, وقد ضعفت التوجهـات 
ــــسبب صــــفقة األســــلحة التــــي عقــــدهتا مــــرص مــــع  املحافظــــة ب

كوسلوفاكيا, مما دفع بالقوى اليسارية للضغط نحو حتقيق تقـارب تشي
مــرصية عــسكرية موحــدة, −مــرصي ســوري وتــشكيل قيــادة ســورية

فأصبح القوتيل وحكومته أداة بيد عبد النارص, وأصبح التيار املحافظ 
 . يف سورية يرى بأنه ليس هناك من جدوى للسباحة يف عكس التيار

ملرصي هييمنان عىل سورية اليـوم وال إن املال السعودي والنفوذ ا
 .جيرؤ أحد يف سورية عىل خمالفة هذا االجتاه

ويعتمـد األمـن الــداخيل يف سـورية بـصورة أساســية عـىل اجلــيش 
الــذي أضــعف احلكــم املــدين, وينقــسم اجلــيش إىل مخــس جمموعــات 

 :رئيسة, هي
 )١(. جمموعة حزب البعث العريب−١

                                 
ًمصطفى محدون وعبد الغنـي قنـوت اللـذين لعبـا دورا مهـام يف إسـقاط الشيـشكيل : أبرز قيادات هذه املجموعة )١( ً

باإلضــافة إىل عالقــتهام الوثيقــة مــع العقيــد عــدنان املــالكي معــاون رئــيس األركــان, وقــد مهــد ذلــك لتــسلم بعــض 
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 )١(. جمموعة الشيوعيني−٢
 )٢(.ة الشيشكليني جمموع−٣
 )٣(. املجموعة املؤيدة للعراق−٤
 )٤(. جمموعة احلزب القومي السوري−٥

وقــد أدى ربــط احلــزب القــومي الــسوري باغتيــال املــالكي ســنة 
 إىل تطهري منسويب احلزب من صفوف اجليش, أما الفئة املؤيدة ١٩٥٥

                                                                                     
هم مراكز حساسة يف اجليش مثل رئاسة الشعبة األوىل ملصطفى محـدون, وتـويل بـشري صـادق الـشعبة الثالثـة, عنارص

باإلضافة إىل وجود عدد كبري من الضباط البعثيني يف الوحدات الربية مثل عبـد الغنـي قنـوت وأمـني احلـافظ وحممـد 
 .  املدفعية واملشاة صالح جديد وأمحد سويداينعمران وعبد الغني غباش, ويف القوى اجلوية النقيب حافظ أسد, ويف

بانتامئه للحزب الشيوعي, ) ١٩٥٨فرباير −١٩٥٧أغسطس (اهتم رئيس األركان السوري اللواء عفيف البزرة  )١(
ًومل يكن هناك من جيرؤ عىل اإلعالن عن انتامءه للحزب الشيوعي, ولكن عددا من خرجيي الكلية العسكرية بقطنا 

  .إىل هذا التوجهكانوا ينسبون 

أمني النفوري, وأمحد عبد الكريم, وطعمة العودة اهللا, وأمحد حنيدي, وعبد احلميد الرساج, :  أبرز قياداهتم)٢(
وزياد احلريري, ومطيع اجلايب, وحسني حدة وغالـب الـشقفة وبكـري الزوبـري وعبـد احلـق شـحادة وعبـد اهللا 

 . جسومة
لعـراق بالـصورة التـي يتحـدث عنهـا التقريـر, وربـام كانـت املجموعـة  مل تكن هناك جمموعة تعلن تأييـدها ل)٣(

سهيل العـشى, توفيـق شـاتيال, عمـر قبـاين, : األكثر أمهية هي جمموعة الضباط الدمشقيني ومن أبرزهم; الزعامء
مــسلم الــصباغ, فيــصل رسي احلــسيني, عبــد الغنــي دمهــان, موفــق : حــسن العابــد وبــشري الطبــاع, والعمــداء

حيدر : حممد منصور وعبد الكريم النحالوي, وكل من:  عقل, نور اهللا حج إبراهيم, والعقيدينعصاصة, زهري
 .الكزبري, ومهيب اهلندي, وهشام عبد ربه, وبسام العسيل, وعادل حج عيل, وممدوح حناوي, وهشام السامن

م تـرسحيهم عقـب  أبرز قيادييهم غسان جديد وفؤاد جديد وبديع خملوف وعدد من صغار الضباط الذين تـ)٤(
 . اغتيال املالكي
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للعراق يف اجلـيش فإهنـا ال حتظـى بـدعم الـسياسيني املـدنيني, ولـذلك 
فقد فقدت هـذه الفئـة نفوذهـا وبـدأت تعـرتف بانتـصار خمالفيهـا مـن 

ومن بني املجموعات الثالثة املتبقية فإنه لـيس . الضباط املؤيدين ملرص
هناك فئة قادرة عىل القيام بانقالب عسكري أو أن تسيطر عىل اجلـيش 
ًبمفردها, ويبدو أن األطراف الثالثة تتفق عىل اإلبقاء عىل شقري رئيسا 

ركان فهو ليس له أتباع داخل اجليش ولكنه يتمتع باحرتام وتقـدير لأل
وقد أظهر شقري مهارة عاليـة يف التالعـب بـني . من قبل هذه األوساط

خمتلف جمموعات الضباط من جهة, وبني الرئيس القـوتيل وغـريه مـن 
الشخصيات السياسية من جهـة أخـرى, وينحـرص اهتاممـه باملحافظـة 

 . عىل وضعه يف اجليش
ن املجموعــة البعثيــة ال تــزال حتــافظ عــىل أمهيتهــا داخــل اجلــيش إ

بــالرغم مــن اغتيــال قائــدها العقيــد املــالكي, وعــدم وجــود شــخص 
بمستوى مكانته وشعبيته ليحل مكانه, وقد تزايد النشاط الشيوعي يف 

أمــا املجموعــة الــشيوعية فــتكمن قوهتــا يف . أوســاط هــذه املجموعــة
 . صفوف االحتياط
 األقــوى هــي جمموعــة الشيــشكليني والتــي يقودهــا إن املجموعــة

رئيس الشعبة الثانية عبد احلميد الرساج, وهي ضد الـشيوعية ولكنهـا 
يف الوقت احلارض مستعدة للعمل مع املجمـوعتني البعثيـة والـشيوعية 
داخل اجليش ألن اهلدف الرئيس هلذه املجموعات الثالث هو إقـصاء 

 املؤسـسة العـسكرية معارضـة سورية عن حلف بغداد, واإلبقـاء عـىل
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 .للعراق ومؤيدة للدول العربية املتحالفة مع مرص
ًوطاملا استمر احلكـم املـدين الـضعيف متجاوبـا مـع رغبـات هـذه 
الفئــات الــثالث يف اجلــيش فإنــه ســيتجنب وقــوع انقــالب عــسكري, 
ولكن بروز فئة مهيمنة داخل اجليش خاصـة إذا ظهـرت معهـا زعامـة 

 .ا ستطيح باحلكم املدينتتمتع بالشعبية فإهن
ال شك بأن اجليش لو متكن مـن العمـل كمجموعـة موحـدة فإنـه 
سيهيمن عىل النظام يف سورية, ولكن يف الظروف احلالية جتد كـل مـن 
ــسكرية  ــا داخــل املؤســسة الع ــصارا هل ــراق أن ــسعودية والع ًمــرص وال
الــسورية وكــذلك بــني الــسياسيني, وتقــوم حالــة األمــن واالســتقرار 

ً حاليــا عــىل املوازنــة بــني هــذه املجموعــات, ولــذلك فــإن أي الــداخيل
حترك من قبل العراق وتركيا ضد احلكم يف سورية, أو مـن قبـل مـرص 
والــسعودية لتمتــني مكــانتهام ســتؤدي إىل اخــتالل تلــك املــوازين, 

وقـد يـؤدي تـدخل أي مـن جـريان . وتتسبب يف وقوع انقالب جديـد
 . »سورية بصورة مبارشة إىل اندالع حرب

وتوقع التقريـر اسـتمرار تعـاظم النفـوذ املـرصي وقـوى اليـسار يف سـورية, وتـدهور 
 .القوى املحافظة واملؤيدة للوحدة مع العراق

ويف هذه األثناء كانت سياسة عبد النارص يف التقارب مع السوفييت, وحشد الـشارع 
كـل مـن فرنـسا العريب ملعارضة الغرب قد أثارت حنق بريطانيا التي بـدأت بالتنـسيق مـع 

ًوالواليات املتحدة لعزل مرص إقليميـا, وكانـت الطريقـة األنـسب بالنـسبة هلـم هـي دعـم 
املخططات العراقية يف سورية للحد من النفوذ املرصي, وبدأت استخبارات هـذه الـدول 
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 .يف التخطيط الفعيل للقيام بحركة انقالبية لتغيري نظام احلكم يف سورية
 

 )١(١٩٥٦حماولة انقالب نوفمرب 

  

مل تكد هتدأ عاصفة اغتيال املالكي حتى ظهرت يف األجواء بوادر أزمة جديدة تتمثـل 
يف اإلعالن عـن كـشف خيـوط حماولـة انقالبيـة تعـد هلـا جمموعـة مـن الـضباط الـسوريني 

وقد اهتـم ثامنيـة مـن أعـضاء املجلـس . ١٩٥٦بالتعاون مع العراق, وذلك يف نوفمرب عام 
د مـن الـضباط وجمموعـة مـن منـسويب احلـزب القـومي الـسوري النيايب بالتواطؤ مـع عـد

بالتآمر مع العراق للقيـام بـانقالب عـسكري يف سـورية يطـيح بالعنـارص اليـسارية ويعيـد 
ًسورية إىل املعسكر الرأساميل, وبلغ املتهمـون يف جممـوعهم سـبعة وأربعـني شخـصا مـنهم 

عـسكرية ألن الـبالد كانـت سياسيون وعسكريون بارزون, وتقرر حماكمتهم أمام حمكمـة 
 . ختضع لألحكام العرفية التي أعلنت فور العدوان الثالثي عىل مرص

وقد أعادت هذه احلادثة إىل الساحة السياسية املشكلة الطائفية التي سادت يف مرحلة 
ــن  ــسه ومل تكــن أي م ــسام عــىل نف ــسوري منق ــان اجلــيش ال ــد ك ــشكيل, فق ــل الشي ــا قب ًم

فوف اجليش قادرة عـىل تـشكيل أغلبيـة يف صـفوف الـضباط, املجموعات املتناحرة يف ص
ولذلك فقد جلأ املخططون لالنقالب إىل االعتامد عىل العنرص الطائفي الذي أثبت بأنـه ال 
ًيــزال أكثــر ثباتــا ورســوخا مــن أي انــتامءات فكريــة أو حزبيــة, فقــد تــزعم هــذه املحاولــة  ً

جديد, وشاركهم الـضابط الـشيعي حممد معروف وغسان : االنقالبية الضابطني العلويني
 حامـد املنـصور »الـشيخ«اللبناين حممد صفا, كام تعاون معهم النائب يف الربملان الـسوري 

                                 
, وكانت االستخبارات األمريكية قـد "املؤامرة العراقية":  اصطلح عىل تسمية هذه املحاولة االنقالبية باسم)١(

 .أي عملية االنتشار) Operation Straggle: (أطلقت عليها اسم
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 .الذي كان من أبرز زعامء عشرية املتاورة يف قضاء مصياف
وقد حتدث الضابط حممد معروف يف مذكراته عن قيامه هو وغسان جديد بالتفاوض 

راقي اللواء غازي الداغستاين يف لبنان للتخطـيط النقـالب يف مع نائب رئيس األركان الع
, وتـم االتفـاق عـىل فـتح بـاب ١٩٥٦سورية بالتعاون مع احلزب القـومي الـسوري سـنة 

التطــوع وإرســال مبــالغ ماليــة لتغطيــة نفقــات دورات التــدريب, وكــان معــروف يعتمــد 
ًخـدموا سـابقا يف بصورة أساسية عىل جتنيـد العلـويني مـن قـضائي طرطـوس وجبلـة ممـن 

جيش الرشق, حيث اسـتجاب لـه عـدد كبـري مـن املتطـوعني الـذين مل يكونـوا بحاجـة إىل 
 : تدريب ألهنم كانوا من الرقباء واجلنود املرسحني, وكانت اخلطة تتلخص يف أن

بعــض العــشائر العلويــة ســتتحرك ملؤازرتنــا يف حمافظــة الالذقيــة «
ــاورة( ــة واملت ــ) عــشرية النميالتي ة احلركــة, وال ســيام عــشرية عنــد بداي

  )١(.»سليامن املرشد بزعامة ولديه ساجي وفاتح
وأكدت وثائق حمكمة الشعب العراقية البعد الطائفي هلذه املحاولة االنقالبيـة, حيـث 
دار احلديث عن قيام اتصاالت بـني اللـواء غـازي الداغـستاين مـن جهـة, وغـسان جديـد 

سيح مـن جهـة أخـرى, لتـسليح املـوالني مـن وحممد معروف باإلضافة إىل جورج عبـد املـ
الدروز والعلويني هبدف شل حركة االشـرتاكيني والـشيوعيني يف اجلـيش الـسوري, وقـد 
ًتــسلم غــسان جديــد عــددا كبــريا مــن البنــادق والــذخرية واألجهــزة الالســلكية والقنابــل  ً

قيـة  بند٥٠٠(وأرسلت كميات أخـرى مـن األسـلحة إىل جبـل الـدروز ) الرمانة(اليدوية 
وتوىل الضابطني ).  رشاشات, قاذفتني فيات وآالف الطلقات هلذه البنادق٤موزر أملانية, 

                                 
ص .ص. نـرش, بـريوت, ريـاض الـريس للكتـب وال١٩٦٩−١٩٤٩: أيام عشتها, )٢٠٠٣( حممد معروف )١(

 .٢٤٣ و٢٣٤
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حسن األطرش وفضل اهللا جربوع عمليـة نقـل األسـلحة والتخطـيط لعـصيان : الدرزيني
  )١(.شامل ضد احلكم يف جبل الدروز

ور  باقتـضاب للحـديث عـن د)٢(»حبال من رمـل«: ويف حني تعرض إيفالند يف كتابه
ــدم  ــة تق ــائق األمريكي ــإن الوث ــذا االنقــالب, ف ــة يف التخطــيط هل االســتخبارات األمريكي
معلومات أكثر أمهية مما ذكره إيفالند عـن دور جهـاز االسـتخبارات املركزيـة فـيام أسـمته 

, حيث تشري الوثائق إىل أن الواليات املتحدة وبريطانيا كانتا عىل »عملية االنتشار«: آنذاك
قناعة تامة برضورة إحداث تغيري جذري يف السياسة السورية والتخطيط النقالب هيدف 

وكانـت مـصادر . إىل اإلطاحة بالعنارص اليسارية وتعيني نظام مـوال للمعـسكر الرأسـاميل
ىل وشــك الــسقوط يف بــراثن الــشيوعية, االســتخبارات الربيطانيــة تؤكــد بــأن ســورية عــ

وطالبت احلكومة الربيطانية برضورة العمل عىل تأسيس نظام حكم يف سـورية أقـرب إىل 
وبناء عىل هذه التقارير قـررت احلكومـة الربيطانيـة التعـاون مـع األخـوين جـون . الغرب

ــة ــاز االســتخبارات املركزي ــيس جه ــن داالس رئ ــي وآل ــة األمريك ــر اخلارجي  داالس وزي
 وقامـت عالقـة تعـاون )٣(.األمريكية لوضع خطة هتدف إىل قلـب نظـام احلكـم يف سـورية

وثيق بني االستخبارات الربيطانية واألمريكية لدعم خمطط عراقي يدبر له نوري الـسعيد, 
الذي كان قد أمر بإعداد خطة تـدخل عـسكري لـدعم حركـة انقالبيـة مواليـة للغـرب يف 

ًغستاين جادل بأن هـذه اخلطـة غـري ممكنـة, واقـرتح بـديال ولكن اللواء غازي الدا. سورية

                                 
  .٢٠٨٤−٣/٢٠٧٨, مصدر سابق, )٢٠٠٠(احلوراين   )١(

(2) Eveland, W.C. (1980), Ropes of Sand: America's Failure in the Middle 

East. New York. 
(3) PRO, CAB 128/30; FO 371/121858. 
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عــن ذلــك إقامــة جتمــع مــن املنــاوئني للحكــم يف ســورية يتــضمن زعــامء احلــزب القــومي 
السوري وأنصار أديب الشيشكيل, باإلضافة إىل الضباط العلويني والـدروز الـذين كـانوا 

ب حمـيل وتأسـيس نظـام يتمتعون بدعم عشائري كبري يف مناطقهم وحشدهم للقيام بانقال
بديل يعمل عىل التقارب مع العراق, وتم استاملة جمموعة من السياسيني عىل رأسهم منـري 

 وقد تـم االتفـاق عـىل أن تقـدم العـراق مليـون ونـصف لـرية )١(.العجالين وميخائيل ليان
ــة باإلضــافة إىل  ــة االنقالبي ــل احلرك ــورية لتموي ــت ١٥٠٠س ــد تكفل ــة ســالح, وق  قطع

ت األمريكية بتقديم ثلث هـذا املبلـغ, كـام أهنـا أرسـلت شـحنة مـن األسـلحة االستخبارا
وتـشري .  قطعـة تـم شـحنها عـن طريـق القاعـدة الربيطانيـة باحلبانيـة٢٠٠٠تقدر بحـوايل 

املصادر إىل أن الزعيم الدرزي حسن األطرش طلـب مائـة ألـف دينـار نظـري مـشاركته يف 
 لـرية لكـل مقاتـل ٢٥٠تم االتفاق عـىل دفـع املحاولة االنقالبية, وبعد مفاوضات مطولة 

يتمكن من جتنيده من الـدروز, وتـم شـحن كميـة كبـرية مـن األسـلحة إىل قواعـد احلـزب 
  )٢(.القومي السوري بلبنان بمعرفة من رئيس األركان اللبناين اللواء شهاب

وكان من املخطط أن يقوم حممد معروف بـإعالن التمـرد يف الالذقيـة, ويقـوم حـسن 
رش بدعم احلركة االنقالبية يف السويداء, بينام تتحـرك قطعـات مـن احلـزب القـومي األط

                                 
(1) NARA. G. 59: 783.00/66-2556. 

 مـن احلـزب القـومي ٣٠٠٠ًيام للتـدريب يف سـهل البقـاع, حيـث كـان حـوايل  كان غسان جديد قد أعـد خمـ)٢(
السوري يتدربون فيه, وأسندت مهمة إمدادهم بالسالح إىل اللـواء غـازي الداغـستاين الـذي قـام بـشحن سـتني 

 طلقة, وقد تم إلقاء بعض هـذه اإلمـدادات بـاملظالت, بيـنام أرسـلت شـحنة ٦٠٠٠٠ بندقية, و٢٥٠٠ وًارشاش
وقام غسان جديد بتهريب كميات من هذه األسلحة عرب احلدود السورية, كام قام بـدفع . رب مطار بريوتمنها ع

 : مبالغ طائلة الستاملة جمموعة من ضباط اجليش بدمشق, انظر
 PRO, FO 371/121862/VY 1022/25, 10 December 1956. 
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السوري لفرض األمن يف دمشق, والزحف نحو حاميات محص ومحـاة وحلـب للـسيطرة 
وتم االتفـاق عـىل تنفيـذ االنقـالب أثنـاء رحلـة القـوتيل إىل موسـكو والتـي كانـت . عليها

 أكتـوبر دفـع غـسان ٢٩ الثالثي عىل مرص يف , ولكن العدوان١٩٥٦ أكتوبر ٣١مقررة يف 
جديد إللغاء املوعد يف اللحظة األخـرية, وبعـد مـشاورات مـع االسـتخبارات األمريكيـة 

 نـوفمرب بـسبب الظـروف ١كان داالس يرى بأنه من األفضل تأجيـل العمليـة إىل مـا بعـد 
ملخطـط احلرجة, ولكن الفرصة كانت قد فاتت بسبب اكتـشاف االسـتخبارات الـسورية ا

 )١(. نوفمرب٣يف 
ًلقد أدى فشل هذه املحاولة إىل نتائج عكسية; فبدال من حتقيق انقـالب يعيـد سـورية 

أركــان اجلــيش, «إىل املعــسكر الغــريب, ســاعدت هــذه احلادثــة يف دعــم التيــار اليــساري يف 
فتــشكلت حمكمــة عــسكرية ترأســها الــضابط اليــساري العقيــد عفيــف البــزرة, وتــساهل 

املتهمون بفرصة عادلة  أخذت حتت وطأة التعذيب, ومل حيظإلقاء التهم التي املحققون يف 
للدفاع عن أنفسهم فقـد أحجـم املحـامون الـسوريون عـن الـدفاع عـنهم وقـدم وفـد مـن 
املحامني اللبنانيني للقيام هبذه املهمة, وبالتايل فلم تكن األحكام القاسية التي صـدرت يف 

ًام, حيث حكم باإلعدام حضوريا عىل النواب هايـل  مفاجئة للرأي الع١٩٥٧مطلع سنة 
الرسور وسـامي كبـارة وابـن الـرئيس الـسوري األسـبق عـدنان األتـايس, وعـىل الـضابط 

ًكـام حكـم باإلعـدام غيابيـا عـىل حممـد معـروف وحممـد صـفا . اإلسامعييل حسني احلكـيم
باط , وميخائيـل ليـان, وكـذلك عـىل الـض)شـقيق أديـب الشيـشكيل(وصالح الشيـشكيل 

                                 
(1) Rathmell, A. (1995) Secret War in the Middle East: the Covert 

Struggle for Syria 1949-1961. Tauris Academic studies, London and New  
 

York, p. 122. 
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سعيد تقي الدين, وحسن األطرش وشكيب وهاب, ثم خففت أحكام اإلعـدام : الدروز
وحكم عـىل النائـب الـدرزي فـضل اهللا جربـوع وعـىل . من قبل رئيس اجلمهورية فيام بعد

زيد بن حسن األطرش, وكذلك عـىل النائـب منـري العجـالين وفـائق الشيـشكيل بأحكـام 
  )١(. يف بريوت١٩/٢/١٩٥٧ه يف خمتلفة, وكان غسان جديد قد تم اغتيال

 

  ١٩٥٧حركة عصيان الضباط البعثيني يف مارس 
  

ــال املــالكي وحماولــة انقــالب نــوفمرب  ــة ١٩٥٦أســهمت حادثــة اغتي  يف تعزيــز مكان
الــضباط البعثيــني وحلفــائهم مــن اليــساريني, الــذين أبــدوا تــذمرهم مــن ختفيــف أحكــام 

, وللـسيطرة عـىل األوضـاع يف » العراقيـةاملـؤامرة«اإلعدام التي صدرت بحق املتهمني يف 
اجليش قام رئيس اجلمهوريـة شـكري القـوتيل بالتعـاون مـع رئـيس األركـان توفيـق نظـام 
ًالدين بنقل أكثر من مائة ضابط يساري بعيدا عن مراكز جتمعهم يف اجليش, كام تم إصدار 

فـتم تعيـني الـزعيم تعيينات هتدف إىل تقوية جمموعة الضباط الدمشقيني املوالني للقـوتيل; 
ًطالب الداغستاين آمرا حلاميتي دمشق وقطنا, والزعيم بشري الطباع آمـرا حلاميـة بانيـاس,  ً
ًوالزعيم حممـود شـوكت قائـدا للجبهـة, وأتبعـت هـذه القـرارات بمـنح بعثـات خارجيـة 

 .ملجموعة من الضباط اليساريني يف دورات تدريبية يف اخلارج
ار بنقل عبد احلميد الـرساج مـن رئاسـة الـشعبة  صدر قر١٩٥٧ويف شهر مارس عام 

الثانية, والعقيـد نبيـه الـصباغ مـن رئاسـة الـشعبة الثالثـة, وصـدرت جمموعـة أخـرى مـن 
التعيينات هتدف إىل تقوية جمموعة الضباط الشيشكليني وإضعاف التيـار اليـساري داخـل 

درعات, واملقـدم أمحـد ًاملؤسسة العسكرية, فتم تعيني العقيد أمني النفوري آمرا لسالح امل

                                 
 .٣/٢٢٠٨, مصدر سابق, )٢٠٠٠( احلوراين )١(
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ًعبد الكريم رئيسا للشعبة الثالثة, واملقـدم أكـرم الـديري رئيـسا للـشعبة الثانيـة, كـام تـوىل  ً
  )١(.ًطعمة العودة اهللا وأمحد حنيدي مناصب مهمة أيضا يف اجليش

وقد دفعت هذه التغيريات بالـضباط البعثيـني لعقـد لقـاء مـع أقطـاب حـزب البعـث 
 وصالح الدين البيطار وأكرم احلوراين, للتشاور حـول كيفيـة الـرد ميشيل عفلق: املدنيني

عىل عملية استبعادهم من املناصب القياديـة يف اجلـيش, وطـرح يف هـذا اللقـاء تبنـي أحـد 
ولـدى اسـتبعاد فكـرة االنقـالب, اتفـق . إما القيام بـانقالب, أو القيـام بعـصيان: خيارين

 .عصيان مسلحزعامء البعث مع مصطفى محدون عىل القيام ب
ً وبناء عىل توجيهات القيادة احلزبية عقد مصطفى محدون اجتامعا يف منزل عبد الغني 

عبـد الغنـي عيـاش, ومزيـد اهلنيـدي, :  البعثيـني مـنهم»الرفـاق«ً ضم عـددا مـن )٢(قنوت,
ونعسان زكار, وعدنان محدون, وممدوح شاغوري, وحممد عمران, وبـشري صـادق, وتـم 

 .وعد حلركة العصياناالتفاق عىل حتديد م
, قامت قوات معسكر قطنا بتنفيذ عـصيان يف ١٩٥٧ويف السابع عرش من مارس عام 

بقيـادة مـصطفى ) مـشاة(اللـواء األول : الساعة الثالثة بعد الظهر, وتضمنت هذه القوات
محدون, وكتيبتني للدبابات برئاسة املقدم عبد الغني قنوت واملقدم أمحـد حنيـدي, وكتيبـة 

                                 
 .٣/٢٢٨١ املصدر السابق, )١(
, والتحق باجليش السوري حيث أصبح من أبرز زعامء جمموعة ١٩٢٥ولد عبد الغني قنوت يف محاة سنة  )٢(

ًوعندما قامت الوحدة مع مرص عني قنوت وزيرا للعمل والشؤون االجتامعية يف . اط البعثيني يف اجليشالضب
, وأصبح بعد ذلك "احلركة التصحيحية" عقب قيام ١٩٧٠ً, ثم عني وزيرا لألشغال العامة سنة ١٩٥٩سنة 

ًأمينا عاما حلركة االشرتاكيني العرب, إىل أن تويف يف  . , مصدر سابق)٢٠٠٥(ري نبيل الشوي. ٣/٣/٢٠٠١ً
  .٢٥٢. ص
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رئاسة املقدم غالب شقفة, وعدة رسايا مدرعـة حممولـة برئاسـة عـدنان محـدون قانصات ب
وممدوح شاغوري وحممـد عمـران ومزيـد هنيـدي, وفـوج مغـاوير برئاسـة أحـد املـوالني, 

وللتعامـل مـع هـذه . ًواختذت هذه القوات من مقر كتيبة الدبابات الثانية مركزا للعـصيان
واء توفيــق نظــام الــدين إىل الــضباط املتمــردين احلركــة املباغتــة أرســل رئــيس األركــان اللــ

يطلب منهم إيفاد أحد قادهتم للتفاوض, وتم االتفاق عىل إرسال املقدم عبد الغني قنوت 
إىل دمشق حيث اجتمع مع رئيس األركان بحضور كل من عفيف البـزرة وطعمـة العـودة 

 .اهللا وأمحد حنيدي وأمني النفوري
ن بزيــارة وزيـر الــدفاع خالـد العظــم, والــسفري ويف هـذه األثنــاء قـام مــصطفى محـدو

املـرصي يف دمـشق حممـود ريـاض, ثــم اجتمـع بالـضباط الشيـشكليني, يف أركـان اجلــيش 
واتفق معهم عىل إلغاء األوامر السابقة والتفـاوض عـىل تـشكيالت جديـدة أخـرى, وقـد 

  )١(.وافق الضباط البعثيون عىل نتيجة هذا اللقاء فقرروا إهناء حالة التمرد
 

   ١٩٥٧، اإلدارة اجلماعية للجيش يف عام »جملس القيادة«
  

وكرد فعل عىل حركة العصيان وما آلت إليه مـن نتـائج لـصالح الـضباط اليـساريني, 
حتركت جمموعة الضباط الدمشقيني يف أواخـر شـهر أبريـل لتقويـة موقفهـا بإعـادة توزيـع 

فتحرك قـادة اجلـيش . أقل أمهيةاملناصب وحماولة نقل أنصار الرساج والنفوري إىل مراكز 
الحتواء أزمة الترسحيات والتعيينات يف أواخر شهر مايو واتفقوا عىل استحداث نمط من 

ً يتـألف مـن ثالثـة وعـرشين ضـابطا »جملس قيادة«القيادة اجلامعية يف اجليش, فتم تشكيل 
ري, العقيد عفيف البـزرة, والعقيـد أمـني النفـو: من خمتلف صنوف أسلحة اجليش, وهم

                                 
 .٢٢٨٧−٣/٢٢٨١ املصدر السابق, )١(
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واملقدم عبد احلميد الرساج, واملقدم مصطفى محدون, واملقدم طعمة العـودة اهللا, واملقـدم 
أمحد عبد الكريم, واملقدم بشري صادق, واملقـدم أكـرم ديـري, واملقـدم جـادو عـز الـدين, 
واملقدم إبراهيم فرهود, واملقدم أمحد حنيدي, واملقدم أمـني احلـافظ, واملقـدم عبـد الغنـي 

قدم لؤي الشطي, واملقدم زهري عقيل, واملقدم ياسني فرجاين, واملقـدم جاسـم قنوت, وامل
علوان, واملقدم عبد اهللا جسومة, واملقـدم حـسني حـدة, واملقـدم غالـب الـشقفة, واملقـدم 

 . بكري الزوبري, واملقدم مجال الصويف, واملقدم مصطفى رام محداين
 رئاســة األركــان لتمثيــل  جمموعــة مــنهم بحكــم عملهــم يف»جملــس القيــادة«واختــار 

: اجليش والتعبري عن وجهـة نظـره يف القـضايا الـسياسية اهلامـة إىل جانـب احلكومـة وهـم
اللــواء عفيــف البــزرة رئــيس األركــان, والعميــد أمــني النفــوري معــاون رئــيس األركــان, 
واملقدم عبد احلميد الرساج رئيس الشعبة الثانية, واملقدم أمحد عبد الكريم رئـيس الـشعبة 
الثالثة, واملقدم مصطفى محدون رئيس الشعبة األوىل, وأصـبح هـؤالء الـضباط حيـرضون 

 وحتى قيـام ١٩٥٧اجتامعات جملس الوزراء التي تعقد برئاسة رئيس اجلمهورية منذ عام 
الوحدة, وكانوا يشاركون يف مناقشة القضايا الداخلية واخلارجية اهلامة واختـاذ القـرارات 

  )١(.بشأهنا
 

, وأغلبهم من اجليل الثاين من ضباط ١٩٥٨ كبار ضباط اجليش السوري سنة انتامءات
 )٢(اجليش الذين خترجوا من الكلية العسكرية يف مرحلة ما بعد االستقالل

                                 
 .٢٩١, مصدر سابق, ص )١٩٩٤( أمحد عبد الكريم )١(

(2) Drysdale, A. (1982) 'The Syrian Armed Forces in National Politics: The 

Role  of  the  Geographic and Ethnic Periphery', in Kolwicz R.and Korbonski  
 

A. editors (1982), Soldiers Peasants and Bureaucrats, London, p. 61.  
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 التخرج من الكلية احلربية االنتامء الضابط
 )?( سني عريب عفيف البزرة
 ١٩٤٨ سني كردي مصطفى محدون
 ١٩٤٧ سني عريب أمحد عبد الكريم
 ١٩٤٧ سني عريب أمحد حنيدي

 ١٩٤٧ سني عريب طعمة العودة اهللا
 ١٩٤٨ سني عريب حسني حدة

 ١٩٤٨ سني عريب عبد العني قنوت
 ١٩٤٨ سني عريب حممد النارص
 ١٩٤٨ سني عريب ياسني فرجاين
 ١٩٤٨ سني عريب عبد اهللا جسومة
 ١٩٤٧ درزي جادو عز الدين

 ١٩٤٨ سني عريب مصطفى رام محداين
 ١٩٤٧ سني عريب أكرم الديري
 ١٩٤٧ سني عريب مجال الصويف
 )?( سني عريب أمني النفوري

 ١٩٤٧ سني عريب عبد احلميد الرساج
 )?( سني عريب مجال فيصل

  
وبالرغم من استبعاد أهم العنارص الدمشقية يف جملس القيادة إال أنه يمكـن مالحظـة 

د مـن عنـارصه يف مرحلـة حكـم الشيـشكيل غياب العنرص الطائفي الذي تم تصفية العديـ
 .١٩٥٦ومن ثم يف املحاكامت التي أعقبت املحاولة االنقالبية يف نوفمرب 
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  ١٩٥٧حماولة انقالب أغسطس 
  

ً بـصفته وزيـرا ١٩٥٧ سـنة سوفييتيتوىل خالد العظم دفة املفاوضـات مـع االحتـاد الـ
يـد اجلـيش الـسوري للدفاع يف حكومة صربي العسيل, وهدفت هـذه املفاوضـات إىل تزو

 يف ذلك العـام بـشحن كميـة كبـرية مـن سوفييتيباألسلحة واملعدات, حيث قام االحتاد ال
الدبابات واملدرعات واملدفعية املتطورة عن طريق مينـاء الالذقيـة, كـام تـم تزويـد اجلـيش 

 ٤٠٠السوري بمجموعة من طائرات امليغ, وأعلـن الـسوفييت عـن تقـديم قـرض بقيمـة 
 . ورية لالستثامر يف البنية التحتيةمليون لرية س

 شــعرت بريطانيــا سوفييتيوأمــام هــذا التطــور يف العالقــات بــني ســورية واالحتــاد الــ
وفرنسا والواليات املتحدة بخطورة انضامم سورية إىل املعسكر الـشيوعي, واتفقـت هـذه 

كانـت  يف املنطقـة, ولكـن اإلدارة األمريكيـة سوفييتياألطراف عىل وضع حد للتغلغل الـ
تـدرك بـأن مكانـة كـل مـن فرنــسا وبريطانيـا قـد أصـبحت يف احلـضيض بـسبب العــدوان 
الثالثي عىل مرص, وقـررت أن تقـوم هبـذه املهمـة بنفـسها, فقـررت اإلدارة األمريكيـة أن 
تتوىل زمام املبادرة بنفسها وذلك عن طريق التحضري النقالب جديد مـن خـالل تـشجيع 

قيام هبذه احلركـة, وتـم إسـناد املهمـة إىل هـوارد سـتون عنارص مناوئة للحكم يف دمشق لل
وهو أحد عنارص وكالة االستخبارات املركزيـة النـشطني يف الـرشق األوسـط, وقـد بـذل 

 وضابطني أرمنيـني يف سـورية لتبنـي حركـة انقالبيـة )١(ًستون جهودا إلقناع ضابط درزي,

                                 
تردد احلديث بأن الضابط الدرزي الذي اتصل به ستون هـو خطـار محـزة, الـذي خـدم يف القـوات اخلاصـة  )١(

عبـد , وكان محزة قـد تـم اختيـاره مـن قبـل الفرنـسيني مـع ١٩٤٠للرشق عقب خترجه من الكلية العسكرية سنة 
الكريم زهـر الـدين ممثلـني عـن الـدروز يف جبـل العـرب, وكـان معـه يف نفـس الدفعـة الـضابط النـصريي حممـد 
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ن ستون قام بـدفع مبـالغ تـصل هتدف إىل تغيري نظام احلكم يف دمشق, وتشري املصادر إىل أ
ــامللحق العــسكري  ــرشاء املتعــاونني داخــل اجلــيش, واتــصل ب ــة ماليــني دوالر ل إىل ثالث
ًالسوري يف رومـا إبـراهيم احلـسيني الـذي دخـل إىل سـورية رسا للتفـاوض مـع الـضباط 

 .املتعاونني
ــا  ــدرعات يف قطن ــة مــن امل ــسيطرة عــىل فرق ــتلخص يف ال وكانــت فكــرة االنقــالب ت

رك هبا إىل العاصمة دمشق, ومن ثم استقطاب قطعات أخرى لفرض السيطرة عـىل والتح
 ١٤ أو ١٣حاميــات الالذقيــة وحلــب ومحــص والــسويداء, وحــدد موعــد االنقــالب يف 

, ولكن عمالء االستخبارات األمريكية مل يكونـوا عـىل علـم بـأن رئـيس ١٩٥٧أغسطس 
ان قد متكن من اخرتاق شـبكتهم, االستخبارات العسكرية السورية عبد احلميد الرساج ك

 حيـث )١(.»املـؤامرة األمريكيـة«:  أغـسطس للكـشف عـن مالبـسات١٢وقرر التحرك يف 
أعلنت إذاعة دمشق عن اكتشاف حماولة انقالبية جديدة تدعمها االستخبارات األمريكية 
التــي اتــصلت بــبعض ضــباط اجلــيش الــسوري بالتعــاون مــع كــل مــن أديــب الشيــشكيل 

وقامت احلكومة السورية عـىل . سيني للقيام بحركة انقالبية ضد نظام احلكموإبراهيم احل
 سـاعة مـع عـدد مـن مـسؤويل ٢٤الفور بطلب مغادرة القائم بـاألعامل األمريكـي خـالل 

 . السفارة
لقد ارتكبت وكالة االستخبارات األمريكية أخطـاء فادحـة أثنـاء ختطيطهـا ملحـاولتي 

ــائج عكــسية حيــث أدت إىل تقويــة العنــارص , فأتــت ب١٩٥٧ و١٩٥٦االنقــالب ســنة  نت

                                                                                     
وقد اتصل خطار محزة مع عبد احلميد الـرساج وأطلعـه عـىل تفاصـيل اخلطـة االنقالبيـة بعـد أن أظهـر . معروف

 .التعاون مع ستون
(1) NARA. G. 59: 783.00/10-257. 
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اليسارية التي كانت تبحث عن مربر مناسب للسيطرة عىل اجليش وتطهـريه مـن العنـارص 
اليمينية, فقد أشيع بأن رئيس األركان اللواء توفيق نظام الدين كان من ضـمن املخططـني 

ء طالب الداغـستاين ًلالنقالب, حيث كان من املفرتض تعيينه وزيرا للدفاع, وتعيني اللوا
ًرئيسا لألركان مكانه, وتسليم شعب األركان للضباط هشام السامن وبديع بشور وسهيل 

 .عشى
وبغض النظر عن صحة هـذه االدعـاءات فقـد سـارعت العنـارص اليـسارية إىل عقـد 
اجتامع إلعادة النظر يف قيادة اجلـيش وقـوى األمـن الـداخيل, وتـم إحالـة كـل مـن اللـواء 

تاين املفـتش العـام للجـيش والـزعيم حممـود شـوكت قائـد اجلبهـة اجلنوبيـة طالب الداغس
الغربية والزعيم فيصل األتايس مدير الكلية العسكرية يف محص إىل التقاعد, باإلضـافة إىل 

 .ترسحيات أخرى أدت إىل تصفية قيادة اجليش من جمموعة الضباط الدمشقيني
البعثيـني عـىل توزيـع املناصـب; ووقع اخلـالف بـني جمموعـة الشيـشكليني وجمموعـة 

ًفأرص املوالون للبعث عىل تويل عفيف البزرة قيادة اجلـيش ورئاسـة األركـان العامـة بـدال 
ًمن أمني النفوري الذي أصبح معاونا لرئيس األركـان, وأرصوا عـىل أن يـستلم مـصطفى 

االتفـاق عـىل محدون الشعبة األوىل, وأن يعني أمحد عبد الكريم يف الشعبة الثالثـة, كـام تـم 
 .ترسيح بعض الضباط الذين ورد ذكرهم يف تلك املؤامرة

ــد ورد عــدة مــرات خــالل  ــدين ق ــق نظــام ال ــيس األركــان توفي وحيــث إن اســم رئ
التحقيقات, فقد ضغطت جمموعة البعثيني وجمموعة الشيشكليني عـىل إقالتـه, فأصـدرت 

اعـد وتعيـني اللـواء عفيـف , بإحالته عـىل التق١٩٥٧ يوليو ١٧ًاحلكومة السورية قرارا يف 
ًالبزرة قائـدا عامـا للجـيش والقـوات املـسلحة ورئيـسا لألركـان العامـة وترفيعـه إىل رتبـة  ً ً
ًفريق, وأصدرت أمرا آخر بتعيني الـزعيم أمـني النفـوري معاونـا لقائـد اجلـيش والقـوات  ً
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ًاملسلحة, وتعيني مجال فيصل قائدا عامـا للـدرك وتعيـني حممـد اجلـراح نائبـا لـه ً , واضـطر ً
 . رئيس اجلمهورية إىل إقرار هذه التنقالت يف اجليش رغم معارضته هلا

لقد كان املنترص األكرب من هـذه املحاولـة االنقالبيـة هـو عفيـف البـزرة الـذي عـرف 
باجتاهه اليساري وتعاطفه مع الشيوعية منـذ أن كـان يتلقـى دراسـته العـسكرية يف فرنـسا, 

 برتبة مقدم إال أنـه وبعـد عـامني فقـط كـان قـد ١٩٥٥وبالرغم من أنه كان يف صيف عام 
 كـان الـدافع ١٩٥٧ سنة سوفييتيرفع إىل رتبة لواء, ولعل التقارب السوري مع االحتاد ال

  )١(.ًاألسايس لرتقيته إىل هذه الرتبة الرفيعة وتعيينه رئيسا ألركان اجليش السوري
مـن أصـحاب الرتـب  امينيبـزرة بتـرسيح عـدد مـن الـضباط الـشوقد بادر عفيـف ال

أمحـد عبـد : العالية, وقام بتشكيل جملس قيادة من الـضباط البعثيـني والشيـشكليني, وهـم
الكــريم, وطعمــة العــودة اهللا, وأمحــد حنيــدي, وعبــد الغنــي قنــوت, ومــصطفى محــدون, 
وحسني حدة, وغالـب شـقفة, وياسـني فرجـاين, وعبـد احلميـد الـرساج, ومـصطفى رام 

مجـال : يام بعد جمموعة من الضباط املتعاطفني مع البعث ومنهمثم أضيف إليهم ف. محداين
 . الصويف وأمني احلافظ وعبد اهللا جسومة, وحممد النرس, وبشري صادق

وبالرغم من التعاون الذي قام بني جمموعة الضباط البعثيـني والـضباط الشيـشكليني 
ثيـون يعتقـدون بـأن ًإال أن عنرص الثقة كان معدوما بـني الطـرفني, فقـد كـان الـضباط البع

 لإلطاحـة ١٩٥٧جمموعة الشيشكيل كانت بالفعـل متواطئـة مـع االنقالبيـني يف أغـسطس 
بحزب البعث وكانوا يعتقدون بأن عبد اهللا الشيخ عطية وطعمة العودة اهللا مل خيربا املكتب 
الثاين باملؤامرة إال بعد كشفها, وذلك بغرض االستفادة منها ملـصلحتهم وزيـادة نفـوذهم 

                                 
(1) Be'eri, E. (1970) Army Officers in Arab Politics and Society. London 

and New York, p 134. 
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 .سني مراكزهم يف اجليشوحت
وتدعمت خماوف البعثيني لدى قيـام تعـاون واضـح بـني جمموعـة عفيـف البـزرة مـن 
اليساريني وجمموعة أمني النفوري من الشيشكليني مع كتلة خالد العظم النيابيـة واحلـزب 
الشيوعي للحد من نفوذ البعثيني يف اجليش وأدى ذلك التعاون إىل زيادة عمـق اهلـوة بـني 

  )١(.ني يف الوسط السيايس والعسكري عىل حد سواءالطرف
ـــسياسيون دورا ســـلبيا يف رصاع املؤســـسة العـــسكرية حيـــث كـــانوا  ًفقـــد لعـــب ال ً
يستخدمون العنارص املتعاونة معهم داخل اجليش لتصفية حساباهتم احلزبية, وكـان أكـرم 

ن ضـمن احلوراين خري مثال للتالعـب الـسيايس يف شـؤون املؤسـسة العـسكرية, فكـان مـ
كـام . املتعاونني مع حسني الزعيم لإلطاحة بالقوتيل, ثم مع سامي احلنـاوي خللـع الـزعيم

تعاون بصورة مؤقتة مع أديب الشيشكيل لإلطاحة باحلكومة الـشعبية, وبعـد ذلـك تـزعم 
, وعنـدما متـت حماولـة اسـتبعاد ١٩٥٤احلوراين جناح املتآمرين لإلطاحة بالشيشكيل سنة 

 دفع احلـوراين الـضباط البعثيـني إلعـالن العـصيان ١٩٥٧ اجليش سنة العنارص البعثية يف
فقد كـان دأبـه ودأب حزبـه التـسلق إىل الـسلطة بـصورة مكيافيليـة تتغلـب فيهـا . والتمرد

املصلحة احلزبية عىل مصلحة الوطن واسـتقراره, دون األخـذ يف االعتبـار مـا تـسببه هـذه 
  )٢(.ر يف مشاريع التنمية واإلصالحالتحركات من إرضار باستقرار البالد, وتدهو

كام مثل خالد العظـم صـورة مـشاهبة لـصورة احلـوراين حيـث تعـاون مـع الشيـشكيل 
ودعمه بـصورة كبـرية ليخلـف أنـور بنـود يف رئاسـة األركـان وكـان هيـدف مـن ذلـك إىل 

                                 
 .٢٣٨٠−٣/٢٣٦٨, مصدر سابق, )٢٠٠٠( احلوراين )١(
 .٤١٥, مصدر سابق, ص )١٩٦٩( توري )٢(
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 مل تكـن ١٩٥٤ويبدو أن فرتة الدكتاتورية العسكرية التي انتهـت سـنة . إضعاف الشعبيني
ة إلقنــاع العظــم بمــضار زج اجلــيش يف شــؤون احلكــم املــدين, حيــث بــدأ العظــم يف كافيــ

وعنـدما . التعاون مع شوكت شقري لكسب دعمه يف حماولة يائسة لتويل رئاسة اجلمهوريـة
بلــغ املــد اليــساري ذروتــه حتــول اإلقطــاعي املخــرضم إىل مناضــل يــساري يتفــاوض مــع 

لـسياسة واجلـيش, وعنـدما أراد رئـيس السوفييت ويقـرب أقطـاب احلـزب الـشيوعي يف ا
اجلمهورية شـكري القـوتيل حتييـد العنـارص اليـسارية يف اجلـيش وإيفـاد بعـض قـادهتم إىل 

ًيـرا الـذي كـان وز(اخلارج الحتواء حماولة عصيان حمتمل, فوجئ بمعارضة خالد العظـم 
 ً برفض قرار رئيس اجلمهورية فحـسب بـل أصـدر مرسـوماالذي مل يكتف) للدفاع آنذاك

ممـا . ًمناقضا للقرار الرئايس ينص عىل ترسيح رئيس األركـان العامـة, توفيـق نظـام الـدين
دفــع بــالبالد إىل أزمــة دســتورية اســتبدل فيهــا خالــد العظــم رئــيس األركــان نظــام الــدين 
ًبالضابط الشيوعي عفيف البزرة, مضحيا باستقرار البالد وأمنها يف سبيل حتقيق طموحـه 

 . السيايس
أسامء العديد من السياسيني الذين كانوا يتلقون األموال واملساعدات مـن كام وردت 

, وكـشفت التحقيقـات  طموحاهتم السياسية ضد بعـضهماألنظمة العربية املجاورة لدعم
يف املحاوالت االنقالبية التي ابتليت هبا سورية خالل تلـك الفـرتة تـورط عـدد كبـري مـن 

طاحــة بالنظــام الربملــاين نظــري احلــصول عــىل هــؤالء الــسياسيني يف مــؤامرات العــسكر لإل
 . مناصب وزارية يف مراحل احلكم االنقاليب املوعود

 كانـت الـبالد جتـري مـرسعة نحـو رصاع دمـوي ١٩٥٧ويف أواخر ديسمرب من عـام 
داخل اجليش, فبعد تصفية عنارص احلزب القومي السوري وهتميش الضباط الدمـشقيني 

يني والعظم والبزرة من جهة والبعثيـني ومؤيـدهيم مـن اندلعت معركة جديدة بني الشيوع
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البعثيـني عـزل صـالح البـزرة  ىل حماولـةجهة أخرى, وكان الرصاع يف تلك الفرتة يقوم عـ
ًعن قيادة حركة املقاومـة الـشعبية, وكـان الوضـع خطـريا للغايـة; ) شقيق رئيس األركان(

ليها وبأنـه ال بـد مـن البحـث فقد ظهر للعيان بأن املؤسسة العسكرية ال يمكن السيطرة ع
العسكري التي كانت تقود سورية مرسعة نحـو −عن وسيلة إلهناء حالة الرصاع السيايس

اهلاوية, وبدا للجميع بأن الطريقة الوحيدة لتفـادي أي رصاع دمـوي بـني هـذه األطـراف 
 . املتصارعة هي اللجوء إىل حتقيق كيان وحدوي يتغلب عىل هذه االنتامءات
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  )١٩٦١- ١٩٥٨(الجمهورية العربية المتحدة 

 

−١٩٤٩(واحلكـم العـسكري ) ١٩٤٩−١٩٤٦(كان إخفـاق جتربتـي احلكـم املـدين 
يدفعان بالرأي العام يف سورية نحو تأييد فكرة قيام كيان وحدوي ينتـشل الـبالد ) ١٩٥٤

ذ من تالعب السياسيني ورصاعات العسكريني, وأدى نمو التيار املنـاهض للغـرب إىل نبـ
ًفكرة الوحدة مع اهلاشميني, يف الفرتة التي شهدت فيها سورية تقاربا ملحوظا مع مرص ً. 

ًوقــد طرحــت فكــرة الوحــدة مــع مــرص ألول مــرة علنــا لــدى توقيــع ميثــاق الــدفاع 
السورية −, حيث تضمنت االتفاقية املرصية١٩٥٥املرصي يف شهر أكتوبر سنة −السوري

ًايل بـني الـدول العربيـة التـي تتـربأ علنـا مـن حلـف مرشوعات هتدف إىل حتقيق احتاد فيدر
بغــداد, وإقامــة قيــادة موحــدة جليــوش هــذه الــدول وتوحيــد الــسياسات الثقافيــة واملاليــة 
واخلارجية, وتشكيل جملـس مؤلـف مـن ممثلـني للـدول األعـضاء لـإلرشاف عـىل سياسـة 

 .االحتاد
ربي العـسيل  أعلـن رئـيس الـوزراء الـسوري صـ١٩٥٦ويف اخلامس من شهر يوليـو 

تشكيل جلنة وزارية متهد لقيام احتاد فيدرايل بني سورية ومـرص, وعنـدما واجهـت سـورية 
: ني عقـد القـادة العـسكريون مـن اجلـانب١٩٥٧خطر احلشود الرتكيـة عـىل حـدودها سـنة 

ًاملرصي والسوري مؤمترا يف القاهرة برئاسـة مجـال عبـد النـارص شخـصيا, وانتهـى املـؤمتر  ً
دين حتت قيادة مشرتكة يرتأسها الفريق عبد احلكـيم عـامر, وبعـد ذلـك بوضع جييش البل

بأيام وصلت وحدة عسكرية من القوات املـرصية إىل مينـاء الالذقيـة لـتعلن تـضامنها مـع 
سـورية ضـد احلــشود العـسكرية الرتكيـة عــىل حـدودها الـشاملية, فظهــرت موجـة شــعبية 
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لـضغط الـشعبي بـدأت مفاوضـات عارمة تطالب بالوحدة بني البلـدين, ونتيجـة لـذلك ا
 .الوحدة
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  الوحدة مفاوضات

 

إن احلقيقة التي يقر هبا السياسيون يف سورية هي أن مرشوع الوحـدة قـد تـم بمبـادرة 
 )١(عسكرية, وليس من قبل مؤسسات احلكـم املـدين, فقـد كـان جملـس القيـادة العـسكرية

رصية بدمشق عبـد املحـسن يعقد اجتامعات دورية, وكان امللحق العسكري يف السفارة امل
ًأبو النور يعترب من بـني أعـضائه أيـضا, ألنـه قلـام انعقـدت جلـسة ومل يكـن حـارضا فيهـا,  ً

 .وحرص أبو النور عىل إقامة عالقات خاصة مع هؤالء الضباط
 عقدت جلسة طارئـة ملجلـس القيـادة اختـذ فيهـا قـرار مفـاجئ ١٩٥٨ويف شهر يناير 

 إلقناع عبد النارص بإقامـة الوحـدة الفوريـة بـني البلـدين, ًبسفر أعضائها حاال إىل القاهرة
وتم االتصال باملطار العسكري حيث حجـزت طـائرة خاصـة لتقلـع يف الـساعة الواحـدة 
بعد منتصف الليل, وبالفعـل غـادر مجيـع أعـضاء جملـس القيـادة باسـتثناء أمـني النفـوري 

إىل رئــيس اجلمهوريــة الــذي بقــي يف دمــشق وتــرك معــه جملــس القيــادة رســالة لتــسليمها 
ورئـيس الـوزراء يعلمهـم فيهـا بـسفر أعـضاء جملـس القيـادة إىل مـرص, وليـذكر احلكومـة 
بالعهــد الــذي قطعتــه عــىل نفــسها بالعمــل عــىل حتقيــق الوحــدة بــني البلــدين, كــام تــضمن 
ًاخلطاب حتذيرا واضحا بالنتائج التي قد ترتتب عىل احلكومة يف حالة تقاعسها أو جتاهلها  ً

                                 
عفيف البزرة, وأمني النفوري, وأمحـد عبـد الكـريم, :  من١٩٥٦ تألف جملس القيادة العسكري أواخر عام )١(

ومصطفى محـدون, وأمـني احلـافظ, وعبـد الغنـي قنـوت, وطعمـة العـودة اهللا, وأمحـد حنيـدي, وحـسني حـدة, 
 .وياسني الفرجاين, وبشري صادق, وحممد النرس, ومصطفى رام محداين
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  )١(.املذكرةهلذه 
ًويف القاهرة الحظ الوفد السوري بأن مجال عبد النارص كان مرتددا يف شأن الوحـدة, 
حيث تركـز حديثـه خـالل االجـتامع األول عـىل ردود األفعـال اخلارجيـة التـي يمكـن أن 

 . تطرأ
أما عىل الصعيد املحيل فقد حتـدث عبـد النـارص بإسـهاب عـن نقـاط االخـتالف بـني 

ًرا بنشاط األحزاب السياسية يف سورية بيـنام كانـت األحـزاب ممنوعـة سورية ومرص, مذك
يف مرص, كام أشار إىل تغلغـل النـشاط احلـزيب داخـل املؤسـسة العـسكرية يف سـورية, بيـنام 

وكان يـرى بأنـه ال بـد مـن . يتسم اجليش املرصي بحياده وبعده عن األحزاب والتكتالت
 . نحو حتقيق االندماج بني الطرفنيحل األحزاب السياسية يف سورية كخطوة أوىل

ًالتي كان يبدو عبد النارص فيها حـذرا ومرتيثـا −وبعد فرتة قصرية من املفاوضات  ً − 
ًفوجئ الوفد الـسوري بموافقـة الـرئيس املـرصي عـىل حتقيـق وحـدة كاملـة ولـيس احتـادا 
 ينًفيــدراليا بــني البلــدين, ومل يكــن أغلــب الــضباط الــسوريني يــدركون الفــرق بــني هــذ

املصطلحني, فقد متت مجيع مفاوضات الوحدة األولية بمبادرة مـن العـسكريني, وكانـت 
ومل حترص القيادة العـسكرية عـىل إرشاك احلكـم . العاطفة هي العنرص السائد أثناء احلوار

املدين, بل إن رئيس األركان عفيف البـزرة خـرج مـن ذلـك االجـتامع, ليطلـق تـرصحيات 
 :ً, معلناخارجة عن أي حس دبلومايس

نحن عىل أبواب الوحدة وإن األحزاب التي تفكـر بحـل نفـسها «
 .»عىل حق ألهنا تنشد الوحدة

                                 
  .٢٤٩٦−٣/٢٤٩٠, مصدر سابق, )٢٠٠٠(احلوراين   )١(
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ًولدى عودته إىل دمشق, كرر البزرة ترصحياته التـي كانـت تتـضمن هتديـدا لكـل مـن 
 : خيالف ما تم االتفاق عليه بني الضباط السوريني واملرصيني يف القاهرة بقوله

 بالدس والتفرقة يعترب من متآمري أنقرة, كل من يعرقل الوحدة«
الشعبان السوري واملرصي مؤمنان بالوحدة ويرتقبـان سـاعتها اآلتيـة 
ًقريبا وتأخريها فرحـة للمـستعمر, وعمـالء االسـتعامر يعملـون اليـوم 

  )١(.»إلثارة املشاكل
ه صـربي ئـويف دمشق فوجئ رئيس اجلمهورية السوري شكري القوتيل ورئيس وزرا

مـن تـسارع األحـداث هبـذه الـوترية, وذهلـوا بمبـادرة قيـادة اجلـيش للـذهاب إىل العسيل 
القاهرة والتفاوض مع القيادة املرصية, ومن ثـم إطـالق هـذه التـرصحيات, دون مـشاورة 
مــع احلكومــة أو حتــى دون إطالعهــا عــىل نتــائج املفاوضــات بيــنهم وبــني عبــد النــارص, 

رر القـوتيل إيفـاد وزيـر اخلارجيـة إىل القـاهرة وبالرغم من امتعاضه ملـا قـام بـه العـسكر قـ
ًحــامال معــه مــرشوع احلكومــة االحتــادي, ليظهــر االنــسجام والتامســك بــني اجلــيش 

 )٢(.واملؤسسات الدستورية
ويف هذه األثناء كان يدور وراء الكواليس سـباق محـيم بـني الـسياسيني والعـسكريني 

يد, أما عىل الـصعيد الـشعبي فقـد للحصول عىل أكرب مكاسب من املرشوع االحتادي اجلد
ظهرت بوادر الرتحيب بقرار رئيس الوزراء السوري صـربي العـسيل يف األول مـن شـهر 

 إجراء استفتاء لتوحيد البلدين, فـسارت اجلامهـري الغفـرية يف شـوارع املـدن ١٩٥٨فرباير 

                                 
 .٢٤/١/١٩٥٨جريدة النرص : ً نقال عن)١(
 .٣/٢٥٠١, مصدر سابق, )٢٠٠٠( احلوراين )٢(
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 . الكربى مسريات تأييد للوحدة
 الوحدة بسبب شعورها بحالـة مـن واحلقيقة هي أن اجلامهري السورية كانت تدفع إىل

اليأس جتاه زعامئها السياسيني وقادهتا العـسكريني عـىل حـد سـواء, كـام كانـت تعـاين مـن 
نتائج العزلة الدولية التي فرضت عليهم; فكانت البالد ختضع حلصار اقتصادي مـن قبـل 
الدول الغربية, حيث حجبـت عنهـا مجيـع أنـواع القـروض واملـساعدات, وكانـت بـرامج 
ًالتنمية تسري ببطء شديد, ومنذ استقالهلا كانت سورية مرسحا لشتى املؤامرات اإلقليميـة 

 .السعودي−والدولية وباألخص منها الرصاع اهلاشمي
أما عىل الصعيد السيايس فقد ساد شـعور لـدى زعـامء احلـزب الـوطني بـأن البعثيـني 

ًنظرا للعالقـات الوديـة خيططون للقيام بانقالب عسكري إذا استمر نفوذهم يف اجليش, و
القائمة بني القوتيل واملرصيني, فقد سادت القناعـة لـدى الـوطنيني بـأن الوحـدة مـع عبـد 
النــارص هــي احلــل الوحيــد أمــامهم لتجنــب وقــوع انقــالب, خاصــة وأن رئــيس الــوزراء 
ًصربي العسيل كان يائسا من التفاهم مع الضباط والسيام مجاعة البزرة والنفوري كام كـان 

  )١(.ت عبد احلميد الرساجيمق
ويف اخلامس من شهر فرباير أعلن مجال عبد النارص يف جملـس األمـة املـرصي رشوط 
االحتاد يف برنـامج مـن سـبع عـرشة نقطـة; تـضمنت تـشكيل جملـس تـرشيعي مؤلـف مـن 
أربعامئة نائب يعينهم عبد النارص عىل أن يكون نصفهم من املجلسني الترشيعيني القائمني 

ــذاك يف  ــى آن ــذة حت ــسورية ناف ــرصية وال ــوانني امل ــون الق ــرر أن تك ــورية, وتق مــرص وس

                                 
 .٣/٢٥٠٩ املصدر السابق, )١(
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 باإلضــافة إىل إقامــة جملــس تنفيــذي منفــصل لكــل قطــر وإجــراء اســتفتاء عــىل )١(تغيريهــا,
 . الوحدة املقرتحة يوم اجلمعة احلادي والعرشين من الشهر نفسه

 باملائـة ٩٩.٨ وباملائـة مـن املـرصيني ٩٩.٩٩وحني جرى االستفتاء وافق عىل الدمج 
من السوريني, وأعلنت الوزارة األوىل للجمهورية العربية املتحدة يف السابع مـن مـارس, 
ًوضمت أربعة عرش وزيرا سوريا من أعضائها األربعة والثالثني, وأصبح أكـرم احلـوراين  ً
وصربي العسيل نائبني من أربعة نواب لرئيس اجلمهورية, وخرج العـسكريون يف سـورية 

ًألسد من التشكيلة الوزارية, حيث تم تعيني عبد احلميد الرساج وزيرا للداخلية بنصيب ا
ًومصطفى محدون وزيرا للشؤون االجتامعية وأمحـد عبـد الكـريم وزيـرا للـشؤون البلديـة  ً

 .ًوالقروية, وأمني النفوري وزيرا للمواصالت
ًهللا وزيـرا  جرى تعديل وزاري عـني فيـه العقيـد طعمـة العـودة ا١٩٥٨ويف هناية عام 

ًللــشؤون البلديــة والقرويــة, ثــم عــني العقيــد أكــرم الــديري وزيــرا للــشؤون االجتامعيــة 
ًوالعمل, والعقيد أمحد حنيدي وزيرا لإلصـالح الزراعـي, والـزعيم مجـال الـصويف وزيـر 

 . ١٩٦٠دولة لشؤون الرئاسة, يف تعديل آخر أجري يف شهر مارس عام 
بانقالب عسكري دفع بأعـضاء جملـس القيـادة لقد كان إخراج مرشوع الوحدة أشبه 

ــنام تعرضــت ا ــة وزعامالعــسكري إىل أعــىل املناصــب بي ــسياسية التقليدي هــا ؤألحــزاب ال
 حيث ألغيت مجيع األحزاب السياسية يف سورية أسوة بمرص, ونـشط جهـاز )٢(للتهميش,

                                 
يالحظ هنا التعجل يف اإلعالن عن الوحدة وعدم الرتيث حتى تتم دراسة القوانني لتحقيق قدر كاف من  )١(

 .ماج بني البلدينالتناسب واالند

 باستثناء البعثيني الذين حصلوا عىل النصيب األكرب من املناصب الوزارية من بني املدنيني, فقد عني صـالح )٢(
ًالدين البيطار وزيرا للدولة, وخليل كالس وزيرا للتجارة واالقتصاد, وفاخر الكيايل وزيرا للخزانة ً ً   . 
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, االستخبارات يف سورية لفرض رقابة صـارمة عـىل الـصحافة وتعطيـل احلريـات العامـة
وشــعر الــسوريون فجــأة بــأن الزمــان قــد عــاد هبــم إىل بدايــة العهــد الــدكتاتوري ألديــب 

 . الشيشكيل
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  السوري الجيش تحييد

 

ساعد تغلغل النفوذ املرصي يف سـورية خـالل النـصف الثـاين مـن مخـسينيات القـرن 
. العرشين مجال عبد النارص عىل اإلحاطـة بأسـباب تـدهور الكيـان اجلمهـوري يف سـورية

د كانت اجلمهورية السورية تعاين جراء سياسة االنتداب الفرنيس يف تشكيل مؤسسات فق
. دستورية ضعيفة وجيش كثري التمرد, مما أغرق القطر السوري يف دوامة مـن الـرصاعات

ولذلك كانت رشوط عبد النارص واضحة منذ بدايـة املفاوضـات; حيـث ركـز عـىل إلغـاء 
 العـسكرية يف اجلـيش الـسوري دنية, وحل التكـتالتدور األحزاب السياسية يف احلياة امل

ولتحقيق ذلك عمد عبد النارص إىل اختاذ جمموعة مـن اإلجـراءات . ه عن السياسةئوإقصا
 .اهلادفة إىل حتييد اجليش السوري وفصله عن أي نشاط سيايس

وكانت اخلطـوة األوىل لتحييـد اجلـيش تتمثـل يف عـزل رئـيس األركـان الـسوري ذي 
يوعية عفيف البزرة بعد شهر واحـد مـن قيـام الوحـدة, وكـان املـشري عـامر قـد امليول الش

ًرفعه قبل ذلك إىل رتبة فريق وعينه قائـدا للجـيش األول يف اإلقلـيم الـسوري, وملـا سـئل 
عن سبب اإلقالة أجاب بأن البزرة قد احـتج عـىل نقـل الـضابط أمحـد حنيـدي إىل مكتـب 

 التنقالت األخرى التـي متـت دون رأيـه يف اجلـيش املشري يف القاهرة, كام احتج عىل بعض
 )١(.الذي هو قائده, كام اهتمه املشري بأنه قد خرج عن حدوده يف املناقشة

ًووقع االختيار عىل مجال فيصل بديال عن البزرة, وذلك لعدة أسباب, من أمههـا أنـه 
أخالقـه إال أن وبالرغم مما تردد من حديث عن فساده وسوء . مل يكن لديه أي انتامء حزيب

                                 
 .٤/٢٦٠١ املصدر السابق, )١(
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ضعف شخصيته وعـدم اسـتعداده ملقاومـة النفـوذ املـرصي كـان العامـل األهـم يف وقـوع 
اختيار املشري عامر عليه لقيادة اجليش السوري طوال عهد الوحدة, فقد أشـارت املـصادر 

 )١(.»عـديم الشخـصية وأجـوف«: إىل أن القيادة املرصية كانت ترى بأن مجـال فيـصل كـان
ية هي األنسب لتنفيذ التغيريات الكبرية التي كان يريـد عبـد النـارص وكانت هذه الشخص

إحداثها يف اجليش السوري من خالل إجراء تنقالت وترسحيات وتعيينات واسعة هتـدف 
 .إىل إضعاف نفوذ األحزاب السياسية التي تغلغلت يف صفوف الضباط

م عـن طريـق وقد أمعن عبد النارص يف إقـصاء الـضباط احلـزبيني عـن منـاطق نفـوذه
ًتعيني قادهتم يف مناصب وزارية بعيدا عـن مراكـز القـوى التـي كـانوا يتمتعـون هبـا داخـل 
املؤسسة العسكرية, واستمر عبد النارص يف اتباع هذه السياسة طوال فـرتة الوحـدة; ففـي 

ً, تم تعيني العقيـد أمحـد حنيـدي وزيـرا ١٩٦٠التعديالت الوزارية التي أجراها يف مارس 
ًلزراعي, وكان مديرا ملكتب املشري العسكري وهو من رفاق أمحد عبد الكـريم لإلصالح ا

 . وأمني النفوري
ــديرا  ــان م ــة, وك ــشؤون االجتامعي ــل وال ــرا للعم ــديري وزي ــرم ال ــد أك ًوعــني العقي ً

 . للعمليات العسكرية والتدريب والتنظيم يف اجليش السوري
ًسـة اجلمهوريـة, وكـان قائـدا كام عني العقيد جادو عز الدين وزيـر دولـة لـشؤون رئا

 . للجبهة يف املنطقة اجلنوبية
ًوعني العقيد مجال الصويف وزيرا للتموين, وكان قائدا للمنطقة الساحلية ً . 

ًوكان واضحا بأن هذه التعيينات قد هـدفت إىل إخـراج العنـارص القويـة مـن اجلـيش 

                                 
 .٤٣ص . , بريوتمذكرايت عن فرتة االنفصال يف سورية, )١٩٦٨(ريم زهر الدين  عبد الك)١(
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 قاعدة شعبية من جهـة السوري إلضعافه من جهة, وإلبعاد العنارص السياسية التي متتلك
أخــرى, كــام يمكــن مالحظــة إبعــاد الــسوريني مــن الــوزارات املركزيــة واألكثــر أمهيــة يف 

 . ًرا هامشيةاحكومة الوحدة, وإعطائهم أدو
وكان االستثناء الوحيد هلذه القاعدة هو عبد احلميـد الـرساج الـذي تـم اختيـاره مـن 

ت مهمة يف اجلمهورية العربية املتحدة; فقد قبل القيادة املرصية بعناية فائقة لتويل مسؤوليا
ًوكـان ضـابطا ) املخـابرات العـسكرية(ًكان قبل الوحدة رئيسا للمكتـب الثـاين يف اجلـيش 

ًمنطويا عىل نفسه ينفذ أوامر رؤسائه سواء مع أديب الشيشكيل أو مع شوكت شقري, وقـد 
ه بجـامل عبـد النـارص قويت مكانته عقب اغتيال العقيد عدنان املالكي, ثم توثقت عالقتـ

ًقبل إعالن الوحدة, ومل تكن له طموحات تذكر سوى بقائه رئيسا للمكتب الثاين, ولكـن 
ًتعيينه بعد الوحدة وزيرا للداخلية يف الوزارة التنفيذية األوىل وبعد أن جعله عبـد النـارص 
ني منذ األيام األوىل للوحـدة موضـع اعـتامده وثقتـه وخاصـة بعـد كـشفه حماولـة الـسعودي

وقـد توسـعت . ًاحليلولة دون الوحدة, جعله ذلك كلـه يطمـح ألن يكـون حـاكام لـسورية
ًصالحيات الرساج عقب تعيينه رئيسا لالحتاد القومي, ووزيرا للداخلية التي تسيطر عـىل  ً
اجلهاز اإلداري يف املحافظات وعىل الرشطة واألمن, وقد أدى هذا التوسع إىل اصـطدامه 

  )١(. عامرمبارشة مع عبد احلكيم
ولإلمعان يف إضعاف املؤسسة العسكرية السورية وإقـصائها عـن الـسياسة قـام عبـد 
النارص بنقـل الـضباط الـذين خيـشى مـن نفـوذهم يف سـورية إىل مـرص, وبـاألخص مـنهم 
الضباط البعثيون الذين نقلوا إىل القاهرة, واستبدلوا بمجموعـة مـن الـضباط الدمـشقيني 

                                 
 .  ٢٨٨٩−٤/٢٨٨٨ املصدر السابق, )١(
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نقالت هـذه إىل إثـارة غـضب البعثيـني الـذين جلـأوا إىل أكـرم املحايدين, وأدت حركة التـ
احلــوراين للتــدخل لــدى مجــال عبــد النــارص بــصفته أحــد نــواب الــرئيس األربعــة, فبــادر 
احلوراين بإبالغ عبد النارص عن مدى االستياء الذي تسببت به حركة التـنقالت التـي قـام 

 :ً, قائالهبا املشري عبد احلكيم عامر يف صفوف الضباط البعثيني
إن اخلطة التي جيري تنفيذها بـإفراغ اجلـيش األول مـن الـضباط «

ذي امليول البعثيـة بإرسـاهلم إىل اجلـيش املـرصي وإىل وزارة اخلارجيـة 
ــشوام  ــضباط ال ــسوري بال ــذي حيــدث يف اجلــيش ال ــراغ ال ــلء الف وم
ــانقالب  ــام ب واملــرصيني يمكــن أن يــؤدي يف املــستقبل إىل حمــذور القي

فــصال الوحــدة ألن معظــم ضـباط هــذا التكتــل مــن أبنــاء يـؤدي إىل ان
  )١(.»الطبقة التجارية وبعضهم ذي امليول اإلخوانية

 . ثم يضيف احلوراين بعد ذلك بأنه مل يقرأ يف وجه عبد النارص االكرتاث ملا قاله له
ولعل احلوراين مل يكن يدرك بعد بأنه عني يف منصب نائب رئيس اجلمهوريـة املتحـدة 

ًثال للشعب السوري وليس بصفته رئيسا حلـزب اشـرتاكي, فكـان مـن واجبـه أن بصفته مم ً
ولعل العصبية احلزبية لدى احلوراين قد أنـسته بأنـه . يمثل شعبه ال أن يمثل مصالح حزبه

من املنايف لصفته الدستورية أن يقوم نائب رئـيس اجلمهوريـة بالدسيـسة لـصالح فئـة مـن 
 مـن أن يتـرصف بمـسؤولية تتناسـب مـع منـصبه ًالشعب الـسوري ضـد فئـة أخـرى بـدال

 .الكبري
أبنـاء «: واألغرب من ذلك أن يتوقع احلوراين من عبد النارص االكرتاث لكالمه ضد

 لصالح البعثيني, وهو نمط مـن العبـث الـسيايس »الطبقة التجارية وذوو امليول اإلخوانية

                                 
  .٢٧٤٣−٤/٢٧٤٢املصدر السابق,   )١(
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 .الزعيمالذي دأب عىل ممارسته طوال نشاطه السيايس منذ انقالب حسني 
واحلقيقــة هــي أن البعثيــني الــذين دفعــوا باجتــاه الوحــدة كــانوا يمنــون أنفــسهم بتــويل 
السلطة يف سورية كمكافأة هلـم, ومل تكـن موافقـة قيـادة البعـث عـىل حـل احلـزب وحيـاد 
املؤسسة العسكرية أكثر من حركة تكتيكية هتدف إىل إقناع مجال عبـد النـارص بتعييـنهم يف 

سية والعسكرية يف اجلمهورية املتحدة, والدليل عـىل ذلـك هـو سـلوك أهم املناصب السيا
ه مـع عبـد ئـقادة البعث, حيث استثمر فرصـة لقااحلوراين االنتهازي واملناقض ملا تعهد به 

ملحاولة إقناعه برضورة املحافظة عىل الكيان ) ًوكان نادرا ما تتاح له هذه الفرصة(النارص 
ًممارسة التحريض ضد أبناء شعبه, مذكرا عبد النـارص البعثي ضمن املؤسسة العسكرية, و

بخالفه مع اإلخوان املسلمني, ومعارضة التجار الدمشقيني لـسياسته االشـرتاكية, وكـان 
ًذلك إسهاما من احلوراين يف تقسيم الشعب السوري الذي أهنكته الفرقة وجلأ إىل الوحـدة 

 . ًهربا من تالعب السياسيني والعسكريني بمصريه
ربام مل جيد عبد النارص أبلغ مـن الـسكوت إجابـة عـىل التحـريض الـذي كـان يامرسـه 

 .احلوراين ضد شعبه وأبناء بلده
ًونظرا لنشاط السفارة املرصية يف سورية خالل الفرتة التـي سـبقت مرحلـة الوحـدة, 
فقد كان املرصيون عىل علم بأن العنرص الطائفي مل يكن أقل خطـورة مـن تغلغـل النـشاط 

زيب داخل املؤسسة العـسكرية, ولـذلك فقـد ركـزت سياسـة عبـد النـارص خـالل فـرتة احل
الوحدة عىل إقصاء األقليات عـن املناصـب العليـا إلضـعاف النزعـات االنفـصالية ومنـع 
فرص قيام انقالب عسكري تدعمه عشائر جبل األنصارية وجبل العرب, وكان الـرساج 

 التحقيقـات التـي أجراهـا يف املحاولـة عىل إملام واضح بخطـورة هـذا العنـرص مـن خـالل
, وحماولـة انقـالب ١٩٥٦االنقالبية التي كان خيطط هلا حممد معروف وغسان جديد سـنة 
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 التي حاولت فيها جهات خارجية اسـتاملة بعـض الـدروز والـضباط األرمـن ١٩٥٧سنة 
 .لتنفيذ االنقالب

النارص بأطروحـات وقد رددت بعض املصادر املعارصة لفرتة الوحدة تأثر مجال عبد 
الشيشكيل وجتربته القصرية يف حكم سورية, ومما يـدعم ذلـك; تعيينـه لعـدد مـن الـضباط 
الشيــشكليني يف املناصــب املدنيــة والعــسكرية, وقيامــه بنقــل جمموعــة كبــرية مــن ضــباط 
األقليات إىل القاهرة, وكان أغلبهم من البعثيني, وكـذلك سياسـته يف تفـضيل أبنـاء املـدن 

وكان ممـا عثـر عليـه يف . السنية من الريف عىل أبناء الطوائف واألقليات الدينيةوالعنارص 
أوراق املشري عامر بأنه عندما اتضح لدى القيادة العامة للجيش بأن الفريـق مجـال فيـصل 
ًقد استهلك استهالكا كامال, تم اقرتاح العقيد جادو عز الدين هلذا املنصب, ولكن انتامءه  ً

  )١(.ال دون تعيينه يف ذلك املنصبللطائفة الدرزية ح
وبناء عىل ما قام به عبد النارص من ترسيح ونقل يف صفوف البعثيني, وإقـصاء ألبنـاء 
األقليات فقد قام بعض الـضباط البعثيـني يف القـاهرة بتـشكيل جلنـة عـسكرية رسيـة كـان 

مة وحظـر الدافع الظاهري هلا هو االمتعاض من سياسة عبد النارص يف كبت احلريات العا
األحزاب السياسية وحل حزب البعث بالرغم من دوره الرائد يف حتقيـق الوحـدة, ولكـن 
الــدافع احلقيقــي كــان يكمــن يف معارضــة سياســة عبــد النــارص يف تــرجيح كفــة الــضباط 
ــضباط  ــسميتهم بال ــىل ت ــة ع ــذين اصــطلحت اللجن ــسوري وال ــشقيني يف اجلــيش ال الدم

اللجنة الرسية يف تشكيلتها عىل العنـرص الطـائفي, ويف املقابل اعتمدت هذه . »الرجعيني«
ًحيث الحظ دريسديل بأن هذه املجموعة قد وجدت يف فكر البعث حمضنا لفلسفتها التي 

                                 
 .٤٣, مصدر سابق, ص )١٩٦٨( زهر الدين )١(
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تــرى بــأن أبنــاء األقليــات قــد تعرضــوا لالضــطهاد والتمييــز مــن قبــل األغلبيــة الــسنية يف 
 وتكافؤ الفـرص للمـشاركة املجتمع السوري, ودعت إىل حتقيق املساواة بني أبناء املجتمع

 . يف مؤسسات الدولة
ًويشري جوبرس إىل أن الرأي العام يف جبال األنصارية كان معارضا للوحدة مـع مـرص 

 تـوطني الفالحـني املـرصيني يف منـاطقهم )١(:ًومناهضا هلا, وذلك لعدة أسـباب مـن أمههـا
فالحــني لالســتفادة مــن مــرشوع الغــاب, حيــث شــعر العلويــون بالوجــل مــن إحــالل ال

املــرصيني يف ريــف الالذقيــة, وكــان وزيــر الزراعــة يف حكومــة الوحــدة قــد زاد مــن هــذه 
املخاوف مـن خـالل تـرصحيه بـأن هجـرة املـرصيني وتـوطينهم يف سـورية يعتمـد بـصورة 
أساسية عىل نجاح مشاريع الري الزراعي, وخيش أهل املنطقة من سـيطرة املـرصيني عـىل 

يعـانون ) كغريهم من الفالحني يف سورية( كان العلويون ويف هذه األثناء. مرشوع الغاب
من اجلفاف الذي أصاب البالد خالل سنوات الوحدة, وبسبب توتر العالقات مع لبنـان 

 . فلم يكن يسمح هلم بالذهاب إليها للعمل
ومن ناحية أخرى فقد كان العلويـون يمثلـون أقليـة يف الكيـان الـسوري ال تـصل إىل 

ــة مــن جممــو١٠ ــأن الوحــدة مــع مــرص قــد أدت إىل  باملائ ــشعرون ب ــسكان, وكــانوا ي ع ال
إضعافهم وتذويبهم يف كيان سني كبري ال يعرتف هلم بأي خصوصية أو ميـزة, وكـانوا قـد 
وصلوا إىل أماكن مهمة يف اجليش ويف األحزاب السياسية ويف الربملـان الـسوري ومل يكـن 

 .مرشوع الوحدة سيصب يف صالح تعزيز هذا النفوذ

                                 
(1) Gubser, p. (1979) 'Minorities  in  Power:  the  Alawites  of  Syria',  in  Mc 

Laurine,   edt.  (1979)  in;  The  political  Role  of  Minority  Groups  in  the 
 

Middle East. New York. pp. 37-41. 
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ًا كبـريا مـن ً كان حلل حزب البعث أثر كبري يف إثارة سخط العلويني, علام بأن عددكام ً
ه العـاملني كـانوا مـن العلـويني وعـىل رأسـهم زكـي األرسـوزي ئقيادات احلـزب وأعـضا

ووهيب الغانم, فـاحلزب كـان قاعـدة سياسـية متينـة لنفـوذ األقليـات الطائفيـة وحلـه قـد 
ومل تـتم استـشارهتم أو أخـذ مـوافقتهم . فوذ سـيايستسبب بخسارة لقاعدة هامة ومركز ن

عفلـق وبيطــار (عـىل هـذه اخلطـوة التــي جعلـتهم يـشعرون بـاحلنق عــىل القيـادة التقليديـة 
 . بسبب هذا القرار) واحلوراين

واحلقيقة هي أن الشق الباطني كـان أكثـر أمهيـة بالنـسبة ملؤسـيس اللجنـة العـسكرية, 
ري وانقسامه إىل جمموعـات متنـاحرة يف انعـدام حيث تسببت مشكلة تفكك اجليش السو

ًالثقة واملصداقية يف صفوف الضباط, ونتيجـة لـذلك فقـد شـكل العنـرص الطـائفي مـالذا 
 فبـالرغم , العسكرية التي تشكلت يف القـاهرةًأكثر أمنا ومصداقية بالنسبة ألعضاء اللجنة

ىل خـالف كبـري مـع من انتساب أعـضاء هـذه اللجنـة إىل حـزب البعـث إال أهنـم كـانوا عـ
مؤسيس احلزب املدنيني كميشيل عفلق وصالح الدين البيطار, وقد تشكلت هذه اللجنـة 

صالح جديد وحممد عمـران وحـافظ األسـد, : من مخسة أعضاء; ثالثة منهم علويون هم
أمحد املري وعبد الكريم اجلندي, وقد تم توسيع هـذه اللجنـة : واثنني من اإلسامعيليني هم

 وقد أثرت هذه العوامـل عـىل الـضباط )١(.شمل بعض العنارص الدرزية والسنيةفيام بعد لت
املؤسسني للجنـة العـسكرية حيـث كـانوا يعملـون للقـضاء عـىل الوحـدة والـتخلص مـن 

 .القيادة التقليدية حلزب البعث, واستبداهلا بقيادة جديدة تتناسب مع توجهاهتم

                                 
(1)   Drysdale, A. (1982) 'The Syrian Armed Forces in National Politics: The 

Role  of the Geographic and Ethnic Periphery', in Kolwicz R. and Korbonski,  
 

A. editor (1982), Soldiers Peasants and Bureaucrats, London, pp. 63-64. 
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  الوحدة انهيار

 

اضح للشعب السوري بأن جتربـة الوحـدة مل تكـن , أصبح من الو١٩٦١بحلول عام 
 ضـد املـدنيني, وبـادر أقطـاب احلكـم املـدين يونأكثر من مغامرة ارجتالية قام هبـا العـسكر
ومل تكن مفاوضات الوحـدة يف حقيقتهـا أكثـر . بمحاولة استثامرها إلضعاف نفوذ اجليش

رفني من خالهلا إىل حتقيـق من سباق بني الزعامة املدنية والقيادة العسكرية, هيدف كال الط
 . أكرب قدر من املكاسب عىل حساب الطرف اآلخر, وكانت النتيجة هي خسارة الطرفني

ًونظــرا ألن ترتيبــات املرحلــة االنتقاليــة مل تقــم عــىل أســس ســليمة فقــد أثبتــت جتربــة 
الوحــدة فــشلها, وظهــرت أول بــوادر هــذا الفــشل يف سلــسلة االســتقاالت التــي قــام هبــا 

ن الــسوريون, فكــان نائــب رئــيس اجلمهوريــة صــربي العــسيل أول املــستقيلني, املــسؤولو
, ثـم تبعـه الـوزراء البعثيـون وعـىل رأسـهم ١٩٥٨حيث خرج من احلكم يف أوائل أكتوبر 

ًأكرم احلوراين وصالح البيطـار وعبـد الغنـي قنـوت الـذين اسـتقالوا احتجاجـا عـىل مـنح 
رشاف عـىل القطـر الـسوري, وكـان البعثيـون املشري عبد احلكيم عـامر الـسلطة التامـة لـإل

يمنون أنفسهم بالسيطرة عىل االحتاد القومي, ولكنهم أدركوا أن هذه اخلطـوة قـد جـاءت 
 .للحد من نفوذهم, ثم تتالت بعد ذلك االستقاالت

ًلقد كان حكم عبد النارص شموليا عسكريا يقوم عىل إلغاء األحزاب وخنق حريـات  ً
 يف ســورية يــشعرون بــاحلنق الــشديد مــن إســناد املناصــب الــصحافة, وكــان الــسياسيون

الوزارية إىل ضباط صغار وإمهال العنارص املدنية اخلبرية واملحرتفة للعمـل الـسيايس, كـام 
عانى املوظفون املدنيون يف سورية من نقـل عـدد كبـري مـن املـوظفني املـرصيني إىل دمـشق 

سوريني األكثـر كفـاءة يف إدارة شـؤوهنم وإسناد املراكز احلساسة هلم, مما جعل املوظفني ال
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يتربمون من هذه اإلجراءات التي مل تقابل بحركة مقابلة من تعيـني الـسوريني يف مناصـب 
 .مهمة يف مرص

أما عىل الصعيد الدويل فقـد قـام نظـام الوحـدة بإشـغال املراكـز احلـساسة يف الـسلك 
التــي كــان الــسوريون اخلــارجي مــن قبــل املــوظفني املــرصيني وذلــك يف نفــس الــسفارات 

 . يشغلوهنا قبل الوحدة ومن ثم وضع هؤالء يف مراكز ثانوية باملقارنة مع املرصيني
سة كانـت تتمثـل يف ــة رئيـوري بـصفـا الـشعب الـسـانى منهــلة التي عــل املشكـولع

توســيع ســلطة األجهــزة األمنيــة وتــسلط عنارصهــا إىل درجــة أدت إىل ارتكــاب جــرائم 
حــق املجتمــع الــسوري, باإلضــافة إىل كــم األفــواه وكبــت احلريــات أخالقيــة وسياســية ب

 . العامة
كـام كـان لتبنـي الـسياسة االشـرتاكية; مــن تطبيـق قـانون اإلصـالح الزراعـي وتــأميم 
الــرشكات الــصناعية دور ســلبي يف تــدهور االقتــصاد الــسوري, ممــا أدى إىل تــذمر طبقــة 

  )١(.ذه السياسات املجحفةالتجار ورجال االقتصاد, وهروب رأس املال بسبب ه
ًولكن مجيع هذه العوامل مل تكن سببا يف املبادرة بإعالن انفصال مفـاجئ عـىل شـاكلة 
إعالن الوحدة املفاجئة قبل ذلك بثالث سنوات, فقد رأى الكثري مـن املحللـني بأنـه كـان 
من املمكن إنقـاذ املـرشوع الوحـدوي بمبـادرات سياسـية وحـوار وطنـي, ولكـن اجلـيش 

 . ري أبى إال أن يصيغ هناية الوحدة بطريقته اخلاصة وعىل ظهور املدافع والدباباتالسو
وكام كان ضـباط اجلـيش هـم الـدافع األسـايس إلعـالن الوحـدة مـع مـرص يف فربايـر 

 فإهنم كانوا السبب الرئيس يف إعالن االنفصال, ويلخص قائد اجليش السوري يف ١٩٥٨

                                 
 .٢١−١٩, مصدر سابق, ص )١٩٦٨(زهر الدين ) ١(
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يف مذكراته أهم أسـباب ) ١٩٦٣−١٩٦١( الدين عهد االنفصال الفريق عبد الكريم زهر
  )١(:سخط املؤسسة العسكرية ضد الوحدة ومبادرهتا إىل االنفصال, يف النقاط التالية

 إهناء خدمة عفيف البزرة قائد اجليش الـسوري بعـد احتجـازه لفـرتة يف القـاهرة, −١
ًوكان ضباط اجليش السوري يعتقدون بأن البـزرة قـد لعـب دورا كبـريا يف  إقامـة الوحـدة ً

 عبد إلعفاءوهو الذي ضغط عىل السياسيني وفرض عليهم األمر الواقع لتحقيقها, فكان 
 اجلانـب يف بعد أسابيع من قيام الوحدة دور يف إشـاعة روح الـشك واالرتيـاب لهالنارص 

 .املرصي حيث اعترب الضباط السوريون ذلك إهانة للجيش السوري برمته
غار الضباط الذين مل يتمتعوا بشعبية واسـعة يف اجلـيش  إسناد مناصب وزارية لص−٢

السوري, واستبعاد عنارص أكثر أمهية وأرفع من حيث الدرجـة يف حركـة التعيينـات التـي 
 .تبعت قيام الوحدة

 تــرسيح عــدد كبــري مــن الــضباط الــسوريني, إذ مل يعــرف اجلــيش الــسوري قبــل −٣
 وقعت يف عهد الوحدة, ونتيجة لذلك الوحدة طريقة الترسحيات اجلامعية وبالصورة التي

انترش جو من الريبة والتخوف بني الضباط من أن يتم تصنيفهم ضمن أي حـزب سـيايس 
ومن ثم ترسحيهم بصورة مفاجئة, وأدى ذلك إىل خلق جو مـن البلبلـة وعـدم االسـتقرار 

  )٢(.النفيس يف صفوف اجليش

                                 
 .١٩−١٧ص . املصدر سابق, ص)١(
 بأن عدد الذين تم ترسحيهم من ١٩٦٢ذكر أمني النفوري يف مؤمتر جامعة الدول العربية يف أغسطس  )٢(

 ضابط احتياط, وبأن عدد الذين تم نقلهم إىل القاهرة كان ٣٠٠٠ ضابط و١١٠٠: ط السوريني كانالضبا
 ضابط مرصي ٢٣٠٠ ضابط تم إسناد وظائف هامشية هلم, يف الوقت الذي نقل فيه أكثر من ٥٠٠بحدود 

  .٦٣, مصدر سابق, ص )١٩٨٢(دريسديل . الستالم مراكز حساسة يف اجليش السوري
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حتــت اســم ) مــرص(نــويب  نقــل عــدد كبــري مــن الــضباط الــسوريني إىل اإلقلــيم اجل−٤
 وحـــشدهم يف القـــاهرة وتعطيـــل كفـــاءاهتم وعـــدم إعطـــائهم أي عمـــل أو »االنتـــداب«

 . مسؤوليات حقيقية, ومل تسند هلم إال وظائف هامشية وثانوية
 نقل عدد كبري من الضباط إىل الـوزارات املدنيـة, األمـر الـذي جعلهـم يـشعرون −٥

ة, وجعلهـم مكـروهني مـن قبـل زمالئهـم بأهنم من العنارص غري املرغـوب فيهـا مـن جهـ
املوظفني املدنيني املحرتفني الذين أصبحوا فجأة حتت إمرة ضباط غري أكفـاء وال يعرفـون 

 . طبيعة عملهم من جهة أخرى
 انتــداب عــدد كبــري مــن الــضباط املــرصيني إىل ســورية وتــسليمهم مراكــز قياديــة −٦

سوري أو القطعات املحاربة دون أن حساسة سواء يف األركان العامة أو مصالح اجليش ال
 .يطبق ذلك عىل الضباط السوريني الذين أرسلوا إىل مرص

 اإلخفاق يف اختيار نوعية مناسبة من الضباط املـرصيني الـذين نقلـوا إىل سـورية, −٧
حيث كان عدد كبري منهم ال يتمتع بـروح قوميـة عاليـة بـل كـانوا أكثـر انـتامء إىل قـوميتهم 

 .ينظرون باستعالء إىل زمالئهم السورينياملرصية, فكانوا 
 جتــاوز الــضباط املــرصيني لطــرق التسلــسل وعــدم احــرتام رؤســائهم الــسوريني −٨

واالتصال مبارشة بضباط القيادة املرصيني دون علم اآلمر الـسوري الـذي كـان يعـرتض 
 .دون فائدة

ون بـأن  الرتفيعات غري املدروسة يف وسط الضباط الـسوريني الـذين بـاتوا يـشعر−٩
 . هذه الرتفيعات هي مقدمة للترسيح الرسيع

 تــسلط الــضباط املــرصيني يف القيــادة عــىل مقــدرات اجلــيش الــسوري بكاملــه, −١٠
وحتى عىل قائد اجليش السوري نفسه, ألنه مل يكن يملك أي حق من احلقوق التي يمنحه 
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دارة شـؤون ًفقد كان معاون قائد اجليش الـسوري مـرصيا وكـذلك رئـيس إ. إياها منصبه
ضــباط الــصف واألفــراد, كــام كانــت شــعبة املخــابرات وشــعبة العمليــات حتــت ســيطرة 

 .الضباط املرصيني
وحيــث أن سياســة عبــد النــارص قامــت عــىل إقــصاء الــضباط املنتمــني إىل التيــارات 
السياسية وأبناء الطوائف, وترجيح كفة الضباط الدمشقيني من جهة أخـرى, فقـد كانـت 

 هلذه السياسة هي تشكل جمموعة جديدة مـن الـضباط الـذين عرفـوا فـيام النتيجة الطبيعية
ًبعد باالنفصاليني, فخالل فرتة الوحدة أسندت قيادة املنطقـة العـسكرية الـسورية أساسـا 
إىل الضباط الدمشقيني السنيني الذين احتلوا مراكز قوية عىل نحـو اسـتثنائي, وبـاألخص 

ي توىل منصب نائـب مـدير شـؤون الـضباط, وقـد منهم املقدم عبد الكريم النحالوي الذ
استطاع النحالوي من خالل هذا املركز أن ينقل الضباط املساندين له إىل وحدات اجليش 
ذات األمهية االسرتاتيجية لتنفيذ خطـة االنقـالب التـي كـان قـد رسـمها مـع زمالئـه مـن 

ركـت قطعـات  حت١٩٦١ ويف الثامن والعـرشين مـن شـهر سـبتمرب )١(.الضباط الدمشقيني
ــسورية, وأعلنــت اإلذاعــة للمــرة  ــسوري لتفــرض ســيطرهتا عــىل العاصــمة ال اجلــيش ال

, حيث تبـني للـضباط بـأهنم قـد فرضـوا )١(البالغ رقم ... السادسة خالل تسع سنوات 
عــىل الــبالد صــيغة احتــاد غــري قابــل للحيــاة, وزجــوا بالــسياسيني يف مفاوضــات شــابتها 

ياشة دون استكامل البنية الوحدوية الـسليمة التـي حتقـق الشعارات الرنانة والعواطف اجل
 . اإلنصاف واملعاملة املتساوية بني طريف االحتاد

إن احلقيقة التي مل يكن جيرؤ أحد عىل قوهلا آنذاك هي أن اجليش قـد سـلم سـورية إىل 

                                 
 ٥٨−٥٧ص .ص. , مكتبة مدبويل, القاهرةالرصاع عىل السلطة يف سورية) ١٩٩٥(ان دام  نيقوالوس ف)١(
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دكتاتورية عسكرية جديدة ال تسمح باحلريات العامة وال بالتعددية احلزبيـة, وال بـاحلكم 
 . املدين
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٣١١ 

 
   االنفصال عهد

)١٩٦٣−١٩٦١( 
 

 حتركـت قطعـات اجلـيش الـسوري ١٩٦١يف الثامن والعرشين من شهر سبتمرب عام 
باجتاه دمشق, يف حركة انقالبية جديدة يقودها العقيد عبد الكريم الـنحالوي, وعـدد مـن 

ففـي بدايـة . الضباط الدمشقيني الذين مل يقوموا بتحديد هدفهم أو رغبـتهم يف االنفـصال
مر قام االنقالبيون باحتجـاز عبـد احلكـيم عـامر وقائـد اجلـيش الـسوري مجـال فيـصل األ

وعدد من وزراء الوحـدة يف مبنـى رئاسـة األركـان, حيـث بـدأت املفاوضـات بيـنهم منـذ 
الساعة الثامنة صـباح يـوم االنقـالب, وكـان االنطبـاع الـسائد مـن خـالل البيانـات التـي 

 .نقاذ الوحدةصدرت يف ذلك اليوم بأنه من املمكن إ
الـذي ) ١(ويف هذه األثناء قـام االنقالبيـون بـذكر مـربرات حـركتهم يف الـبالغ رقـم 

 . أعلن من إذاعة دمشق
 :٢٨/٩/١٩٦١الذي صدر عن اجليش يف ) ١(نص البالغ رقم 

إن القيــادة العربيــة الثوريــة العليــا للقــوات املــسلحة تعلــن عــىل «
 ويف الـبالد العربيـة الشعب العـريب املكـافح يف سـورية ومـرص خاصـة

 : والعامل عامة ما ييل
إن الشعب العريب املكافح يف سورية ومرص يدعمه اجليش العـريب 
ًفيهام, قد قام متكال عىل اهللا العزيز القهار بحركة عربيـة ثوريـة منظمـة 
ملحق االنحـراف واملنحـرفني, أولئـك الـذين رضبـوا الوحـدة العربيـة 

املقدســـة التـــي ضـــحى اآلبـــاء املقدســـة يف الـــصميم, تلـــك الوحـــدة 



  

  
  

+ +

   اجليش والسياسة يف سوريا

٣١٢ 

واألجــداد يف كــل قطــر عــريب بــدمائهم وأرواحهــم يف ســبيلها, تلــك 
ــة  ــب العروب ــن قل ــا األوىل م ــي ســطعت أنواره ــة الت ــدة املقدس الوح
النــابض, ســورية الثــائرة عــىل الطغيــان, ســورية املؤمنــة اجلبــارة التــي 
قــضت عــىل املــستعمرين واملتــآمرين عــرب التــاريخ, تــزأر اليــوم وتثــب 
بمزيد من عون اهللا العيل القدير لتقيض عىل أشباه الطغاة واملستعمرين 
املستغلني واملنحرفني الـذين سـلمهم الـشعب العـريب األيب يف سـورية 
ًكــل مقدراتــه منــدفعا وراء الوحــدة العربيــة املقدســة التــي عــاش مــن 

ولكـن الطغمـة املتحكمـة خانـت . أجلها, ويعيش ويموت من أجلهـا
بالوحدة عرض احلـائط ونفـرت الـشعب العـريب يف األمانة, ورضبت 

األقطار العربية الشقيقة من كل ما يتصل بالوحـدة, وأصـبح كـل هـم 
هذه الطغمة اجلائرة أن تثبت يف كريس احلكم السحرية ال غري, وباتت 

 . ًالعهود واملواثيق والدساتري حربا عىل ورق
ل وراحت هذه الطغمة الفاسدة تفـتش عـن األسـاليب التـي تكفـ

حتقري الـشعب وإفقـاره, وتقتـل يف نفـسه اجلـذوة املتقـدة مـن الفـضيلة 
والكرامـــة والفـــداء, كـــام وراحـــت تبـــدد األمـــوال العامـــة رشـــوات 
مفــضوحة يف رواتــب لتــشكك األخ بأخيــه واألب بابنــه فيــسود يف 

كام راحت بني احلني واحلـني تـصدر قـرارات . النفوس الذعر واخلنوع
ة منها براء, قـرارات ظاهرهـا فيـه الرمحـة رسمية سمتها ثورية, والثور

كل ذلـك ليخـدعوا الكـادحني مـن أبنـاء األمـة, . وباطنها فيه العذاب
ــامل والفالحــني ــة ,وخاصــة الع ــدها األمين ــوي وي ــة الق  عــصب األم
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ناهيك عن اخلطة السافلة التي اتبعتها هذه الطغمـة املجرمـة . املخلصة
خلـصني وأبطالـه امليـامني, يف تصفية اجليش, سياج األمة, من أبنائه امل

 .وهم يف ريعان شباهبم وعنفوان قوهتم
ــة رصف  ــضللة, بغي ــات م ــة تنــرش دعاي كــام راحــت هــذه الطغم
األنظار عام يقرتفون من جرائم, وما يشيعون من فساد إىل كثـري وكثـري 

وقـد . مما ال خيفى عـىل الـشعب العـريب, مـن ادعـاء وكـذب وخيانـات
حلكــم, فنــسوا أن الــشعب العــريب أعمــت بــصرية هــذه الطغمــة محــى ا

الثائر الذي سلمهم األمانـة ليـصونوها قـادر عـىل سـحقهم وإسـكات 
 .أصواهتم وأنفاسهم

والــشعب اآلن يمــد يــده الــرشيفة القويــة ليتــسلم حقــه املقــدس, 
وليعمل بكـل أمانـة وإخـالص يف دعـم الوحـدة العربيـة املقدسـة بـني 

حيط, عىل أساس متـني مـن األقطار العربية الشقيقة, من اخلليج إىل امل
التكــافؤ واملــساواة واحلريــة واإلخــاء وليــصون املواثيــق والقــوانني 
واألنظمة الدولية, وليتبع كل ما من شأنه حتسني العالقات مع الـدول 

واهللا تعـاىل وحـده . العربية الشقيقة خاصة ومع الدول األجنبيـة عامـة
  .»هو نعم املوىل ونعم النصري

ان مل يتحدث عن رغبة الـضباط املتمـردين يف االنفـصال أو يـذكر وبالرغم من أن البي
اجلمهورية السورية ككيان منفـصل, إال أن نتـائج املفاوضـات قـد ظهـرت عقـب اتـصال 
مبارش بني عبد احلكيم عامر ومجال عبد النارص يف متام الساعة الثالثـة مـساء, حيـث غـادر 

 وبدأت إذاعة دمشق يف الـساعة الـسابعة ًبعدها عامر إىل القاهرة وأصبح االنفصال هنائيا,
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 سـبتمرب تعـزف النـشيد الـوطني الـسوري, ثـم أعلـن جملـس ٢٩والنصف من صباح يوم 
قيادة الثورة تكليف الدكتور مأمون الكزبري تشكيل حكومة جديدة للجمهورية العربيـة 

 .السورية
 الوحـدة, ويف هذه األثناء كان عبد النارص خيطط حلملة عـسكرية هتـدف إىل اسـتعادة

ًمفرتضا إمكانيـة االسـتعانة بفـرق مـن اجلـيش الـسوري غـري مؤيـدة لالنفـصال, فـأعطى 
تعليامت لفرقة من القوات اخلاصة التابعة لسالح البحرية بالتوجه إىل الالذقية, وتـم عـىل 

 مـن املظليـني املـرصيني يف منطقـة الالذقيـة ود جنـ١٠٥ً ضابطا و ١٤ل فرقة من الفور إنزا
ه حمـارصين مـن قبـل اجلـيش الـسوري فاستـسلموا عـىل الفـور, حيـث كـان ليجدوا أنفـس

 . االنفصاليون قد نجحوا يف بسط سيطرهتم عىل القطاع الشاميل من سورية
لقد كانت مرحلة االنفصال بمثابة العودة بسورية إىل مرحلة ما قبـل انقـالب حـسني 

نبية عن سـورية إال أن الزعيم, فبالرغم من مرور مخس عرشة سنة عىل جالء القوات األج
 كانوا يناقشون كيفية االتفاق عىل ١٩٦١السياسيني السوريني يف األشهر األخرية من سنة 

ميثاق وطني ووضع دستور للبالد, وكانت البالد خاليـة مـن أي جملـس نيـايب أو حكومـة 
دسـتورية أو حتـى رئــيس للـبالد, ورسعــان مـا عـاد الــرصاع مـرة أخــرى بـني الــسياسيني 

 .ينيوالعسكر
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  والجيش المدني الحكم بين الصراع

 

عىل شاكلة ما وقع عقب االنقالبات التي عـصفت بـسورية يف مرحلـة اخلمـسينيات, 
وجهت رئاسة أركان اجلـيش الـدعوة إىل جمموعـة مـن الـسياسيني للتباحـث معهـم بـشأن 
د تشكيل حكومة انتقالية متهد النتخابات عامة وإجراء اسـتفتاء عـىل دسـتور جديـد, وبعـ

جلسات مستفيضة بـني املـدنيني والعـسكريني تـم االتفـاق عـىل تـشكيل حكومـة برئاسـة 
الدكتور مأمون الكزبري, ثـم اجتمـع أعـضاء جملـس الـوزراء وجملـس القيـادة العـسكرية 
واتفقوا عىل حتديد موعد لالنتخابات النيابية واالستفتاء عىل دستور جديد يف الثاين عـرش 

 .١٩٦١من نوفمرب سنة 
ركة استباقية وجهـت قيـادة اجلـيش دعـوة الجـتامع يعقـد يف التاسـع مـن شـهر ويف ح

, لوضع ميثاق قومي تلتزم به مجيع القيادات احلزبيـة وحـرضه أقطـاب ١٩٦١نوفمرب سنة 
األحزاب السياسية يف سورية ومجع من املستقلني, وقد افتتح قائـد اجلـيش اجلديـد اللـواء 

 أشـاد فيهـا بانتفاضـة اجلـيش الثوريـة وبتجـاوب عبد الكريم زهر الدين االجـتامع بكلمـة
عنـد وعـده بتـسليم احلكـم إىل «: ًالشعب معها بمختلف فئاته وهيئاته, مؤكدا بأن اجلـيش

  )١(.»املدنيني والعودة إىل الثكنات ليقوم بواجبه املقدس
ــــىل الدســــتور يف  ــــة واالســــتفتاء ع ــــات النيابي ــــت االنتخاب ــــث أن أجري ــــا لب وم

ست النتائج صورة مروعـة للمـشهد الـسيايس يف سـورية, فقـد  وعك)٢(,١٢/١١/١٩٦١
                                 

 .٢٩٣٦−٤/٢٩٣٥بق, , مصدر سا)٢٠٠٠( احلوراين )١(
ً ناخبا لصالح الدستور, بنسبة بلغت ٦١٧.٨٨٠ً ناخبا, وصوت منهم ٦٣٦.٥٨٦شارك يف االنتخابات   )٢(

  .٧٢−٦٩ص ., مصدر سابق, ص.)ت.د( باملائة, السامن ٩٧.٦
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عجزت مجيع األحزاب عن حتقيق أغلبية يمكـن االسـتناد عليهـا لتـشكيل حكومـة قويـة, 
أمـا .  باملائـة مـن مقاعـد الربملـان٤٢وكالعادة كانت األغلبية للمستقلني الذين حازوا عىل 

 باملائـة مـن املقاعـد, ومل ٢٢عىل صعيد األحزاب السياسية فقد حـاز حـزب الـشعب عـىل 
 باملائة, يف حني حقـق حـزب البعـث ١٤يتمكن احلزب الوطني من احلصول عىل أكثر من 

ًنجاحا ملموسا حيث حصل عىل    )١(. باملائة من مقاعد الربملان١٤ً
 ديسمرب التـأم املجلـس النتخـاب رئـيس لـه, ففـاز مـأمون الكزبـري بأغلبيـة ١٢ويف 

 ٢٢ًمرب تم انتخاب ناظم القديس رئيسا للجمهورية, ثـم يف  ديس١٤أعضاء املجلس, ويف 
ديسمرب كلف رئيس اجلمهورية معروف الدواليبي بتشكيل حكومة جديدة وضـعت عـىل 

, ١٩٥٨عاتقها مهمة تصحيح أخطاء الوحدة وإعادة األمور إىل ما كانـت عليـه قبـل عـام 
يم, كــام بــدأت وقــرارات التــأم. وذلــك مــن خــالل مراجعــة قــوانني اإلصــالح الزراعــي

ًاحلكومة يف إعادة تقييم عالقاهتا اخلارجية; فبدال مـن االسـتمرار يف التقـارب مـع االحتـاد 
كـام . السوفييتي بدأت يف التقرب من الغرب عن طريق إقامـة عالقـات مـع أملانيـا الغربيـة

 التقـى نـاظم القـديس ١٩٦٢ مارس ١٦تبنى الشعبيون سياسة التقارب مع العراق; ففي 
ً الكريم قاسم يف الرطبة عىل احلدود بني البلدين فـيام اعتـرب حتـديا واضـحا للنفـوذ مع عبد ً
 .املرصي

ولكــن القيــادة العــسكرية مل تكــن موافقــة عــىل هــذه التغــريات الكــربى يف الــسياسة 
الداخلية واخلارجية, ولذلك فإهنا وجدت نفسها غري قادرة عىل االلتـزام بميثـاق الـرشف 

خلت يف مجيـع إجـراءات تـشكيل مؤسـسات احلكـم املـدين, منـذ الذي دعت إليه, بـل تـد

                                 
(1) Be'eri, E. (1970) Army Officers in Arab Politics and Society. London and New 

York. pp. 145. 
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 : البداية
ففي االنتخابات التي عقدت خالل شهر سـبتمرب تـدخلت القيـادة العـسكرية حلـسم 
االنتخابات لـصالح الفئـات التـي ترغـب بظهورهـا, حيـث أكـد زهـر الـدين يف مذكراتـه 

معرفتـه هبـا بـسبب عـدم وجود تدخل للجيش يف االنتخابات ولكنه يف الوقت نفسه نفـى 
 ولكـن قائـد جهـاز الـرشطة آنـذاك )١(تعاون جهاز االستخبارات العسكرية معه يف حينها,

العميد مطيع السامن حتدث عن وجود دور قوي لزهر الدين يف تزويـر نتـائج االنتخابـات 
النيابية, فريوي السامن يف مذكراته, بأنه عندما أعلن رئيس الوزراء مـأمون الكزبـري عـن 

 : جراء االنتخابات النيابية قال الفريق زهر الدين لهإ
  »لقد قرر اإلخوان إجراء انتخابات نيابية فباركت الفكرة«
 : ثم أضاف
كام تم االتفاق عىل إخراج نواب جيـدين وذلـك بتـسهيل نجـاح «

 .»النظيفني واحليلولة دون نجاح القذرين
 : فسأله مطيع السامن

  »وكيف السبيل إىل ذلك?«
 :  زهر الدينفقال

ــواب « ــة أضــعاف عــدد ن ــة بأســامء ثالث ــد منطق ســيتقدم كــل قائ
منطقته, وسنتفق معه عىل الذين سنعمل إلنجاحهم وذلك بتزويد كل 
حمافظــة بعــدد مــضاعف مــن صــناديق االقــرتاع, نــصفها ليــضع فيهــا 

                                 
 . ١٤٩, مصدر سابق, ص )١٩٦٨(زهر الدين ) ١(
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الناخبون أوراقهم والنصف الثاين فيها أسـامء الـذين نـرى إنجـاحهم, 
 طريقة تبديل الصناديق, وسنلبي كـل طلبـاتكم واألمر مرتوك لكم يف

 . »لنجاح هذه اخلطة
 قيادة اجليش بالتدخل يف فرض نتائج االنتخابات بالطريقـة التـي تتناسـب ِومل تكتف

مع سياستها, بل إن ضباط القيادة اجتمعوا مرة أخرى بعد االنتخابات مبارشة لتقرير من 
 املجلس النيايب وكأن السياسيني الـسوريني سيتوىل رئاسة الدولة ورئاسة احلكومة ورئاسة

 أكثر من دمى حتركهم القيادة العسكرية, ويتحدث زهر الدين عن تفاصـيل مـا ورد اليسو
 : يف ذلك االجتامع يف مطلع ديسمرب بقوله

ــبالد النتقــاء « ــادة واســتعرض شخــصيات ال اجتمــع جملــس القي
 اجلمهوريـة ؤ مراكز الرئاسات الثالث, وهي رئاسةوالصالح منهم لتب

ورئاسة املجلس النيايب ورئاسـة الـوزارة الدسـتورية األوىل, وبالنـسبة 
لرئاسة اجلمهورية قررت القيـادة إسـنادها إىل األسـتاذ رشـدي كيخيـا 
ويف حالة اعتذاره فإىل ناظم القديس, أمـا رئاسـة املجلـس النيـايب فقـد 

 فلـم رشحت األستاذ سعيد الغزي, وفيام يتعلق برئاسة جملس الوزراء
ًحتدد شخصا معينـا وإنـام وضـعت فيتـو عـىل كـل مـن صـربي العـسيل  ً

  )١(.»ومعروف الدواليبي ومأمون الكزبري وخالد العظم
وبناء عىل قرارات القيادة العسكرية تم إيفاد العمداء موفـق عـصاصة وسـهيل عـشى 

ويل ومسلم الصباغ إىل حلب ملفاوضة رشدي كيخيا الذي اعتذر فيام وافق القديس عـىل تـ

                                 
 .١٥٢ املصدر السابق, ص )١(
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 . الرئاسة, وتم االتفاق معه عىل ترشيحات اجليش
 ١٩٦١ ديـسمرب ١٢وعندما التأم املجلس النيايب للمرة األوىل النتخاب رئيس لـه يف 

ًسارت األمور عىل غري ما كان يرجتيه اجليش حيث فاز مـأمون الكزبـري باألغلبيـة رئيـسا 
 ! »وضع فيتو عليه «:للمجلس, بالرغم من أن اجليش قد 

ً تم انتخاب الدكتور ناظم القديس رئيـسا ١٤/١٢/١٩٦١ اجللسة التالية بتاريخ ويف
 .للجمهورية

 ديسمرب من نفس العام كلف رئيس اجلمهورية معـروف الـدواليبي بتـشكيل ٢٢ويف 
حكومة جديدة, وكان هذا التكليف بمثابة إعالن احلـرب عـىل القيـادة العـسكرية التـي مل 

رئاسـة احلكومـة, فحـصل تـصادم مبـارش بـني الـسياسيني تكن ترغب يف تـويل الـدواليبي 
والعسكريني انتهى بمبادرة اجليش إىل القيام بحركة انقالبية جديدة لتغيري األمور وفق مـا 
كانوا يرغبون به, وقبل احلديث عن تفاصيل هذا االنقالب ال بـد مـن التوقـف عنـد بطـل 

فع راية رصاع اجليش مع احلكم الزعيم عبد الكريم زهر الدين الذي ر: مرحلة االنفصال
 .املدين
 

 )١(احلكومات السورية يف عهد االنفصال
 مدهتا فرتة الوزارة رئيس احلكومة م
 شهران ٢١/١١/١٩٦١ −٢٩/٩/١٩٦١ مأمون الكزبري ٤٧

                                 
, استمرت حتى شهر أكتوبر مـن ١٩٥٨ قام مجال عبد النارص بتأليف حكومة وحدة يف السادس من مارس )١(

العام نفسه, ثم تشكلت حكومة جديدة يف السابع من أكتوبر, وأجري عليها بعض التعديالت حتى اهنارت مـع 
 .١٩٦١ر الوحدة يف شهر سبتمرب اهنيا
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 شهران ١٩٦١/ ٢٣/١٢−١٩٦١/ ٢١/١١ عزت النص ٤٨
  أشهر٣ ٢٧/٣/١٩٦٢ −٢٢/١٢/١٩٦١ معروف الدواليبي ٤٩
  أشهر٥ ١٦/٩/١٩٦٢ −١٦/٤/١٩٦٢ عظمةبشري ال ٥٠
  أشهر٦ ٨/٣/١٩٦٣ −١٧/٩/١٩٦٢ خالد العظم ٥١

 
 :عبد الكريم زهر الدين

, ١٩١٩ولد عبد الكريم زهر الـدين يف قريـة الـصورة الكبـرية يف جبـل العـرب سـنة 
ًوكــان والــده حــسني زهــر الــدين عــضوا يف املجلــس النيــايب لدولــة الــدروز التــي أســسها 

وقد انخرط زهـر الـدين يف صـفوف جـيش الـرشق حيـث عمـل . ١٩٢١ة الفرنسيون سن
, ثم قبل يف الكلية العسكرية بحمـص ١٩٣٧ًحماسبا يف ثكنة احلميدية يف دمشق يف مارس 

بوساطة من الكابتن كاربيه الذي كان يقدر ما لوالده مـن خـدمات لـصالح الفرنـسيني يف 
 حيث نقل إىل الفـوج الـسادس ,١٩٤٢, وخترج من الكلية العسكرية سنة ١٩٣٩سبتمرب 

للمشاة يف دير الزور برتبة مرشح, ويف العام التـايل رقـي إىل درجـة مـالزم ثـان وعـني آمـر 
رسية, ثم استلم رئاسة أركان أحد ألوية املشاة برتبة رئيس وأرسل ببعثة إىل فرنـسا التبـاع 

ــا ببــاريس حيــث أمــىض عــامني هنــاك وعــاد  إىل ســورية دورة إدارة يف كليــة اإلدارة العلي
وعندما أعلن استقالل سورية استمر زهر الدين يف العمل هبـذه . الستالم مديرية التجهيز

الوظيفة وتدرج يف الرتفيع إىل رتبة عقيد, وعقب إعالن الوحدة بـني مـرص وسـورية رفـع 
إىل رتبــة عميــد واســتلم مديريــة الــشؤون اإلداريــة واملاليــة يف اجلــيش األول, ثــم رقــي إىل 

  )١(. وبقي يشغل نفس املركز حتى إعالن االنفصال١٩٦١ء عام درجة لوا

                                 
 .١١−٧ املصدر السابق, ص )١(
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واحلقيقة هي أن زهر الدين مل يكن يشكل شخـصية ذات أمهيـة يف اجلـيش الـسوري, 
عـن سـورية بخـالف وربام كان ذلك بسبب استمراره يف الوالء للفرنسيني حتى جالئهـم 

ادهتم الفرنـسية وشـكلوا نـواة ه الوطنيني الذين رسعان ما متردوا عىل قيـئالغالبية من زمال
, إال أن اخلالفـــات التـــي انـــدلعت يف املؤســـسة ١٩٤٥اجلـــيش الـــسوري يف هنايـــة ســـنة 

العسكرية عقب االنفصال أبرزت شخصية زهر الدين الذي أصبح يتدخل بصورة كبـرية 
يف شؤون السياسة واحلكم املدين, بسبب اهنيار جمموعة النحالوي أمام املعارضة الشديدة 

 .ل الضباط البعثيني والشيشكلينيمن قب
لقد بدأ زهـر حياتـه العـسكرية كـضابط خملـص لقيادتـه الفرنـسية يف جـيش الـرشق, 
ولذلك فقد كانت تربيتـه تقـوم عـىل احتقـار احلكـم الـوطني ومقاومـة نفـوذه يف سـورية, 

 فإن تنشئة زهر الدين ١٩٣٨وحيث إن والده كان من أعيان دولة الدروز حتى وفاته سنة 
ياسية والعسكرية كانت تقوم عـىل كراهيـة الـسلطة املركزيـة, وهـي بالتـايل بعيـدة كـل الس

ًالبعد عن احرتام النظام اجلمهوري الذي أصبح زهر الـدين مـسؤوال عـن املحافظـة عليـه 
 .وصيانته من األخطار املحلية واخلارجية

 كيــف تــستطيع عنــارص موغلــة يف التفكــري: والــسؤال الــذي يــرتاود إىل الــذهن هــو
الطــائفي االنفــصايل مــن أمثــال شــوكت شــقري وعبــد الكــريم زهــر الــدين أن تتغلغــل يف 

 احلفـاظ عـىل  قيادهتـا وتنـصب نفـسها يف موقـع مـسؤوليةاملؤسسة العـسكرية حتـى تتـوىل
 الكيان اجلمهوري يف سورية? 

ًإن اإلجابة التي يقدمها زهر الدين يف مذكراته تزيد املسألة غموضا, فعندما يتحـدث 
ًد اجليش عن دور املؤسـسة العـسكرية يف عهـد االنفـصال يفـرد فـصال كـامال بعنـوانقائ ً :

 : , ويذكر فيه أنه قد بقي خالل حياته»اجليش جيش والسياسة سياسة«



  

  
  

+ +

   اجليش والسياسة يف سوريا

٣٢٢ 

ــتالت « ــة والتك ــسياسة واحلزبي ــواء ال ــن أج ــد ع ــل البع ــدا ك ًبعي
 .»والتجمعات املدنية والعسكرية

 : ًويؤكد بأنه كان مؤمنا
ًد اجليش عن السياسة والتفرغ كليا ملهمته الرئيسية برضورة ابتعا«

أال وهي الدفاع عن حياض الوطن املقدس وحرص اهتاممـات اجلـيش 
بالتدريب املستمر واإلعـداد العـسكري املتواصـل كـي يـتمكن عنـدما 

 . »تدعوه احلاجة إىل القيام بواجبه خري قيام وحتقيق آمال األمة به
 : ثم يعود ليكرر القول

ذي يريد أن يعمل يف احلقل السيايس ما عليه إال االستقالة بأن ال«
  )١(.»من اجليش واالنخراط يف األجواء التي كانت تالئم مزاجه

ولكن هذه العبارات املنمقة حول فـصل اجلـيش عـن الـسياسة تتهـاوى يف مـذكرات 
زهر الدين أمام األحداث التـي يـرسدها بنفـسه عـن تـدخل القيـادة العـسكرية يف شـؤون 

 ديـسمرب ١٢ًحلكم املدين, فيذكر بأنه كان حارضا أثناء انتخاب رئيس املجلـس النيـايب يف ا
 يف إحدى رشفات املجلس, وعندما أعلن فوز مأمون الكزبـري »ضباطه«مع جمموعة من 

ًانسحب زهر الدين من الرشفة غاضبا ألن القيادة العسكرية كانت قد شددت عىل رئـيس 
عيد الغـزي ورصحـت بمعارضـتها النتخـاب الكزبـري اجلمهورية أن يعمـل إلنجـاح سـ

ًرئيــسا للمجلــس, ولتأكيــد احتجاجــه عــىل هــذه النتيجــة رفــض زهــر الــدين هتنئــة رئــيس 
ً باالنـسحاب فـورا مـن »ضـباطه«ًاملجلس اجلديد متهام رئـيس اجلمهوريـة بالغـدر, وأمـر 

                                 
 .١٤ املصدر السابق, ص )١(
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هـر الـدين زر كـام يـذك. اجللسة ومنعهم من تقديم التهاين بدورهم لرئيس املجلس اجلديد
ًبأنه وجه كالما قاسيا لرئيس اجلمهورية عندما اجتمع بـه بعـد هـذه احلادثـة, وقـد حـاول  ً
ًالقديس عبثا إقناع زهر الـدين بأنـه بـذل جهـدا كبـريا وحـاول املـستحيل إلنجـاح الغـزي  ً ً

نه مل يتمكن من إقنـاع النـواب بانتخابـه, فلـم يـصدق إولكن جهوده مل تكلل بالنجاح, إذ 
  )١(.ًدين ذلك أبدازهر ال

وتتكرر الـصيغة نفـسها مـرة أخـرى عنـدما يتحـدث زهـر الـدين عـن اختيـار رئـيس 
ًاحلكومة, فيذكر بأنه قد تـأثر لـدى سـامعه نبـأ تعيـني معـروف الـدواليبي رئيـسا للـوزراء, 

 :حيث إنه كان قد اتفق مع رئيس اجلمهورية عىل عدم تكليف الدكتور الدواليبي
خاص الـذين وضـعت القيـادة إشـارة الفيتـو ًنظرا ألنه أحد األش«

عليهم فيام يتعلق برئاسـة جملـس الـوزراء كـام كـان االتفـاق مـع رئـيس 
اجلمهورية أن ال يتم إصدار أي مرسـوم بتـشكيل الـوزارة قبـل إطـالع 

  )٢(!»القيادة عليها
ونتيجة لذلك فقد قرر زهر الدين االنتقام مـن القـديس بطريقتـه اخلاصـة وذلـك مـن 

تضييق عليه يف قرصه الرئـايس بتعيـني املقـدم رشف زعـبالوي الـذي كـان يـشغل خالل ال
منصب رئيس شـعبة املخـابرات بالوكالـة يف منـصب رئـيس الغرفـة العـسكرية يف القـرص 

  )٣(.ًاجلمهوري نكاية بالقديس الذي كان متحفظا عىل هذا التعيني
ه عـن عـدم تـدخل ولتوضيح حقيقة األمور يعود زهر الدين ليناقض نفـسه فـيام ذكـر

                                 
 .١٦٠−١٥٩ص . املصدر السابق, ص)١(
 .٦٣−٦١ص . املصدر السابق, ص)٢(
 .١٦٣ املصدر السابق, ص )٣(
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 : ًاجليش يف السياسة مؤكدا
ياسـة لقد جلأ اجليش إىل تشكيل جملس األمن القـومي لتوجيـه س«

ن األكثريـة الـساحقة مـن أعـضائه كانـت إالبلد بصورة غري مبارشة إذ 
من العسكريني, ولذلك كان من املفروض أن تطبق السياسة التي كان 

  )١(.»يرغب هبا العسكريون
قيادة العسكرية بأهنا فقدت السيطرة عىل املناصب الرئاسية الثالثـة وعندما شعرت ال

, وزج ١٩٦٢ مـارس ٢٨يف سورية بدأت اإلعداد حلركة انقالبيـة جديـدة تـم تنفيـذها يف 
ه ورئيس املجلس النيايب وعدد كبـري مـن الـسياسيني ئفيها برئيس اجلمهورية ورئيس وزرا

ًئيس اجلمهورية مسجونا حتى تم اإلفراج  ضد العسكر يف السجن, واستمر ر»املتمردين«
 )٢(.١٩٦٢عنه برشوط يف الثاين عرش من أبريل 

                                 
 .١٨٤ املصدر السابق, )١(
كيل بسبب خمالفتهم ألهواء اجليش, حيـث ًيعترب الدكتور ناظم القديس نموذجا للزعامء الذين تعرضوا للتن) ٢(

, ثم سجن يف ١٩٥١تعرض يف حياته السياسية للسجن ثالث مرات, كانت األوىل لدى انقالب الشيشكيل سنة 
, وسجن مرة ثالثـة عقـب ١٢/٤/١٩٦٢ − ٢٨/٣/١٩٦٢: املرة الثانية من قبل ضباط االنفصال خالل الفرتة

 مذكراته بأنه يف إحـدى االجتامعـات مـع ضـباط اجلـيش بحـضوره , ويروي مطيع السامن يف١٩٦٣ آذار ٨ثورة 
انفعل القديس عندما تذكر كيف قامـت الـرشطة العـسكرية بقيـادة عبـد احلـق شـحادة باقتحـام غرفتـه يف فنـدق 
الرشق بدمشق يف منتصف الليل بناء عـىل أوامـر مـن الشيـشكيل ممـا أدى إىل أن تـصاب زوجتـه بمـرض خطـري, 

عيم والربازي فرصخ بأعىل صوته عىل الفريق زهر الـدين واللـواء نـامق كـامل واللـواء وديـع وتأثره من مقتل الز
, واهنمـرت "اهللا خيرب بيتكم يا عسكر, راحيـني تـضيعوا الـبالد بتـرصفاتكم": ًمقعربي والعميد هاشم آغا قائال

 .٢٦٠, مصدر سابق, ص .)ت.د(السامن . دموعه وعال نحيبه يف أرجاء القرص اجلمهوري
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  ١٩٦٢ مارس ٢٨ انقالب

 

 حتركت مـدرعات اجلـيش لتبـسط نفوذهـا عـىل دمـشق, يف ١٩٦٢ مارس ٢٨يف ليلة 
حني قامت الرشطة العسكرية باعتقال رئيس اجلمهوريـة نـاظم القـديس ورئـيس الـوزراء 

ي ورئيس جملس النواب مـأمون الكزبـري وعـدد مـن الـسياسيني الـذين معروف الدواليب
اعتقلوا يف سجن املـزة العـسكري, وعـىل رأسـهم خالـد العظـم ولطفـي احلفـار ورشـدي 
كيخيا ومصطفى الزرقا وجالل السيد وصـربي العـسيل وغـريهم مـن خمتلـف الفعاليـات 

ص عـىل تـسلم اجلـيش السياسية والنيابية, ثـم أصـدرت قيـادة اجلـيش سلـسلة بيانـات تـن
مقاليــد األمــور وإغــالق احلــدود الــسورية وحــل املجلــس النيــايب وقبــول اســتقالة رئــيس 
اجلمهورية ألسباب صحية, وإعالن استقالة رئيس وأعضاء جملس الوزراء, ثم أصـدرت 

ًبيانا جديدا لتربير االنقالب ً. 
 :١٩٦٢ مارس ٢٨الذي صدر عن قيادة اجليش يف ) ١٩(نص البيان رقم 

 لتــصحيح األخطــاء ١٩٦١ ســبتمرب ٢٨إن اجلــيش قــام بحركــة «
وإنقــاذ الوحــدة املقدســة, ولكــن املــسؤولني آنــذاك مل يتفهمــوا حقيقــة 

فــأعلنوا أهنــم ال يقبلــون املــساومة وال أنــصاف . الثــورة وال أهــدافها
احللول فأوكل اجليش أمـور الـسياسة يف سـورية إىل حكومـة انتقاليـة, 

 إىل الثكنـات رغـم األخطـاء التـي اقرتفتهـا فكان عىل عهده يف العـودة
احلكومة االنتقالية وسكت اجليش عـن ذلـك, ويف هـذه الفـرتة كانـت 
بعـض العنـارص االسـتغاللية مــن عمـالء االسـتعامر حتيـك املــؤامرات 
وتدس الدسائس, وكان اجلـيش قـد ظـن أهنـا اعتـربت ورجعـت عـن 
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ــسلل للــسلطة التــرشيعية وال ــة, غيهــا ولكنهــا اســتطاعت أن تت تنفيذي
فابتعــدت هبــام عــن مهمــتهام األساســية وعطلــت القــوانني ومكاســب 
العامل والفالحني, وراحت تصدر التعلـيامت واألوامـر التـي تنـاقض 
التــرشيعات والقــوانني, وتعمــل عــىل رضب الفالحــني وطــردهم مــن 
قــراهم وانتــزاع أراضــيهم مــنهم, ومحلهــم عــىل تركهــا واهلجــرة منهــا, 

 وحماسـيبهم, فهـدمت بيـوت الفالحـني عـىل وإعادة سيطرة أنصارهم
رؤوسهم, وأحالت أراضيهم املزروعة بعرقهم إىل خراب, كام راحت 
ــي جتعــل  ــرشيعات الت ــاء عــىل الت ــارص تعمــل جاهــدة لإلبق هــذه العن
مكاسب العامل صورية وغري حقيقية, فنسفت بذلك احلقوق وداست 

 .املكاسب وخنقت احلريات ومل تعمل عىل حتقيق االستقرار
كام استطاعت هذه العنارص املتآمرة أن تنفذ إىل الوزارات فمألهتا 
ــترياد  ــواب واس ــب الن ــع روات ــت برف ــصار, وطالب ــيب واألن باملحاس
ًالسيارات, وتوصلت إىل السيطرة عىل أجهزة اإلعالم, فجعلتها منـربا 
ًهلا وداعيا ملـصلحتها وأشخاصـها, هـذه العنـارص ظنـت ومـن ورائهـا 

والـذين يعملـون حلـسابه ومـصلحته أن اجلـو خـال االستعامر وأعوانه 
ــبالد  ــآمرون عــىل ســالمة ال هلــا, فأســفروا عــن وجــوههم وراحــوا يت
ًوأمنها, ونسوا أو تناسوا أن اجليش الذي كـان وسـيبقى أبـدا الدعامـة 

 .الوطنية العربية الراسخة للمحافظة عىل أرض الوطن
ضـح وراح اجليش يوجه النـصح والتحـذير يف الـرس والعلـن ويو

الدليل عىل خطورة املوقف وأن االستعامر مل تغفـل عينـه عـن سـورية, 
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. وثبت بالدليل القاطع نوايا االسـتعامر الـذي دفـع إرسائيـل للعـدوان
ولقد راح اجلـيش يطـال املـسؤولني بـالكف عـن محايـة العنـارص التـي 
تآمرت عىل سـالمة الـبالد, وامتـدت أيـدهيا إىل الغـري فقبـضت مئـات 

ًإىل إحالتها إىل القضاء, ومل يرتك بابا إال وطرقـه إال أنـه األلوف ليصار 
ــون  ــوا يراوغ ــارص, فراح ــذه العن ــة ه ــسؤولني إال محاي ــن امل ــق م مل يل

وهكـذا سـيطرت العنـارص املـستغلة . ًويامطلون أمال يف كسب الوقت
ســيطرة مل يعــد ينفــع معهــا نــصح وال حتــذير, كــام الحــظ اجلــيش أن 

 صـفوف اجلـيش هبـدف اسـتاملة بعـض املسؤولني حـاولوا التـسلل إىل
ــشكيك ــارصه ذروة اخلــالف والت ــسؤولني . عن والحــظ أن بعــض امل

يستغل اسمه ويزجه باألمور الـسياسية بـام يتفـق مـع مـصاحله, لـذلك 
تــرى القيـــادة العامـــة والقـــوات املـــسلحة نفـــسها مـــضطرة إلقـــصاء 
املــسؤولني عــن احلكــم وإبعــاد العنــارص املتــآمرة, وتــسليم الزمــام إىل 
حكومة مؤقتـة وهـي سـتحمي ثـورة الثـامن والعـرشين مـن سـبتمرب, 
وتقيض عىل كل من يقف يف طريقها, وستـرضب بيـد مـن حديـد عـىل 

 )١(.»كل من تسول له نفسه تعكري األمن

                                 
 سابقة خطرية, وهي املبادرة بإعالن برنـامج سـيايس ١٩٦٢ مارس ٢٨ سجلت القيادة العسكرية النقالب )١(

يف احلقـل ": وكأهنا أصبحت حتكم البالد بصورة فعلية, حيث ذكـر البيـان برنـامج االنقـالب عـىل النحـو التـايل
قيـق اشـرتاكية عربيـة واضـحة تـساير حت. الداخيل; صيانة احلريات العامة ومتكـني مجيـع املـواطنني مـن ممارسـتها

يف احلقـل العـريب; اختـاذ خطـوات . الوضع اإلقليمي وحتفظ للعامل والفالح حقـوقهام وتـشجع اجلهـد الفـردي
إجيابية لتحقيق وحدة عربية حقيقية شاملة مبنية عىل أسس واضحة وصحيحة مع األقطار العربيـة وال سـيام مـع 
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لقد وضعت هذه احلركة االنقالبية البالد عىل شفري حرب أهلية; ففـي غيـاب رئـيس 
 يف الــسجن مــع حــوايل مائــة مــن أعــضاء اجلمهوريــة واحلكومــة الدســتورية التــي زج هبــا

 مارس متـردت حاميـة حلـب بقيـادة ٣١الربملان, انقسمت ألوية اجليش عىل بعضها, ففي 
جاسم علوان ضد القيادة يف دمشق, فرفعوا علم الوحدة وصور عبد النـارص, وأصـبحوا 

أمـا يف محـص فقـد انقـسمت . يصدرون بيانات من إذاعـة حلـب باسـم الـضباط األحـرار
ومل يعـد مـن املمكـن . مية, ومل حيسم األمر إال بوصول فرقة مواليـة لدمـشق مـن تـدمراحلا

 . معرفة حقيقة األوضاع داخل املؤسسة العسكرية
 

  الصراع داخل اجليش
  

باإلضافة إىل رصاع قيادة املؤسسة العسكرية مع احلكم املدين حول توليـة الـسياسيني 
ــا للدولــة, كــان انقــالب مــار ً انعكاســا لــرصاع آخــر داخــل ١٩٦٢س يف املناصــب العلي

املؤسسة العسكرية, فقد شعرت جمموعة الدمشقيني بأهنا فقدت السيطرة عـىل اجلـيش ممـا 
دفع بزعيمها عبد الكريم النحالوي لتبني هـذه احلركـة االنقالبيـة التـي هـدفت إىل تقويـة 

  )١(.قبضته املرتاخية عىل جهاز اجليش واحلكم
 ســبب آخــر لالنقــالب وهــو حماولــة ضــباط االنفــصال كــام تــشري املــصادر إىل وجــود

تصحيح األوضاع مع مرص, حيث قام عدد من الضباط منهم الفريق زهر الدين, واللواء 
نامق كامل, واملقدم عبد الكريم الـنحالوي, واملقـدم مهيـب اهلنـدي, واملقـدم هـشام عبـد 

                                                                                     
يف احلقـل الـدويل; احليـاد اإلجيـايب, . قضية فلسطني القضية األوىل للعربمرص احلبيبة والعراق الشقيق واعتبار 

 ."املحافظة عىل املواثيق الدولية واحرتام املعاهدات واالتفاقات
 .٣٠١٥−٤/٣٠١٠, مصدر سابق, )٢٠٠٠( احلوراين )١(
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فــــصال يف ربــــه, والرائــــد فــــايز الرفــــاعي, وكلهــــم مــــن املــــشاركني يف انقــــالب االن
, ببحث سبل اختاذ إجراءات إلعـادة الوحـدة ولكـن بـرشوط حتـول دون ٢٨/٩/١٩٦١

انحرافات الوحدة السابقة, وقد جرت اتصاالت مع القـاهرة لوقـف املهـاترات اإلذاعيـة 
ًفــورا واالعــرتاف بالوضــع احلــايل يف ســورية ريــثام يــتم التوصــل إىل صــيغة مقبولــة لــدى 

  )١(.الطرفني
ً عقد عبد الكريم زهر الـدين مـؤمترا صـحفيا يف نـادي ضـباط ١٩٦٢ مارس ٣٠ويف  ً

حامية دمشق حرضه العميد عبد الغني دمهان قائد موقع دمشق, واللواء نامق كامل رئيس 
ًهيئة األركان, والعقيد عدنان الشيخ فضيل قائـد منطقـة دمـشق, وألقـى زهـر الـدين بيانـا 

 سـبتمرب, ٢٨حركة الثورية التي حـدثت يف ًمكتوبا ينص عىل أن هذا االنقالب هو تتمة لل
 .وأن املسؤولني سيحاكمون أمام حمكمة الشعب التي ستشكل من عسكريني ومدنيني

وبعد مفاوضات مطولة ونشاط للسفارات العربية والغربية تم اإلفراج عـن القـديس 
مــن ســجن املــزة وإعادتــه ملنــصب الرئاســة بــرشط اســتقالة النــواب وممارســته الــسلطتني 

رشيعية والتنفيذية حلني إجراء انتخابات نيابية جديدة, وإخالء سـبيل مجيـع الـسياسيني الت
 . املعتقلني واملوقوفني

 

  عصيان قطعات اجليش يف الالذقية ومحص وحلب
  

ًبعيدا عن العاصمة دمشق, كانت نتائج احلركة االنقالبية عكسية يف سائر املحافظات 
اسـة األركـان بـأن االضـطراب يعـم اجلـيش, وأن األخرى, فقد كانـت األنبـاء تـرد إىل رئ

ًالقطعات املوجودة خارج دمشق مل تتجاوب مع قادة االنقالب, وأن هناك متردا يف حلـب 

                                 
  .١٩٠, مصدر سابق, ص )١٩٦٨(زهر الدين  )١(
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يقوم به الـضباط البعثيـون بقيـادة حممـد عمـران, وبـدأت إذاعـة القـاهرة تبـث أنبـاء تؤيـد 
  )١(.املتمردين

لوسطى مقاومته لالنقالب ورفضه ويف محص أعلن العميد بدر األعرس قائد املنطقة ا
ًله, طالبا وضع حد لتـسلط الـنحالوي ومجاعتـه عـىل قيـادة اجلـيش يف دمـشق, ووجـوب 

 . مغادرهتم عىل الفور, كام امتدت حالة العصيان إىل الوحدات العسكرية يف الالذقية
ودفعت حالة العصيان هذه قيادة اجليش يف دمـشق إىل إرسـال جلنـة مـن الـضباط إىل 

ات املتمــردة يف املــدن الــشاملية الســتطالع آراء خمتلــف قطعــات اجلــيش ولتــسوية الوحــد
اخلالفات بني الضباط, وأسفرت املفاوضات عن اختاذ قـرار بعقـد مـؤمتر حلـل اخلالفـات 

 .بني العسكريني
 

  مؤمتر محص
  

 عقـد مـؤمتر يف مدينـة محـص ضـم سـائر وحـدات ١٩٦٢ويف العارش من شهر أبريل 
 واتفق املجتمعون عىل اختاذ جمموعـة إجـراءات حاسـمة )٢(ًون ضابطا,اجليش يمثلهم أربع

                                 
 .٤/٣٠١٥, مصدر سابق, )٢٠٠٠( احلوراين )١(
اللواء وديع مقعربي, : من القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة: الضباط املشاركون يف مؤمتر محص )٢(

اللواء ألبري عرنوق, العميد حممود صربي السيد, العميد سمري جبور, العميد مسلم الصباغ, العميد طه نور 
العقيد ظهري : من هيئة اإلمداد والتموين. اهللا, العميد مطيع السامن, العميد أكرم اخلطيب, العقيد بشري اخلاين

العقيد مروان قادري, العقيد سهيل عقل, العقيد طارق اليوسفي, من إدارة : جنديل, من إدارة املدفعية
: العقيد سعيد عاقل, من القوى اجلوية: العقيد كامل رضا والعقيد مروان كيالين, من إدارة اإلشارة: املركبات

املقدم معن صويف والرائد عدنان عبد : راهيم والعقيد هيثم مهايني, من القوى البحريةالعميد نور اهللا احلاج إب
): اجلبهة(العميد وهيب الرفاعي والعقيد كامل هالل, من املنطقة اجلنوبية الغربية : اهللا, من املنطقة اجلنوبية
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 :تتمثل يف
 )١(. إبعاد الضباط املتزعمني للمحاولة االنقالبية−١
 . إعادة تشكيل قيادة اجليش−٢
ــورا واملوافقــة عــىل حتقيــق وحــدة مــرشوطة −٣ ً رفــض إعــادة الوحــدة مــع مــرص ف

 .ومدروسة عىل أن يستفتى هبا الشعب
 .حكومة جديدة تشكيل −٤
 . النظر يف وضع الضباط الذين أحاهلم النحالوي إىل التقاعد−٥
 .  إصدار عفو عن الذين اشرتكوا يف املحاولة االنقالبية−٦

وبناء عىل هذه القرارات قام املؤمترون بانتخاب هيئـة قيـادة عامـة للجـيش والقـوات 
الفريق عبد الكريم زهـر : ناملسلحة بالتصويت العلني, وكانت نتيجتها اإلبقاء عىل كل م

ًالدين يف مكانه قائدا للجـيش, واللـواء نـامق كـامل رئيـسا هليئـة األركـان العامـة, واللـواء  ً
ًوديع مقعربي قائدا للقوات اجلوية, واللواء ألبري عرنوق رئيس هيئـة اإلمـداد والتمـوين, 

 الــسيد واللــواء ميخائيــل أنــدراوس ورد رئــيس هيئــة التــدريب, والعميــد حممــود صــربي

                                                                                     
د الرزاق الدردري, املقدم العميد رفعت خريي, العقيد عبد الكريم سوادي, العقيد زياد احلريري, املقدم عب

العميد بدر أعرس, العقيد عبد امللك عثامن, : من املنطقة الوسطى. أديب قايض رحيا, الرائد حممود حج حممود
العقيد : من املنطقة الشاملية والرشقية. العقيد وسيم سعيد, العقيد صبحي الرشبتجي, املقدم مصطفى احلايك

من مركز . من املنطقة الساحلية العميد صالح مغربية والرائد حممد أيويب. لؤي أتايس والعقيد عادل احلج مراد
التدريب األول قره بوالد, ومن املقاومة الشعبية العقيد حممد النرس, العقيد عبد الباسط املنجم, والنقيب وليد 

  .٢١٤−٢١٣ص ., مصدر سابق, ص)١٩٦٨(زهر الدين . أورفيل

العميد عبد الغني دمهان, العقيد عبد الكريم النحالوي, العقيد : ادهمالضباط الدمشقيون الذين تقرر إبع )١(
  .٢١٥املصدر السابق, ص . مهيب اهلندي, املقدم هشام عبد ربه, الرائد بسام عسيل, النقيب عادل احلج عيل
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رئيس هيئة العمليات, واملقدم هشام أورفيل قائد سالح البحريـة, وانتخـب العميـد أكـرم 
ًاخلطيب رئيسا لشعبة التنظيم واإلدارة, والعميد هاشم هاشم آغا رئيسا لشعبة املخابرات  ً

  )١(.ًالعسكرية, والعميد خليل موصيل رئيسا إلدارة شؤون الضباط
 

  عصيان حلب
  

ن تعود األمور لطبيعتها يف أوساط اجليش عقب مؤمتر محص, غري كان من املفرتض أ
: أن قرارات املؤمتر مل ترق للضباط البعثيني وبعض املتعاطفني معهم وعىل رأسهم كل مـن

جاسم علوان ولؤي األتايس وسعيد الدباح وحممد إبراهيم العيل ومحد عبيد وغريهم مـن 
ع بكاملهـا لـصالح البعثيـني, ولـذلك الضباط الذين كانوا مـصممني عـىل تبـديل األوضـا

فإهنم انسحبوا عقـب املـؤمتر إىل مدينـة حلـب فاسـتولوا عـىل اإلذاعـة وأعلنـوا عـن قيـادة 
 وأخـذوا يـذيعون بيانـات تـشري إىل أهنـم يمثلـون »قيـادة الـضباط األحـرار«جديدة باسم 

اهرة يطلبـون , كـام وجهـوا نـداءات إىل القـ»اجلزء الشاميل من اجلمهورية العربية املتحـدة«
فيها مدهم بالقوات العـسكرية, ثـم بـارشوا يف تـسليح املقاومـة الـشعبية واسـتدعاء أحـد 
ألوية االحتياط وبعض قطعات املنطقة الرشقية للتمركز يف حلب ومقاومة بـاقي قطعـات 

وتـردد احلـديث يف هـذه األثنـاء عـن وجـود تكتـل طـائفي يف صـفوف املتمـردين . اجليش
ــ ــة التــي هيــدف إىل إقــصاء العن ــسنية ويــسعى إىل اســتعادة نفــوذ األقليــات الطائفي ارص ال

  )٢(.تعرضت لكثري من الترسحيات والتنقالت يف عهد الوحدة
وكرد فعل عىل حركـة العـصيان هـذه قامـت قيـادة اجلـيش بتحريـك اللـواء اخلـامس 

                                 
 .١٣٩−١٢٩ص ., مصدر سابق, ص.)ت.د( السامن )١(
  .٢٢٣, مصدر سابق, ص )١٩٦٨(زهر الدين  )٢(
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املدرع بعـد تعزيـزه بكتيبـة مـشاة مـن محـص باجتـاه حلـب, كـام قـام رسب مـن الطـائرات 
ات لرضب إذاعة حلب والتحليق فوق املدينة إلدخـال اخلـوف يف قلـوب املتمـردين بطلع

الذين قتلوا أربعة من الضباط قبل أن يتم إمخاد عصياهنم وإلقاء القـبض علـيهم يف الرابـع 
  )١(.١٩٦٢من شهر أبريل عام 

  

  حكومة بشري العظمة
  

مـن شـهر إبريـل عـام أما يف دمشق فقد عقد اجتامع دعا إليـه قائـد اجلـيش يف العـارش 
, وحرضه عدد من السياسيني والعـسكريني, وتـم االتفـاق فيـه عـىل إعـادة احلكـم ١٩٦٢

ًاملدين وإجراء انتخابات ملجلس تأسيـيس نيـايب يـضع للـبالد دسـتورا جديـدا, وعـىل إثـره  ً
أفرج عن ناظم القديس وعاد إىل رئاسة اجلمهورية مع صدور بيان عن قيـادة اجلـيش يـرد 

, وكرر فيه قائد اجلـيش الفريـق ١٩٦٢ مارس ٢٨ره ويربر قيام اجليش بانقالب إليه اعتبا
 )٢(.زهر الدين إمجاع القيادة العسكرية عىل االبتعاد عن السياسة

                                 
مة أمن الدولة يف اجلرائم التي ارتكبت أثناء عصيان حلب, وأصدرت يف السابع عرش من شهر نظرت حمك )١(

احلكم باألشغال الشاقة املؤبدة عىل العقيد املتقاعد جاسم علوان, احلكم عرش :  األحكام التالية١٩٦٣يناير 
يل, احلكم بالسجن املؤبد عىل سنوات عىل الرائد محد عبيد, احلكم باإلعدام عىل املالزم أول حممد إبراهيم الع

املالزم أول سعيد الدباح, احلكم باإلعدام عىل العسكري املتطوع حممد مصطفى يوسف, والسجن بني سنة 
وعرش سنوات مع التجريد من الرتب واحلقوق املدنية لباقي املتهمني, وتربئة من مل تثبت عليهم هتمة املشاركة 

  .يف القتل أو العصيان

 الدين وال أعضاء القيادة العسكرية جادين يف تعهدهم باالبتعاد عن شؤون احلكم املدين, مل يكن زهر )٢(
وكان قد توىل عدة مناصب وزارية يف عهد االنفصال منها وزارة (ويؤكد ذلك عبد السالم العجييل يف مذكراته 

ً عندما كان وزيرا , حيث ذكر بأن زهر الدين كان يضغط عليه)وزارة الثقافةواإلعالم ووزارة اخلارجية 
ًلإلعالم لتعيني أحد الضباط املتقاعدين مديرا لإلذاعة, وعندما يئس من جتاوبه طلب من رئيس اجلمهورية 
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ولكن احلقيقة هي أن اجليش مل يكن ينوي االبتعاد عن السياسة عـىل اإلطـالق حيـث 
, ورمـى ١٩٦٢ مـن أبريـل إنه فرض تعيني بشري العظمة لرئاسة الوزراء يف السادس عرش

بثقله خلف هذه احلكومة لدعمها ضد العنارص املعارضة هلـا, ولـذلك فإننـا نجـد الفريـق 
زهر الدين يتناسى تعهد القيادة التي كان يرتأسها بعدم التدخل يف السياسة ويؤكد وقوف 

وقــد كــان «: املؤســسة العــسكرية خلــف حكومــة العظمــة ألهنــا يف نظــره حكومــة تقدميــة
  )١(.»ً راضيا عنها كل الرضااجليش

لقد كانت االزدواجية يف املواقف هي الـسمة الرئيـسة لـبعض قـادة اجلـيش الـسوري 
وعىل رأسهم شوكت شقري وعبد الكريم زهر الـدين, فقـد دأب زهـر الـدين عـىل التأكيـد 
عىل رضورة إقـصاء املؤسـسة العـسكرية عـن احلكـم يف الوقـت الـذي كـان يـزج بالقيـادة 

 أتون املعركة السياسية, ولدى حديثه عن عوامل تدهور العالقة بني املـدنيني العسكرية يف
 :والعسكريني, يقول زهر الدين

وملا كان اجليش بطبيعة احلال هو الطرف األقوى فقـد متكـن مـن «
التغلب والسيطرة سيطرة كاملة عىل احلكـم بعـد أن أزاح الفئـة املدنيـة 

                                                                                     
وحتدث العجييل أثناء توليه وزارة اخلارجية عن عدد من . ًناظم القديس التدخل شخصيا يف قضية التعيني
بوا منه تعيني أقارب هلم يف السلك الدبلومايس يف مناصب الزيارات التي قام هبا كبار الضباط إىل مكتبه ليطل

عليا بني سفري ووزير مفوض, وحتدث بحرقة عن العديد من التجاوزات التي ارتكبها اجليش يف السلك 
الدبلومايس, ومن ذلك عىل سبيل املثال تعيني ضابط طيار مل يتجاوز الثالثني من عمره يف منصب مستشار 

ية وكان ال يملك أي مؤهل من مؤهالت العمل الدبلومايس ومل يكن له رصيد جتربة إلحدى السفارات السور
, رياض الريس للكتب والنرش, ذكريات أيام السياسة, )٢٠٠٠(عبد السالم العجييل . يف هذا املجال

  .١٢٩−١٢٨, ٩٧−٩٦, ٩١−٩٠ص .ص.بريوت

 .٢٦٧, مصدر سابق, ص )١٩٦٨( زهر الدين )١(
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وهلذا كثـرت االنقالبـات يف . شالتي ما انفكت تتآمر بدورها عىل اجلي
سورية وتعددت العهود السياسية, وتفاقم اخلـالف بـني حـاكم مـدين 
وعسكري إىل درجة أن العسكريني أخذوا يطلقون االهتامـات املـشينة 
كالتــآمر واخليانــة والعاملــة لتــشويه ســمعة خــصومهم دون أي مــستند 

ــة  ــشكوك املتبادل ــذلك ازدادت ال ــي, وب ــدى واقعــي أو وازع أخالق ل
الطـرفني حتـى أصـبح أي تـرصف يـصدر مـن أي مـن أفـراد الطــرفني 

  )١(.»ًمنتقدا من الطرف الثاين
ولكن احلقيقة املؤسـفة هـي أن زهـر الـدين كـان عـىل رأس العـسكريني الـذين كـانوا 
يرمون خصومهم بالتآمر والعاملة دون أي مستند أو وازع أخالقي, فعنـدما يتحـدث عـن 

 : بشري العظمة يصفها زهر الدين بأهنا جمموعة منالفئات املعارضة حلكومة 
ـــرجعيني ومعـــاريض الوحـــدة, وهـــم خلـــيط مـــن البعثيـــني « ال

 .»واإلخوان املسلمني والفلسطينيني احلاقدين
نـواب املجلـس : ثم يفصل يف هذه الفئات املعارضة للحكومة فيذكر بأهنم خليط من

, ني الـزراعينياد, واملالكـالقتـصالنيايب الـسابق برئاسـة خالـد العظـم, والتجـار ورجـال ا
 باإلضـافة إىل رئـيس اجلمهوريـة نـاظم ني, واالنفـصاليني, والنـارصينيواإلخوان املـسلم

 : القديس الذي
كـــان يعطـــف عـــىل هـــذه الفئـــات بأمجعهـــا, عـــدا النـــارصيني, «

ويشجعها كام يشجع الفئة العسكرية التـي سـبق ذكرهـا عـىل الوقـوف 

                                 
 . ١٥ املصدر السابق, ص )١(
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دين وحكومة بشري العظمـة للـتخلص هذا املوقف العدائي من زهر ال
منهام سوية, وتركيز عهد يميني متطرف حيكم البالد عىل الطريقة التي 

  )١(.»يرغبها
وهكذا يقع زهر الدين يف سلسة من التناقضات, فهو يزج بالقيادة العسكرية يف أتون 

 يـرشع املعركة السياسية بعد أن تعهد يف مناسبات عديدة بإقصاء اجليش عن السياسة, ثـم
ًيف إلقاء التهم جزافا عىل كل من خيالف وجهة نظره فيصفهم باحلقد والرجعيـة والتطـرف 

  )٢(.»اليمينيني املتطرفني«: ًواالنفصالية, ويعتربهم مجيعا من فئة
ًومما حيار له القارئ هـو أن قائـد اجلـيش ينـصب نفـسه وصـيا عـىل احلكـم يف سـورية 

 اجلمهورية ورئاسة احلكومات التي ال تروق لـه, ويضع نفسه يف موقع املواجهة مع رئاسة
ورئاسة املجلـس النيـايب وأعـضائه, ويعطـي نفـسه حـق الوصـاية عـىل املجتمـع الـسوري 
ًمعتربا وجهة نظره الشخصية أصوب مـن رأي املؤسـسات الدسـتورية املنتخبـة, ويـسمح 

 . »الفئات الرجعية من املجتمع« ضد »القوى التقدمية«لنفسه أن يتحدث باسم 

                                 
 .٢٦٩−٢٦٨ص . املصدر السابق, ص)١(
ً ال ينسى زهر الدين كذلك أن يتهم الضباط املعارضـني لـه يف اجلـيش بـأهنم أيـضا مـن اليمينيـني املتطـرفني, )٢(

اللــواء نــامق كــامل رئــيس األركــان, العميــد موفــق عــصاصة, العميــد أكــرم اخلطيــب, العميــد ": وعــىل رأســهم
لصباغ, العميد سيف الدين محوي, العميد مطيع السامن, العميد حممد التـل, مصطفى الدواليبي, العميد مسلم ا

العميد نزار غزال, اللواء وليد مقعربي, العميد بشري اخلاين, العميـد هاشـم هاشـم آغـا, العقيـد سـعيد العاقـل, 
 .٢٦٧املصدر السابق, ص . "باإلضافة إىل عدد ال بأس به من صغار الضباط
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  العسكرية المؤسسة داخل االنقسامات

 

يف موازاة املعركة التي كانت تدور بني السياسيني والعسكريني خالل عهد االنفصال 
ًكانت املؤسسة العسكرية ختـوض رصاعـا داخليـا بـني الـضباط الـذين ) ١٩٦٣−١٩٦١( ً

 بطـرد ١٩٦٢ مـارس ٢٨انقسموا عىل أسس أيديولوجية وطائفيـة, فقـد تـسبب انقـالب 
النحالوي من سورية مع مخسة من أبرز زمالئه العسكريني الدمشقيني, ثم رشعـت قيـادة 
اجليش يف تطهري الوحدات ذات األمهية االسرتاتيجية حول دمشق وغريها من املـدن مـن 

بضباط ال يضمرون عـىل «: الضباط الدمشقيني, وتم استبداهلم حسب وصف زهر الدين
 ويمكن مالحظة ردة الفعل هذه يف تركيبـة القيـادة )١(.»دمشق وأهلها إال احلقد والكراهية

 والتي مل يمثل فيها الدمشقيون إال بضابط واحد هو مطيع الـسامن, ١٩٦٢العسكرية سنة 
 . بينام عادت العنارص الطائفية تطل برأسها من جديد

 

 )٢(١٩٦٢القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة السورية سنة 
 امءاالنت املنصب الضابط م
 درزي قائد اجليش اللواء عبد الكريم زهر الدين ١
 تركامين رئيس أركان اجليش اللواء نامق حممد كامل ٢
 مسيحي قائد القوى اجلوية اللواء وديع مقعربي ٣

                                 
 .٣٧٢ املصدر السابق, ص )١(
 ويف نفس العام تشكل جملس الدفاع العسكري الذي ضـم األسـامء املـذكورة أعـاله, وانـضم إليـه عـدد مـن )٢(

 .العميد أنطون عساف خوري, والعميد جودت جرجي األسعد: الضباط النصارى أبرزهم
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 مسيحي رئيس هيئة اإلمداد والتموين اللواء ألبري عرنوق ٤
 مسيحي رئيس هيئة التدريب العميد ميخائيل أندراوس ورد  ٥
 سني رئيس شعبة العمليات العميد صربي السيد ٦
 سني رئيس شعبة املخابرات العميد هاشم هاشم آغا ٧
 سني رئيس شعبة التنظيم واإلدارة العميد أكرم اخلطيب ٨
 سني مدير إدارة شؤون الضباط العميد خليل موصيل ٩

 
اث مدينـة ويف الفرتة نفسها بدأت تظهر االنقـسامات الطائفيـة, حيـث شـهدت أحـد

حلب فتنة طائفية, وقام بعض املجندين العلويني بذبح أربعة مـن الـضباط الـسنة املـوالني 
للسلطة املركزية بطريقة أثارت الـرأي العـام, وكـان غالبيـة املحكـومني يف قـضية عـصيان 
حلب من أبناء األقليات الذين أرادوا إثارة النعرات الطائفية, وبعضهم قد تـوىل مناصـب 

 .رحلة حكم البعثعليا يف م
كــام يمكــن مالحظــة أثــر تنــامي املــد الطــائفي يف تركيبــة حكومــة خالــد العظــم التــي 

, حيــث تغلــب فيهــا عنــرص األقليــات, ١٩٦٢تــشكلت حتــت إرشاف اجلــيش يف ســبتمرب 
وزير املالية خليل كالس, وزيـر الـصناعة جـورج خـوري, وزيـر : ومنهم عىل سبيل املثال

, وزير الداخلية عزيز عبـد الكـريم, وزيـر العمـل والـشؤون األشغال العامة روبري إلياس
ًاالجتامعية منصور األطرش, يف الوقت الذي استمر فيـه عبـد الكـريم زهـر الـدين مكلفـا 

  )١(.بتسيري أمور وزارة الدفاع منذ الوزارة السابقة وحتى اهنيار هذه الوزارة

                                 
ىل سـبيل  أما عىل الصعيد العسكري فقد هيمن ضباط األقليات عـىل املناصـب اهلامـة يف اجلـيش, ومـنهم عـ)١(

العقيد الدرزي نور الـدين كـنج الـذي كـان يقـود أضـخم قطعـات وقائد اجليش عبد الكريم زهر الدين, : املثال
ًالضابط العلوي عزيز عبد الكريم الذي تبوأ منصب نائب رئيس األركان ثم أصبح وزيرا للداخلية يف  و,اجليش
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 :ات متناحرة من أبرزهاأما عىل الصعيد احلزيب فقد انقسم ضباط اجليش إىل عدة فئ
ــرب−١ ــوميني الع ــة الق ــدي :  جمموع ــاف اهلن ــل ومن ــضابطني نوف ــهم ال ــىل رأس وع

 .ويدعمهم أخوهم هاين اهلندي وكانوا عىل اتصال وثيق بالسفارة املرصية يف بريوت
وكـان أغلـبهم مـن األقليـات الطائفيـة وعـىل رأسـهم :  جمموعة الضباط البعثيـني−٢

 واملقــدم عــثامن كنعــان, وكــانوا يتوقــون للعــودة إىل احلكــم املقــدم املــرسح حممــد عمــران
محــد عبيــد : وحماولــة إنقــاذ رفــاقهم مــن املحاكمــة بتهمــة القتــل يف عــصيان حلــب ومــنهم

وحسن شهوان وحـاج رمحـون وحممـد إبـراهيم العـيل, وكـانوا هيـدفون كـذلك إىل إعـادة 
 .الضباط املرسحني من كوادرهم إىل اجليش

وهم يف األصل ضباط حياديون ليس هلم حزبيات معينـة : رب سبتم٢٨فئة ضباط  −٣
 سبتمرب, وقد حاولـت الـسفارة املـرصية ببـريوت االتـصال هبـم ٢٨ولكن مجعتهم حركة 

 . وإقناعهم باالنضامم ملحاولة انقالبية يف سورية لتحقيق الوحدة من جديد
نـصب ويتزعمهم اللواء راشـد قطينـي الـذي كـان يـشغل م:  الضباط النارصيون−٤

 )١(.رئيس شعبة املخابرات يف القيادة العامة
 

                                                                                     
 اللـواء وديـع املقعـربي قائـد سـالح اجلـو, :الضباط النصارى ومن أبـرزهمو ,١٩٦٢حكومة بشري العظمة سنة 

ًاللواء ألبري عرنوق رئيس هيئة اإلمداد والتموين, واللواء ميخائيل بن أندراوس يف هيئة التدريب وكانوا مجيعا و
أمــا عــىل صــعيد املجنــدين فقــد كانــت نــسبة . أعــضاء يف جملــس القيــادة, والــضابط اإلســامعييل حــسن احلكــيم

ري وخاصة يف سـالح املـشاة تـصل إىل ثامنـني باملائـة, وكـان عبـد احلميـد الـرساج قـد النصرييني يف اجليش السو
 باملائـة مـن ضـباط الـصف كـانوا تـابعني للطائفـة ٦٥ لـدى اكتـشافه بـأن مـا ال يقـل عـن ١٩٥٥اندهش يف سنة 

 .٥٣. , مصدر سابق, ص)١٩٩٥(فان دام . العلوية
 .٣٠٣−٣٠٢ص ., مصدر سابق, ص)١٩٦٨( زهر الدين )١(
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   ١٩٦٣حماولة انقالب يناير 
  

ويف هذه الظروف العصيبة عاد عبد الكريم النحالوي مع رفاقه الذين تم إقـصاؤهم 
الرتكيـة, وكـان −عقب مؤمتر محص عن طريق خمفر بـاب اهلـوا املتـاخم للحـدود الـسورية

, حيـث ١٩٦٣ رسية يف احلادي عرش من يناير وصول النحالوي إىل سورية قد تم بصورة
 .كان خيطط للقيام بانقالب بالتعاون مع النارصيني

 يناير برزت حركة عصيان يف كـل مـن معـسكرات قطنـا والقـابون والكـسوة ١٣ويف 
ًتأييدا للنحالوي, مما دفع بالعقيد زياد احلريري للتحرك مع قواتـه يف اجلبهـة نحـو دمـشق 

 وكانت دمشق عىل شـفا حالـة مـن الفـوىض )١(.ًثني كيلو مرتا عنهاالتي أصبح عىل بعد ثال
األمنية إثر حترك فئات متناحرة باجتاه العاصمة لبـسط الـسيطرة عليهـا, وبـادرت جمموعـة 
من السياسيني للتوسط بني األطراف املتنازعة لتجنيب البالد خطر انقالب جديد, وكـان 

 : تلخص فيام ييلعبد الكريم النحالوي قد تقدم بعدة مطالب ت
 . إلغاء أمر نقله إىل وزارة اخلارجية وإعادته ورفاقه إىل اجليش−١
 إخراج كل من اللـواء وديـع مقعـربي والعميـد خليـل موصـيل, والعقيـد عـدنان −٢

 .ًعقل من جلنة الضباط نظرا مليوهلم الشيوعية
لتــي  اإلرساع يف حماكمــة املتهمــني يف عــصيان حلــب, ورضورة تنفيــذ األحكــام ا−٣

 .ستصدر يف حق الذين ارتكبوا جرائم القتل يف تلك األحداث
 . تنفيذ القرارات التي مل تنفذ بعد يف مؤمتر محص−٤
 . الدعوة إىل وحدة فورية مرشوطة مع مرص−٥

                                 
  .٣٦٠, مصدر سابق, ص )١٩٦٨(, وزهر الدين ٤/٣١٣٧, مصدر سابق, )٢٠٠٠( احلوراين )١(
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وقد قـام رئـيس اجلمهوريـة نـاظم القـديس بـاالجتامع مـع الـنحالوي ورفاقـه واتفـق 
لك لتجنيب البالد رصاعات دموية ال حتمـد ًمعهم وديا عىل مغادرة سورية مرة أخرى وذ

عقباها, كام اختذت إجراءات احرتازية ملنع تكرار األحداث من جديد, فأبعد العقيد زيـاد 
ًاحلريري عن قيادة اجلبهة وعني ملحقا عسكريا يف بغداد, وكان زياد احلريري قائدا للـواء  ً ً

نـه نقـل إىل قيـادة اجلبهـة يف السادس يف القطـاع الـشاميل مـن اجلبهـة, ومركـزه مـسعدة, وم
ًالقنيطرة وأصبح اسمه متداوال يف األوسـاط الـشعبية كقائـد النقـالب عـسكري حمتمـل, 

, ضـد حتـرك ١٩٦٣حيث حترك بقواته من اجلبهة إىل سعسع بالقرب من دمـشق, يف ينـاير 
وكان يوصف بأنه مـن الـضباط .  بالقرب من دمشق٧٢ و٧٠مجاعة النحالوي يف األلوية 

ــ ــا حلكــم املناه ــان معارض ــه ك ــت ذات ــرصيني, ويف الوق ــسلط امل ــسبب ت ــدة ب ًضني للوح
االنفصال, وعىل الرغم من أنه مل يكن للحريري انتامء سيايس حمدد أو أهداف واضحة إال 
أن أغلب الضباط النارصيني والبعثيني قد التفوا حول قيادته يف اجلبهة التي كانت يومذاك 

وقد شعرت قيـادة اجلـيش يف دمـشق بخطـورة . فصالمنفى للضباط الرافضني حلكم االن
ً بتعيــني احلريــري ملحقــا ١/٣/١٩٦٣ًالوضــع يف اجلبهــة فأصــدر زهــر الــدين قــرارا يف 

ًعسكريا يف بغداد, وعني مكانه مسلم الصباغ قائدا للجبهـة, كـام عـني الـضابط النـارصي  ً
 مهمــة العميــد ًاللــواء راشــد القطينــي رئيــسا لــشعبة املخــابرات, وصــدرت أوامــر بإهنــاء

 . ووضعه حتت ترصف القيادة العامةالدمشقي مطيع السامن يف قيادة قوى األمن الداخيل
ودفعـت هـذه القـرارات بـالبعثيني والنـارصيني للمـسارعة بتـدبري انقـالب جديــد يف 

 .  لتبدأ بذلك حقبة جديدة من تاريخ سورية احلديث١٩٦٣ آذار  منالثامن
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   القائد والحزب العقائدي الجيش

  

)١٩٧٠-١٩٦٣(  
 

 وحتـى نـوفمرب ١٩٦٣شهدت سـورية خـالل الـسنوات الـست املمتـدة مـن مـارس 
 ة متغريات كبرية عىل الصعيدين املدين والعسكري, فقد وقعت يف هذه الفرتة ثالثـ١٩٧٠

انقالبــات وثــالث حمــاوالت انقالبيــة أخــرى, يف ظــل هيمنــة حــزب البعــث العــريب 
رتاكي, الذي تعرض النقسامات متعددة, وأصبح املـشهد الـسيايس يف سـورية أكثـر االش

كــان رصاع احلكــم ) ١٩٦٢−١٩٤٦(ًدمويــة مــن أي حقبــة مــضت; ففــي الفــرتة الــسابقة 
ًمقصورا عىل فئة قليلة من املـدنيني والعـسكريني الطمـوحني للوصـول إىل احلكـم, أمـا يف 

لتـصفيات والـرصاعات فئـات أوسـع مـن فقـد طالـت ا) ١٩٧٠−١٩٦٣(املرحلة التاليـة 
املجتمع السوري, حيث استخدمت أسلحة اجليش ومدرعاته عىل نطـاق واسـع يف املـدن 
السورية, ومل تنج مساجد دمشق ومحاة, ومتاجر محص وحلب من نريان القوات املـسلحة 

 . السورية التي أزهقت يف رصاعاهتا مئات أرواح املواطنني
قـد تبنـى البعـث سياسـة هتـدف إىل ترسـيخ حكـم احلـزب أما عىل الصعيد السيايس ف

الواحد وإلغاء مجيع األحزاب الوطنية التقليدية, وحتقيق دمج كامل بني مؤسسات احلكم 
املدين واجليش, وتم تنفيذ هذه السياسات من خالل قالب إيـديولوجي يرتكـز عـىل مبـدأ 

 .»عاملجتموقائد للدولة «, وترسيخ البعث كحزب »اجليش العقائدي«
ونتيجة هلذه املتغريات التي طرأت عىل صعيد العالقـات بـني احلكـم املـدين واجلـيش 
فقد تغريت مراكز القوى يف املشهد السيايس; فلم يعد لرئاسة اجلمهورية ورئاسة الـوزراء 
ورئاسة الربملان تلك األمهية السياسية, بل انتقل النفـوذ الفعـيل إىل األجهـزة احلزبيـة التـي 
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جملـس قيـادة الثـورة, : يات أوسـع مـن املؤسـسات الدسـتورية ومـن أمههـامتتعت بصالح
والقيادة القومية, والقيادة القطرية, واللجنة العسكرية, ورئاسة األركان, وأصبح رؤسـاء 
اجلمهورية واحلكومة والربملان جمـرد شخـصيات هامـشية يـتم تعييـنهم مـن قبـل الزعامـة 

 . املدنية والقيادة العسكرية حلزب البعث
ظهـور جيـل : كام يمكن مالحظة متغـريات أخـرى يف املـشهد الـسيايس ومـن أبرزهـا

جديــد مــن الــسياسيني والعــسكريني; فقــد غابــت األســامء الكبــرية يف احليــاة املدنيــة مــن 
ًالسياسيني الذين تويف أغلبهم يف املنفى, وظهرت جمموعة جديدة أصغر سـنا, وسـيحاول 

ًذه املرحلة اهلامة التي مل تنل حظا وافرا من البحـث هذا الفصل تلمس أبرز املتغريات يف ه ً
والتحليــل, وذلــك مــن خــالل اســتعراض االنقالبــات الرئيــسة واملحــاوالت االنقالبيــة 

 .املوازية وحتليل ظاهرة االنقسام داخل حزب البعث العريب االشرتاكي
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   ةــوالعسكري ةــاإليديولوجي الجذور

  

  )١(البعث حزب في االنقسام لظاهرة
 

كان من املفرتض أن تؤدي هيمنة حزب البعث عىل مقاليد األمـور يف سـورية خـالل 
 إىل حتقيــق نــوع مــن االســتقرار النــسبي, وذلــك نتيجــة الســتبعاد ١٩٧٠−١٩٦٣الفــرتة 

األحزاب السياسية املعارضة وتصفية الضباط غري البعثيـني داخـل اجلـيش, ولكـن الـذي 
 وقـع حـزب البعـث يف دوامـة انقـسامات ًحصل كـان عـىل العكـس مـن ذلـك متامـا, فقـد

سياسية وعسكرية كانت أكثر رضاوة من الرصاع الذي اندلع خالل الفرتة السابقة هليمنـة 
وملعرفـة أسـباب ذلـك يتعـني دراسـة ظـاهرة االنقـسام داخـل جهـاز احلـزب مـن . البعث

 : حماورها اإليديولوجية والعسكرية واالجتامعية
 
 

                                 
) اإليـديولوجي (:ًأوال; الـنمط الـسيايس:  نشأت ثالثة أنامط لتفسري ظاهرة االنقـسام داخـل حـزب البعـث)١(

 ., يف فلسفة احلزب, وظهور الرصاع بني اليمني واليسار"احلزب األقلية"ي نظر إىل املبادئ االنقالبية وفكرة الذ
الذي ركز عىل الرصاع بني جيل قديم مـن املؤسـسني وجيـل جديـد ال يعـرتف بـرشعية : ًثانيا; النمط االجتامعي

يـل األول يف القيـادة التقليديـة للحـزب, ومتثـل القيادة التقليدية وتقلص مسافة احلوار بـني الطـرفني, فتمثـل اجل
اجليل الثاين جمموعة من اليـساريني املتطـرفني يتـزعمهم يوسـف زعـني وإبـراهيم مـاخوس وبعـض العـسكريني 

املتمثـل يف هيمنـة األقليـات الطائفيـة عـىل جهـاز احلـزب : ًثالثا; النمط الطـائفي. كصالح جديد وأمحد سويداين
صفية القيادات الدرزية واإلسامعيلية, وما تبعها من تـصفيات عـىل أسـس عـشائرية بـني ومن ثم قيام العلويني بت

 .العلويني
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  البعث تاريخ االنقسامات داخل حزب 
  

 )١(يعزو بعض املحللني ظاهرة االنقـسام داخـل البعـث إىل ظـروف تأسـيس احلـزب;
فقد متثلت البدايات الفكرية حلزب البعث منذ أوائل الثالثينيات يف صورة مقاالت كتبهـا 

 أصـدر البعـث العـريب أول بيـان لـه قبـل أن يأخـذ صـفة ١٩٤١ميشيل عفلق, ثم يف سـنة 
, حــاول فيهــا عفلــق أن يقــدم نفــسه وعقائــده »اء العــريبحركــة اإلحيــ«: التأســيس باســم

: نوقد كان الهتامم البعث جماال. بيةوأهدافه إىل الرأي العام يف سورية وكافة األقطار العر
حميل سوري, وخـارجي إقليمـي يركـز عـىل القـضية الفلـسطينية وحتقيـق الوحـدة العربيـة 

 . ومقاومة االستعامر
ؤمتره األول يف مدينــة محــص, وشــكلت جلنــة  عقــد حــزب البعــث مــ١٩٤٧ويف عــام 

لوضع دستور للحزب, وكانت اللجنة تتألف من ميشيل عفلق, وصالح الـدين البيطـار, 
ووهيب الغانم, وعبد املـنعم الـرشيف, وصـدقي إسـامعيل, ومجـال األتـايس, وعبـد الـرب 

 . عيون السود
جــالل الــسيد صــالح الــدين البيطــار, و: أمــا اهليئــة التنفيذيــة فتــشكلت مــن كــل مــن
 اختـتم ١٩٤٧بريـل أ ويف الـسابع مـن )٢(.ًووهيب الغانم, وانتخب عفلق عميـدا للحـزب

حزب البعث أعامله واعترب ذلك اليوم تأسيس احلـزب الـذي تكـون مـن أربـع جمموعـات 

                                 
التحليل االجتامعي ) ١٩٩٣(عز الدين دياب : لتحليل ظاهرة االنقسام يف حزب البعث يمكن مراجعة )١(

تبة مدبويل, القاهرة, , مكًلظاهرة االنقسام السيايس يف الوطن العريب, حزب البعث العريب االشرتاكي نموذجا
, حوار صقر أبو فخر, املؤسسة العربية سورية وحطام املراكب املبعثرة, )٢٠٠٥(نبيل الشويري : وكذلك

  .للدراسات والنرش, بريوت

  .٢٢٠−٢١٧ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٣(عز الدين دياب   )٢(
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خمتلفة, مما انعكس بصورة واضـحة عـىل بنيـة احلـزب يف سـتينيات القـرن العـرشين, ففـي 
 نبيـل الـشويري بـأن احلـزب كـان يف األصـل أربعـة يـرىحلـزب حتليل له عن تكوين بنية ا

ــة منهــا حتمــل اســم البعــث وقــد انــدجمت خــالل الفــرتة  , ١٩٤٧−١٩٤٤أحــزاب; ثالث
 :١٩٥٢واحلزب الرابع هو حزب احلوراين الذي اندمج مع البعث يف نوفمرب 

إذن احلزب يف األساس أربع كتل ولكل كتلة نكهـة خاصـة وهلـا «
ًخرى, فمنها من كان يعترب نفسه يـساريا والـبعض اجتاه خيتلف عن األ

ًيعترب نفسه يمينيا, ومنها من يغلـب القوميـة عـىل االشـرتاكية وال جيـد 
غـــضاضة يف التعامـــل مـــع الربجـــوازي, بيـــنام يكـــن اآلخـــر العـــداء 
ًللربجوازية, فضال عن أن البعض كان يـرص عـىل علامنيـة الدولـة بيـنام 

إذن . وري مسايرة التيار اإلسـالمييعتقد البعض اآلخر بأن من الرض
مل يكن هناك حزب متامسك منذ البداية أي مؤسـسة سياسـية بـل كـان 

ميــشيل عفلــق الــذي كــان يعتمــد عــىل : هنــاك جتمــع ألربعــة أحــزاب
البيطار بالدرجة األوىل, وجالل السيد ذو الفكر التطوري ال الثوري, 

ًوهو قومي أوال وأخريا ويرغـب يف الوحـدة والتعـاون  مـع الرأسـاملية ً
ومع العراق ومع نوري السعيد, وهناك مجاعة وهيب الغانم اليسارية, 

  )١(.»ثم أكرم احلوراين وحزبه وأنصاره

                                 
ألربـع التـي تـألف منهـا , و يمكن تفصيل املجموعات ا١١١. , مصدر سابق, ص)٢٠٠٥( نبيل الشويري )١(

جمموعة عفلق التي تتألف من عبد اهللا عبد الدايم وشاكر مصطفى وبديع الكسم : حزب البعث عىل النحو التايل
جمموعـة جـالل الـسيد التـي تتـألف مـن عبـد الكـريم . وأليس قندلفت وأسـعد األسـطواين ومنـصور األطـرش
جمموعـة . ود وكـاع, دهـام الدنـدل وسـليامن األسـعدالفرحان, عبد اخلالق النقشبندي, شـامل الـسامرائي, حممـ
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واحلقيقة هي أن جمموعات البعـث مل تكـن متجانـسة فـيام بينهـا, فقـد كانـت جمموعـة 
 األرسوزي ترى بأن املؤسس احلقيقي للبعث هو زكي األرسوزي نفسه والذي نـشط مـع

ً وشكال حزبا اسمه البعث, ومن ناحية أخرى ١٩٤٧−١٩٤٢وهيب الغانم خالل الفرتة 
فقد كان احلوراين شديد االنتقاد ألداء البعثيني خالل الفرتة التي اندمج حزبه االشـرتاكي 

, وقد دأب عىل تسمية جمموعـة عفلـق والبيطـار باألفنديـة ألهنـم )١٩٦٢−١٩٥٢(معهم 
 ومعلمني ومل يكن بينهم عامل أو ًاًاألخرى, بل كانوا مجيعا طالبليسوا مثل الفئات البعثية 

 . فالح أو صاحب مهنة شعبية
ًونظــرا لــضعف بنيــة احلــزب يف مرحلــة التأســيس فــإن أداءه الــسيايس خــالل الفــرتة 

ً, كان ضعيفا ومتذبذبا, فقد حتمس قادة احلزب النقالب١٩٥٨−١٩٤٦  حـسني الـزعيم ً
ًميشيل عفلق وكتب خطابـا يـتخىل فيـه عـن العمـل الـسيايس , فاعتقل هيامجونهثم رشعوا 

ويعتذر عن أخطاء حزبه, وانتقد عىل ذلك بشدة من قبـل القيـادات البعثيـة األخـرى فـيام 
ًبعــد, ثــم أظهــر أقطــاب البعــث محاســا ممــاثال النقــالب احلنــاوي ومتثــل ذلــك احلــامس يف  ً

وعنـدما . ً وزيـرا للرتبيـةمشاركة عفلق يف احلكومة التي تشكلت عقب االنقـالب بـصفته
ً أبـدى البعثيـون اسـتعدادا للتعـاون مـع ١٩٤٩قام الشيـشكيل بانقالبـه األول يف ديـسمرب 

نظامه االنقاليب واستمر ذلك التعـاون إىل أن وقـع اخلـالف مـرة أخـرى بـني قـادة البعـث 
 . وبني الشيشكيل إثر حله لألحزاب السياسية يف سورية

                                                                                     
وجمموعـة أكـرم . األرسوزي التي تتألف من فايز إسامعيل وصـدقي إسـامعيل ووهيـب الغـانم وسـامي اجلنـدي

وقد نفى جالل السيد أن يكون لألرسوزي أي دور يف تأسيس حزب البعث أو املشاركة يف املباحثات . احلوراين
التي أدت إىل التأسيس, ولكن بعض املتأثرين بمنهج األرسوزي انضموا إىل احلـزب بني عفلق والبيطار والسيد 

 .املصدر السابق. لدى تأسيسه
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كانت هي املرحلـة الفاصـلة ) ١٩٦١−١٩٥٨(ومرص ولكن فرتة الوحدة بني سورية 
يف تــاريخ احلــزب, فبــالرغم مــن تركيــز إيديولوجيــة البعــث عــىل أســاس حتقيــق الوحــدة 
العربية, إال أنه رسعان ما تبني بأن حتديات الوحدة كانت أكرب من قدرة املنظرين البعثيـني 

د النـارص واسـتقالوا عىل التزامن معها, فأعلن حل احلزب ثم اختلف قادته مـع مجـال عبـ
 :مما أدى إىل وقوع انشقاقات عديدة من أمهها. بصورة مجاعية من حكومة الوحدة

الــذي احتــل املوقــع األول يف تنظــيم حــزب البعــث :  انــشقاق عبــد اهللا الــرياموي−١
العريب االشـرتاكي يف األردن, واسـتمر عـىل هـذا املنـوال حتـى انـشقاقه عـن البعـث سـنة 

ف البعث مع مجال عبد النارص, نتج عن ذلك إبعاد الرياموي عـن , وذلك إثر خال١٩٦٠
 .احلزب يف املؤمتر القومي الثالث

الذي كان أول أمني عام قطري للقيادة القطرية يف العراق, :  انشقاق فؤاد الركايب−٢
وانقسم عن البعث عقب اغتيال عبـد الكـريم قاسـم إثـر اخلـالف الـذي نـشأ بـني البعـث 

 . أدى إىل طرد الركايب عن احلزب يف املؤمتر القومي الرابعوعبد النارص, مما
وكان قـد انـدمج البعـث والعـريب االشـرتاكي يف نـوفمرب :  انشقاق أكرم احلوراين−٣
, وعنــدما قامــت الوحــدة تــوىل أكــرم احلــوراين منــصب نائــب رئــيس اجلمهوريــة ١٩٥٢

الـوزراء البعثيـني يف املتحدة ولكنه اختلف مـع عبـد النـارص وقـدم اسـتقالته مـع جمموعـة 
وبعــد فــرتة . حكومــة الوحــدة, وأخــذوا يــدعمون مطالــب القــوى الــسياسية باالنفــصال

وجيزة من توقيع وثيقة االنفصال, بدأ احلزب بمراجعة نفسه واملطالبة باستعادة الوحـدة, 
فقام صالح البيطار بنقد نفسه يف عدة مقـاالت, بخـالف أكـرم احلـوراين الـذي اسـتمر يف 

 يونيـو ٢٢ عبد النارص, ممـا دفـع قيـادة البعـث إىل فـصل احلـوراين وجمموعتـه يف نقد مجال
, وكان هذا االنقسام مـن أكثـر االنقـسامات خطـورة عـىل بنيـة احلـزب التنظيميـة, ١٩٦٢
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 ومل تفلــح مجيــع )١(.ألهنــا مثلــت فــض الــرشاكة بــني البعــث العــريب والعــريب االشــرتاكي
تعاونـه مـع االنفـصاليني, حيـث رشع يف إعـادة الوساطات يف ثني احلوراين عـن موقفـه و

ًعـث مـتهام إيـاه بأنـه , وشن محلة سياسية ضد حـزب الب»العريب االشرتاكي«تشكيل حزبه 
 وأخذ احلـوراين معـه يف هـذه املعركـة جـل قواعـد البعـث يف محـاة ,عبد النارصل باع نفسه 

 . والقلمون وجبل العرب ومنطقة حلب وحوران والالذقية
, وأخذت معهـا »حركة الوحدويني االشرتاكيني«فئة أطلقت عىل نفسها  انشقاق −٤

نخبـة مـن املثقفـني البعثيـني, وكانـت تعيـب عـىل احلـزب أن يكـون رئيـسه صـالح الــدين 
البيطار الذي وقع وثيقة االنفصال, وقد سامهت احلالـة االنقـسامية التـي مثلهـا احلـوراين 

ني املثقفــني الــذين ينتمــون إىل اجليــل داخــل البعــث يف إخــراج عــدة جمموعــات مــن البعثيــ
األصويل الذي تشكلت طالئعه يف أواخر عقد األربعينيات وبداية اخلمسينيات وانضمت 
هذه اجلموع إىل الوحدويني االشرتاكيني أو إىل مجاعة االحتاد االشرتاكي التي تكونت منذ 

لق علـيهم اسـم انشقاق الرياموي والركايب, ومنهم من استنكف عن العمل السيايس وأط
  )٢(.»القاعدين«

واستمرت االنقسامات بعد ذلك يف حزب البعث حيث نـشأ تكتـل انقـسامي بقيـادة 
 نسبة إىل نزعتهم القطرية وموقفهم املتشنج مـن مجـال "بالقطريني"رياض املالكي وسموا 

  )٣(.١٩٦٣عبد النارص, ومن قيادة البعث خالل حمادثات الوحدة يف أبريل سنة 

                                 
 إىل ٢٠٠٥, التي حتولت سـنة "االشرتاكيني العرب" شكل احلوراين عقب انفصاله عن حزب البعث حركة )١(
 ."حزب العهد"
  .٤٢٠−٤١٩ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٣(عز الدين دياب   )٢(

يف هذه األثناء كان حزب البعث يف العراق يمر بمرحلة مشاهبة من االنقسامات بني جمموعة عيل صالح  )٣(
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٣٥٣ 

 انقسم احلزب عىل نفسه لدى وصوله إىل السلطة حيث نـشأت خالفـات ورسعان ما
 :جديدة داخل البعث بني قيادتني

التي هيمنت يف املرحلة األوىل بقيادة ميشيل عفلق وصـالح البيطـار, : القيادة القومية
وكان هلا نفوذ كبري, وبدأت هذه املجموعة تضعف كلام هـيمن العـسكريون بـصورة أكـرب 

 .ب واحلكمعىل زمام احلز
تــشكلت مــن اجليــل الثــاين مــن البعثيــني وعــىل رأســهم نــور الــدين : القيــادة القطريــة

األتايس, ويوسف زعني وإبراهيم ماخوس, وكـانوا معارضـني لزعامـة عفلـق والبيطـار, 
ًوقد التفوا مجيعا حول صالح جديد, خاصة بعد أن احتدم الرصاع يف احلزب بـني اليمـني 

 .واليسار
ب املــدنيون األعــضاء العــسكريني يف هــذه الــرصاعات فاســتعانت وجــر زعــامء احلــز

واستعانت . القيادة القومية بمحمد عمران وأمني احلافظ وحسني ملحم ومصطفى احلاج
القيادة القطرية بـصالح جديـد وعبـد الكـريم اجلنـدي وأمحـد املـري وحـافظ أسـد وسـليم 

 . زبحاطوم ومحد عبيد, ومجيعهم من أعضاء اللجنة العسكرية للح
ورسعان ما أحكمت القيادة القطرية سيطرهتا عىل احلكم يف سورية فاضـطرت قيـادة 
احلزب التقليدية للمغادرة حيث انتقـل صـالح الـدين البيطـار وأكـرم احلـوراين ومنـصور 

, بيــنام اختــار ميــشيل عفلــق اإلقامــة يف الربازيــل لفــرتة ١٩٦٤األطــرش إىل بــريوت عــام 
صالح الدين البيطار استقالته مـن احلـزب ألنـه يريـد  أعلن ١٠/١١/١٩٦٧ويف . مؤقتة

                                                                                     
جناح : السعدي الذي استنفر احلرس القومي املشكل من احلزبيني املسلحني, وجمموعة حازم جواد الذي سمي

 نوفمرب ١٨م عارف يف انقالبه يف القيادة القومية واستنفر اجلهاز احلزيب العسكري, وحسم األمر عبد السال
  .٢٥٧. املصدر السابق, ص. ١٩٦٣
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 )١(.أن يعمل وحده يف السياسة
 : أما ميشيل عفلق فقد رصح لدى حديثه عن حزب البعث يف سورية بأنه

 )٢(.»يشك بأن هذا احلزب حزبه وأن هذه املبادئ هي مبادئه«
 :وتساءل بمرارة

االنتامء كيف يمكن أن يقوم يف بلدين متصلني نظامني يقـوالن بـ«
إىل حركـــة ثوريـــة واحـــدة هـــي حـــزب البعـــث العـــريب االشـــرتاكي 
ــة  ــىل مواجه ــة ع ــة والثانوي ــضات الفرعي ــب التناق ــستمران يف تغلي وي
العدو, تلك التناقضات التي ال جيـوز أن توضـع يف مـستوى األخطـاء 

فالواضـح واألكيـد بعـد هـذه التجـارب الطويلـة . املهددة ملصري األمة
لتفرقة والتجزئة والتنـاحر هـي األصـل واألسـاس, املتكررة أن إرادة ا

وأن التربيـــرات العقائديـــة والـــسياسية تـــأيت لتـــسرتيح وتغلـــق هـــذه 
 )٣(.»اإلرادة

 

  اجلذور اإليديولوجية لظاهرة االنقسام
  

ــذ اللحظــة األوىل  ــي اعــرتت احلــزب من ــوي الت ــسام الفئ باإلضــافة إىل ظــاهرة االنق
اته كانت حتمل يف طياهتـا بـذور االنقـسام, وكـان  فإن إيديولوجية البعث ونظري,لتأسيسه

                                 
, واسـتمر البيطـار يف نقـده لـسياسة ١٩٦٦ جرت حماولة فاشلة الغتيال صالح الدين البيطـار يف لبنـان عـام )١(

 .٢١/٧/١٩٨٠احلزب حتى اغتيل يف 
  .٤٥١. , مصدر سابق, ص)١٩٩٣(عز الدين دياب   )٢(

  .مقال نداء املسؤولية. , دار الطليعة, بريوتنقطة البداية ,)١٩٧٠(ميشيل عفلق   )٣(
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مليشيل عفلق الدور الرئيس يف وضع أصول الفكر االنقسامي يف األربعينيـات مـن القـرن 
ــدأي  ــن خــالل مب ــك م ــل عــىل ذل ــن التمثي ــرشين, ويمك ــة«الع ــرة »احلــزب األقلي  وفك

حيملهـا احلـزب  كنموذجني من نامذج تعزيز االنقسامية التـي كـان »االشرتاكية االنقالبية«
 : يف إيديولوجيته

   االشرتاكية االنقالبية−أ
كانت مبادئ البعث حتمل يف جذورها اإليديولوجيـة بـذور الفكـر االنقـاليب, حيـث 
رأى منظرو احلزب رضورة حتقيق التغيري يف املجتمع من خـالل إحـداث انقـالب كامـل, 

 بأنـه ال بـد مـن حتقيـق ًفقد شن عفلق هجوما عـىل األوضـاع االجتامعيـة يف سـورية ورأى
 :ًانقالب فعيل لتصحيح األوضاع, قائال

ــة « ــني االنقالبي ــة ب ــا العالق ــد بين ــة, وق ــة انقالبي ــا عربي إن حركتن
والصفة القومية وقلنا إن انقالبيتنا تنبـع مـن صـلتنا القوميـة وشـعورنا 
بفقر الواقع وقساوته ورضورة تبديله والقيام بانقالب يرجع إىل األمة 

 )١(.»ظهر كفاءهتا احلقيقية وروحها وأخالقهاحقيقتها وي
ويتحمل عفلق مسؤولية هذه الفكرة التي أطاحت به فيام بعد, حيـث إن احلـزب جلـأ 
إىل االنقالبية ليس يف التعامل مع املجتمع فحسب, بل جلأ إليه كوسـيلة حلـسم اخلالفـات 

ًيـة وعنفـا مـن احلزبية الداخليـة, حيـث كانـت انقالبـات البعثيـني ضـد بعـضهم أكثـر دمو
سابقتها, وال بد من التقرير بأن املسؤولية األساسية يف ذلك تقع عىل عاتق منظري احلزب 
وعىل رأسهم عفلق الذي دأب عىل شن حرب مصطلحات ربام مل يـدرك عواقبهـا إال بعـد 

                                 
 .٦٢. , دار الطليعة, بريوت, صيف سبيل البعث, )١٩٧٠( ميشيل عفلق )١(
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أن وصل حزبه إىل السلطة عىل ظهور الدبابات, فقد قام فكر البعـث بتقـسيم املجتمـع إىل 
ثم مناصبة بعضها العداء باعتبارها العدو الذي جيب تصفيته واالنقالب عليـه فئات ومن 

وتغيريه, وكانت مجوع احلزبيني متحمسة لتطبيق ذلك فـور توليهـا مقاليـد الـسلطة, ومـن 
ذلــك وصــف التجــار ومــالك األرايض باإلقطــاعيني, ورجــال الــدين والعلــامء والفئــات 

حـني بالكـادحني, ثـم انتقـل الوبـاء إىل جهـاز املحافظة بالرجعيني, ووصف العامل والفال
ــني  ــسه يف رصاع ب ــستعجلني«احلــزب نف ــدين« و»امل ــني« و»القاع ــساريني« و»اليميني  »الي

, وغريها من املصطلحات التي كانـت االنقالبيـة هـي الوسـيلة »القوميني« و»القطريني«و
 .األمثل ملعاجلتها, وفق فكر األستاذ عفلق

 السلطة نشأت إشكالية لدى البعثيني حول حتديـد كيفيـة ففي املرحلة األوىل من تويل
التعامل مع املجتمع, وتبني الطريقة األمثـل لتحقيـق االشـرتاكية احلقـة, فكـان هنـاك مـن 
يــرى رضورة التــدرج يف التحويــل االشــرتاكي للمجتمــع, بيــنام كــان املتحمــسون يــرون 

رهتم عـىل أدوات الـسلطة رضورة حتقيق التغيري بصورة فورية وشاملة مستفيدين من سيط
وأجهزة احلكم, وعنـدما بـدأت عمليـة التحويـل انقـسم احلـزب عـىل نفـسه بعـد أن أدت 

قطـاب تبعات التأميم واإلصالح الزراعي إىل كوارث اقتصادية واجتامعيـة كبـرية, فلجـأ أ
 كجزء من املامرسة احلزبية التي قام عفلق بوضـع أسـسها, ًبعضااحلكم إىل تصفية بعضهم 

 : رف اشرتاكية البعث عىل أهناحيث ع
ــون « ــن إال أن يك ــث ال يمك ــة وإن البع ــة علمي ــرتاكية انقالبي اش

ًاشرتاكيا انقالبيا ً«.)١(  
                                 

, نــضال البعــث: ميــشيل عفلــق يف كتابــه: ًنقــال عــن. ٢٨٤مــصدر ســابق, ص ) ١٩٩٣( عــز الــدين ديــاب )١(
١٩٨−٤/١٧٨. 
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ًواســتنادا عــىل ذلــك فقــد شــنت املنطلقــات النظريــة للحــزب هجومــا عــىل العنــارص  ً
ا اليمينية التي تدعو إىل التعاون بني الطبقـات, وقـد كانـت هـذه اهلجمـة تـضمر يف داخلهـ

التوجه إىل سياسة تصفية املنافسني, ولذلك فقد كان البعـث ينـزع إىل تـصفية املنافـسني يف 
 : معركة شاملة شنها عفلق بقوله

إذن فنحن ال نحارب األوضاع الراهنة ألهنا فاسدة فحسب, بل «
نحارهبا ألننا مضطرون إىل أن نحارب, ألنه ال بد لنا من أن نحـارب, 

 نفسها بقايا القوى الـصادقة واالجتامعيـة ال بد لألمة أن تستكشف يف
ًالزائفة الفاسدة, ال ملجرد إزالتها, بل أيضا لكـي تعـود لألمـة وحـدهتا 
يف هذا النضال, فاألمة أنكرت ذاهتا نتيجة الـضغوط الطويلـة ونتيجـة 
التشويه الطارئ عليها حتى مل تعد ذاهتا, فاالنقالب هـو وحـده الـذي 

 )١(.»يديكون الشخصية العربية من جد
ولذلك فقد أكد عفلـق عـىل جمموعـة مـن األسـس التـي ترسـخ الـروح االنقالبيـة يف 
نفوس أتباعه, حيث كان يستشف أمهية االنقالب يف احلياة العربية, ويف بناء وحدهتا, ويف 
إعادة بناء اجليـل العـريب اجلديـد, ولتحقيـق ذلـك فإنـه ال بـد أن يتـوفر لـدى املنتـسبني إىل 

 :  الرشوط, ومن أمههااحلزب جمموعة من
: بنــاء االجتامعــي العــريب يف بعديــه جتــسيد الــروح االنقالبيــة يف ســائر مــستويات ال−

 .القومي والوطني
ً أن تكون احلركة االنقالبية قادرة دائام وأبدا عىل إنتاج األدوات االنقالبية وخاصـة − ً

                                 
  .١٨ص . , دار الطليعة, بريوتلواحدمعركة املصري ا, )١٩٦٣(ميشيل عفلق   )١(
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  )١(.اف قد يعلق بهاإلنساين منها, وأن جتعله موضوع نقدها لتخلصه من كل عور أو انحر
وال شك بأن الكوادر احلزبية كانت وفية ملبادئها إىل درجـة أهنـا اضـطرت لالنقـالب 
عىل منظرها عفلق لتصحيح مسرية احلزب, خاصة وأنه هو الـذي رسـخ يف نفوسـهم بـأن 

 !تصحيح احلركة يف الفكر البعثي ال يتحقق إال عن طريق االنقالب
   احلزب األقلية−ب

لبعث يطرح نفسه يف املعرتك السيايس كحزب شعبي يطمح للوصـول مل يكن حزب ا
إىل أغلبية أصوات الشعب, بل كان يعول عىل كسب أقلية فاعلة تتمكن من إحداث تغيري 

ولذلك فقـد رأى ميـشيل عفلـق بأنـه البـد أن تكـون قيـادة احلـزب بيـد . يف واقع املجتمع
بادئ حق الوعي, ولـو أهنـا كانـت قـادرة أقلية, إذ لو أن األكثرية كانت قادرة عىل وعي امل

عىل تنظيم حقوقها حق التنظيم, ولو أهنا كانت تسري من نفسها يف طريـق النـضال اجلـدي 
لتبديل األوضاع, إذن ملا كانت املرحلـة االنقالبيـة ومـا كانـت األمـة بحاجـة النقـالب يف 

  )٢(.حياهتا وأوضاعها للنهوض
 : ويف ذلك يقول عفلق

ة االنقـالب يف حيـاة األمـة هـي املرحلـة التـي تعلمون أن مرحلـ«
ــا  ــف األوضــاع فيه ــىل خمتل ــرأ ع ــد ط ــشويه واالنحــراف ق ــون الت يك
ليجعالهــا متناقــضة مــع مــصلحة الــشعب, متعارضــة مــع التقــدم 
والنهضة واالنبعاث القوي, فمن خصائص املرحلة االنقالبية إذن أن 

                                 
  .٥٩−٥٨ص . , دار الطليعة, لبنان بريوت, صيف سبيل البعث, )١٩٧٠(ميشيل عفلق   )١(

  .٢٣٠مصدر سابق, ص ) ١٩٩٣(عز الدين دياب   )٢(
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 الــشعب تكــون قيــادة احلركــة االنقالبيــة بيــد أقليــة تــرتجم حاجــات
 )١(.»العميقة

واحلقيقة هي أن فكرة احلزب األقلية مل تكن وليدة أفكار عفلق وإبداعه الفكـري بـل 
كانت متثل تأثر منظر البعث بتعديالت لينني عىل الفكر املاركـيس الـذي تـأثر بـه عفلـق يف 

وتتضمن فكرة احلزب األقليـة عنـارص خطـرية ظهـرت آثارهـا يف . مطلع حياته السياسية
 . وصول احلزب إىل السلطة, ومن ذلك موقف العداء من األغلبيةمرحلة

والسؤال الذي ال بد من طرحه عن أي أقلية كـان يـتكلم منظـر البعـث? لقـد كانـت 
النتيجة احلتمية هي ذيوع فكر ينص عىل أن األقليـات الطائفيـة تعرضـت لالضـطهاد مـن 

يات الثوريون محـالت عنيفـة قبل األغلبية السنية يف املجتمع ولذلك فقد شن ضباط األقل
ة والطبقـة املثقفـة يض والعلامء ورجـال الـدين والـسياسوواسعة ضد التجار ومالك األرا

مــن املجتمــع مــن أســاتذة اجلامعــات واملعاهــد وغــريهم, ووجــد عفلــق ومنظــرو البعــث 
إشكالية كبرية يف التخفيف من غلواء املوتورين مـن العـسكريني حـول تفـسريهم لطبيعـة 

ذي يقوم به احلـزب األقليـة, فقـد أكـد دريـسديل عـىل أن الـذين قـاموا بـانقالب الدور ال
 وما بعده من انقالبات مل يكونوا فقط يطمحون إىل حكـم سـورية فحـسب ١٩٦٣مارس 

بل كانوا يسعون إىل إحداث تغيري اجتامعي واقتصادي شامل يف املجتمع, فمنظرو البعث 
 كامل للمجتمع من خالل أقلية حزبية, فـأدى كانوا يقدمون إيديولوجية هتدف إىل حتويل

ذلك إىل وقوع خالفات وانقسامات بني من يرون الترسيع من وترية التحول االشرتاكي, 
ــدرجيي ــري الت ــرتوي والتعقــل والتغي ــرون ال ــة . وبــني مــن ي وكانــت النتيجــة هــي أن الفئ

                                 
  .١٨. , دار الطليعة, بريوت, صمعركة املصري الواحد, )١٩٦٣(ميشيل عفلق   )١(
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ضغينة ضـد  هي التي تولت زمام األمور, وكانت تـدفعها مـشاعر احلقـد والـ»املستعجلة«
أغلبية املجتمع مما نتج عنه حالة االنقسام املجتمعي من جهة, وحالة االنقسام احلزيب مـن 

 )١(.جهة أخرى
ــة عــىل البعــثوأدت فكــرة احلــزب األ ــائج كارثي ــة إىل نت ــه أصــوله ,قلي  حيــث أفقدت

التنظيمية واإليديولوجية يف مرحلة تويل السلطة, فظهر تنـاقض كبـري بـني ترسـيخ البعـث 
ً أقليــة, وبــني قيــام احلــزب يف مرحلــة تــويل الــسلطة برتســيخ نفــسه قائــدا للدولــة كحــزب

واملجتمع, مما دفع قيادتـه إىل تنـسيب كـادر كبـري مـن األعـضاء العـاملني واألنـصار لكـي 
يعملوا يف سـائر القطاعـات االجتامعيـة واالقتـصادية والـسياسية هبـدف حتقيـق التحويـل 

 .البعثي للمجتمع
ب إىل الـسلطة كـان يمثـل حـزب أقليـة حمـدود مـن حيـث العـدد وعندما وصل احلـز

والتعاطف الشعبي, فلجأ البعث إىل سياسة التنسيب العشوائي وغـري املـنظم لزيـادة عـدد 
كوادره بحيث فقد فكره وأصوله وقواعده ناهيك عـام تعـرض لـه مـن انـشقاقات أفقدتـه 

 .التي تسعى إىل التغيري الثوريعنارصه التنظريية واستبدلتها بعنارص تنتمي إىل األقليات 
وكان من الواضح لدى ضباط األقليات بأنـه يـستحيل اسـتمرارهم يف احلكـم عقـب 
االنقــالب دون إحــداث تغيــري جــذري يف البنيــة االقتــصادية بحيــث يــتم إضــعاف الــدور 
االقتــصادي والتجــاري لــسكان املــدن ومــالك األرايض, واســتبداهلم بطبقــة جديــدة مــن 

ك فقد جلأوا إىل سياسة تأميم واسـعة أحـدثت هـزة كبـرية يف عمـق البنيـة ولذل. األقليات

                                 
(1) Drysdale, A. (1982) 'The Syrian Armed Forces in National Politics: The 

Role  of  the  Geographic  and Ethnic Periphry', in Kolkowicz and Korbonski, 
 

edits (1982) Soldiers Peasants and Bureaucrats. London. p. 67. 
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 .االقتصادية السورية وتزامن ذلك مع تشجيع اهلجرة من الريف إىل املدينة
, حـاز ١٩٤٩ولنرى مدى انطبـاق نظريـة عفلـق عـىل أرض الواقـع; ففـي انتخابـات 

 ١١٤س الـشعب مـن حزب البعث عىل مقعد واحد يف الفرتة التـي كـان يتكـون فيهـا جملـ
 .ًامقعد

  )١(. باملائة من مقاعد املجلس١٤ حصل البعثيون عىل ١٩٥٤ويف انتخابات سنة 
ً مل حيقــق البعثيــون نجاحــا أكــرب مــن االنتخابــات الــسابقة ١٩٦٢ويف انتخابــات ســنة 

  )٢(. باملائة من املقاعد١٤حيث حصلوا مرة أخرى عىل نسبة 
أقليـة يـستحيل أن تـصل إىل احلكـم بالطريقـة ًوبدا واضحا للعيان بأن احلـزب يمثـل 

االنتخابية الديمقراطية, ولذلك فقد كـان تعويـل قيادتـه عـىل الـشق العـسكري أكـرب مـن 
 .اعتامدهم عىل أدائهم السيايس

أما من حيث تعداد أعضاء احلزب, فلم تكن الصورة أفضل ممـا هـي عليـه مـن نـسبة 
مل يكــن  ١٩٥٢أن عــدد البعثيــني ســنة نــدي بــمقاعــده يف الربملــان , حيــث ذكــر ســامي اجل

 وذلـك بعـد االنـدماج مـع ١٩٥٤ عضو يف سنة ٢٥٠٠ عضو, ثم ارتفع إىل ٥٠٠يتجاوز 
 )٣(.احلزب العريب االشرتاكي

                                 
(1) Be'eri, E. (1970) Army Officers in Arab Politics and Society. London 

and New York, p. 132. 
(2) Ibid. pp. 145. 

خيتلف حنا بطاطو مع تقديرات اجلندي, حيث يشري إىل أن تعداد أعضاء حزب البعث كان يقدر بحوايل   )٣(
 عضو, ويؤكد نبيل الشويري بأن هذه األعداد جاءت من قاعدة احلزب االشرتاكي ألكرم احلوراين ٤٥٠٠

  .٢٧٣−٢٧٢ص ., مصدر سابق, ص)٢٠٠٥(الشويري . ت حمدودة للغايةوليس من قاعدة البعث التي كان
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وقد تعرض احلزب لرضبة قوية يف كيانه التنظيمي لدى اختاذ القيادة قرار حل احلزب 
ً, حيث فقد جزءا مهام من كوادره خالل فرتة ١٩٥٨سنة  الوحدة, ومل يتمكن من استعادة ً

, حيـث ١٩٦٣بنيته احلزبية إال بعد توليه السلطة يف املرحلة التي أعقبـت انقـالب مـارس 
 ٤٠٠ مـارس كـان أقـل مـن ٨يؤكد الشويري أن عدد أعضاء حزب البعث عشية انقالب 

 . عضو
وقد أكـد هـذه احلقيقـة حممـد عمـران يف حـوار مـع إبـراهيم مـاخوس خـالل اجـتامع 

 مـارس ٨ أعـضاء حـزب البعـث صـبيحة  عـدد, حيث ذكـر بـأن١٩٦٥ط قطنا عام لضبا
  )١(.ً عضوا٤٣٥ مل يكن يتجاوز ١٩٦٣

 ١٩٦٣ويؤكد دريسديل بأن عدد املنتـسبني إىل حـزب البعـث لـدى انقـالب مـارس 
 . عضو٥٠٠كان أقل من 

وأكد بيان لقيادة احلزب بأن عدد املنتسبني للحزب قد تضاعف مخـس مـرات خـالل 
 فعىل سبيل املثال ال احلرص كان عدد احلـزبيني )٢(. العام وذلك عقب نجاح االنقالبنفس

 ال يزيـد عـن −مدينة وريف−يف حمافظة محاة ) أعضاء وأعضاء متدربني وأنصار(املنظمني 
, ولكــن يف صــيف تلــك الــسنة, وقبيــل االنتخابــات ١٩٦٣ًواحــد ومخــسني عــضوا ســنة 

ؤمتر القطــري قفــزت هــذه األعــداد إىل حــوايل ألــف ًاحلزبيــة التــي جــرت متهيــدا لعقــد املــ
                                 

ًيبدو أن التجربة البعثية العراقية ال ختتلف كثريا عن التجربة السورية; حيث يؤكد منيف الرزاز يف كتابه   )١(
ويؤكد حنا .  عضو عامل٨٠٠ مل يكن يتجاوز ١٩٦٣ فرباير ٨ بأن عدد البعثيني يف العراق عشية انقالب التجربة املرة

  .٢٧٥املصدر السابق, ص . ًا عضو٨٣٠بطاطو بأن عدد األعضاء العاملني يف احلزب يف العراق مل يكن يتجاوز 

(2) Drysdale, A. (1982) 'The Syrian Armed Forces in National Politics: The 

Role  of  the  Geographic  and Ethnic Periphry', in Kolkowicz and Korbonski,   
 

edits (1982) Soldiers Peasants and Bureaucrats. London. pp. 51-76.  
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ــة عــرشات املــرات حتــى  ومخــسامئة عــضو عامــل, ثــم توســعت قاعــدة احلــزب التنظيمي
أصبحت الفئات التي كانت منظمة قبل استالم احلكم قلة أمـام القوافـل احلزبيـة اجلديـدة 

  )١(.إىل احلد الذي أصبح فيه القرار االنتخايب السيايس ملكها
لتنسيب غري املنظم يف صـفوف احلـزب خـالل الفـرتة التـي أعقبـت انقـالب ونتيجة ل

 فقد ظهرت حالة مـن االنقـسامية, حيـث تـسلل إىل قيـادة البعـث جمموعـة ١٩٦٣مارس 
ًجديدة معارضة للقيادة التقليدية, ومحلت معها نظرة أكثر تشددا حول سبل حتقيق التغيري 

من األقليـات الطائفيـة مـن تالميـذ زكـي يف املجتمع السوري, وكان أغلب هذه العنارص 
األرسوزي ووهيب الغانم وغريهم من العلويني, الذين ارتكزوا عـىل قواعـد جديـدة تـم 
تنسيبها للحزب خالل مرحلة ما بعد االنقالب, فحصدوا يف االنتخابات مجيـع املناصـب 

 .القيادية ومتكنوا من استبعاد القيادة التقليدية
ث كان منـذ بدايتـه يـستقطب أبنـاء األقليـات, ونافـسه يف واحلقيقة هي أن حزب البع

ذلك احلزب الشيوعي الذي استقطب فقـراء الريـف, وبيـنام متكـن احلـزب الـشيوعي مـن 
استقطاب عدد كبري مـن النـصارى, اسـتطاع البعـث أن يـستقطب الكثـري مـن أبنـاء جبـل 

ًالدروز وجبل األنصارية, حيث وجد فكر البعث حمضنا دافئا لنظريات ه فـربز مـن منظـري ً
احلزب شبيل العيسمي ومنصور األطرش, كام استقطب احلزب العريب االشرتاكي بزعامة 
ًاحلوراين عددا من أبناء جبل العرب وعىل رأسهم شـحادة حوشـان ونـواف هـامر وواكـد 

 )٢(.عامر وطرودي عامر وأسعد حرب, وحسني عبد الدين وصياح أبو عسيل

                                 
  .٣٠٩−٣٠٨ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٣(عز الدين دياب   )١(

 . ١/٦٦٧, مصدر سابق, )٢٠٠٠( احلوراين )٢(
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ستطاع بعض املنظرين النـصرييني وعـىل رأسـهم زكـي سكندرون فقد اأما يف لواء اإل
األرسوزي, ووهيب الغانم, وسليامن العيسى, وصدقي إسامعيل تأسـيس حـزب البعـث 

ً, وحقق هؤالء استقطابا واسعا يف جبل األنصارية١٩٤٧العريب سنة  ً.)١(  
ليديـة ويف هذه األثناء كانت القاعدة السياسية لألغلبية السنية تتمثل يف األحزاب التق

مثــل حــزب الــشعب واحلــزب الــوطني وكــذلك اإلخــوان املــسلمون, وعنــدما بــدأ نفــوذ 
األحزاب التقليديـة يف االنحـسار بـدأت األغلبيـة الـسنية تفقـد نفوذهـا الـسيايس لـصالح 
ًاألحــزاب التقدميــة التــي انتــرشت يف صــفوف األقليــات, باعتبارهــا أحزابــا علامنيــة كــان 

 البعــث هــو املنفــذ الــسيايس األبــرز لألقليــات التــي جمتمــع املــدن يرفــضها, وكــان حــزب
ــة يف اجلــيش ويف  ــسياسيني إىل مناصــب مهم ــضباط وال ــار ال ــن وصــول كب ــتفادت م اس

 .مؤسسات الدولة
 

  التنظيم العسكري يف حزب البعث قبل انقالب البعث
  

وبالنظر إىل اجلذور اإليديولوجية التي كانت تنص عـىل أقليـة البعـث وانقالبيتـه فـإن 
ن احلزب احلقيقي مل يكن يستند إىل قاعدة شعبية أو أغلبية متثيل نيايب وإنام كان يعتمـد رها

بالدرجة األوىل عىل إحداث تغيري جذري من خـالل الـزج باملؤسـسة العـسكرية يف أتـون 
 .املعرتك السيايس

                                 
تنافرة من قمـة ًيذكر احلوراين أنه عندما تقرر دمج احلزبني البعث والعريب االشرتاكي, كان حزب البعث شلال م )١(

القيادة إىل قيادات الفروع إىل اخلاليا احلزبية, وكانت الطائفية والعائلية تنخر يف بنائـه, وهـو األمـر الـذي اطلـع عليـه 
 طرح يف املجلس النيايب ويف األوسـاط الـسورية احلـديث عـن ١٩٥٦بعد دمج احلزبني, ويدلل عىل ذلك بأنه يف عام 

البعث, وتردد احلديث بأن املحامي منري العامودي من قيادة فرع محص يقوم وجود تنظيم طائفي رسي داخل حزب 
 .١٩٥٠−٣/١٩٤٩, و٢/١٤٩٢املصدر السابق, . بتشكيل تنظيم رسي طائفي داخل احلزب
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وكان أكرم احلوراين من أبرز الداعني لعـسكرة احلـزب والـداعمني للعنـارص احلزبيـة 
ش, وذلك منذ توليه منصب وزير الدفاع عقب االنقالب األول للشيشكيل, حيث يف اجلي

قام بإدخال املئات من عنارص حزبـه االشـرتاكي يف صـفوف اجلـيش وتنـسيبهم يف الكليـة 
احلربية, وعندما انضم احلزب االشرتاكي إىل حزب البعث, شكل احلوراين نواة كبرية من 

 بــسط ســيطرهتم عــىل عــدد ال يــستهان بــه مــن الــضباط البعثيــني يف اجلــيش ومكــنهم مــن
  )١(.وحدات اجليش السوري

وما لبث البعثيون أن اختلفوا مع الشيشكيل وانقلبوا عليه, وعملوا عىل التخلص منه 
الـسورية بالتعـاون مـع  أمنيـة واضـطرابات يف سـائر املـدنعن طريق التخطـيط ألحـداث 

, ١٩٥٤لـذي وقـع ضـده يف فربايـر القوى املناوئة له, ونجحـت جهـودهم يف االنقـالب ا
وعنــدما نجــح االنقــالب شــكل الــضباط البعثيــون واحــدة مــن أهــم الفئــات يف اجلــيش, 

 : لتحقيق هدفني١٩٥٥ املالكي سنة واستفادوا من اغتيال عدنان
 . تصفية منافسيهم من احلزب القومي السوري يف مجيع قطعات اجليش: األول
 .هم لتويل املناصب العلياتعزيز مكانتهم وتقوية ضباط: والثاين

وعندما بذلت حماوالت للحد من نفوذهم ونقل بعضهم من املناصب القياديـة أوعـز 
إىل الـضباط البعثيـني ليقومـوا بحركـة ) احلـوراين عفلـق والبيطـار(زعامء البعـث املـدنيون 

                                 
أبرز الضباط الذين كان احلوراين حياول التأثري فيهم, وكانوا من املنتسبني للحزب االشرتاكي قبل دخـوهلم   )١(

يوسف املري عيل, مصطفى محدون, سعيد الصباغ, كنعـان حديـد, منـري موسـى باشـا, نعـسان : يةالكلية العسكر
زكار, عبد الكريم زكار, شـهري الـدريعي, مظهـر العمـر, وغـريهم مـن الـضباط الـصغار, وكـان مـن املنـسوبني 

ــشري صــادق, حممــود شــطرة: للحــزب يف اجلــيش كــذلك ــصباغ, ب ــه ال ــالكي, نبي ــساب. عــدنان امل ق, املــصدر ال
٢/١٤٩٤. 



  

  
  

+ +

   اجليش والسياسة يف سوريا

٣٦٦ 

, وأدت هذه احلركـة إىل أن يتقاسـم الـضباط البعثيـون املناصـب ١٩٥٧عصيان يف مارس 
وبالتايل فقد قام العصيان ). الشيشكليني( أمهية مع خصومهم من جمموعة النفوري األكثر

العــسكري بتوجيهــات مــن القيــادة املدنيــة التــي عملــت عــىل ترســيخ الوجــود احلــزيب يف 
 . اجليش

ويف نفــس العــام عمــل الــضباط البعثيــون عــىل إقالــة توفيــق نظــام الــدين مــن رئاســة 
ة, وتزامن ذلـك مـع حركـة تـصفية واسـعة إلضـعاف األركان ودعموا تعيني عفيف البزر

 . الضباط الدمشقيني يف اجليش
وعندما قامت الوحدة مع مرص ظن البعثيون بأن عبـد النـارص سـيمكنهم مـن حكـم 
سورية ويوليهم مقاليد األمور فيها, وقد حصلوا بالفعل عىل عدد مـن املناصـب العليـا يف 

أن هـذه املناصـب كانـت شـكلية وبـأن عبـد حكومة االحتاد, ولكن رسعان ما تبـني هلـم بـ
النارص كان يتخذ خطوات جادة لتحييد اجليش السوري وإضعاف العنارص احلزبيـة فيـه, 
وطالـــت التـــرسحيات والتـــنقالت الـــضباط البعثيـــني بـــصورة أساســـية, وهنـــا ظهـــرت 
االزدواجية لدى أقطاب البعث, حيث إهنـم وافقـوا عـىل الوحـدة وقـاموا بحـل احلـزب, 

يف الوقت نفسه كـانوا غـري مقتنعـني بتحقيـق ذلـك عـىل أرض الواقـع, بـل كـانوا ولكنهم 
يسعون إىل ترسيخ نفوذهم وسلطتهم عرب السيطرة عـىل املناصـب اهلامـة يف احلكـم املـدين 
ويف اجليش, وعندما بدأ عبد النارص بتنفيذ ما تم االتفاق عليه وبدأ يف تنحيـة قيـادهتم مـن 

انقلبـوا عليـه, ودعمـوا التوجهـات االنفـصالية حيـث سـارع املناصب املدنية والعسكرية 
إىل توقيع وثيقة انفصال سورية عن مرص, ويف ) البيطار واحلوراين(اثنان من قيادة احلزب 

 . هذه األثناء كانت اللجنة العسكرية تعمل يف اخلفاء للقضاء عىل الوحدة
تكـون مـن العـسكريني وظهر يف هذه الفرتة بأن النواة احلقيقية حلزب البعـث كانـت ت
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ولـيس مــن املــدنيني, حيــث يؤكــد نبيــل الــشويري أن األعــضاء الــسياسيني للحــزب ســنة 
 مل يكن يتجاوز عددهم املائة عضو وبأن احلـزب احلقيقـي كـان يف التنظـيم الـرسي ١٩٦٢

 ١٩٦٣ مـارس ٨ويؤكد كذلك بأن ضباط اللجنة العـسكرية قـاموا بـانقالب . العسكري
ــة ــع زعام ــسيق م ــم دون التن ــسري معه ــق سي ــشيل عفل ــدون أن مي ــانوا يعتق  احلــزب, وك

 )١(.ويؤيدهم

 

  اللجنة العسكرية
  

أي يف اليــوم التــايل  −١٩٥٨ فربايــر ٢٣يب االشــرتاكي يف أصــدر حــزب البعــث العــر
كثـري مـن الـضباط  بحـل نفـسه, وأدى ذلـك إىل تـذمر ً قـرارا −إلعالن الوحدة مـع مـرص

هم ونقلهم وكأنه عقوبة هلم بالرغم من تـضحياهتم, البعثيني الذين نظروا إىل أوامر ترسحي
ًالـذي كـان مـسؤوال عـن التنظـيم العـسكري للبعـث (وكان عىل رأسهم مصطفى محدون 

ويرى دانييل بـايبس بـأن فكـرة اللجنـة العـسكرية كانـت يف . وحممد عمران) قبل الوحدة
ًأساسها متردا عىل الوحدة مع مرص, وكانت تشكل كذلك متردا عىل الق يادة التقليدية التـي ً

 فقـد نـشأ )٢(.وافقت عىل إلغـاء احلـزب ورضـيت بمناصـب حمـدودة ومكاسـب شخـصية
ًالتنظيم العسكري الرسي يف مرص يف ظل الوحدة وكـان معارضـا هلـا, فهـو ضـد الوحـدة 
ًوكان يعمل لالنقـالب عليهـا, وبـام أنـه كـان مقـصورا عـىل الـضباط الـسوريني فقـد كـان 

 . عة لتحقيق االنفصال, والعودة بسورية إىل كياهنا القطريأعضاؤه يعملون بالطبي
 

                                 
 .٢٧٣, مصدر سابق, ص )٢٠٠٥( نبيل الشويري )١(

(2) Pipes, D. (1989) 'the Alawi Capture of Power in Syria', Middle Eastern 

Studies, vol 25, (1989) pp. 429-450. 
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 ١٩٦٣ة العسكرية بعد توسيعها سنة أعضاء اللجن
 االنتامء املحافظة الضابط

 علوي املخرم, محاة حممد عمران
 علوي دوير بعبدا, الالذقية صالح جديد
 علوي القرداحة, الالذقية حافظ أسد

 علوي ةبيت ياشوط, الالذقي سليامن حداد
 علوي سكندروناإل عثامن كنعان

 إسامعييل السلمية, محاة عبد الكريم اجلندي
 إسامعييل مصياف, الالذقية أمحد املري

 درزي السويداء سليم حاطوم
 درزي السويداء محد عبيد

 سني حلب حسني ملحم
 سني حلب أمني احلافظ

 سني الالذقية حممد رباح الطويل
 سني حوران مصطفى حاج عيل
 سني حوران أمحد السويداين
 سني حوران موسى الزعبي

 
: , وبـدأت بخمـسة ضـباط هـم١٩٥٩وقد تأسست اللجنة العسكرية يف أواخر سنة 

املقــدم حممــد عمــران والرائــد صــالح جديــد, والرائــد أمحــد املــري, والنقيــب عبــد الكــريم 
نعـان, وسـليم حـاطوم, ثم انضم إليها فـيام بعـد عـثامن ك. اجلندي, والنقيب حافظ األسد

ومحد عبيد, وموسـى الزعبـي, ومـصطفى احلـاج عـيل, وأمحـد سـويداين, وأمـني احلـافظ, 
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 .وحسني ملحم, وحممد رباح الطويل, وسليامن حداد
وقبــل التفــصيل يف دوافــع تأســيس اللجنــة العــسكرية ودورهــا يف االنقالبــات التــي 

 عند األعضاء املؤسسني , ال بد من الوقوف١٩٧٠−١٩٦٣عصفت بسورية خالل الفرتة 
ًهلذه اللجنة, حيث إهنم لعبوا دورا كبريا يف احلياة السياسية خالل تلك املرحلـة االنتقاليـة  ً

 :اهلامة يف تاريخ سورية احلديث
  )١( الضباط النصرييون−أ

ولد صالح جديد يف قرية دويـر بعبـدا القريبـة مـن مدينـة جبلـة : الرائد صالح جديد
 وينتمي إىل أرسة متوسطة من عشرية احلدادين التي تعترب من أكرب ,١٩٢٦الساحلية, عام 

وقد انتسب جديد أول . ١٩٥١العشائر العلوية, خترج من الكلية العسكرية بحمص سنة 

                                 
د ادعـى م, وكان ق٨٧٣/هـ٢٦٠تنسب النصريية إىل حممد بن نصري النمريي البرصي املتوىف سنة :  النصريية)١(

بأنه باب اإلمام حممد بـن املهـدي بـن احلـسن العـسكري, ولكـن الـشيعة االثنـي عـرشية مل تقـر لـه هبـذه الـصفة, 
فانفصل عنهم وشكل الطائفة النصريية املنسوبة إليه, وكان قد ادعى النبوة, وكان يقول بالتناسخ والغلو يف عيل 

بالد الشام إىل القرن الرابع اهلجري عندما اسـتوطن أحـد ويعود تاريخ النصريية يف . بن أيب طالب ريض اهللا عنه
م, ولـه قـرب ٩٥٧/هـ٣٤٦أتباع حممد بن نصري ويدعى احلسني بن محدان اخلصيبي يف مدينة حلب وتويف هبا سنة 

وعنــدما انحــرس املــد الــشيعي يف بــالد الــشام انــزوى النــصرييون إىل املنــاطق اجلبليــة . تقدســه النــصريية بحلــب
ً انعزلـوا دينيـا واجتامعيـا عـن املجتمـع, وهلـم كتـب تعليميـة عـىل شـكل أسـئلة وأجوبـة تلخـص املجاورة حيث ً

والنصرييون عشائر وأفخاذ ختتلف يف الفـروع ولكنهـا تتفـق يف األصـول فالـشاملية مـنهم حيـدريون . معتقداهتم
 أول   بالعينيني من العـنيينتسبون إىل عيل احليدري ويسمون بالغيبيني ألهنم يعتقدون غيبته, واجلنوبيون يسمون

ومـن مـذاهبهم القمريـة التـي تنـسب للـشيخ حممـد بـن كـالزي . حرف من اسم عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه
عبـد املـنعم . وقد أطلق عليهم الفرنسيون اسم العلويني يف الفـرتة املعـارصة. ولذلك فقد سمي أتباعه بالكالزية

, مكتبــة مــدبويل, ملــذاهب واألحــزاب واحلركــات اإلســالميةموســوعة الفــرق واجلامعــات وا) ١٩٩٩(احلفنــي 
 .٦٤٥−٦٤٠ص .ص. القاهرة
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حياته السياسية إىل احلزب القومي السوري مثل شقيقيه غسان وفؤاد, ثم انتقل إىل حزب 
كانت حيـاة جديـد . ًثانيا يف فرتة اخلمسينياتًالبعث العريب االشرتاكي عندما كان مالزما 

العسكرية شاقة, حيث تعرض يف النصف الثاين من اخلمـسينيات لنكبـات عـدة أثـرت يف 
طريقة تفكريه, وتعامله مع قيـادة البعـث التـي أصـبح يكـن هلـا مـشاعر احلقـد, ففـي عـام 

إىل التنكيــل  اهتــم البعثيــون شــقيقه غــسان جديــد باغتيــال عــدنان املــالكي ممــا أدى ١٩٥٥
 وكـذلك سـجن ١٩٥٧باحلزب القومي السوري واغتيـال غـسان جديـد يف بـريوت سـنة 

ويف حــني كانــت قيــادة حــزب البعــث تــدفع باجتــاه تــصفية القــوميني . شــقيقه الثــاين فــؤاد
السوريني, كان أغلب أعضاء اللجنة العسكرية يعتقدون بأن آل جديد مل يكن هلم أي دور 

 شعر جديد باملزيد من السخط جتاه قيادة حزب ١٩٥٨ويف عام . ييف اغتيال العقيد املالك
البعث بسبب قرار حل احلزب, وتبع ذلك سلسلة إجراءات قام هبا عبد النارص للتخلص 

 نفسه حيث كان برتبة رائـد يف رسب للطـريان ًا من النفوذ البعثي يف اجليش, طالت جديد
ً, فاعترب جديد ذلـك نفيـا ١٩٥٩ة سنة اللييل, فصدرت أوامر بنقل هذا الرسب إىل القاهر

له, وقرر مع رفاقه حممد عمران وحافظ أسد وعبـد الكـريم اجلنـدي وأمحـد املـري تـشكيل 
 أيلـول ٢٨(وعنـدما أعلـن االنفـصال . تنظيم رسي أطلقوا عليـه اسـم اللجنـة العـسكرية

ــة ) ١٩٦١ ــة مبادل ــم يف عملي ــق رساحه ــم أطل ــسجن يف مــرص, ث ــه ال ــد ورفاق أودع جدي
ولـدى عودتـه إىل سـورية قـام نظـام . ى مع الضباط املرصيني املحتجزين يف سوريةلألرس
ه البعثـي, فاسـتمر يعمـل مـع رفاقـه يف اللجنـة ئـًل بترسحيه من اجليش نظـرا النتاماالنفصا

ًالعـسكرية عــىل توسـيع تنظــيمهم الــرسي, وسـاهم بــصفته واحــدا مـن ضــباط اللجنــة يف 
ه األحـداث عـىل شخـصيته فكانـت نظرتـه ال وقد انطبعت هـذ. ١٩٦٣ مارس ٨انقالب 

ختلو من ردود أفعال عنيفة جتاه الوحدة مع مرص واملؤيـدين للوحـدة داخـل احلـزب, كـام 
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ت سلطة جديد تم قصف مدينة محـاة عقـب ْحَكان يشعر بالسخط جتاه األغلبية السنية, فت
تـل يف , وتم كذلك اجتياح املـسجد األمـوي يف دمـشق بالـدبابات, وق١٩٦٤اضطرابات 

وأرشف عــىل حركــة تــأميم واســعة طالــت مؤســسات فرديــة . ذلــك الكثــري مــن املــصلني
وورش صناعات حملية أرضت باالقتصاد الـسوري آنـذاك, ويف الوقـت ذاتـه كـان جديـد 

  )١(.يظهر الكثري من التعاطف مع رفاقه الدروز واإلسامعيليني
املاركـيس املتطـرف, أما عىل صعيد حزب البعث فكـان جديـد يمثـل التيـار اليـساري 

, وأصبح يتوىل زعامة التيار اليساري يف احلزب ١٩٦٥وقد مهد لصدور قرار التأميم عام 
اجلـيش «, و»احلـزب القائـد«, و»العلميـة«ضد التيار اليمينـي, وكـان ينـادي باالشـرتاكية 

وقد اعتمد جديـد عـىل تقـديم قيـادة بديلـة للبعـث عـىل أهنـم هـم املؤسـسون . »العقائدي
ون للحزب وعىل رأسهم زكي األرسوزي ووهيب الغانم, وادعى بـأن األرسـوزي الفعلي

هو صاحب الفكرة األوىل لتأسيس حزب البعث وذلك ليحل حمل ميشيل عفلق الذي تم 
 )٢(.١٩٦٤التخلص منه بقرار حزيب, كام فصل البيطار من احلزب يف مؤمتر أبريل 

                                 
(1) Seymour M. (1970) 'The Dynamics of Power in Syria since the Break with 

Egypt', in Middle Eastern Studies, vol. 6, no. 1 (January 1970). pp. 35-47. 
 رتبة لواء يف اجليش, وتوىل رئاسة أركان اجليش, ولكنه استقال من  إىل١٩٦٣ترقى جديد عقب انقالب   )٢(

ً انتخب جديد أمينا عاما ١٩٦٤منصبه هذا وانضم إىل اجلناح املدين للحزب, ويف مؤمتر حزب البعث يف أبريل  ً
يصفه بعض من . وكانت هذه أول مرة يصبح فيها عسكري متقاعد من قادة حزب البعث. ًمساعدا للحزب

ًأنه رجل غامض قليل الكالم ال يتحدث إال نادرا ويتجنب الدخول يف النقاش, وكان يتجنب الصحافة قابله ب
وكان يتمتع بأعصاب هادئة ويزن األمور بروية, وال تظهر . واإلعالم ولذلك عرف بالشخصية البعثية الصامتة

مد, والتهيئة إللغاء دور اجليش عليه أية انفعاالت, ويف فرتة نفوذه بدأ الكالم عن احلرب الشعبية طويلة األ
ًالنظامي, ومنح احلرية املطلقة للمقاومة, وأخذت سورية تعيش وضعا أمنيا صعبا, وأخذت ترقية الضباط  ً ً
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رم قرب محص, وهو علوي ينحدر  ولد حممد عمران يف قرية املخ:املقدم حممد عمران
ختـرج مـن . من عشرية اخلياطني, وهي أرسة قيادية تعتـرب مـن مـالك األرايض واملتنفـذين

ً, وكان يمتلك سجال طويال من االنـتامء احلـزيب والنزعـة إىل ١٩٥٠الكلية العسكرية سنة  ً
ياتـه, التمرد والعصيان داخل اجليش, فقد انتمى إىل حزب البعـث يف مرحلـة مبكـرة يف ح

 الـذي يـذكر بـأن عمـران كـان مـن أكثـر املتحمـسني ن عىل عالقة قوية بأكرم احلوراينوكا
 اقـرتح ١٩٥٤لفكرة انقالب عسكري يوصل البعث إىل سدة احلكم, ففي انتخابات سنة 

عمــران املبــادرة بــانقالب عــسكري ألنــه كــان مــن الواضــح بــأن االقــرتاع جيــري لــصالح 
 )١(.ًلذي رأى بأن احلزب مل يكن مستعدا لتويل السلطة آنذاكاإلقطاعيني, فزجره احلوراين ا

وبعد ثالث سنوات كان عمران عىل رأس الضباط البعثيني املشاركني يف عـصيان قطنـا يف 
ومل تكد متيض سنتان عىل هذه احلادثة حتى قام .  بتعليامت من القيادة املدنية١٩٥٧مارس 

, ولـدى عودتـه إىل ١٩٥٩يف القـاهرة سـنة عمران باملشاركة يف تأسيس اللجنة العسكرية 
 ممـا أدى إىل ١٩٦٢سورية عقب االنفصال كان أحد املشاركني يف عصيان حلب يف أبريل 

  )٢(.ترسحيه من اجليش, وكان برتبة مقدم آنذاك
                                                                                     

كام توالت التأميامت التي اختذت ذريعة للقضاء عىل نفوذ العائالت السنية وأبناء . العلويني وترية متسارعة
 رة من الريف إىل املدينة, كام اتسمت العالقات اخلارجية لسورية يف فرتةاملدن, وتزامن ذلك مع موجة اهلج
انقلب عليه حافظ أسد يف . ١٩٦٧الدولية, وعانت سورية من هزيمة يونيو  نفوذه بالفتور مع اجلريان والعزلة
تويف ً, حيث اعتقل يف سجن املزة وبقي مسجونا حتى ١٩٧٠ ترشين الثاين ١٦ما سمي باحلركة التصحيحية يف 

  .١٩/٨/١٩٩٣يف 

 .١٦٧٣−٣/١٦٧٢, مصدر سابق, )٢٠٠٠( احلوراين )١(
, ثـم طـرد مـن اللجنـة العـسكرية بتهمـة التحـريض ١٩٦٣ أعيد عمـران إىل اجلـيش عقـب انقـالب مـارس )٢(

ً إثر خالف مع جديد وأسد حيـث أرسـل ملحقـا عـسكريا إىل مدريـد, ثـم اسـتدعي ليتـوىل١٩٦٤الطائفي سنة  ً 
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, يف قريـة القرداحـة, وهـو ١٩٣٠ أكتـوبر ٦ ولـد حـافظ أسـد يف :النقيب حافظ أسد
ليامن األحد عرش, وينتمي إىل أرسة النميالتية من عـشرية االبن التاسع من أبناء عيل بن س

ً عامـا فـرفض بـسبب ١٧ وكان عمـره ١٩٤٨تطوع أسد يف اجليش السوري سنة . املتاورة
وبعـدها انتقـل إىل مدرسـة . ١٩٥١صغر سنه, ثم انتسب للكلية العسكرية بحمـص عـام 

ب إىل االحتــاد  ذهــ١٩٥٨, ويف ســنة ١٩٥٥الطــريان احلــريب يف حلــب وختــرج منهــا عــام 
 وامليغ ١٥ًالسوفييتي يف دورة تدريبية ملدة أحد عرش شهرا, حيث تعلم قيادة طائرات امليغ 

. رسب لـييل مـع رفيقـه جديـدوعندما أعلنت الوحدة مع مرص انتدب إىل القـاهرة يف . ١٧
, وحافظ عىل نـشاطه احلـزيب ١٩٤٧وكان أسد قد انتسب إىل حزب البعث عند تأسيسه سنة 

 شـارك يف تأسـيس اللجنـة العـسكرية, وعنـدما ١٩٥٩ويف سـنة . رتة عمله يف اجليشطوال ف
اهنارت الوحدة سجن يف القاهرة, وعاد إىل سورية بعد شهرين ليفاجأ بقرار جتريده من رتبته 
وإحلاقه بوظيفة وضيعة يف سالح البحرية, مما دفعه إىل االستمرار يف نشاطه احلزيب ضد حكم 

يف عصيان حلب, وعندما قيض عىل التمرد فر أسد باجتاه لبنان حيـث االنفصال حيث شارك 
لعـب أسـد . ألقي عليه القبض وسلم إىل سورية فسجن ملدة تسعة أيام ثـم رسح مـن اجلـيش

ًدورا بارزا يف انقالب مارس  , حيث أعيد إىل اجلـيش وترقـى بـرسعة مـن رتبـة نقيـب ١٩٦٣ً

                                                                                     
 ,٩/٦/١٩٦٧, وأطلـق رساحــه يف ١٩٦٦ فربايـر ٢٣اعتقـل بعـد انقـالب . ١٩٦٦اع سـنة منـصب وزيـر الـدف

حيث غادر إىل بريوت, ويروي الشويري يف مذكراته بـأن حممـد عمـران كـان يـسعى إىل تـشكيل تنظـيم سـيايس 
 , ويقال بأن الـذي اغتالـه٣/٤/١٩٧٢معارض للحكم يف سورية, وأدى ذلك إىل اغتياله يف طرابلس بلبنان يف 

فلسطيني وكان يريد اختطافه ولكنه قاوم خاطفيه فأطلقوا عليه النـار, ومل يفـتح أي حتقيـق جنـائي أو سـيايس يف 
 .٤٣٧. , مصدر سابق, ص)٢٠٠٥(الشويري . لبنان وأقفلت القضية



  

  
  

+ +

   اجليش والسياسة يف سوريا

٣٧٤ 

 )١(.١٩٦٨شري سنة , ثم إىل م١٩٦٤ إىل لواء يف ديسمرب ١٩٦٣سنة 
سـليامن حـداد وعـثامن : ثم أضيف إىل هؤالء الثالثة املؤسسني فيام بعد, من العلويني

كنعان, وقد متتع العلويون بتمثيل كبري يف اجليش السوري, حيث توىل عدد مـن ضـباطهم 
مناصب عليا مثل حممد نارص الذي كان قائد سالح اجلو وعزيـز عبـد الكـريم الـذي كـان 

, ١٩٦٢ًيس األركـان ثـم أصـبح وزيـرا للداخليـة يف حكومـة بـشري العظمـة سـنة ًنائبا لرئ
حممد معروف وغسان جديد, وكنج الكنج, وفاتح املرشد, وحـسن مهنـا, : وتوىل كل من

وأمحد عيل كامل, وغـريهم مـن الـضباط العلـويني مناصـب مرموقـة يف اجلـيش الـسوري 
 . ١٩٦٢−١٩٤٦خالل الفرتة 

 )٢( الضباط اإلسامعيليون−ب

                                 
(1) Pipes, D. (1989) 'the Alawi Capture of Power in Syria', Middle Eastern 

Studies, vol 25, (1989) pp. 443-445. 
فرقة من غالة الشيعة, تزعم بأن اإلمام بعد جعفر الصادق هو ابنه إسامعيل, وتنقـسم إىل عـدة :  اإلسامعيلية)٢(

فئات من أبرزها اإلسامعيلية التعليمية واإلسامعيلية اخلالصة, وقد تبنت الدولـة الفاطميـة املـذهب اإلسـامعييل, 
م إىل إسامعيلية نزاريـة يؤيـدون ١٠٩٤/هـ٤٨٧ باهللا الفاطمي سنة وانقسمت إسامعيلية مرص بعد وفاة املستنرص

االبن األكرب للمستنرص وهو نزار الذي نص والده عىل خالفته, وإسامعيلية مستعلية يؤيدون االبن األصـغر أبـا 
األفـضل املـستعيل, وكـان : القاسم أمحد الذي سارع الوزير األفضل بن بدر اجلاميل بتنصيبه خليفة بعد أبيه ولقبه

ــه األصــغر غــادر إىل اإل ــزار مبايعــة أخي ــا رفــض ن ــزا خــال أيب القاســم, ومل ــاهرة مرك ًســكندرية, وصــارت الق
لإلسامعيلية املستعلية وصارت شامل إيران قاعدة لإلسامعيلية النزارية وتنازع الطرفان النفـوذ يف سـورية, حيـث 

وس ومـصياف والكهـف واخلـوايب, وكانـت استفحل أمر النزارية يف حلب واسـتولوا عـىل بانيـاس وقـالع قـدم
ودالـت دولـتهم عـىل . ودخلوا يف معارك مع السالجقة واخلوارزمية. ًتتبعهم يف الشام وخراسان نيفا ومائة قلعة

 ســنة, فقــد بــدأ حكمهــم هلــا ســنة ١٧٧يــد هوالكــو الــذي انتــزع مــنهم قلعــة أملــوت بعــد أن دام حكمهــم فيهــا 
وبعـد سـقوط . م, وكـان عـدد ملـوكهم ثامنيـة١٢٥٦/هــ٦٥٤دة سنة م وانتهى يف غرة ذي القع١٠٨٤/هـ٤٧٧
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استفاد الضباط النصرييون من القاعدة التي كان يتمتع هبا الـضباط اإلسـامعيليون يف 
الرائـد : اجليش, فقد كان من ضـمن مؤسـيس اللجنـة العـسكرية الـضابطني اإلسـامعيليني

 وكـان متثـيلهم أعـىل مـن نـسبتهم يف اجلـيش )٢( والنقيب عبد الكريم اجلنـدي,)١(أمحد املري,
ًالفرنيس واستمر متثيلهم مرتفعـا يف اجلـيش الـسوري عقـب اجلـالء, خالل فرتة االنتداب 
كـام . عبد الوهاب احلكيم, وأنور تامر, وحمسن احلكـيم مـن الـسلمية: ومن أبرز ضباطهم

برز من عائلة اجلندي عدد من أصحاب امليول اليسارية من البعثيـني وعـىل رأسـهم خالـد 
ة مسلحة مـن العـامل عـىل الـنمط اجلندي شقيق عبد الكريم الذي شكل وحدات عسكري

, وكـذلك املقـدم ١٩٦٧املاركيس, واستمر يف قيادهتا حتى إعفائه منهـا يف أغـسطس عـام 

                                                                                     
  .تـدادهم اليـوم هـو اآلغاخانيـةوام. أملوت انتقلت النزارية إىل فارس وانضم إليها إسامعيليون من اهلند والـسند

 وقـد فـصل الـشهرستاين يف امللـل والنحـل يف معتقـدات احلـسن بـن. امتداد اإلسامعيلية املستعلية فهم البهرة أما
الذي يعود له الفضل يف نرش معتقـدات النزاريـة, حيـث كـان يـدعو إىل إسـقاط ) م١١٢٤/هـ٥١٨ت (الصباح 

عبـد املـنعم احلفنـي . وسـمي نزاريـة أملـوت باملالحـدة وكـذلك باحلـشاشني. التكاليف, ويؤمن بتناسخ األرواح
 .٦٥−٥٤.ص., مصدر سابق, ص)١٩٩٩(
ًة العسكرية, عني قائدا للوحـدات العـسكرية عـىل اجلبهـة الـسورية عضو مؤسس يف اللجن:  الرائد أمحد املري)١(

, ثم أعفي مـن مهـام منـصبه عقـب اهلزيمـة, ويف شـهر سـبتمرب مـن العـام ١٩٦٧اإلرسائيلية خالل حرب يونيو 
ً وعـني ملحقـا ١٩٦٨ًنفسه عني عضوا يف القيادة القومية حلـزب البعـث, ثـم نحـي عـن منـصبه يف شـهر أكتـوبر 

 .ورية يف مدريدبالسفارة الس
, كـان أحـد منظمـي ١٩٣٠عضو اللجنة العسكرية مـن مواليـد الـسلمية سـنة :  النقيب عبد الكريم اجلندي)٢(

, وكوفئ عىل ذلك بتعيينـه رئـيس جهـاز االسـتخبارات, وحـافظ عـىل منـصبه حتـى عـام ١٩٦٣انقالب مارس 
 فقيـل بأنـه انتحـر يف مكتبـه, وقيـل ;١٩٦٩, حيث تدور الشبهات حول طريقة وفاته يف الثاين من مارس ١٩٦٩

 .بأنه قتل من قبل القوات التي حارصت مكتبه إثر اخلالف الذي اندلع بني حافظ أسد وصالح جديد



  

  
  

+ +

   اجليش والسياسة يف سوريا

٣٧٦ 

 ابـن عـم عبـد الكـريم وخالـد, الـذي رقـي إىل رتبـة عميـد وتـوىل عـدة )١(سامي اجلنـدي,
وتـم الـتخلص مـن . مناصب وزارية منها حقيبتي الدفاع واإلعـالم يف حكومـات البعـث

 .١٩٦٧ًمجيعا عقب هزيمة هؤالء 
 )٢( الضباط الدروز−ج

انــضم الــضباط الــدروز إىل اللجنــة العــسكرية يف مرحلــة الحقــة لتأسيــسها, ومــنهم 
, حيـث ١٩٦٢ًالرائد محد عبيد الـذي أحلـق باللجنـة نظـرا لـدوره يف عـصيان حلـب سـنة 

                                 
ً, درس طب األسنان, كان بعثيا ثم أصبح مؤيدا ١٩٢٠من مواليد السلمية سنة : سامي اجلندياملقدم   )١( ً

ً حيث عني وزيرا يف عدة حكومات ١٩٦٣انقالب مارس للتيار النارصي ثم عاد وانضم إىل احلزب عقب 
 إثر حركة تصفيات داخلية ١٩٦٩ًبعثية, ثم عني سفريا لسورية يف باريس, وسجن لدى عودته إىل سورية سنة 

  .يف احلزب

فرقة من فرق الباطنية اإلسامعيلية تنسب إىل حممد بن إسامعيل الدرزي واسمه احلقيقي نشتكني, : الدروز )٢(
م, واتصل باحلاكم بأمر اهللا الفاطمي وحسن له فكرة ١٠١٦/هـ٤٠٧كي من بخارى وفد إىل مرص سنة وهو تر

ادعاء األلوهية, فكان يقول بأن احلاكم بأمر اهللا هو الصيغة الناسوتية لأللوهية, مما أدى إىل استعداء أهل 
 االنقياد, فنزل وادي رسيعوام ألهنم القاهرة عليه فأمره احلاكم بأمر اهللا الفاطمي أن ينرش دعوته يف جبال الش

تيم اهللا بن ثعلبة غريب دمشق من أعامل بانياس واستامل أهلها بامل كثري أعطاه احلاكم, وأباح هلم رشب اخلمر 
والزنا, فسموا بالدروز ألهنم تبعوه ثم فضلوا أن يقال هلم املوحدون, ومل يعرف مصري الدرزي, وقيل إنه مات 

نقسم الدروز إىل عقال وجهال, فالعقال هم األجاويد الذين هلم احلق يف االطالع وي. م١٠١٩/هـ٤١٠سنة 
وكانوا يعتقدون بأن الرشائع الظاهرية والباطنية منقوصة وبأنه . ن فال حتق هلموعىل العقيدة الدرزية أما اآلخر

 الدروز تسمى وكتب. قد حلت حملها ديانة التوحيد, فيسقطون أركان الرشيعة وحيلون مقامها سبع خصال
.  جملدات ومنها يستمد عقاهلم مبادئ امللةةرسائل احلكمة وعددها مائة وأحد عرش رسالة مقسمة إىل أربع

ويعتقد الدروز حياة احلاكم حتى اآلن ويقولون بأنه ال بد أن يظهر يف آخر الزمان ويعود إىل اخلالفة وأنه املهدي 
  .٣٤٧−٣٤٣. ص., مصدر سابق, ص)١٩٩٩(د املنعم احلفني عب. ال حمالة وحيلفون إىل اآلن بغيبة احلاكم
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نتـه ورسعـان مـا تب. أدانته املحكمة العسكرية وحكمت عليه بالسجن ملـدة عـرش سـنوات
ً, فعني قائدا للحرس الـوطني ١٩٦٣اللجنة العسكرية فارتفع شأنه عقب انقالب مارس 

 . وتوىل قيادة اللواء املدرع يف قطنا وكان من أهم ألوية اجليش املرابطة حول دمشق
 لعائلة فقـرية ١٩٢٨ويف الفرتة نفسها ظهر اسم النقيب سليم حاطوم الذي ولد سنة 

 العرب يف سورية, ثم انتـسب حلـزب البعـث يف بدايـة عهـده يف من قرية دبني التابعة جلبل
 مـارس ٨األربعينيات, ودخل اجليش وترقى فيه حتى أصبح برتبة مقـدم, وبعـد انقـالب 

 ضم حاطوم إىل اللجنة العـسكرية مكافـأة لـه عـىل دوره يف االنقـالب حيـث كـان ١٩٦٣
ع اسـرتاتيجية أخـرى يف يقود كتيبة الصاعقة التي تولـت محايـة القـرص اجلمهـوري ومواقـ

اشتهر حاطوم باإلرساف يف رشب اخلمر, وبحامقته التـي دفعتـه إىل اقتحـام . مدينة دمشق
  )١(.املسجد األموي يف دمشق بفرقته املدرعة وكرس باب املسجد يف أواسط الستينيات

وكانت املرحلة التي أعقبـت االنقـالب ضـد الشيـشكيل هـي الفـرتة الذهبيـة بالنـسبة 
لدرزي يف اجليش السوري, فقد توىل الـزعيم شـوكت شـقري رئاسـة األركـان ملـدة للنفوذ ا

                                 
, وقد حاول حممد عمران احلد من نفوذه مما أدى إىل ١٩٦٦ استمر حاطوم يف قيادة كتيبة الصاعقة حتى عام )١(

, وقد ترأس حاطوم فرقة هامجت منزل أمني احلافظ الذي قـاوم ببـسالة وكانـت ١٩٦٦ فرباير ٢٣وقوع انقالب 
ًألنـه مل يتـسلم منـصبا ُ ) جديـد وأسـد(وقد شعر حاطوم باخلديعة من قبل رفيقيه . ًسني شخصاحصيلة القتال مخ

ً للحـزب, وبـدال مـن ذلـك أعيـدت لـه كتيبـة ةًقياديا بعد االنقالب, ومل يـتم انتخابـه يف القيـادة القطريـة اجلديـد
, ولـدى فـشل ١٩٦٦مرب فانحاز حاطوم للقيـادة القديمـة للحـزب, وحـاول القيـام بـانقالب يف سـبت. الصاعقة

ً حكم عىل حاطوم باإلعدام غيابيا بتهمة التجسس حلساب إرسائيـل, ١٩٦٧ويف مارس . املحاولة فر إىل األردن
ويف اليوم السادس من احلرب مع إرسائيل قـرر حـاطوم دخـول سـورية للمـشاركة يف احلـرب, فاعتقلـه عنـارص 

مع رفيقه بدر مجعة, ويقال بأن عبد الكريم اجلنـدي قـام األمن واقتادوه إىل دمشق حيث أكد حكم اإلعدام عليه 
 .١٩٦٧ يونيو ٢٦بتكسري أضالعه قبل إطالق النار عليه وهو نصف حي يف الساعة اخلامسة من صباح 
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, ويف عهـد االنفـصال أصـبح عبـد الكـريم )١٩٥٦يوليـو −١٩٥٣يوليـو (ثالث سنوات 
وكان يف هـذه األثنـاء ) ١٩٦٣مارس −١٩٦١سبتمرب (ًزهر الدين قائدا للجيش السوري 

:  ضـباطهم خـالل تلـك الفـرتةومـن أبـرز. نور الدين كنج يقود أضـخم قطعـات اجلـيش
خطار محزة, أمني أبو عساف, جادو عز الدين, فضل اهللا أبو منصور, محد األطـرش, زيـد 

ثم هيمنت جمموعة أخرى خالل فرتة النفوذ . األطرش, سلامن الشعراين, فريد زين الدين
محد عبيد وفهد الشاعر وسـليم حـاطوم وغـريهم مـن الـضباط الـذين : البعثي عىل رأسها

 . ١٩٦٦ت تصفيتهم عقب حماولة حاطوم االنقالبية سنة مت
  الضباط السنة−هـ

أما الضباط السنة يف اللجنة العسكرية فقد تم إحلاقهم هبـا يف فـرتة متـأخرة, ومل تكـن 
لدهيم قاعدة يعتد هبا, فقد كان أمني احلافظ ضمن القيادة العسكرية التي أبرمـت الوحـدة 

ًرص بإرسـاله ملحقـا عـسكريا يف األرجنتـني, وبقـي مع مـرص, ورسعـان مـا أمـر عبـد النـا ً
 ومل يكـن أمحـد سـويداين أكثـر )١(,١٩٦٣هنالك حتى تم استدعاؤه عقب انقالب مـارس 

, وتـم إحلاقـه ١٩٦٣ً عاما عندما وقع انقـالب ٣١أمهية من سابقه فلم يكن عمره يتجاوز 
 )٢(.صالح جديدًباللجنة العسكرية نظرا مليوله املاركسية املتشددة وتعاطفه مع 

                                 
, منهـا رئاسـة اجلمهوريـة ورئاسـة احلكومـة ووزارة ١٩٦٣ توىل أمني احلافظ عـدة مناصـب عقـب انقـالب )١(

, حيـث ألقـي ١٩٦٦أطـيح بـه عـىل يـد صـالح جديـد يف حركـة انقالبيـة يف فربايـر الداخلية ووزارة الدفاع, ثـم 
عاد أمني احلافظ إىل سـورية . القبض عليه ثم أفرج عنه وغادر إىل العراق وحصل عىل حق اللجوء السيايس فيها

 ذلـك العراقية, وتـويف بعـد− عن طريق منطقة القائم عىل احلدود السورية٢٠٠٣ أبريل ٩عقب سقوط بغداد يف 
 .بفرتة قصرية

 فرباير ٢٣, وعندما وقع انقالب جديد يف ١٩٦٥ًعني أمحد سويداين رئيسا جلهاز االستخبارات سنة  )٢(
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ــة العــسكرية إىل عــودة ازدهــار  ــشكيلة اللجن ــات يف ت لقــد أدى تفــوق عنــرص األقلي
 كـان ١٩٥٩مؤسسة الطائفة يف مقابل تدهور مؤسسات احلكم املدين واجليش, ففـي عـام 

ًقد مر ثالثة عرش عاما عىل جالء الفرنسيني عـن سـورية, وتبـني خـالل هـذه الفـرتة فـشل 
ث كانــت احلكومــات غــري قــادرة عــىل الــصمود لبــضعة أشــهر, جتربــة احلكــم املــدين, حيــ

وفقدت املؤسسات الدستورية هيبتها أمام سلسلة االنقالبات التـي عـصفت بـالبالد, كـام 
ة تصفيات طالت نخبة الضباط السوريني, وتغلغلت لتعرضت املؤسسة العسكرية لسلس

الطـائفي مـن جديـد, فقـد  −فيها االنتامءات احلزبية, مما أدى إىل ظهور العنرص العـسكري
كانت الطائفية هي املحضن اآلمن أمـام التقلبـات الـسياسية, وكـان االنـتامء إىل األقليـات 
ًالطائفية ال يمثل االنـتامء إىل معتقـدات فحـسب, بـل كـان يمثـل انـتامء إقليميـا وعـشائريا  ً

يم يف ألبناء الطوائف يف آن واحـد, فقـد كانـت الغالبيـة العظمـى مـن عـشائر العلـويني تقـ
 ٦٢.١جبال األنصارية مع وجود أقل يف ريف محـاة وحلـب, والحـظ فـان دام بـأن نـسبة 

باملائة من العلويني كانوا يعيشون يف حمافظة الالذقية, بيـنام كانـت ترتكـز الغالبيـة العظمـى 
ويقيم اإلسـامعيليون يف منطقتـي مـصياف .  باملائة٨٧.٧من الدروز يف جبل العرب بنسبة 

 )١(.والسلمية

                                                                                     
ً عني رئيسا لألركان, واستمر يف هذا املنصب حتى وقع اخلالف بني جديد وأسد, فاهتمه أسد بالتورط ١٩٦٦

 ألقت السلطات السورية القبض عليه ١٩٦٩ ويف يوليو .يف حماولة انقالب فاشلة, مما اضطره للجوء إىل العراق
عندما توقفت طائرته يف مطار دمشق يف طريقها من بغداد إىل القاهرة, حيث كان يتمتع باللجوء السيايس هناك, 
وبعد اعتقاله تم اعتقال العديد من مؤيديه العسكريني احلورانيني الذين كانوا ال يزالون يف اجليش, وبقي 

  .ً عاما٢٥ بعد أن قىض فيه حوايل ١٩٩٤يف سجن املزة العسكري حتى أفرج عنه يف فرباير السويداين 

(1) Van Dam, N. (1987) 'Sectarian and Regional Factionalism in the Syrian 
Political Elite', The Middle East Journal, vol. 32, no 2, (spring 1987). pp. 
201-210.  
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 )١(١٩٧٠−١٩٤٣تطور تعداد األقليات الطائفية يف سورية خالل الفرتة 
 اإلسامعيليون الدروز النصرييون العام
٢٨٥٢٧ ٨٧١٨٤ ٣٢٥٣١١ ١٩٤٣ 
٣٤٥٢٩ ١٠٤٩٤٥ ٣٧٤٨٥٠ ١٩٥١ 
١٤٩٨٠٠ ٦٨٠٠٠٠ ١٩٧٠ −−− 

 
وعىل الرغم من أن أبناء الطوائف كانوا يشكلون أقليـات صـغرية يف سـورية إال أهنـم 

ا بميزات مل تكن متاحة لألغلبية من أبناء السنة, حيث مثلـت الطوائـف بالنـسبة هلـم متتعو
ًإقليميا يف آن واحد, وهو األمر الذي مل يكن متاحا للمـسلمني  − ًعشائريا − ًانتامء اعتقاديا ً

 . السنة أو حتى للمسيحيني
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) : مـن١٩٤٣عـىل أرقـام سـنة تـم احلـصول   )١(

British Documents on Foreign Affairs, (E 1771/1771/89), 1st March 1945. ،
−١٣٨ص ., مـصدر سـابق, ص)١٩٥٤(عبد العزيز عثامن وحممد التقي عبـد الـرمحن :  من١٩٥١وأرقام سنة 

 :انظر. صول عليها من مقالني جلوبرس, فتم احل١٩٧٠أما تقديرات سنة . ١٣٩
Gubser, P. (1979) 'Minorities in Power: The Alawites of Syria' and 'Minorities 
in Isolation: The Druze of Lebanon and Syria'in Mc Laurin (1979) The 
Political Role of Minority Groups in the Middle East. New York, p. 18 and 
pp. 109-134. 
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 )١(١٩٧٠−١٩٤٣نسب الطوائف يف املجتمع السوري خالل الفرتة 
 ١٩٧٠نسبتهم سنة  ١٩٥١نسبتهم سنة  ١٩٤٣نسبتهم سنة  ئفةالطا
  ١٠  ١١.٢٦  ١١.٣٧ العلويون

  ٢  ٣.١  ٣ الدروز

  ---  ١  ١ اإلسامعيليون

 
ض أهم األعضاء املؤسـسني للجنـة العـسكرية والظـروف التـي تـشكل اوبعد استعر

 فيهـا التنظــيم العــسكري الـرسي يمكــن القــول بـأن مجيــع األعــضاء املؤسـسني كــانوا مــن
املعارضني الستمرار الوحدة بني سـورية ومـرص, وكـانوا يف الوقـت نفـسه سـاخطني مـن 

وبـسبب . حلـوراينقيادة البعث املتمثلة يف ميـشيل عفلـق وصـالح الـدين البيطـار وأكـرم ا
 فإهنم كانوا يميلون جتاه زكـي األرسـوزي ووهيـب الغـانم وغريمهـا مـن انتامئهم الطائفي

ويف الوقـت ذاتـه كانـت أعـامر األعـضاء املؤسـسني . حـزبالقيادات العلويـة املؤسـسة لل
ً عامـا فكـانوا ينتمـون إىل ٣٣ و٢٩للتنظيم العسكري الـرسي يف القـاهرة تـرتاوح مـا بـني 

جيل خمتلف ويشعرون بأن الزمن قد جتاوز القيادة التقليدية وبأن احلزب أصبح حيتـاج إىل 
 .ياهتادماء جديدة تتعامل مع متطلبات املرحلة التالية وحتد

                                 
الحظ فان دام بأن نسبة متثيل األقليات الطائفية يف حزب البعث ويف اجليش كانت أعىل من نسبتهم يف   )١(

 . باملائة٢٣.٤املجتمع, ففي النصف الثاين من ستينيات القرن العرشين كانت نسبة العلويني يف حزب البعث 
 باملائة ونسبة ٩.٤ باملائة بينام كانت نسبة الدروز ٣٧.٧ ويف القيادة القطرية للحزب كان نسبة العلويني فيها

وضعف دور النصارى يف اجليش .  باملائة٤٢.٦وكانت نسبة متثيل السنة . ً باملائة أيضا٩.٤اإلسامعيليني 
) ١٩٩٥(نيقوالوس فان دام . واحلزب ألهنم مل يتمتعوا بقاعدة عشائرية أو إقليمية كام هو احلال لدى الطوائف

  .٢٠٧ص . , مكتبة مدبويل, القاهرة عىل السلطة يف سوريةالرصاع
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وعىل الرغم من أمهية الدور الذي لعبته اللجنـة العـسكرية يف الـسياسة الـسورية منـذ 
مطلع الستينيات من القرن العرشين, إال أن البحث العلمي يعاين مـن قـصور ملحـوظ يف 
تقيص تكوين هذه اللجنة وطبيعة دورهـا, وقـد أسـهمت العديـد مـن العوامـل يف إقـصاء 

ا املوضوع, ومن ذلك عزوفهم عـن مناقـشة الـدوافع الطائفيـة الباحثني واملحللني عن هذ
لقيام هذه اللجنة ومن ثم حتليل الـدور الـذي لعبـه العنـرص الطـائفي يف االنقالبـات التـي 

 .١٩٧٠−١٩٦٣عصفت بسورية خالل الفرتة 
وقبل اخلوض يف تفاصيل هذه االنقالبـات; ال بـد مـن العـودة بالـذاكرة إىل املحاولـة 

, وذلك لتقـيص ١٩٥٦جموعة غسان جديد وحممد معروف وحممد صفا سنة االنقالبية مل
العنارص املـشرتكة بيـنهم وبـني املجموعـة املؤسـسة للجنـة العـسكرية التـي تأسـست سـنة 

, وكان أقطاهبا صالح جديـد وحممـد عمـران وحـافظ أسـد, ومـن خـالل املقارنـة ١٩٥٩
 :يمكن اخللوص إىل النتائج التالية

 :زيب ضعف االنتامء احل−أ
ًمتثــل انــتامء فعليــا إىل احلــزب القــومي ) صــفا − معــروف − جديــد(مل تكــن جمموعــة 

مل تكـن متثـل ) أسـد − عمـران − جديد(السوري أو أي حزب آخر, وكذلك فإن جمموعة 
ًانتامء فعليا إىل القيادة التقليدية للبعث, بل كانت متمردة عليها وقامت بإقصائها وإبعادها 

 يف احلــالتني يمثــل قاعــدة مدنيــة تــساعد هــذه »احلــزب«د كــان بالكليــة عــن ســورية, فقــ
األطراف للوصول إىل السلطة ومل يكونوا يف احلقيقة من املؤمنني بمبادئها أو من امللتـزمني 
بخطها اإليديولوجي أو التنظيمي; فصالح جديد هـو شـقيق غـسان جديـد والفـرق بـني 

أعـضاء احلـزب القـومي الـسوري, احلركتني ال يتعدى ثالثة أعوام, وقد كان صـالح مـن 
ومل يرتك احلزب وينضم إىل صفوف البعـث إال عنـدما تـم توجيـه رضبـة قاضـية للحـزب 
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القومي السوري يف اجليش ويف احلياة السياسية, فقام صالح باالنتساب إىل البعـث حيـث 
اة كان يمثل البديل األقرب بالنسبة ألبناء الطوائف الذين كانوا يبحثـون عـن دور يف احليـ

العامة مقابل األحزاب التقليدية املرتكـزة يف املـدن والتـي كـان متثيـل أبنـاء الطوائـف فيهـا 
 .ًحمدودا للغاية

 : الرتكيز عىل العنرص العلوي−ب
ًطائفيا بالدرجة األوىل, حيث كـان غـسان جديـد ) صفا−معروف−جديد(كان جتمع 

ثنــي عــرشية, وكــان وحممــد معــروف مــن العلــويني بيــنام كــان حممــد صــفا مــن الــشيعة اال
ًاهتاممهم متوجهـا نحـو تـشكيل جمموعـة متجانـسة مـن أبنـاء جبـل األنـصارية وتنـسيبهم 
للحزب القومي السوري, ومن ثم استقطاب األقليات الطائفية األخرى لتنفيـذ انقالهبـم 

, ولتحقيق ذلك فقد قاموا باستخدام قاعدة احلزب القـومي الـسوري لتـشييد ١٩٥٦سنة 
ــدريب وت ــز ت ــد مراك ــان جدي ــاء ك ــذه األثن ــشق, ويف ه ــسيب املناهــضني للحكــم يف دم ن

ومعروف خيططان لتسليح وتنظيم النصرييني عىل أسـس عـشائرية طائفيـة, حيـث تعـاون 
 حامد املنصور الذي كان من أبرز زعامء عشرية »الشيخ«معهم النائب يف الربملان السوري 

ورة أساسية عىل جتنيد عـدد مـن وكان حممد معروف يعتمد بص. املتاورة يف قضاء مصياف
ًاملتطوعني العلويني مـن قـضائي طرطـوس وجبلـة ممـن خـدموا سـابقا يف جـيش الـرشق, 
وبالفعل فقد استجاب له عـدد كبـري مـن املتطـوعني الـذين مل يكونـوا بحاجـة إىل تـدريب 
ألهنم كانوا من الرقباء واجلنود املرسحني, وكانت خطة االنقالب تكمـن يف حتـرك بعـض 

عنـد بدايـة ) عـشرية النميالتيـة واملتـاورة(حمافظة الالذقيـة ": ائر العلوية ملؤازرهتم يفالعش
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  )١(."احلركة, وال سيام عشرية سليامن املرشد بزعامة ولديه ساجي وفاتح
بـصورة أساسـية عـىل العنـرص ) أسـد − عمـران − جديـد(وكذلك اعتمدت جمموعة 

 أبنــاء عــشائرهم يف حــزب البعــث ويف النــصريي يف قيــادة اللجنــة العــسكرية ويف تنــسيب
 .١٩٦٣قطعات اجليش السوري خالل الفرتة التي أعقبت انقالب 

 : التحالف مع الضباط الدروز لتنفيذ املخطط االنقاليب−ج
فقد ورد يف الوثائق األمريكية ويف املصادر العراقية عىل حد سـواء بـأن غـسان جديـد 

ًقد تسلم عددا كبريا من البنادق والـذخرية  واألجهـزة الالسـلكية والقنابـل اليدويـة وقـام ً
حـسن األطـرش وفـضل اهللا : بإرساهلا إىل جبل الدروز, عـن طريـق الـضابطني الـدرزيني

 وتـشري )٢(.جربوع اللذين توليـا عمليـة نقـل األسـلحة وتنظـيم العـصيان يف جبـل الـدروز
شاركته يف املصادر إىل أن الزعيم الدرزي حسن األطرش طلـب مائـة ألـف دينـار نظـري مـ

 لـرية لكـل مقاتـل ٢٥٠املحاولة االنقالبيـة, وبعـد التفـاوض تـم االتفـاق معـه عـىل دفـع 
يتمكن من جتنيده من الدروز, وكان من املخطط أن يقوم حممد معروف بإعالن التمـرد يف 
الالذقيــة, ويقــوم حــسن األطــرش بــدعم احلركــة االنقالبيــة يف الــسويداء, بيــنام تتحــرك 

قومي السوري لفرض األمن يف دمشق, والسيطرة عىل احلاميـات يف قطعات من احلزب ال
وقد أسهب حممد معروف يف وصف طريقة جتنيد العنارص املتعاونـة . محص ومحاة وحلب

معـه لتنفيــذ اخلطــة االنقالبيــة حيــث ذكــر بأنـه اختــار جمموعــة مــن ضــباط اجلــيش, مــنهم 
ربه بنفـسه أثنـاء دورة الفتـوة الضابط الدرزي عبد الغني إبراهيم, الذي كان معروف قد د

                                 
ص .ص. , ريـاض الـريس للكتـب والنـرش, بـريوت١٩٦٩−١٩٤٩: أيام عشتها, )٢٠٠٣( حممد معروف )١(

 .٢٤٣ و٢٣٤
  .٢٠٨٤−٣/٢٠٧٨, مصدر سابق, )٢٠٠٠(احلوراين   )٢(
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يف الالذقية, وذكر بأنه كان عىل معرفة به وبأهله, كام أنه ساعد ابن عمه حممد رشيف عـىل 
 وعـىل نفـس )١(.ً بعـد أن كـان راسـبا يف الفحـص الطبـي١٩٤٩دخول الكلية احلربية سـنة 

لجنـة بضم عدد من الضباط الدروز إىل ال) أسد − عمران − جديد(النسق قامت جمموعة 
العــسكرية يف مرحلــة الحقــة, وعنــدما أدت هــذه املجموعــة دورهــا تــم الــتخلص مــنهم 

 . ١٩٦٦بصورة مجاعية عقب انقالب سنة 
 : ضم جمموعة من السياسيني والعسكريني السنة لزيادة فرص نجاح االنقالب−د

باســتاملة عــدد مــن الــسياسيني وعــىل ) صــفا−معــروف−جديــد(فقــد قامــت جمموعــة 
 ويف هــذه األثنــاء كــان غــسان يعتمــد بــصورة )٢(.عجــالين وميخائيــل ليــانرأســهم منــري ال

أساسية عىل تعاون إبراهيم احلسيني وأديب الشيـشكيل وعـدد مـن النـواب الـسنة كغطـاء 
سيايس حلركته االنقالبية, وذلـك عـىل الـرغم مـن إرشافـه الكامـل عـىل عمليـة التخطـيط 

ــ(وكــذلك اســتخدمت جمموعــة . والتنفيــذ والتمويــل ًعــددا مــن ) أســد−عمــران−دجدي
الضباط الـسنة كـأمني احلـافظ وأمحـد سـويداين ومـصطفى احلـاج عـيل وموسـى الزعبـي, 

ففي حني صدرت أحكام اإلعدام يف حق . ليضعوهم يف الواجهة وحيكموا من وراء ستار
, حتمل أبناء السنة مـسؤولية اجلـرائم التـي ١٩٥٦املتعاونني مع انقالب غسان جديد سنة 

ثـم أطـيح هبـم فـيام ) ١٩٦٦−١٩٦٣(اء تصفية خصوم البعثيني خـالل الفـرتة ارتكبت أثن
 .بعد

ويمكن القول بأنه يف ظل اهنيار كامل ملؤسسات النظـام اجلمهـوري وضـعف يف بنيـة 
 −طائفية, ولـيس عـىل أسـاس حـزيب−اجليش قامت اللجنة العسكرية عىل أسس عسكرية

                                 
  .٢٤٣−٢٣٤, مصدر سابق, ص )٢٠٠٣(حممد معروف  )١(

(2) NARA. G. 59: 783.00/66-2556. 
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ــديولوجي, واســتخدم العنــرصان األخــريان كآليــات ل لوصــول إىل احلكــم واإلمــساك إي
 .بمقاليد السلطة عقب االنقالب

ويف الوقــت الــذي كانــت فيــه اللجنــة العــسكرية متامســكة كــان حــزب البعــث يمــر 
بظروف عصيبة, فقد استأنف التنظيم العسكري عمله يف سـورية خـالل عهـد االنفـصال 

مدينـة محـص ه من مرص, وبعد املؤمتر القومي اخلامس حلزب البعـث يف ؤحيث عاد أعضا
ً قررت القيادة إعادة التنظيم وجتديد الوحدة مع مرص واختذت قـرارا آخـر ١٩٦٢يف مايو 

فـضعف احلـزب بـشكل كبـري نتيجـة هلـذا . بفصل أكرم احلـوراين ومؤيديـه بـصفة مجاعيـة
: االنفصال, ونشأ تنظيم مدين آخر مل يعرتف باملؤمتر القومي اخلـامس أطلـق عليـه مـسمى

 رياض املالكي وعبـد الغنـي قنـوت وإسـامعيل عرفـة ويوسـف زعـني,  بقيادة»القطريني«
واملالحـظ أن أعـضاء اللجنـة العـسكرية . واستمر آخرون عـىل تأييـدهم ألكـرم احلـوراين

وزعوا األدوار بـني مؤيـدهيم عـىل هـذه التنظـيامت, فمـنهم مـن كلـف باالتـصال بالقيـادة 
ن مـع شـبيل العيـسمي, ومـنهم مـن القومية التي كان يرشف عىل تنظيمها عراقيون بالتعاو

عمــل مــع القطــريني ومــع مجاعــة أكــرم احلــوراين, وعنــدما قامــت قيــادة اجلــيش يف عهــد 
االنفصال بإصدار أوامر بإحـداث تـنقالت واسـعة هتـدف إىل إضـعاف البعثيـني أوعـزت 
اللجنة العسكرية لعنارصها أن تشجع زياد احلريري عىل التحرك برسعة لتفويت الفرصة 

, وأعلن االنقالبيون حالة الطوارئ يف ١٩٦٣يادة يف دمشق, فوقع انقالب مارس عىل الق
ً مارس وأصدروا مرسوما باسم جملس قيـادة الثـورة يقـيض بإعـادة ٨يوم ) ٢(البالغ رقم 

. الضباط احلزبيني املرسحني وتعيينهم يف مواقـع عـسكرية هامـة يف العاصـمة وضـواحيها
 املحافظـة عـىل متاسـكها بعـد توليهـا الـسلطة, فقـد ولكن اللجنة العسكرية مل تـتمكن مـن

اعتمدت هذه املجموعة عىل العنرص الطائفي العشائري, وكـان هلـذا العامـل دور كبـري يف 
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ظهور اخلالف بني األقطاب العسكرية املتصارعة, فقد أشار املؤرخ فيليب خوري إىل أنـه 
ــا ــام األخط ــف أم ــاء الطوائ ــره أبن ــذي أظه ــضامن ال ــن الت ــالرغم م ــة; إال أن ب ر اخلارجي

انقساماهتم القبلية عرقلت ظهور قيادة مركزية توحد شتاهتم, ونتيجة لذلك فقـد ظهـرت 
 وبناء عىل ذلك فقد )١(زعامات متفرقة مثلت مصالح جمموعات متناقضة من هذه القبائل,

 :انقسمت اللجنة العسكرية إىل أربعة تكتالت رئيسة
 حوله معظـم الـضباط العلـويني, وبعـض الذي التف:  تكتل اللواء صالح جديد−١

 .الضباط اإلسامعيليني, باإلضافة إىل تكتل القيادة القطرية من البعثيني املدنيني اليساريني
الذي كـان ينـافس صـالح جديـد وأمـني احلـافظ عـىل :  تكتل اللواء حممد عمران−٢

ارصيني, كـام أنـه الرئاسة والنفوذ باالستناد إىل فريق من الضباط العلويني, وإىل بعض النـ
 .كان حياول التقرب من اليمني الدمشقي ومن مجال عبد النارص

ًالـذي شـكل مركـزا مـصغرا مـن مراكـز القـوى يف :  تكتل النقيب سـليم حـاطوم−٣ ً
اجليش بدعم من الضباط الدروز, أمثال محـد عبيـد وفهـد الـشاعر ومـن بعـض القيـادات 

لعيسمي, وكان يسعى لالنفراد بالـسلطة املدنية يف احلزب أمثال منصور األطرش وشبيل ا
 .ولو أدى ذلك إىل انقالب جديد

ًمـن الـضباط الـسنة, وكـان احلـافظ قـد عـني وزيـرا :  تكتل الفريـق أمـني احلـافظ−٤
للداخلية من قبل اللجنة العسكرية, ألنه الوحيد القادر عىل قمع حركة النـارصيني, التـي 

وقد رفع احلافظ إىل رتبة لـواء ثـم إىل رتبـة استفحل أمرها بعد انقالب الثامن من مارس, 
ــسا  ــوطني وأخــريا رئي ــسا للمجلــس ال ــة ورئي ــة والدول ــسا للحكوم ــق, وأصــبح رئي ًفري ً ً ً

 .مجلس الرئاسة مكافأة عىل قمعه احلركة النارصيةـل
                                 

(1) Khouri, P. (1987), Syria and the French Mandate. London. p. 523. 
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ًونتيجة هلذه الرصاعات فقد تم إبعاد حممد عمران عن طريق تعيينـه ملحقـا عـسكريا  ً
 ثم اندلع الرصاع بني أمني احلافظ من جهة وصالح جديد وحافظ ,١٩٦٤يف إسبانيا سنة 

, حيث تـم اسـتبعاد أمـني ١٩٦٦أسد من جهة أخرى, مما أدى إىل وقوع انقالب يف فرباير 
 .احلافظ

أسـد ضـد سـليم حـاطوم وفهـد الـشاعر  −ثم اندلع رصاع آخر خاضه حتالف جديـد
ز بـصورة هنائيـة يف سـبتمرب ومحد عبيد وطالل أبـو عـسلة, ومتـت تـصفية الـضباط الـدرو

١٩٦٦ . 
ومل تكد األمور هتدأ حتى وقع اخلالف بني صالح جديد, وحـافظ أسـد الـذي أبـدى 

حـرب التحريـر «, و»األرض املحروقـة«: سياسةكرتاضه عىل سياسات جديد اليسارية اع
, وغريها من الشعارات الستالينية التي كانت هتدف إىل ترسـيخ القطريـة وإبعـاد »الشعبية

وحسم هذا الرصاع يف مشهد انقسامي جديد يف السادس عرش . ورية عن حميطها العريبس
, عنـدما انقلـب حـافظ أسـد عـىل رفاقـه القـدامى فـيام سـمي ١٩٧٠من شهر نوفمرب سنة 
 .باحلركة التصحيحية
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  ١٩٦٣مارس  ٨انقالب 

 

  ١٩٦٣انقالب مارس 
  

 كبــرية يف ١٩٦٣ايــر كانــت نتــائج انقــالب حــزب البعــث العراقــي يف الثــامن مــن فرب
املنطقة; فقد أدى هذا االنقـالب إىل حتقيـق تقـارب عراقـي مـع مـرص, ممـا دفـع بالعنـارص 
البعثية والنارصية يف سورية للقيـام بـانقالب مماثـل, وكانـت القيـادة العـسكرية يف دمـشق 
متحسبة لوقوع مثل تلك األحداث فاختذت إجـراءات احرتازيـة تتمثـل يف إصـدار أوامـر 

ًوايل مائة وعرشين ضابطا عىل رأسهم العميد زياد احلريري الذي أقيص عن قيـادة بنقل ح
اجلبهة, فانتهز الضباط البعثيون والنارصيون هذه الفرصة للقيام بحركـة انقالبيـة خاطفـة 
هتدف إىل استعادة الوحدة مع مرص, وكان النارصيون بقيـادة العميـد حممـد الـصويف قائـد 

ً, الذي كان حتى شهر فرباير ملحقا عـسكريا يف األردن ثـم حامية محص, وراشد القطيني ً
 .ًعني رئيسا جلهاز االستخبارات العسكرية

 حتركـت فـرق اجلـيش ١٩٦٣ويف الساعات األوىل من صباح يوم الثامن مـن مـارس 
املتمردة قادمة مـن اجلبهـة باجتـاه العاصـمة الـسورية وكانـت معـززة بالـدبابات واملدفعيـة 

لعميد وفيق الشوا, وعنـدما وصـلت هـذه القـوة إىل دمـشق يف متـام الـساعة الثقيلة بقيادة ا
ًالرابعــة فجــرا انــضم إليهــا زيــاد احلريــري وراشــد القطينــي, فتقــدموا باجتــاه مبنــى رئاســة 
األركان, الذي اهنار عقب مقاومـة قـصرية, ثـم أحكـم االنقالبيـون سـيطرهتم عـىل مبنـى 

سرتاتيجية يف العاصمة إثر انـضامم قائـد منطقـة اإلذاعة املجاور, وخضعت سائر املباين اال
دمــشق العميــد مجيــل فيــاض وقائــد الــرشطة العــسكرية املقــدم عــثامن اجلــريودي إىل 

ويف هذه األثناء كانـت جمموعـة مـن الفـرق العـسكرية تـشن محلـة اعتقـاالت . االنقالبيني
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ظـم الـذي واسعة يف صفوف الـسياسيني والعـسكريني باسـتثناء رئـيس الـوزراء خالـد الع
 . متكن من اللجوء إىل السفارة الرتكية املجاورة ملنزله

ًويف الساعة السادسة والنصف صباحا التـأم جملـس قيـادة الثـورة املتكـون مـن سـبعة 
عـىل أسـامع الـشعب الـسوري ) ١(ًعرش عضوا يف مبنى رئاسة األركان, وأذيع البيان رقم 

ًالدين البيطار تضم عرشين وزيرا  وأعلن عن تشكيل حكومة برئاسة صالح ,)١(من جديد
 املقـدم سـامي :من البعثيني والنارصيني والوحدويني املستقلني, وكان مـن أبـرز أعـضائها

ًاجلندي الذي رقي إىل رتبة عميد وعني وزيرا للدفاع, وكذلك املقدم أمـني احلـافظ الـذي 
 عـن املقـدم ًاستدعي من األرجنتني ورقي إىل رتبة عميـد وعـني وزيـرا للداخليـة, وأفـرج

ًلؤي األتايس من سجن املزة صبيحة يوم االنقالب وعني قائـدا للجـيش ورئيـسا ملجلـس  ً
قيادة الثورة, وذلك بعد ترقيته مبارشة إىل رتبة فريق ومل يكن قد جتاوز السادسة والثالثني 

ني ً كام متت ترقية العميد زياد احلريري إىل رتبة لواء وعني رئيسا لألركان, وع)٢(.من عمره
ًويف الرابع عرش من شهر مارس أرسـلت احلكومـة الـسورية وفـدا . ًراشد القطيني نائبا له

                                 
 سبعة من العـسكريني ومخـسة مـن املـدنيني, ,ًأعلن عن اسم اثني عرش عضوا من أعضاء جملس قيادة الثورة) ١(

 .وكان من أبرز األعضاء الرائد حممد عمران الذي متت ترقيته إىل رتبة عميد
ًألتايس قد عني ملحقا عسكريا يف الواليات املتحـدة األمريكيـة خـالل عهـد االنفـصال, ثـم اسـتدعي كان ا) ٢( ً

, واعتقل بعد ذلك يف سجن املزة حتى تم اإلفراج عنه صبيحة ١٩٦٣لإلدالء بشهادته يف أحداث حلب يف يناير 
 القـاهرة قبـل الوحـدة يوم االنقـالب, وكـان األتـايس عـىل عالقـة وثيقـة برجـال احلكـم يف مـرص حيـث كـان يف

 األتـايس  وقد تلقـى. ندرية خالل عهد الوحدةسكلعسكري, كام عني قائد فرقة يف اإلبمنصب مساعد للملحق ا
, وبعـد توليـه رئاسـة جملـس الثـورة لفـرتة ١٩٦٢ سـنة الـسوفييتيتدريبه العسكري يف فرنسا وكذلك يف االحتـاد 

ًا عىل اإلجراءات التعسفية التي اختذها أمني احلـافظ عقـب  احتجاج١٩٦٣ يوليو ٢٧وجيزة استقال األتايس يف 
 .١٩٦٣حماولة انقالب النارصيني يف يوليو 
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إىل القاهرة للمشاركة يف مباحثات الوحدة بني العراق ومرص, وأسفرت هذه املفاوضـات 
عن صدور ميثاق يف السابع عرش من شهر أبريل, لكـن هـذا امليثـاق رسعـان مـا علـق إثـر 

 القوى االنقالبية املتحالفة يف سـورية, ففـي الرابـع عـرش مـن خالفات ظهرت للعيان بني
شهر مارس أعلن نائب رئيس األركان النارصي راشد القطيني مـن القـاهرة بـأن اجلـيش 
هــو الــذي قــام بــاالنقالب دون التنــسيق مــع أي جهــة مدنيــة, فــسارع ميــشيل عفلــق إىل 

 مارس بأن حزب البعث هو ٢١الترصيح يف مقابلة مع صحيفة اللوموند الفرنسية بتاريخ 
ــذه  ــت ه ــورية, وكان ــارس يف س ــالب م ــراق وانق ــر يف الع ــالب فرباي ــيل النق ــدبر الفع امل
ًالترصحيات املتضاربة نذيرا ببداية الرصاع بني البعثيني والنارصيني; ففي هناية شهر أبريـل 

ً تظاهر النارصيون يف حلـب تعبـريا عـن سـخطهم لعـدم حتقيـق الوحـدة والتبـاطؤ ١٩٦٣
ا, وجرت مظـاهرات مماثلـة يف املـدن الـسورية ممـا دفـع بـوزير الداخليـة أمـني احلـافظ فيه

ً قتــيال, إال أن الــضباط البعثيــني مل مخــسونالســتخدام القــوة, وســقط يف هــذه املواجهــات 
ًيقتنعوا بإجراءات احلافظ, بل كانوا يرغبون يف تصفية القيادات النارصية منعا لوقوع مترد 

 . يف اجليش
 املــدرع مــن ٧٢ابع والعــرشين مــن شــهر أبريــل حتركــت فرقتــان مــن اللــواء ويف الــس

الكسوة باجتاه دمـشق بقيـادة جمموعـة مـن الـضباط البعثيـني, وكانـت مطـالبهم تتمثـل يف 
ًترسيح سبعة وأربعني ضابطا نارصيا, فوافقت القيادة عىل تنفيذ هذا املطلب رشيطة إهنـاء  ً

 عىل إثر ذلك ترسيح عدد من الـضباط النـارصيني التمرد وعودة الفرق إىل قواعدها, وتم
وعىل رأسهم نور اهللا احلاج إبراهيم من سالح اجلو وحممد الـصويف وزيـر الـدفاع وراشـد 
القطيني نائب رئيس األركان, كام تم ترسيح حوايل ألف ضابط من االحتياط يعتقد بأهنم 

رصيني اخلمـسة للتقـدم مؤيدون للتيار النارصي, ودفعت هذه اإلجـراءات بـالوزراء النـا
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باستقالة مجاعية من احلكومة, فاهنارت حكومة البيطار بعد شهرين من تشكيلها, وسـارع 
 . إىل تشكيل حكومته الثانية بعد أسبوع

وعندما أبدى رئيس األركان زياد احلريري معارضـته إلجـراء املزيـد مـن التـصفيات 
ًوكان قد عني وزيـرا ( يونيو ٢٠يف داخل اجليش, استغل البعثيون فرصة سفره إىل اجلزائر 

 مــايو, مــع االحتفــاظ برئاســته ألركــان ١٥للــدفاع يف حكومــة البيطــار التــي تــشكلت يف 
ًللقيام بترسيح سبعة وعرشين ضابطا من الرشطة العسكرية وثالثة عـرش ضـابطا ) اجليش ً

ًمن اجلـيش, كـام عملـوا عـىل إصـدار قـرار بنقـل احلريـري ملحقـا عـسكريا إىل الواليـ ات ً
ًاملتحدة, مع رضورة مغادرته اجلزائر فورا إىل أمريكا عرب باريس, فـرفض احلريـري تنفيـذ 

 يونيــو, حيــث فــوجئ بــسيطرة البعثيــني عــىل مجيــع ٢٥هــذه األوامــر وعــاد إىل دمــشق يف 
القطعات العسكرية داخـل دمـشق ويف حميطهـا, وملنعـه مـن املواجهـة هـدد بعثيـو العـراق 

حتركـه ضــد رفــاقهم فاهنــار احلريـري أمــام الــضغوط املحليــة احلريـري بالتــدخل يف حالــة 
ًواخلارجية وغادر سورية يف السابع من يوليـو ليعـني ملحقـا عـسكريا يف فيينـا, وأسـندت  ً

 .مني احلافظ باإلضافة إىل احتفاظه بحقيبة الداخليةألوزارة الدفاع 
 جديـدة وتزامنت هذه اإلجراءات مع إعالن قيادة البعث عن تـشكيل قـوة عـسكرية

باسم احلرس الثوري يف مطلع شهر يوليو, وهي عبـارة عـن جهـاز حـزيب بعثـي عـسكري 
وأمام هذه التطورات املتـسارعة اقتنـع النـارصيون بـأن البعثيـني مل . يقوده املقدم محد عبيد

يكونوا جادين يف مفاوضات الوحدة, فقرروا املبادرة بحركة انقالبيـة هتـدف إىل اسـتعادة 
ش وحتقيـق الوحـدة مـع مـرص وكـان عـىل رأسـهم جاسـم علـوان وحممـد نفوذهم يف اجلي

 .اجلراح
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  )١٩٦٣يوليو (حماولة االنقالب الناصري 
  

يو قامت أربـع طـائرات ليف الساعة العارشة والربع من صباح يوم الثامن عرش من يو
حربية بقصف مبنى رئاسة األركان, وحتركت قطعات مساندة يقدر تعدادها بحوايل ألفي 

ل من الرشطة العسكرية واملشاة وسالح اإلشارة لتبسط نفوذها عـىل األركـان العامـة مقات
ومبنى اإلذاعة, ويف هذه األثناء خرجت بعض العنارص املدنية من املتعـاطفني مـع احلركـة 

ولكن أمني احلـافظ رفـض الرضـوخ ملطالـب . للتظاهر مطالبني بتحقيق الوحدة مع مرص
ــدبابات ــه يف شــوارع دمــشق, واســتمرت املتمــردين, وأمــر بــزج ال ــة حتــت إمرت  واملدفعي

املواجهات حتى الساعة الثانية والنصف, حيث استسلم املتمردون وأجريت هلم حماكامت 
مـن العديـد ً ضابطا عىل الفور, كام حصدت هـذه األحـداث أرواح ٢٧ميدانية أعدم فيها 

 والعرشين من شهر يوليـو  وأدت هذه األحداث إىل قيام عبد النارص يف الثاين)١(.املواطنني
ًبإعالن إلغاء ميثاق الوحدة احتجاجا عىل اإلجراءات التعسفية التـي قـام هبـا البعثيـون يف 
حــق النــارصيني, كــام اســتقال لــؤي األتــايس مــن رئاســة جملــس قيــادة الثــورة يف الــسابع 
ًوالعرشين من الشهر نفـسه احتجاجـا عـىل هـذه اإلجـراءات, فتـوىل أمـني احلـافظ رئاسـة 

ويف هذه الظـروف العـصيبة . ًاملجلس خلفا له واستمر يف هذا املنصب ملدة سنتني ونصف
, إال أهنـا ١٩٦٣شكل صالح الدين البيطار حكومته الثالثة يف الرابع مـن شـهر أغـسطس 

                                 
العقيد هشام شـبيب والنقيـب ممـدوح : من مجلة من أعدم يف هذه املحاولة االنقالبية من الضباط النارصيني) ١(

, راشـد قطينـي, فـواز حمـارب, حممـد الـصويف: وأبرز من تم ترسحيهم من اجلـيش. رشيد واملساعد بحري كلش
حداد  وقد شارك يف هذه التصفيات الدموية عدد من الضباط العلويني مثل سليامن. كامل هالل, درويش الزوين

وسليامن العيل وعيل مصطفى, أما جاسم علوان وحممد اجلراح فقد تم اعتقاهلم عقب قمع التمرد, ثم سمح هلـم 
 .٢٧٨−٢٧٦. ص., مصدر سابق, ص)٢٠٠٥(لشويري ا: انظر. ١٩٦٤باملغادرة إىل مرص سنة 
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رسعان ما اهنارت أمـام اخلـالف الـذي احتـدم بـني الـسلطة املدنيـة والـسلطة العـسكرية, 
احلـافظ بتـشكيل حكومـة برئاسـته يف الثـاين عـرش مـن شـهر فاستقال البيطار وبـادر أمـني 

 . نوفمرب, من العام نفسه
ً أصدر البعثيـون دسـتورا مبـدئيا مـنح فيـه جملـس قيـادة الثـورة ١٩٦٤ أبريل ٢٥ويف  ً

سائر الصالحيات الترشيعية, وكذلك التنفيذيـة كتعيـني وعـزل الـوزراء, كـام كـان رئـيس 
يف الوقـت نفـسه القائـد ) ١٩٦٦ فربايـر −١٩٦٣يـو خالل فرتة يول(املجلس أمني احلافظ 

 اسـتقالت حكومـة أمـني احلـافظ, وتـم ١٩٦٤ ويف شـهر مـايو )١(.األعىل للقوات املسلحة
تكليف صالح الدين البيطار بتشكيل حكومة رابعة, أصبحت ختضع لسلطة العـسكريني 

 . املتنفذين يف جملس قيادة الثورة, وفق الدستور اجلديد
 

 ١٩٧٠−١٩٦٣رتة ورية خالل الفاحلكومات الس
 مدهتا فرتة الوزارة رئيس احلكومة م

 شهرين ١١/٥/١٩٦٣ −٩/٣/١٩٦٣ صالح الدين البيطار ٥٢
 شهرين ونصف ٤/٨/١٩٦٣ −١٣/٥/١٩٦٣ صالح الدين البيطار ٥٣
 ثالثة أشهر ١١/١١/١٩٦٣ −٤/٨/١٩٦٣ صالح الدين البيطار ٥٤
 ستة أشهر ١٣/٥/١٩٦٤ −١٢/١١/١٩٦٣ أمني احلافظ ٥٥
 مخسة أشهر ونصف ٣/١١/١٩٦٤ −١٤/٥/١٩٦٤ صالح الدين البيطار ٥٦
 عرشة أشهر ونصف ٢٢/٩/١٩٦٥ −٤/١١/١٩٦٤ أمني احلافظ ٥٧
 سبعة أشهر ٢١/١٢/١٩٦٥ −٢٢/٥/١٩٦٥ ّيوسف زعني ٥٨

                                 
(1) Maoz, M. (1976) 'Alawi Military Officers in Syrian Politics 1966-1974', in 
Schiffrin H. edit, (1976) Military and State in Modern Asia. Jerusalem. pp. 
277-297. 



  

+ +
+ +

+ +

   اجليش العقائدي واحلزب القائـد

٣٩٥ 

 شهر وثالثة أسابيع ٢٢/٢/١٩٦٦ −١/١/١٩٦٦ صالح الدين البيطار ٥٩
 سبعة أشهر ونصف ١٥/١٠/١٩٦٦ −١/٣/١٩٦٦ ّيوسف زعني ٦٠
 سنتني وشهرين ٢٨/١٢/١٩٦٨ −١٦/١٠/١٩٦٦ ّيوسف زعني ٦١
 سنتني ١٣/١١/١٩٧٠−٢٨/١٠/١٩٦٨ يوسف زعني ٦٢
 أربعة أشهر ١٢/٣/١٩٧١−١٣/١١/١٩٧٠ حافظ أسد ٦٣
 

  )١٩٦٤أبريل (هيمنة البعث على السلطة وأحداث محاة 
  

زب البعث عىل الـساحة الـسياسة يف بعد القضاء عىل النارصيني واملستقلني, هيمن ح
سـورية, وأصــبحت املناصــب املدنيــة والعــسكرية ألعوبــة بيــد الــضباط البعثيــني, وكانــت 
املناصب التي توالها أمني احلافظ مثار سخرية الشارع السوري, حيث أسندت إليـه أكثـر 

, رئـيس جملـس قيـادة الثـورة, وقائـد اجلـيش: من عرشة مناصب يف آن واحد منهـا تعيينـه
ورئــيس اجلمهوريــة, ونائــب رئــيس الــوزراء, ووزيــر الــدفاع, ووزيــر الداخليــة, ونائــب 

ً رئيــسا للــوزراء ١٩٦٣احلــاكم العــسكري, كــام أصــبح يف الثــاين عــرش مــن شــهر نــوفمرب 
باإلضافة إىل االحتفاظ بمناصبه السابقة, وذلك باإلضافة إىل عضويته يف كل مـن القيـادة 

 .زب البعثالقومية, والقيادة القطرية حل
ونتيجـة هلــذا التالعــب العـسكري يف املناصــب العليــا, باإلضـافة إىل احتكــار البعــث 
للــسلطة, واالســتمرار يف منــع النــشاط الــسيايس فقــد تغــريت مراكــز القــوى يف ســورية, 

 :ةوأصبحت السلطات موزعة بني األجهزة التالي
واسـعة وفـق  جملس قيادة الثورة, الذي تم توسـعيه وأصـبح يـامرس صـالحيات −١

 .١٩٦٤دستور سنة 
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 جملس الرئاسة الذي أصبح يتكون من مخسة أشخاص ينتخبـون مـن قبـل جملـس −٢
 .قيادة الثورة

 . جملس الوزراء, املعني من قبل جملس الرئاسة−٣
 . القيادة القطرية حلزب البعث−٤
 .  القيادة القومية حلزب البعث−٥

احبها من خسائر برشية فادحة وبسبب التصفيات الواسعة يف صفوف اجليش وما ص
باإلضافة إىل تبني سياسة يسارية متشددة, فقد انترشت مشاعر السخط العام جتـاه احلكـم 
الشمويل اجلديد, فبدأت مظاهر السخط يف مدينة حلـب ثـم انـدلعت األحـداث يف مدنيـة 

, حيث حتركـت مظـاهرات واسـعة تـشجب إصـدار حكـم ١٩٦٤محاة خالل شهر أبريل 
الطالب عثامن احلوراين الذي قام بمسح شعار حزب البعث من عىل سـبورة بالسجن عىل 

الفصل الدرايس, فقامت الرشطة بتفريقها, ويف اليوم التايل هاجم خطبـاء مـساجد املدينـة 
نظام البعث العلامين, فانـدلعت املظـاهرات مـن جديـد, وقتـل أحـد الطلبـة بيـنام أرضبـت 

ته الـرشطة بـأوامر شخـصية مـن أمـني احلـافظ, ًاملدينة احتجاجا عـىل القمـع الـذي مارسـ
وعندما فشلت جهود التهدئة, تطورت مظاهر االحتجاج إىل استخدام األسلحة الناريـة, 
وكان قائد قوات احلرس الثوري يف املدينة آنـذاك هـو الـضابط الـدرزي محـد عبيـد الـذي 

ئذنـة مـسجد طلب نجدة اجليش, وتم إمداده بالدبابات واملدفعية التي استخدمت لـدك م
ًالسلطان وإخراج املعتصمني فيه بالقوة, وفاق عدد القتىل ستني شخصا, ثم أعقـب ذلـك 

 . إصدار أحكام صارمة يف حماكامت عسكرية ميدانية ترأسها مصطفى طالس
ومل تتوقف األحداث عند هـذا احلـد بـل انتـرشت مظـاهر االحتجـاج يف سـائر املـدن 

 أبريـل, ٣٠ًشهدت دمـشق إرضابـا شـل املدينـة يف السورية عىل ما وقـع يف مدينـة محـاة, فـ
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ًوكذلك كـان التجـاوب كبـريا يف محـص وحلـب, حيـث حتركـت سـائر القـوى الـسياسية 
ــارصيون واإلخــوان ,املتــرضرة مــن احلكــم العــسكري  ومــن ضــمنهم الوحــدويون والن

املسلمون والتجار املترضرون من سياسة التأميم, فقامت قوات احلرس الثوري يف دمشق 
ًتح املتاجر املغلقة بقوة السالح, وأصدرت احلكومـة قـرارا يـنص عـىل احلكـم بالـسجن بف

ًعرشين عاما ملن يغلق حمله التجـاري دون سـبب قـانوين باإلضـافة إىل مـصادرة البـضاعة 
 . وتأميم املحل

ورسعان ما اهنارت القـوى املناوئـة للـسلطة ألن قادهتـا مل يكونـوا منظمـني ومل يثبتـوا 
ًاالستمرار أمام قمع أمني احلافظ الذي وجد نفسه مضطرا يف املقابل إىل إعـادة القدرة عىل 

احلكم املدين عن طريـق الـتخيل عـن منـصب رئاسـة الـوزراء, وتكليـف البيطـار بتـشكيل 
ًحكومة جديدة يف شهر مايو, ولكن البيطار مل يصمد طويال أمام تسلط العسكريني فقـدم 

, وتــوىل احلــافظ ١٩٦٤ابــع عــرش مــن شــهر نــوفمرب ًاســتقالته احتجاجــا عــىل ذلــك يف الر
  )١(.منصب رئاسة اجلمهورية ورئاسة احلكومة من جديد

  الصراع البعثي الداخلي واستبعاد القيادة القومية
  

وعــىل الــرغم مــن احتكــار حــزب البعــث جلميــع املناصــب العليــا يف الدولــة, إال أن 
نـدلع اخلـالف بـني القيـادة القوميـة الرصاع بني خمتلف األجهزة احلزبية مل يتوقف, حيث ا

النظـر إىل : والقيادة القطرية حلزب البعـث, وكـان مـن أهـم نقـاط اخلـالف بـني القيـادتني
طبيعة الوحدة مـع مـرص أو العـراق أو كلـيهام, فقـد دعـت القيـادة القطريـة إىل املزيـد مـن 

 كانـت االهتامم بالوضع الـداخيل يف سـورية قبـل الـدخول يف أي مـرشوع وحـدوي, بيـنام

                                 
(1) Be'eri, E. (1970) Army Officers in Arab Politics and Society. London 
and New York, p. 158. 
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القيادة القومية حتث عىل تبني املشاريع الوحدوية, واحلقيقـة هـي أن اخلـالف بـني القيـادة 
ييتي كـان ڤالقومية والقيـادة القطريـة حـول الوحـدة العربيـة والتقـارب مـع االحتـاد الـسو

ًخالفا شكليا ال يمس جوهر الرصاع بني الطرفني, حيث إن القيادة القومية مل تظهر محاسا  ً ً
ًا يذكر بل كان البيطار عىل رأس املوقعني عـىل وثيقـة االنفـصال, بيـنام اهتـم عفلـق وحدوي

باستخدام مرشوع الوحدة مع مـرص لكـسب الوقـت وحماولـة حتقيـق اهليمنـة البعثيـة عـىل 
حـول تبنـي ) القوميـة والقطريـة(وعىل الشاكلة نفسها كان اخلالف بني القيادتني . السلطة

ن الطرفان متفقان عليها إال أهنم اختلفوا حول رسعـة التـأميم السياسة االشرتاكية التي كا
ووتريته وطرق حتقيقه وليس يف تبني املبـدأ االشـرتاكي, وبالتـايل فـإن اخلـالف بـني قيـادة 

  )١(.ًالبعث مل يكن إيديولوجيا باملعنى العام
 ًكام أنه يصعب االدعاء بأن اخلالف الداخيل بني أجهزة احلزب كان يمثل رصاعا بـني

املدنيني والعسكريني, فقد اختلفت الزعامات املدنيـة فـيام بينهـا, وانحـاز العـسكريون إىل 
 . فئات خمتلفة من املدنيني

ولدى استبعاد العامل اإليديولوجي كأساس للخالف ذهب العديد من الباحثني إىل 
 ربط حركة التصفيات الواسعة داخل حزب البعث بالتنافس الطائفي الذي قامت اللجنـة

ه مـن خـالل اسـتدعاء الـضباط وضـباط الـصف الـذين تـربطهم أوارص ئالعسكرية بإذكا
 وكان غالبية املنتسبني اجلدد من أقـارب )٢(.عائلية أو عشائرية لتعضيد مراكزهم يف اجليش

القيادات العسكرية من أبناء الطوائف, حيث حتدث تقرير القيادة القطريـة حلـزب البعـث 

                                 
(1) Seymour M. (1970) 'The Dynamics of Power in Syria since the Break with 
Egypt', in Middle Eastern Studies, vol. 6, no. 1 (January 1970). p. 42. 

 .١٥٩−١٥٨ص .ص., بريوتالتجربة املرة) ١٩٦٧(منيف الرزاز ) ٢(
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 :, وورد فيه١٩٦٦قاد املؤمتر القطري يف دمشق سنة عن هذه الظاهرة أثناء انع
أحلت ظروف الثورة األوىل ومرحلتها الـصعبة عـىل دعـوة عـدد «

حــزبيني ) ضـباط وضــباط صـف(كبـري مـن العــسكريني االحتيـاطيني 
ومؤيدين مللء الشواغر التي نجمت من تصفيات اخلـصوم, ولتـدعيم 

نذاك بـاعتامد أسـس مواقف الثورة ومحايتها, ومل يسمح ذلك اإلحلاح آ
موضوعية يف عملية االستدعاء وإنام كانت عوامـل الـصداقة والقرابـة 
ًوأحيانا جمرد املعرفة الشخصية هي األساس, مما أدى إىل تـرسب عـدد 

 )١(.»معني من العنارص الغريبة البعيدة عن منطق احلزب ومنطلقاته
قبـت انقـالب مـارس ًوكانت أكثر العنارص نفـوذا يف اجلـيش خـالل املرحلـة التـي أع

صـالح جديـد الـذي :  هم ضباط اللجنة العسكرية مـن النـصرييني وعـىل رأسـهم١٩٦٣
, وحممـد عمـران الـذي تـوىل وزارة )١٩٦٥سـبتمرب−١٩٦٣مارس (توىل رئاسة األركان 

 املــدرع املتمركــز جنــويب دمــشق, ٧٠الــدفاع باإلضــافة إىل ســيطرته الكاملــة عــىل اللــواء 
ًدا للقوات اجلوية السورية, ومن ثم وزيـرا للـدفاعوحافظ أسد الذي أصبح قائ وأرشف . ً

هؤالء الضباط الثالثة عىل مهمة التحويـل البعثـي للمؤسـسة العـسكرية ومـلء املناصـب 
الشاغرة يف اجليش من أبناء طائفتهم, حيث حتـدث األمـني العـام للقيـادة القوميـة حلـزب 

ة التنـسيب الطـائفي مـن , منيف الـرزاز عـن سياسـ)١٩٦٦−١٩٦٥خالل عامي (البعث 
خالل استغالل الروابط العائلية لتعويض ما فقده اجليش خالل التـصفيات التـي أعقبـت 

 : ً مؤكدا بأن١٩٦٣ مارس ٨انقالب 

                                 
 .٦٠, مصدر سابق, ص )١٩٩٥(ام فان د) ١(
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روائح التكتل الطائفي املقصود بدأت تفوح وبدأ احلـديث عنهـا «
ًأول األمر مهسا, ثم بدأت األصوات يف االرتفاع حـني ظهـرت بـوادر 

  )١(.» االهتاممادية تسند
ويف غضون هذه الفرتة, قامت اللجنة العسكرية بتقوية نفوذها حـول مدينـة دمـشق, 
وذلك من خالل إجراء سلسلة تنقالت داخلية هتدف إىل إبعاد السنة عن املواقع احلساسة 
يف العاصمة وما حوهلا ونقلهم إىل اجلبهة أو إىل حلب والالذقية, وكذلك من خالل جتنيد 

من العلويني يف الفرق ذات األمهيـة االسـرتاتيجية, حيـث تـشري املـصادر إىل أن عدد كبري 
 املتمركـزة بـالقرب مـن الكـسوة جنـويب ٧٠معظم طواقم كتائب الـدبابات التابعـة للـواء 

دمشق كانوا من العلويني, كام هيمن عىل قيادة اللواء ضابطني علـويني مهـا عـيل مـصطفى 
 )٢(.وكارس حممود

 ظهرت نتائج التنسيب الطائفي يف اجليش بصورة مروعة حيـث ١٩٦٥وبحلول عام 
 باملائـة, ٣٠ و٢٥يقدر دريسديل بأن نسبة الضباط السنة يف اجليش كانت تـرتاوح مـا بـني 

 فقـد )٣( باملائـة مـن جممـوع الـضباط,٧٠بينام مثل أبنـاء األقليـات الطائفيـة مـا ال يقـل عـن 
, جتنيد ما ال يقل عـن ١٩٦٣ش يف يوليو أعقبت عملية تصفية الضباط النارصيني من اجلي

 ضابط علوي من منسويب حزب البعث, الذي عمد إىل فرض هيمنته عـىل املؤسـسة ٧٠٠
 حـاز العـسكريون البعثيـون عـىل ١٩٦٤العسكرية, ففي مؤمتر القيـادة القطريـة يف فربايـر 

                                 
  .١٥٩, مصدر سابق, ص )١٩٦٧(منيف الرزاز   )١(

 .٦٧, مصدر سابق, ص )١٩٩٥(فان دام   )٢(
(3) Drysdale, A. (1979) 'Ethnicity in the Syrian Officer Corps: A 
Conceptualization', Civilisations, vol. 29, no. 3/4 (1979) pp. 359-373. 
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 )١(.سبعة من مقاعد القيادة اخلمسة عرش
  الصراع بني قادة اللجنة العسكرية

  

هــرت أول مالمــح الــرصاع بــني قــادة اللجنــة العــسكرية يف الرابــع عــرش مــن شــهر ظ
ً عندما أقيص اللواء حممد عمران عن وزارة الدفاع وعـني ملحقـا عـسكريا ١٩٦٤ديسمرب  ً
وكان عمران يعد الساعد األيمن ألمني احلافظ حيث متت ترقيته برسعة كبـرية . يف مدريد

, وأسـندت إليـه قيـادة أكثـر الفـرق ١٩٦٣مـارس من رتبة مقـدم إىل لـواء عقـب انقـالب 
العسكرية أمهية, فتوىل قيادة اللواء اخلامس املدرع يف محص, كام توىل قيـادة اللـواء املـدرع 

, ثم أسندت إليه فيام بعد حقيبة الدفاع, ويف خطـوة مفاجئـة قامـت اللجنـة العـسكرية ٧٠
 داخـل اجلـيش, ولكونـه املـسؤول بإبعاده عن سورية بتهمة حماولة بناء كتلة طائفية علويـة

, وقـد حتـدثت صـحيفة ١٩٦٣األول عن جو االرتياب الطائفي الذي ساد عقب انقالب 
احلياة اللبنانية آنذاك عن رصاع علوي داخيل بني عمران من جهة وجديد وأسد من جهـة 
أخرى, مشرية إىل أن عمران ينحدر من احتاد اخلياطني العشائري بيـنام ينحـدر جديـد مـن 

 )٢(.اد احلداديناحت
وبعد إقصاء عمـران أصـبح جديـد الـشخص األقـوى يف اجلـيش, وكـان قـد رقـي يف 

ً من رتبـة رائـد إىل رتبـة لـواء, وأصـبح رئيـسا ١٩٦٣الفرتة ما بني شهري مارس ونوفمرب 
 اندلع الـرصاع مـرة أخـرى بـني صـالح ١٩٦٥ويف سنة . ١٩٦٣لألركان يف شهر نوفمرب 

دأ يتحـدث بـصورة علنيـة عـن وجـود تكتـل طـائفي علـوي جديد وأمني احلافظ الـذي بـ

                                 
(1) Pipes, D. (1989) 'the Alawi Capture of Power in Syria', Middle Eastern 
Studies, vol 25, (1989) pp. 442-443. 

  .٧٢, مصدر سابق, ص )١٩٩٥(فان دام   )٢(
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 : بتشكيل هذه الكتلة, وانقسمت القيادة العسكرية إىل قسمنيًاًتهام جديدُداخل اجليش, م
 جمموعة ضباط األقليات الذين انحازوا إىل صـالح جديـد, وعـىل رأسـهم حـافظ −أ

ون كأمحـد املـري أسد والضباط الدروز كسليم حـاطوم ومحـد عبيـد, والـضباط اإلسـامعيلي
وعبد الكريم اجلندي, كـام انـضم إىل هـذه املجموعـة بعـض الـضباط املنـسوبني إىل الـسنة 

  )١(.ومن ضمنهم أمحد سويداين ومصطفى طالس
 الضباط السنة الذين التفوا حـول أمـني احلـافظ كـرد فعـل للتكتـل الطـائفي داخـل −ب

ط األقليـات مـن العلـويني اجليش, وحاول هؤالء تكوين جمموعة سـنية متامسـكة ضـد ضـبا
 .والدروز واإلسامعيليني

ومل تــنعكس املنافــسة بــني احلــافظ وجديــد عــىل القــوات املــسلحة والتنظــيم العــسكري 
فحسب, بل شملت األجهزة املدنية للحزب, حيث وقع اخلالف بني القيادة القطرية املواليـة 

لبعثيني, وكان جديد قد بدأ يف جلديد, والقيادة القومية التي انحازت ألمني احلافظ وقدامى ا
تنفيذ سياسة التأميم بصورة متسارعة أدت إىل استعداء فئـات واسـعة مـن املجتمـع, شـملت 
كبار التجار والطبقـة املتوسـطة وأصـحاب املحـالت التجاريـة الـصغرية, وبـسبب سـوء أثـر 

 إىل أصحاهبا, التأميم عىل اقتصاد البالد بدأت القيادة القومية تدعو إىل إعادة بعض املحالت
كام اختلف أمني احلـافظ مـع .  تم إعادة الصيدليات إىل القطاع اخلاص١٩٦٥ يوليو ٢٧ففي 

جديد يف السياسة اخلارجية حيث كان جديد يقود سـورية نحـو العزلـة اإلقليميـة والتقـارب 
ييتي, بينام كان احلافظ يريد أن حيفظ خط العودة ويساعد سـورية عـىل قطـع ڤمع االحتاد السو

 . عزلتها مع العامل العريب
 نجح أمني احلافظ يف عزل صالح جديد عن رئاسة األركان, ١٩٦٥ويف شهر سبتمرب 

                                 
 .٧٥. املصدر السابق, ص) ١(
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ولكن األخري استطاع أن يتشبث بمنصب نائب األمني العام للقيادة القطرية حلزب البعث, 
وحاول إضعاف احلافظ من خالل شن محلة تصفية واسعة داخل اجليش وخاصة يف حامية 

ًتي كان مصطفى طالس قائدا هلا, وأمام حالة التدهور الشامل الذي أصاب البالد محص ال
 ١٩٦٥ ديسمرب ١٩يف شؤوهنا املحلية واخلارجية جراء الرصاع, تدخلت القيادة القومية يف 

فقررت أن تتقلد زمام السلطة بالكامل عن طريق حل القيادة القطرية السورية, فقدمت 
 ديسمرب ٢٢ تتكون من أنصار جديد استقالتها يف حكومة يوسف زعني التي كانت

 انضم ١٩٦٦ يناير ٢ وتشكلت حكومة جديدة برئاسة صالح الدين البيطار يف )١(,١٩٦٥
ًإليها حممد عمران وزيرا للدفاع باعتباره مل يكن من املنحازين ألي من جمموعتي جديد 

ًالفتنة الطائفية بدال من واحلافظ, ويبدو أن عمران قد استغل منصبه اجلديد إلشعال نار 
ًحماولة السيطرة عليها مما خلق جوا من السخط بني الضباط السنة من جهة, وبني العلويني 

وحيث إن القيادة القومية قد عجزت عن . ًالذين كان أغلبهم منحازا جلديد من جهة أخرى
البية وضع حد لذلك الرصاع, فقد رأى جديد بأنه أصبح من املتعني القيام بحركة انق

 لإلطاحة بأمني احلافظ وصالح ١٩٦٦ فرباير ٢٢جديدة حتسم األمر لصاحله, فتحرك يف 
ًالبيطار, ومجيع املوالني هلم يف القيادة القومية, وتم تعيني يوسف زعني رئيسا حلكومة 

 .جديدة

                                 
, ودرس الطـب يف جامعـة دمــشق ثـم يف بريطانيـا, وســاهم يف ١٩٢٩ولـد يوسـف زعـني يف البــوكامل سـنة ) ١(

ًالثورة اجلزائرية كطبيب متطوع مع إبراهيم مـاخوس ونـور الـدين األتـايس, ثـم عـني وزيـرا يف حكومـة البعـث 
وقـد تبنـى .  الفدائيـة"الـصاعقة", وأسند إليـه يف تلـك الفـرتة منـصب أمـني رس منظمـة ١٩٦٣األوىل يف مارس 

ًزعني فكرا يساريا متشددا, وكان من أبرز أنصار جديد الذي دعمه لتويل ً , ١٩٦٥ رئاسة احلكومة يف شـهر مـايو ً
اعتقل زعني عقب انقالب حافظ أسـد يف الـسادس عـرش مـن . ١٩٦٦ثم شكل حكومتني عقب انقالب فرباير 

. , مـصدر سـابق, ص)٢٠٠٥(الـشويري . ١٩٨٣ً, وبقـي مـسجونا حتـى أفـرج عنـه سـنة ١٩٧١شهر نـوفمرب 
٣٢٩. 
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  ١٩٦٦ فبراير ٢٣انقالب 

 

عنـدما أمـر  ١٩٦٦بلغت األحداث ذروهتا خالل األسبوع الثالـث مـن شـهر فربايـر 
ًأمني احلافظ بترسيح ثالثـني ضـابطا مـن أنـصار صـالح جديـد, وتـزامن هـذا القـرار مـع 
هجوم شنه ميشيل عفلق ضد بعض عنارص اجليش الذين يثريون النزعات االنفصالية, يف 
ًالثامن عرش من الشهر نفسه, مؤكدا يف حمارضة له بدمـشق بـأن حـزب البعـث هـو حـزب 

جليش املاركسيني الذين ال يملكـون ثقافـة كافيـة تـؤهلهم وحدوي, وانتقد بعض ضباط ا
ًلفرض إرادهتم, وكانـت حمـارضة عفلـق هـذه جـزءا مـن مـشهد انقـسامي جديـد عـصف 
بحزب البعث بني القيادة القومية التي يمثلها اجليل املؤسس من قياديي البعث مـن أمثـال 

شغل أمـني عـام حـزب الذي كان ي(ميشيل عفلق, وصالح الدين البيطار, ومنيف الرزاز 
, وبني القيـادة القطريـة التـي كـان )األمني العام املساعد(, وشبيل العيسمي )البعث آنذاك

يديرها من اخللف اللواء صالح جديد, وقد تزامن هذا اخلالف مـع مجلـة إجـراءات عـىل 
الصعيد التنظيمي متثلت يف جتميد عضوية العديد من احلزبيني وإلغاء صالحياهتم احلزبيـة 

العسكرية, ولكن هذه اإلجراءات مل تكن كفيلة بحـسم األمـور وكـان ال بـد مـن حركـة و
 .ًعسكرية تضع حدا حلالة االنقسام الداخيل

ويف صباح الثالـث والعـرشين مـن شـهر فربايـر احتـشدت مجيـع الوحـدات املـسلحة 
املتمركزة حول دمشق والواقعة حتت سـيطرة الـضباط الـدروز والعلـويني وزحفـت نحـو 

بينام حاول الـضباط الـسنة يف الالذقيـة ومحـاة ومحـص وحلـب املؤيـدين ألمـني . صمةالعا
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 حيـث نجحـت فرقـة )١(احلافظ حتويـل املوقـف العـسكري ولكـنهم مل يتمكنـوا مـن ذلـك,
الصاعقة بقيـادة سـليم حـاطوم يف إحكـام سـيطرهتا عـىل رئاسـة األركـان ومبنـى اإلذاعـة 

بابات التي اجتاحـت العاصـمة الـسورية قادمـة املجاور هلا, وكانت مدعومة بفرقة من الد
وعىل الرغم من إحكام االنقالبيني سيطرهتم عـىل دمـشق . من القابون بقيادة عزت جديد

إال أن أمني احلافظ رفض االستسالم وقاد مقاومة القوات املحارصة له مع مائة وعـرشين 
ال إال بعـد أن جـرح من حراسه, قتل يف أثنائهـا عـدد كبـري مـن الطـرفني, ومل يتوقـف القتـ

ًاحلافظ جرحا بليغا فاستسلم رجاله حفاظا عىل حياته ً ً . 
, يؤكـد )١(ويف الساعة السادسة وعرشين دقيقة صدر عن إذاعة دمـشق البيـان رقـم 

استسالم أمني احلافظ وسقوط حكومة البيطار, ثم تتابعت البيانات العسكرية لتعلن منـع 
ــن اإلجــ ــا م ــات التجــول وإغــالق احلــدود وغريه ــصاحبة لالنقالب ــة امل راءات االعتيادي

 . العسكرية
ًويف اليوم نفسه عني نور الدين األتايس أمينا عاما حلزب البعـث ورئيـسا للجمهوريـة  ً ً

 وتـشكلت حكومـة مـن عـرشين )٢(ًومل يكن عمره آنذاك يتجاوز السابعة والثالثـني عامـا,
وىل إبـراهيم مـاخوس حقيبـة ًوزيرا برئاسة يوسف زعني الذي كان يف سن األتايس, كام تـ

                                 
 .٨٣−٨٢ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٥(فان دام ) ١(
ً, وعـني وزيـرا للداخليـة يف حكومـة البيطـار التـي تـشكلت يف ١٩٢٩د نور الدين األتايس يف محص سنة ول) ٢(

ً أصبح األتايس أمينا عاما حلزب البعث ورئيسا للجمهوريـة, واسـتمر ١٩٦٦, ويف شهر فرباير ١٩٦٣أغسطس  ً ً
 عنــه يف أغــسطس , حيــث أودع يف ســجن املــزة وأفــرج١٩٧٠يف منــصبه حتــى انقــالب حــافظ أســد يف نــوفمرب 

, )٢٠٠٥(الـشويري . ١٩٩٢, وتويف بعـد ذلـك بأربعـة أشـهر بمـرض الـرسطان يف بـاريس يف ديـسمرب ١٩٩٢
 .٢٥٤. مصدر سابق, ص
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 وكان الثالثة مـن خرجيـي )١(الداخلية وهو من مواليد نفس السنة التي ولد فيها الرئيسان,
كلية الطب, بينام سلمت حقيبة الدفاع إىل حافظ أسد بعد ترقيتـه مـن رتبـة نقيـب إىل رتبـة 

 يكـن يتجـاوز ًلواء وهو يف سن الثالثة والثالثني, وعني أمحد سـويداين رئيـسا لألركـان ومل
 .سن الرابعة والثالثني

ويف هذه األثناء اعتقل صالح الدين البيطار ووضع قيد احلجـز يف دار الـضيافة بحـي 
القصور, واحتجز أمني احلـافظ لفـرتة ثـم أفـرج عنـه فغـادر إىل لبنـان, وفـر منيـف الـرزاز 

وأصبح من كذلك إىل لبنان, يف حني أقصيت مجيع الزعامات احلزبية من جيل املؤسسني, 
الواضح بأن حكم سورية قد وقع يف يد جيل جديد, وفكر يساري متشدد, وجملس قيـادة 

صـالح جديـد ونـور الـدين األتـايس ويوسـف زعـني وإبـراهيم مـاخوس : ثورة يتزعمها
ًوحافظ أسد, كام عني الشيوعي سـامح عطيـة وزيـرا للمواصـالت, يف حـني نـشط خالـد 

ة عـىل نمـط اجلـيش األمحـر الـصيني, وبـدأت مرحلـة اجلندي يف جتنيد فرق العامل املـسلح
أمـا عـىل الـصعيد الـشعبي فقـد قابـل الـسوريون . جديدة من اإلصالح الزراعي والتأميم

احلركة االنقالبية بعدم االكرتاث حيث إهنم مل يكونوا متعـاطفني مـع حكـم أمـني احلـافظ 
 . وال من املتحمسني حلكم صالح جديد

ن بأهنم يملكون كامل الـرشعية يف تـويل الـسلطة, وسكريوقد رأى قادة االنقالب الع
حيث إهنم قاموا بإعادة تنظيم احلزب عقب إعالن حله مـن قبـل زعامتـه القديمـة خـالل 
فرتة الوحـدة مـع مـرص, فتولـت جمموعـة مـن الـضباط الـسوريني فكـرة تأسـيس التنظـيم 

                                 
 وانتـسب إىل حـزب البعـث يف أوائـل اخلمـسينيات, عـني ١٩٢٩ولد إبـراهيم مـاخوس ألرسة علويـة سـنة ) ١(

ً, ثم أصبح وزيـرا للخارجيـة يف حكومـة يوسـف ١٩٦٣ ًوزيرا للصحة يف حكومة البيطار األوىل يف شهر مارس
 . ١٩٧٠, وأقام يف اجلزائر عقب انقالب حافظ أسد سنة ١٩٦٥زعني يف شهر سبتمرب 
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للجنـة العـسكرية , ثـم حتـول إىل ا»تنظيم سـيناء«الرسي العسكري الذي أطلق عليه اسم 
ًونظـرا . , وأحرض هذا االنقالب احلزب إىل الـسلطة١٩٦٣ مارس ٨التي قامت بانقالب 

للميول االنفصالية عنـد هـذه املجموعـة, والنزعـة اليـسارية املتـشددة لـدى أقطاهبـا, فقـد 
أصبحت السياسة السورية تعاين مـن عزلـة عربيـة عـىل الـصعيد اإلقليمـي, ومـن تـدهور 

 »املـزارع اجلامعيـة« و»النظام التعـاوين«صعيد املحيل حيث فشلت سياسة اقتصادي عىل ال
 . وغريها من خطط اإلصالح الزراعي

 

  )١٩٦٦سبتمرب (تصفية الضباط الدروز، وحماولة انقالب سليم حاطوم 
  

, فقـد ١٩٦٦شعر الضباط الدروز باملرارة جتاه الرتتيبات التي أعقبت انقالب فربايـر 
ح جديد وقدموا تضحيات كبرية, ولكـنهم فوجئـوا باسـتبعادهم رموا بثقلهم خلف صال

, ١٩٦٦ًمتاما عن مراكز القرار يف املؤمتر القطـري االسـتثنائي الـذي عقـد يف شـهر مـارس 
ففي هذا املؤمتر سقط سليم حاطوم يف انتخابات القيادة القطريـة وسـقط معـه محـد عبيـد, 

أسندت إليه يف حكومـة زعـني الـسابقة, وكان محد عبيد يطمح إىل تويل حقيبة الدفاع التي 
ولكن وزارة الدفاع أسندت إىل حافظ أسد, وسط اهتامات وجهـت حلمـد عبيـد بالفـساد 

 .وسوء اإلدارة واإلثراء غري املرشوع, مما أثار نقمته
أما حاطوم فقد جتاهـل الـضباط العلويـون تـضحياته الكبـرية ودوره الرائـد يف تنفيـذ 

ًإعــادة تعيينــه قائــدا للقــوات اخلاصــة, وأدى ذلــك إىل ســخطه انقــالب فربايــر, واكتفــوا ب
ه مــن الــضباط الــدروز, ئلبيــة أعــضاوقيامــه بتــشكيل تنظــيم رسي خــاص بــه وكانــت غا

ًباستثناء مصطفى احلاج عـيل قائـد جهـاز االسـتخبارات العـسكرية الـذي كـان سـنيا مـن 
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 وهـو درزي مـن  أما مـن املـدنيني فقـد اسـتقطب حـاطوم مجاعـة محـود الـشويف)١(.حوران
ًالسويداء, كان يتزعم جمموعة يسارية من البعث تشكلت أساسا من الـدروز, وقـد شـغل 

فربايـر  −١٩٦٣سـبتمرب (منصب األمني العـام للقيـادة القطريـة يف سـورية خـالل الفـرتة 
, وكان من أشد املنتقدين للجنـة العـسكرية بـسبب قيامهـا باسـتبعاده مـن حـزب )١٩٦٤

 كانت هذه املجموعـة تنظـر بقلـق بـالغ للـدور الـذي كـان يامرسـه كام. ١٩٦٤البعث سنة 
يف جلـب ) ١٩٦٥سـبتمرب −١٩٦٣نوفمرب : (صالح جديد كرئيس لألركان خالل الفرتة

اجلنود العلويني مـن االحتيـاط إىل القـوات املنـسبة, وتعيـني أبنـاء طائفتـه يف قيـادة الفـرق 
ومـنهم . دفعيـة والقـوى اجلويـةاالسرتاتيجية حول دمشق, وخاصة يف فرق الـصاعقة وامل

 )٢(.عىل سبيل املثال ال احلرص قريبه عزت جديد
ويف هذه األثناء متكن األمني العام للقيادة القومية املخلوعة منيف الرزاز من التخفـي 
يف دمشق وتشكيل تنظيم رسي للقيـادة املخلوعـة مكـون مـن قطاعـات مدنيـة وعـسكرية 

يادة القومية للسلطة, وقد تزعم الرزاز بنفـسه القطـاع منفصلة, وكان اهلدف منه إعادة الق
املدين بينام توىل اللواء الدرزي فهد الشاعر مهمة إنشاء املكتـب العـسكري وتـزعم تنظـيم 
احلزب العـسكري الـذي اسـتقطب خمتلـف األقليـات الطائفيـة باسـتثناء العلـويني, وقـرر 

                                 
طالل أبو عسيل, فارس املحيثاوي, عبد الـرمحن بطحـيش, إبـراهيم نـور : تألفت جمموعة سليم حاطوم من) ١(

 الفضل, مجيل عفور, بدر مجعة, الوليد طالب, خالـد احلكـيم, الدين, عيل املقداد, مصطفى احلاج عيل, فواز أبو
نذير النابليس, حممود نوفل, نايف عبيد, إبراهيم محزة, مسلط أبـو عـايص, حممـد األطـرش, صـابر املعـاز, فـؤاد 

 .٣٥٠−٣٤٩ص .املصدر السابق, ص. منذر, جميل القائد, طالب الضامد
(2) Maoz, M. (1976) 'Alawi Military Officers in Syrian Politics 1966-1974', in 
Schiffrin H. edit, (1976) Military and State in Modern Asia. Jerusalem. pp. 
284. 
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قاط نظام صالح جديـد, حيـث ًتنظيم سليم حاطوم وتنظيم فهد الشاعر التعاون معا إلس
 .عقدت اجتامعات بني الطرفني لوضع خطة انقالب جديد

ولكن يف شهر أغسطس اكتشف رئيس جهاز االستخبارات اإلسامعييل عبـد الكـريم 
اجلنــدي جمموعــة فهــد الــشاعر, إثــر اهنيــار الــضابط حممــد النعيمــي الــذي اعــرتف خــالل 

فذها محد عبيد ومنيـف الـرزاز, وأدى التحقيق بأن ثمة خطة لالنقضاض عىل السلطة سين
 سـبتمرب طالـت نحـو مـائتي ٣ أغسطس و٢٥ذلك إىل محلة اعتقاالت خالل الفرتة ما بني 

ضابط أغلبهم من الدروز, ومتكن منيف الرزاز من الفرار عن طريق التسلل مـن خمبئـه يف 
ف وقــرر ســليم حــاطوم االســتفادة مــن ظــرو. دمــشق إىل لبنــان, بيــنام اعتقــل محــد عبيــد

االعتقاالت اجلامعية للدروز, فـاهتم القيـادة العـسكرية بالطائفيـة واسـتهداف أبنـاء جبـل 
العرب بشكل خاص, وقد نجحت هذه املناورة يف خلق حالة من القلق لدى فرع احلزب 
يف السويداء, الـذي هـدد بمقاطعـة القيـادة القطريـة إذا اسـتمرت عمليـة تـصفية الـضباط 

رت القيادة إرسال جلنة حزبية عليا إىل الـسويداء تتكـون مـن املنحدرين من منطقتهم, فقر
الرئيس السوري نور الدين األتايس, واألمني العام املساعد للقيادة القطرية صالح جديد 
ومجيل شيا العضو الوحيد الدرزي بالقيادة القطريـة, وذلـك يف الثـامن مـن شـهر سـبتمرب 

يف األرس, وسـيطر عـىل مقـر حيث دخل حاطوم علـيهم وبيـده مـدفع رشـاش ووضـعهم 
احلامية بالسويداء بمساعدة مدير فرع املخابرات العسكرية فيها, وقامت مفاوضـات بـني 
أسد يف دمشق وبني حاطوم طلب فيها األخـري تطهـري احلـزب مـن أنـصار جديـد وبعـودة 

 . محود الشويف املاركيس الدرزي إىل القيادة القطرية
 القضاء عىل هذه املحاولة االنقالبية حيث أمر وقد لعب حافظ أسد الدور الرئيس يف

بتحليق رسب من الطائرات العسكرية فوق املنطقة وأرسـل وحـدة عـسكرية تـضم كتيبـة 
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ًصواريخ إىل السويداء, مهددا بقصف املدينة إذا مل يفرج حاطوم عن األتايس وجديد, ومل 
بـصحبة جمموعـة يتمكن حاطوم من الصمود يف وجه التعزيزات القادمة مـن دمـشق ففـر 

صغرية من رفاقه إىل األردن لتفادي اشتباك مسلح, ومتت تصفية عـدد كبـري مـن الـضباط 
الدروز إثر فشل املحاولة االنقالبية, كام ألقي القبض عىل الزعيم البعثي منصور األطرش 

 .واستبعد عىل خلفية هذه األحداث
ًوا تعاطفا مـع احلركـة ًونظرا لوجود بعض العنارص من الضباط احلوارنة الذين أظهر

االنقالبية فقد تم تـرسيح قيـاداهتم مـن اللجنـة العـسكرية وعـىل رأسـهم موسـى الزعبـي 
ًومصطفى احلـاج عـيل, يف حـني بقـي أمحـد سـويداين يف منـصبه رئيـسا لألركـان حتـى تـم 

 .١٩٦٨استبداله بمصطفى طالس يف فرباير سنة 
 

  ١٩٦٧اجليش العقائدي وهزمية يونيو 
  

بعث اهتاممهم خالل فـرتة اخلمـسينيات والـستينيات عـىل تأسـيس قاعـدة ركز قادة ال
عسكرية للحزب, كام عمـدوا إىل االسـتفادة مـن متثـيلهم يف اجلـيش لرتجـيح كفـتهم عـىل 

 ومفاوضات الوحـدة ١٩٥٧الصعيد السيايس كام حصل يف عصيان الضباط البعثيني سنة 
 أصـبح ١٩٦٣ويف سـنة . ريـة املتحـدةمهو اجل يفوما أعقبها من تعيينات للعنـارص البعثيـة

 ألول مــرة بــصورة »اجلــيش العقائــدي«ًالتمثيــل العــسكري للحــزب معلنــا, وظهــر مبــدأ 
رسمية, يف ظل هيمنة عسكرية عىل قيادة احلزب حيث أصبحت هلم اليد الطـوىل يف اختـاذ 
القرار السيايس, بيـنام ضـعف الـشق املـدين للحـزب بـصورة ملحوظـة; فبيـنام كـان القـادة 
العسكريون يتبوأون مناصب عليـا يف قيـادة احلـزب مل يكـن مـن حـق املـدنيني التـدخل يف 

وعندما شعرت القيادة املدنية بأهنا فقدت السيطرة عـىل الـشق . شؤون املؤسسة العسكرية
رضورة انصياع الضباط بيان  العسكري والعسكري رشع أقطاب البعث يف مهامجة النفوذ
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, ١٩٦٦ً, فبادر ميشيل عفلق بمهامجة صالح جديـد ضـمنا سـنة البعثيني للقيادة التقليدية
عندما انتقد هيمنة العسكريني عىل شؤون احلكم وفرض انقساماهتم عىل احلزب واألمـة, 
ًمؤكــدا بأنــه لــيس هنــاك حــزب ثــوري يتــوىل فيــه الــضباط قيــادة احلــزب وقيــادة فــرقهم 

مـني العـام للحـزب بعـد الـذي أصـبح األ(ثم تبعـه منيـف الـرزاز . العسكرية يف آن واحد
ًيف انتقــاد الفئــة احلاكمــة مــن الــضباط البعثيــني, مــتهام إيــاهم ) ١٩٦٥إقــصاء عفلــق ســنة 
 . بالتكتل الطائفي

ًويف هذه األثناء مل يكن الضباط العلويون يف سدة احلكم يظهرون اهتامما كبـريا بمثـل  ً
لعقائـدي بحـامس كبـري, هذه االهتامات; فقد تبنت القيادة اليسارية تطبيـق مبـدأ اجلـيش ا

 : حيث ناقش املؤمتر القومي حلزب البعث موضوع اجليش وانتهى إىل رضورة
العمــل بــدأب عــىل إجيــاد الــصيغ املالئمــة لالســتمرار يف إســهام «

القطــاع احلــزيب للجــيش مــع القطــاع املــدين يف رســم سياســة احلــزب 
فيـه وتنفيـذها, كـام جيـب إتاحـة الفرصـة للعنـارص املناضـلة والقياديـة 

للمــسامهة يف محــل املــسؤوليات القياديــة عــىل صــعيد احلــزب واحلكــم 
 )١(.»برشط التفرغ التام لتلك املسؤوليات

 :وحدد املؤمتر مسؤوليات اجليش العقائدي فيام ييل
محايــة الــبالد مــن العــدوان اخلــارجي ومحايــة الثــورة مــن أعــداء «

ش املـستمر الثورة, ووظيفة التنظيم احلزيب يف اجلـيش هـي تغذيـة اجلـي
ــع اجتاهــات احلــزب  ــتالءم م ــا ي ــه توجيه ــة وتوجيه ــالروح العقائدي ًب

                                 
ً, نقـال عـن أمـني أسـد ٤/٥/١٩٦٥بيان القيادة القومية حلزب البعث عن املؤمتر القومي الثـامن يف دمـشق ) ١(
 .٥٥−٥٤ص .ص. , بريوت١٩٧٣−١٩٤٦ورية تطور النظم السياسية والدستورية يف س) ١٩٧٩(
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٤١٣ 

  )١(»وخططه
ولتحقيق ذلك فقد قرر املؤمترون رضورة حتقيق الـوعي الـسيايس واإليـديولوجي يف 

 :صفوف الضباط واملجندين, وهو أمر
ال يقل أمهية بحال مـن األحـوال عـن التـدريب العـسكري, بـل «

ًا مالئام لقيام مفهوم ثـوري جديـد لالنـضباط بالعكس فإنه خيلق مناخ ً
يقوم عىل أسـاس اإليـامن باملثـل العليـا ال اخلـوف مـن القـرس, كـام أنـه 
يصفي األساليب البورجوازيـة االحرتافيـة يف العالقـات بـني الـرئيس 
واملــرؤوس, وخيلــق عالقــات رفاقيــة حيركهــا اإليــامن بقــضية اجلامهــري 

ــتثنائي ــيلة اس ــا وس ــرس فيه ــصبح الق ــري وي ــارص غ ــال إال العن ــن تن ة ل
  )٢(.»السوية

عالقــات «...»تــصفية البورجوازيــة«...»منــاخ ثــوري«: وهبــذه املــصطلحات الرنانــة
 جريت قيادة اجليش السوري لصالح حـزب البعـث, وحـرص البعـث عـىل دمـج »رفاقية

املؤسسة العـسكرية ضـمن كـادره احلـزيب, حيـث أعطـى ميثـاق اجلبهـة الوطنيـة التقدميـة 
ًلبعــث وحــده حــرصا حــق التنظــيم والنــشاط احلــزيب أو التكــتيل داخــل اجلــيش حلــزب ا

 )٣(.والقوات املسلحة
فت القيـادة البعثيـة بأنـه مـن املتعـني عليهـا شولتحقيق االنتامء العقائدي للجـيش اكتـ

القيام بتـصفيات واسـعة هتـدف إىل اسـتبعاد مجيـع العنـارص غـري املواليـة للحـزب, وكـان 
                                 

  ., املصدر السابق٤/٥/١٩٦٥بيان القيادة القومية يف املؤمتر الثامن   )١(

  .٥٦−٥٥ص .املصدر السابق, ص  )٢(

  .املصدر نفسه  )٣(
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٤١٤ 

 : تصفيات أبرزهااجليش قد أهنك بسلسة
 حيـث حتـدث أمـني ):١٩٦١−١٩٥٨( تصفيات اجليش السوري يف زمن الوحدة −أ

 بأن عدد الذين قام مجال عبـد ١٩٦٢النفوري يف مؤمتر جامعة الدول العربية يف أغسطس 
 . ضابط احتياط٣٠٠٠ ضابط و١١٠٠: النارص بترسحيهم يقدر بحوايل

 ٧٠٠ حيـث تـم تـرسيح حـوايل :١٩٦٣ التصفيات التي أعقبت انقالب مارس −ب
ضابط من الدمشقيني, والنـارصيني, والوحـدويني املـستقلني, وتـم اسـتبداهلم بـأكثر مـن 
تــسعامئة ضــابط مــن كــوادر حــزب البعــث الــذين حيملــون شــهادات جامعيــة ولكــنهم ال 

 .ًيفقهون شيئا يف أمور القتال, إال ما تعلموه يف اخلدمة العسكرية
 ضابط من ٤٠٠ وشملت أكثر من :١٩٦٦نقالب فرباير  التصفيات التي أعقبت ا−ج

 .أنصار أمني احلافظ وسليم حاطوم وخاصة الضباط الدروز واحلوارنة
, كان اجلـيش الـسوري قـد فقـد أكثـر مـن ألفـني ومـائتي ١٩٦٧وعندما دخلت سنة 

ضابط وثالثة آالف ضابط من االحتياط, ويعادل ذلك ثلثـي ضـباط املؤسـسة العـسكرية 
 وتم استبداهلم بمجموعات حزبية طائفية متتلك عقلية تنظيمية متطـورة لكنهـا )١(.بأرسها

كانــت مرصــودة للــرصاعات الداخليــة والــسيطرة عــىل الــسلطة ال عــىل مواجهــة العــدو 
 . الصهيوين

, ١٩٦٧ معركـة يونيـو »العقائدي«ويف هذه الظروف العصيبة دخل اجليش السوري 
 ويف الوقــت الــذي كــان فيــه رئـــيس )٢( مقاتـــل,٧٥٠٠٠وكــان تعــداده يقــدر بحــوايل 

                                 
 : ألف مقاتل, وكان بينهم ثالثة آالف ضابط, انظر٦٠ بحوايل ١٩٦٣قدر تعداد اجليش السوري عام ) ١(

Be'eri, E. (1970) Army Officers in Arab Politics and Society. London and 
New York, p. 335. 

 مـع قـوات االحتيـاط, ٢٦٤٠٠٠ مقاتل, يمكن أن يـصل عـددهم إىل ٥٠٠٠٠بلغ تعداد القوات اليهودية  )٢(
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٤١٥ 

ًاالستخبارات العـسكرية الـسورية عبـد الكـريم اجلنـدي مـشغوال يف التحقيقـات املتتاليـة 
بــشأن املحــاوالت االنقالبيــة, ومالحقــة املعارضــني حلكــم صــالح جديــد, كــان جهــاز 

ــة  يعمــل عــىل مجــع املعلومــات حــول التحــصينات ) املوســاد(االســتخبارات اإلرسائيلي
ية حول هضبة اجلوالن, واندلعت املعارك يف صباح اخلامس من شهر يونيـو حيـث السور

بادر سالح اجلو اإلرسائييل بقصف املطارات العسكرية املرصية وتدمري املقاتالت املرصية 
 طـائرة مقاتلـة مـن ٤٥٠ًالتي كانت األكثر تطورا يف العامل العريب حيث كانت حتتوي عـىل 

 طائرة مرصية من اإلقالع, فقتل أكثر مـن ة عرشاثنتيثر من ييتي, ومل تتمكن أكڤصنع سو
ويف مـساء ذلـك اليـوم اسـتطاع . مائة طيـار مـرصي ودمـر سـالح اجلـو املـرصي بالكامـل

الطريان احلريب اإلرسائييل تدمري سالح اجلو األردين, ويف اليـوم التـايل هومجـت املطـارات 
  )١(.ا يف ذلك القصف اجلويالعسكرية السورية التي فقدت أكثر من ثلثي مقاتالهت

 أما عىل األرض فقد فرضت القوات الصهيونية سيطرهتا يف حركـة خاطفـة عـىل شـبه
جزيرة سيناء وسيطرت عىل رشقي األردن وقطاع غزة, ثم زجت بلواءين مدرعني باجتـاه 
هــضبة اجلــوالن يف مواجهــة تــسعة ألويــة ســورية, وقامــت املدفعيــة اإلرسائيليــة بتكثيــف 

 يونيو اقتحم اجلـيش اإلرسائـييل ٩ املواقع السورية ملدة أربعة أيام متتالية, ويف قصفها عىل
هضبة اجلوالن ودخلهـا دون مقاومـة تـذكر, ويف اليـوم التـايل وجـدت القـوات الـسورية 
نفسها حمارصة من قبل القوات اليهودية, وتلقت أوامر مبارشة من وزير الـدفاع الـسوري 

                                                                                     
رية , سـو١٥٠٠٠٠مـرص : , مقـسمة عـىل النحـو التـايل٢٨٠٠٠٠أما جمموع القوات العربية فكان يقدر بحـوايل 

 .٥٥٠٠٠, األردن ٧٥٠٠٠
 طائرة مقاتلة ٢٠٠ طائرة, يف مقابل ٨١٢قدر جمموع الطائرات احلربية لدى القوى العربية بحوايل  )١(

  .إرسائيلية
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 ...  دون قتال»الكيفي«اللواء حافظ أسد باالنسحاب 
 ... فسقطت اجلوالن

بيـنام فقـد  ...ً جنـديا١٤١ومل خيرس اجليش اإلرسائييل عىل اجلبهـة الـسورية أكثـر مـن 
 جــريح, وتــم تــدمري نــصف املــدرعات ٥٠٠٠ مقاتــل و٢٥٠٠اجلــيش الــسوري حــوايل 

 )١(...السورية املتمركزة يف اجلوالن
 هاجر ١٩٦٧امس والعارش من شهر يونيو ويف غضون األيام الستة املمتدة ما بني اخل

 ...ً ألف سوري من سكان اجلوالن فرارا من الغزو اإلرسائييل٨٠حوايل 
وأسفرت املعركة عـن نتـائج مروعـة; فقـد تـضاعف حجـم الكيـان الـصهيوين ثالثـة 
أضعاف عام كان عليه قبل احلرب, وخضع أكثـر مـن مليـون عـريب للحكـم الـصهيوين يف 

 ٦٠ كيلـومرت مـن اجلنـوب و٣٠٠ املحتلـة, وازدادت رقعـة إرسائيـل األرايض الفلسطينية
 . كيلومرت من جهة الشامل

لقد أثبتت قيادة اللجنة العسكرية كفاءهتا عدة مـرات يف املعـارك الداخليـة, وخاصـة 
يف مدينة دمشق, ولكن الطائرات النفاثة التي استخدمت فوق دمشق وحلب والسويداء, 

 املــدرع وغــريه مــن ألويــة اجلــيش ٧٠ملدفعيــة الثقيلــة واللــواء باإلضــافة إىل الــدبابات وا
السوري قد انسحبت من اجلوالن دون قتال, ومل تثبت الفرق احلزبية واملنظرون البعثيـون 

 . والعسكريون اإليديولوجيون أي كفاءة خلوض معركة عىل اجلبهة مع العدو الصهيوين

                                 
 أسـري باإلضـافة إىل ٦٠٠٠ جـريح, و٤٥٠٠٠ قتيـل و٢١٠٠٠قدر جمموع عدد القـتىل يف صـفوف العـرب ) ١(

 باملائـة مـن معـداهتا ٨٠رة مرص هي األكرب حيث فقـدت حـوايل وكانت خسا.  طائرة حربية٤٠٠تدمري أكثر من 
 . ضابط٥٠٠ منهم , جندي٥٠٠٠ جندي وأرس حوايل ١٠٠٠٠العسكرية وقتل أكثر من 
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  ١٩٧٠ نوفمبر ١٦انقالب 

 

إذكـاء نـار اخلـالف داخـل القيـادة الـسورية التـي انقـسمت إىل أدت هزيمة يونيـو إىل 
وكان قـد اسـتقال مـن منـصبه كـرئيس لألركـان وأصـبح (جمموعة صالح جديد : تكتلني

ًأمينا عاما مساعدا يف القيـادة القطريـة الـسورية ً وكـان قـد تـرك (, وجمموعـة حـافظ أسـد )ً
 الطرفان يبحثان عن األسـباب , وكان)ًمنصبه كقائد للقوات اجلوية وأصبح وزيرا للدفاع

التي أدت إىل تلك الكارثة, حيث احتدم اجلدل بينهام حول الشؤون العسكرية والـسياسة 
اخلارجيــة واالقتــصادية, وتركــز النقــاش يف صــفوف البعــث حــول خيــار تبنــي الــسياسة 

ًاالشرتاكية املوجهة داخليا أو تبني سياسة قومية عربية موجهة خارجيا هبدف التعاون  بني ً
وكانــت املــشكلة هــي الوصــول إىل طريقــة أفــضل للــربط بــني . العــرب ملواجهــة إرسائيــل

القطــري : وظهــر اخلــالف بــني جديــد وأســد يف املــؤمترين. االشــرتاكية والقوميــة العربيــة
 :, حيث ظهر اجتاهان متباينان١٩٦٨والقومي اللذين عقدا يف سبتمرب وأكتوبر سنة 

صوى للتحول االشرتاكي للمجتمع السوري, وكان  يؤيد إعطاء األولوية الق:األول
األعضاء املدنيون يؤيدون هذه الفكرة وعىل رأسهم صالح جديد وعبـد الكـريم اجلنـدي 
وإبراهيم ماخوس ويوسـف زعـني, وهـذه املجموعـة رفـضت عالنيـة التعـاون الـسيايس 

رغـب يف  كاألردن ولبنـان والعـراق, وكانـت ت»اليمينية الرجعية«والعسكري مع األنظمة 
ييتي والكتلـة الـرشقية مـا دام ذلـك خيـدم التحويـل االشـرتاكي ڤالتعاون مع االحتاد الـسو

 .للمجتمع
ً فقـد أبـدى ميـوال قوميـة عربيـة, هبـدف دعـم الكفـاح املـسلح ضـد االجتاه الثـاينأما 

إرسائيــل, حتــى ولــو أدى ذلــك إىل تبــاطؤ التحــول االشــرتاكي للمجتمــع, وأيــدت هــذه 
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 والتنــسيق العــسكري مــع األردن والعــراق ومــرص والــسعودية دون املجموعــة التعــاون
االهتامم باجتاههم السيايس, كام كان أسد يدعو إىل بدء مفاوضات مع نظام البعث املنافس 

 .يف العراق
ــة ســاحقة خــالل املــؤمتر, واعتمــدت  ــار صــالح جديــد بأغلبي ويف النهايــة انتــرص تي

مل يقبل أسد نتائج مؤمتري احلـزب ورفـض و. اجتاهاهتم كمقررات رسمية لسياسة احلزب
حضور اجتامعات أخرى, وقرر إحكام سيطرته عـىل القـوات املـسلحة عـن طريـق فـصل 

كام أصدر أوامره بمنع أعـضاء القيـادة . اجلهاز العسكري للحزب عن قيادة احلزب املدنية
ــام ــسكري أو القي ــيم احلــزب الع ــارة تنظ ــن زي ــدنيني م ــسؤويل احلــزب امل ــة أو م  القطري

كام منع الضباط من إقامـة أي اتـصال مـع . باتصاالت مبارشة مع قطاع احلزب العسكري
 . املدنيني

ويف هذه األثناء رشع أسد يف نقل جمموعة من أنصار جديـد العـسكريني إىل مناصـب 
أقل حساسية يف القـوات املـسلحة دون سـابق تـشاور مـع املكتـب العـسكري الـذي كـان 

 ذلك عىل سبيل املثال إعفاء عزت جديد من قيـادة اللـواء يسيطر عليه أنصار جديد, ومن
 .سبعني الذي كان له أمهية سياسية واسرتاتيجية

ويف شهر فرباير حاول أنصار جديد املسيطرون عىل فرع احلـزب بالالذقيـة الـتخلص 
 أوامـره ٢٧/٢/١٩٦٩من تأثري أسـد عـن طريـق تـصفية أبـرز أنـصاره, فأصـدر أسـد يف 

زب البعث العلوي يف الالذقية عادل ناعيسة, واعتقل معـه عـدد مـن باعتقال أمني فرع ح
ثم احتلت القوات املوالية حلافظ أسـد مبنـى اإلذاعـة . قادة الفرع الذين استبدلوا بأنصاره

يف حلب ويف دمشق, ومكاتب جريديت البعث والثورة, وفرضـت الرقابـة العـسكرية عـىل 
انقالب عسكري أدى إىل أن تفقد القيادة نرشات األخبار, وكانت هذه اإلجراءات أشبه ب
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القطرية معظم نفوذها, وبناء عىل طلـب القيـادة القطريـة عقـد مـؤمتر قطـري اسـتثنائي يف 
 مل يتوصــل إىل أي نتيجــة, فــاحتفظ أســد بنفــوذه يف اجلــيش وعــزز جديــد ١٩٦٩مــارس 

 .سيطرته عىل اجلهاز املدين للحزب
قام أنصار أسد بمحـارصة مقـر قيـادة العقيـد وقبيل انعقاد املؤمتر القطري االستثنائي 

اإلسامعييل عبـد الكـريم اجلنـدي املؤيـد جلديـد الـذي كـان يـشغل منـصب رئـيس األمـن 
الوطني ورئيس إدارة املخابرات العامة وأشيع بأنه انتحر يف مكتبـه, يف ظـروف غامـضة مل 

 . يكشف عنها حتى اآلن
 القيـادة البعثيـة عـىل أن يـنص وعىل الرغم من حالة التخـبط واالنقـسام فقـد أرصت

 عىل أن حزب البعث هو ١٩٦٩البند السابع يف الدستور املؤقت الذي صدر يف شهر مايو 
 وكان هناك تناقض واضح بـني حماولـة البعثيـني فـرض )١(.احلزب القائد للدولة واملجتمع

ا ًحكم احلزب الشمويل وبني حالـة االنقـسام التـي مل يكـن أحـد مـنهم قـادرا عـىل حـسمه
بطريقة تتناسب مع نص الدستور, مما دفع باللواء حافظ أسـد للتحـرك يف حركـة انقالبيـة 
جديدة هتدف إىل وضع حد لفوىض االنقسام الداخيل, وكـان وزيـر الـدفاع اللـواء حـافظ 
أسد يدرك بأن عامل احلسم يف السياسة السورية ال يكمن يف أجهزة البعث أو مؤسـسات 

اجلـيش والقـوات املـسلحة, فـاهتم بتأسـيس فـرق عـسكرية احلكم املدين, بل عـن طريـق 
كاحلرس الوطني, وفرق شبه عسكرية كالعامل واملزارعني املسلحني, وعمد إىل دمج هذه 

وكان أسد قد عزز سيطرته عـىل القـوى اجلويـة وفـرق . القوات يف جيش التحرير الشعبي
 وحتى هناية ١٩٦٦ني عام اجليش من خالل منصبه كوزير للدفاع طوال الفرتة املمتدة ما ب

                                 
(1) Maoz, M. (1976) 'Alawi Military Officers in Syrian Politics 1966-1974', in 
Schiffrin H. edit, (1976) Military and State in Modern Asia. Jerusalem. pp. 
277-297. 
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 .١٩٧٠سنة 
 هـــاجم اجلـــيش األردين خمـــيامت منظمـــة التحريـــر ١٩٧٠ويف شـــهر ســـبتمرب ســـنة 

الفلسطينية حول عامن كرد فعل عىل حماولة انقالبية اهتمت هبا املنظمة ضد امللـك حـسني, 
ًفاختذ صالح جديد قرارا مثريا للجدل يقتـيض بـزج مـائتي دبابـة سـورية يف أتـون املعركـ ة ً

حتت قيادة جيش التحرير الفلسطيني, وبلغت األزمة ذروهتا عندما حركت قيـادة اجلـيش 
ــسادس باجتــاه رشق البحــر املتوســط, ووضــع اجلــيش العراقــي  األمريكــي األســطول ال

 جندي عـىل احلـدود مـع األردن, ويف هـذه األثنـاء تعرضـت الـدبابات الـسورية ١٢٠٠٠
 االنصياع لتعليامت جديد بتوفري غطاء جـوي لنريان القوات األردنية, ورفض حافظ أسد

 . للقوات السورية التي انسحبت يف الثالث والعرشين من شهر سبتمرب وعادت أدراجها
وانعقد املؤمتر القطري االسـتثنائي العـارش يف شـهر أكتـوبر ملناقـشة األزمـة الداخليـة 

 عـىل جهـاز التي عصفت بنظام احلكم القائم, حيث نجح صالح جديد من خالل هيمنته
احلزب يف إدانة وزير الدفاع حافظ أسد ورئيس األركـان مـصطفى طـالس, واختـاذ قـرار 

 .هاميبإعفائهام من منصب
 ١٩٧٠وقبل تنفيذ مقررات املؤمتر بادر حافظ أسد يف الثالث عرش مـن شـهر نـوفمرب 

ايس إىل احتالل مكاتب احلزب املدين وإلقاء القبض عىل رئيس اجلمهورية نور الدين األتـ
ورئيس احلكومة يوسف زعني, واألمني العام القطري املساعد صالح جديد, كـام اعتقـل 
عزت جديد وكارس حممـود, وعـدد مـن أعـضاء القيـادة القطريـة للحـزب, وغـريهم مـن 

 .أنصار جديد
ويف التاسع عرش من شهر نوفمرب أعلنت القيادة القطرية اجلديدة تعيني أمحد اخلطيب 

ًافظ أسد رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع, يف حكومة تتـألف مـن ًرئيسا للجمهورية وح ً٢٦ 
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ًوزيرا نصفهم من البعث ونصفهم اآلخر من أحزاب اشرتاكية ونارصية وبعض املستقلني 
 . والشيوعيني

حركـة «: ً أعلن أسد بأن هذه احلركة ليست انقالبـا وإنـام هـي١٩٧٠ نوفمرب ٢٣ويف 
 .»تصحيحية

 بسلـسلة تـصفية حزبيـة اسـتبعدت ١٩٧٠ − ١٩٦٣ة لقد مرت سـورية خـالل الفـرت
القيادات التقليدية من قدامى مؤسيس البعث, ثم أعقبتهـا تـصفيات عـسكرية اسـتبعدت 

ة للتكتل املهـيمن داخـل اللجنـة العـسكرية, كـام ارتبطـت هـذه التـصفيات ئالعنارص املناو
زب واجلـيش, باستبعاد التكتالت السنية ثـم الدرزيـة واإلسـامعيلية داخـل مؤسـستي احلـ

وأعقبتها مرحلة من التصفيات العشائرية داخـل الطائفـة العلويـة اسـتبعدت فيهـا عـشائر 
 .احلدادين واخلياطني وركزت السلطة بيد املتاورة

ــة االنقــسامية يف حــزب البعــث بكــل صــورها  ويف هــذا املــشهد املــروع جتلــت احلال
لح الوطنيــة والقوميــة واجتاهاهتــا, وظهــرت عــىل صــيغة تناقــضات يف الــوالءات واملــصا

والطبقية, والعصبيات العائلية والعـشائرية, واالجتاهـات القوميـة والقطريـة وغريهـا مـن 
عز الدين دياب بأن البعث هو جزء من ويرى صيغ االنقسام الذي طرأ بني فئات البعث, 

املنظومة االجتامعية السورية وجيري عليه ما جيري عىل املجتمـع الـسوري مـن انقـسامات 
 وإذا سـلمنا هبـذه )١(. شتى األصعدة, فهو ينبثق من املجتمع ويتأثر بام يتأثر به املجتمـععىل

ًالنظرة فال بد أن نعرتف بأن البعث كان متأثرا وليس عامال مؤثرا وبـأن عنـارصه القياديـة  ًً
ــد متكنــت مــن التغلغــل يف مؤســسات احلــزب  ــة ق ــات الطائفي ــاء األقلي ــدة مــن أبن اجلدي

                                 
 .٤٠٥−٣٩٩ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٣(عز الدين دياب ) ١(
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ًلتحقيق أهوائها, فاحلزب مل يشكل جتمعا سياسـيا, وإنـام شـكل جتمـع واستخدمته كمطية  ً
األكثـر دمويـة هـي مصالح رسعان ما تناقضت أطرافه ووقعت يف دوامة رصاعات كانت 

 . يف تاريخ سورية احلديث
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  ، العائلة والنظام الجمهوري الطائفة، العشيرة

  

)٢٠٠٠ - ١٩٧٠(  
 

 ١٩٧٠ وحتـى ١٩٤٩ًعرشين عاما املمتدة منذ سنة الحد وواشهدت سورية خالل ال
ًن انقالبا وحماولـة انقالبيـة وحركـة متـرد أو عـصيان قـام هبـا بعـض ضـباط ي وعرشًواحدا

 تاريخ سورية يف القرن العرشين فلـم  أما السنوات الثالثون املتبقية من)١(.اجليش السوري
تشهد سوى حماولة انقالبية واحدة قمعـت هبـدوء, فقـد تـوىل الفريـق حـافظ أسـد رئاسـة 

وفرض نظام حكم يقوم عىل الدمج بني حزب ) ٢٠٠٠−١٩٧١(اجلمهورية طوال الفرتة 
 .البعث والقوات املسلحة للهيمنة عىل مؤسسات احلكم املدين

مرحلة حكم حافظ أسد وبني املراحـل الـسابقة, فقـد كانـت وهناك ارتباط وثيق بني 

                                 
مـارس (انقالب حسني الزعيم : ١٩٧٠−١٩٤٩االنقالبات وأبرز حركات التمرد والعصيان خالل الفرتة ) ١(

, )١٩٤٩ديــسمرب (, انقــالب أديــب الشيــشكيل األول )١٩٤٩أغــسطس (, انقــالب ســامي احلنــاوي )١٩٤٩
, حماولـة انقـالب )١٩٥٤فربايـر (, االنقـالب ضـد الشيـشكيل )١٩٥١مرب نـوف(انقالب أديب الشيشكيل الثاين 

, املحاولة االنقالبية بتخطـيط )١٩٥٧مارس (, عصيان الضباط البعثيني )١٩٥٦(غسان جديد وحممد معروف 
, املحاولة االنقالبية الثانيـة يف )١٩٦١سبتمرب (, انقالب االنفصال )١٩٥٧أغسطس (من احلسيني والشيشكيل 

, عـصيان حلـب )١٩٦٢مـارس (, عـصيان املـدن الـشاملية )١٩٦٢مـارس (نفـصال بقيـادة الـنحالوي عهد اال
مــارس (, انقــالب البعثيــني والنــارصيني )١٩٦٣ينــاير (, حماولــة انقــالب جمموعــة االنفــصال )١٩٦٢أبريــل (

ــني )١٩٦٣ ــضباط البعثي ــل (, عــصيان ال ــري )١٩٦٣أبري ــاد احلري ــرد زي ــو (, مت ــ)١٩٦٣يوني ــة انق الب , حماول
, حماولة انقالب الـضباط الـدروز بقيـادة فهـد )١٩٦٦فرباير (, انقالب صالح جديد )١٩٦٣يوليو (النارصيني 

نــوفمرب (, انقــالب حــافظ أســد )١٩٦٦ســبتمرب (, حماولــة انقــالب ســليم حــاطوم )١٩٦٦أغــسطس (الــشاعر 
١٩٧٠.( 



  

  
  

+ +

   اجليش والسياسة يف سوريا

٤٢٦ 

النتيجة احلتمية حلالة الفوىض التي انتابت سورية يف مرحلة ما بعـد االنتـداب هـي ظهـور 
أديـب الشيـشكيل نـامذج مبكـرة والدكتاتوريات العـسكرية, فكـان حكـم حـسني الـزعيم 

 الفريق حافظ أسـد, للصورة التي اكتملت أبعادها عقب خماض عسري للوصول إىل حكم
والذي استفاد من جتارب سابقيه لتأسيس نظام شمويل يقوم عىل احلزب القائـد يف امليـدان 

 . السيايس والطائفة املسيطرة يف امليدان األمني والعسكري
واحلقيقة التي حتاول السطور التالية توضيحها هي أن نظـام احلكـم يف سـورية خـالل 

ًدا كبـريا لتبنـي إصـالح اجتامعـي حيقـق التـوازن بـني , مل يبذل جهـ٢٠٠٠−١٩٧٠: الفرتة ً
فئات املجتمع وإنام قامت سياسته عىل ترسيخ اإلرث الفرنيس املتمثل يف نظام حكم مدين 
ضعيف وأحزاب سياسية ال متلك نظرية سياسية ناضـجة, يف مواجهـة مؤسـسة عـسكرية 

ًفـوذا كبـريا عـىل جهـاز تشكل عنرص التـوازن الفعـيل يف اإلدارة املحليـة واألمـن وتبـسط ن ً
احلكــم املــدين, وذلــك بــاالعتامد عــىل األقليــات الطائفيــة التــي اســتند عليهــا الفرنــسيون 

 . لإلضعاف من املقاومة التي قامت ضد سلطة االنتداب
املـدين −لقد أدرك حافظ أسد يف الثلث األخري من القرن العـرشين بـأن الـشق احلـزيب

ًارعة عىل الـسلطة, فـأعطى ملؤسـساته نمطـا شـكليا هو احللقة األضعف بني الفئات املتص ً
يقتــرص عــىل قطــاع حمــدود يف أجهــزة اإلدارة واحلكــم, وجعــل تــوازن النظــام يقــوم عــىل 
ًمؤسسة عسكرية تبسط نفوذا واسـعا, مـن خـالل تـشكيل فـرق عـسكرية خاصـة بحاميـة  ً

 نـرص الطـائفيالنظام, ومؤسسات أمنية هتيمن عىل احلياة العامة, واعتمد يف ذلك عـىل الع
ًالعائيل ألنه يعتـرب األكثـر ضـامنا بالنـسبة لتحقيـق معادلـة التـوازن الـصعبة  − العشائري −

 . داخل املؤسسة العسكرية
ــريا يف جمــال تطــوير أنظمــة احلكــم واإلدارة,  ــا كب ــسياسة تراجع ــد مثلــت هــذه ال ًوق ً
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دة إىل اإلرث العــشائري تعتــرب بحــد ذاهتــا عــو − فاألنظمــة العائليــة ذات الــنمط العــائيل
 .اإلقطاعي الذي قام حزب البعث عىل نبذه وحماربته
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  السنوات الصعبة

)١٩٨٤ − ١٩٧١( 
 

ًبدأ الرئيس حافظ أسد عهـده بمبـادرة سياسـية القـت استحـسانا كبـريا يف األوسـاط  ً
املحليــة واإلقليميــة, حيــث دعــا إىل التخفيــف مــن حــدة التحــول االشــرتاكي للمجتمــع, 

ية بني خمتلف القوى السياسية, وقام بتشكيل جملس انتقـايل مـن مائـة وحتقيق مصاحلة وطن
ًوثالثة وسبعني مقعدا حـاز فيـه حـزب البعـث عـىل سـبعة وثامنـني منهـا وذهبـت املقاعـد 

 .األخرى إىل األحزاب التقدمية احلليفة
 )١(.ً انتخب حافظ أسد رئيسا للبالد ملدة سبع سنوات١٩٧١ويف شهر مارس سنة 

 
 ٢٠٠٠ −١٩٣٢  رية خالل الفرتةورؤساء اجلمه

 فرتة الرئاسة الرئيس م
 ١٩٣٦−١٩٣٢ حممد عيل العابد ١
 ١٩٣٩−١٩٣٦ هاشم األتايس ٢
 ١٩٤٣−١٩٤١ تاج الدين احلسني ٣
 ١٩٤٩−١٩٤٣ شكري القوتيل ٤

                                 
 لفرتة رئاسية ثانيـة, ١٩٧٨ فرباير ًأعيد انتخاب حافظ أسد رئيسا للجمهورية أربع مرات, حيث انتخب يف) ١(

 لفرتة رئاسية رابعـة, وانتخـب يف فربايـر ١٩٩٢ لفرتة رئاسية ثالثة, وانتخب يف فرباير ١٩٨٥وانتخب يف فرباير 
 لفرتة رئاسية خامسة, ويف مجيع هذه االنتخابات كان حافظ أسد هو املرشـح الوحيـد وكـان حيـصل عـىل ١٩٩٩

 . باملائة٩٩نسب تتجاوز 
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 ١٩٤٩/ أغسطس−يونيو حسني الزعيم ٥
 ١٩٥١−١٩٤٩ هاشم األتايس ٦
 ١٩٥٣−١٩٥١ فوزي سلو ٧
 ١٩٥٤−١٩٥٣ كيلأديب الشيش ٨
 ١٩٥٥−١٩٥٤ هاشم األتايس ٩
 ١٩٥٨−١٩٥٥ شكري القوتيل ١٠
 ١٩٦١−١٩٥٨ )العربية املتحدة اجلمهورية( مجال عبد النارص ١١
 ١٩٦٣−١٩٦١ ناظم القديس ١٢
 ١٩٦٦−١٩٦٤ أمني احلافظ  ١٣
 ١٩٧٠−١٩٦٦ نور الدين األتايس ١٤
 ١٩٧١−١٩٧٠ أمحد اخلطيب ١٥
 ٢٠٠٠−١٩٧١ حافظ أسد ١٦

 
وكانت األجواء السائدة يف سورية تبرش بتحقيق انفتاح سيايس حيـث أعلـن يف شـهر 
مــارس مــن العــام التــايل عــن تــشكيل اجلبهــة الوطنيــة التقدميــة التــي انــضم إليهــا احلــزب 
ــادة خالــد بكــداش, واالحتــاد العــريب االشــرتاكي بزعامــة مجــال األتــايس,  الــشيوعي بقي

قـسم مؤيـد للجبهـة بقيـادة عبـد الغنـي : وا إىل قـسمنيواالشرتاكيون العرب الـذين انـشق
والتحـق باجلبهـة أهـم العنـارص يف حركـة . قنوت وقسم معارض هلا بقيادة رياض املالكي

الوحدويني االشرتاكيني أمثال مصطفى احلـالج وسـامي صـوفان وفـايز إسـامعيل, وتبـع 
 الـبالد وحتقيـق ذلك تطورات أخرى تشري إىل توجه رسمي لتخفيف القبضة األمنيـة عـىل

إصالحات سياسية واقتصادية لتخفيف وطأة احلكم اليساري املتـشدد الـذي جـاء عقـب 
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 .١٩٦٦انقالب فرباير 
 تم التصويت عىل دستور جديد, وركزت بنود الدستور عـىل ١٩٧٣ويف شهر مارس 

ــن  ــع م ــد الراب ــد ورد يف البن ــصادي, فق ــرر االقت ــة والتح ــة والديمقراطي ــات العام احلري
 :الدستور

احلرية حق مقدس, والديمقراطيـة الـشعبية هـي الـصيغة املثاليـة «
ًالتي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي جتعل منـه إنـسانا كـريام قـادرا  ًً
ًعىل العطاء والبناء, قـادرا عـىل الـدفاع عـن الـوطن الـذي يعـيش فيـه, 
ًقادرا عىل التضحية يف سبيل األمة التي ينتمي إليها, وحرية املواطن ال 
يصوهنا إال املواطنون األحرار وال تكتمـل حريـة املـواطن إال بتحـرره 

 .»االقتصادي واالجتامعي
 :كام نص البند الثامن والثالثون من الدستور عىل أن

لكل مواطن احلق يف أن يعرب عـن رأيـه بحريـة وعلنيـة بـالقول «
والكتابة وكافة وسائل التعبري األخرى, وأن يـسهم يف الرقابـة والنقـد 

ًلبنــاء, وتكفــل الدولــة حريــة الــصحافة والطباعــة والنــرش وفقــا وا
 )١(.»للقانون

ويف شهر مايو من العام نفسه دعي املواطنون الـسوريون النتخـاب أول جملـس نيـايب 

                                 
, وقد وردت بنود أخرى ٣٢٢−٣١٣ص ., بريوت, صالدساتري يف العامل العريب) ١٩٧٩(سف خوري يو) ١(

يف الدستور تنص عـىل حرمـة املـساكن ومنـع التعـذيب اجلـسدي واملعنـوي, واملحافظـة عـىل حريـات املـواطنني 
ملعلنـة , وكانـت النـسبة ا١٢/٣/١٩٧٣وقـد دعـي املواطنـون للتـصويت عـىل الدسـتور يف . وكرامتهم وأمـنهم
 . باملائة٩٧.٦: للموافقني الدستور
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 ١٢٢ً مقعـدا حـصل حـزب البعـث عـىل ١٨٦, وكان املجلس يتكون من ١٩٦١منذ عام 
 . ًا وذهبت املقاعد الباقية للمستقلنيمنها, وحصلت اجلبهة التقدمية عىل ثامنية عرش مقعد

كانت اإلجراءات االنفتاحية تسري يف خط مواز مع إجراءات أمنيـة مناقـضة كـان  و
يقوم هبا الرئيس اجلديد لتثبيت وضعه والتخلص من خـصومه الـسياسيني والعـسكريني, 

نـور الـدين  مقتل عبد الكريم اجلنـدي, زج بـصالح جديـد و فبعد إعدام سليم حاطوم و
يوسف زعني يف سجن املزة العسكري, ثم اغتيل حممد عمران يف لبنان يف شهر  تايس واأل

يف العام نفسه اعتقلت جمموعة من أنصار صالح جديد بتهمة التآمر ضد  , و١٩٧٢أبريل 
كـان  جرت حماولة مماثلة الغتيال صـالح الـدين البيطـار نجـا منهـا بأعجوبـة, و النظام, و
يني كميـشيل عفلـق ومنـصور األطـرش ورفـيقهم الـسابق زعامء البعـث التقليـد البيطار و

  عــدد مــن الــسياسيني الــسوريني قــد انتقلــوا أكــرم احلــوراين باإلضــافة إىل أمــني احلــافظ و
كمرحلــة متهيديــة لالنتقــال إىل بلــدان أخــرى حــصلوا فيهــا عــىل حــق اللجــوء لبنــان  إىل 

  .السيايس فيام بعد
  ١٩٧٣حرب أكتوبر 

  

فقد بدأ الرئيس السوري بتبني سياسة هتدف إىل فك العزلة أما عىل الصعيد اإلقليمي 
التي فرضتها حكومة زعني اليسارية املتشددة, حيث عمل عـىل متتـني العالقـة مـع الـدول 
املواجهة إلرسائيل وخاصة مرص واألردن, كام قامت عالقات وطيدة مع اململكـة العربيـة 

يـارات قـام هبـا أسـد لتقويـة السعودية, وأعقب ذلك جمموعة مبـادرات عربيـة أخـرى وز
 ,أمجـعوضعه يف املنطقة, وقد تتوجت هذه الزيارات واملفاوضات بمبادرة فاجـأت العـامل 

 السـتعادة األرايض ١٩٧٣عندما حتركت القوى العربية يف السادس من شهر أكتوبر عـام 
عيـة التي احتلتها إرسائيل يف احلرب السابقة, فقام اجليش املرصي باجتيـاز اخلطـوط الدفا
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اإلرسائيلية وشق طريقه يف سـيناء, يف حـني حـرك اجلـيش الـسوري ثالثـة ألويـة مدعومـة 
بألف وأربعامئة دبابة ومائتي بطارية مدفعية باجتاه اجلوالن, وقـد أظهـر اجلنـود املـرصيون 
والسوريون شجاعة فائقة وتـضحية بالغـة يف حماولـة جريئـة السـتعادة األرض والكرامـة 

 )١(.١٩٦٧مة سنة التي فقدوها عقب هزي
ًونظرا لنجاح القوات العربية يف حتقيق عنرص املفاجـأة فقـد تكبـد اجلـيش اإلرسائـييل 

 ٢٦٥٦خــسائر فادحــة يف األرواح واملعــدات العــسكرية, حيــث اعــرتف الــصهاينة بفقــد 
, وتدمري أكثر من ألف دبابة, بل إن القوات املشرتكة ًا جرحي٧٢٥٠, ووقوع أكثر من ًقتيال

ًقدما ملحوظا يف سالح اجلو حيث أعلن اجلـيش اإلرسائـييل عـن فقـده ألكثـر قد حققت ت ً
 )٢(.من مائة طائرة مقاتلة من سالح اجلو اإلرسائييل

وقد شهدت جبهة اجلوالن معـارك طاحنـة, حيـث نجـح اجلـيش الـسوري يف إحلـاق 
لك رضبة قاضية باللواء اإلرسائييل الـسابع بعـد أن احـرتق قائـده شـوحام يف دبابتـه وكـذ

نائبه وعدد كبري من الـضباط الـذين قـضوا نحـبهم يف معركـة الـدبابات, ويف هـذه األثنـاء 
قامت فرقة املغاوير الـسورية بـإنزال نـاجح باملروحيـات عـىل مواقـع اسـتطالعية متقدمـة 
ًللجيش اإلرسائييل يف جبل الشيخ, وأظهرت هذه الفرقة شـجاعة وتنـسيقا أذهـل اليهـود 

 .  يكونوا مستعدين ملثل هذا األداء املتفوقالذين اعرتفوا بأهنم مل

                                 
شــارك مــنهم يف احلــرب ( مقاتــل ١٥٠٠٠٠:  بحــوايل١٩٧٣قــدر عــدد قــوات اجلــيش الــسوري يف حــرب ) ١(

 ٢١ مروحيـة, و٣٦ طائرة مقاتلة, و٣٥٠ مدفع, و٦٠٠ ناقلة جنود, و٨٠٠ دبابة, و١٤٠٠, و) جندي٦٠٠٠٠
 .سفينة حربية

 ناقلـة ٣٠٠٠ دبابـة, و١٥٠٠ مقاتـل, و٤١٥٠٠٠:  بحوايل١٩٧٣ة يف حرب قدر تعداد القوات اإلرسائيلي) ٢(
 .  سفينة حربية٣٨ مروحية, و٨٤ طائرة مقاتلة, و٥٦١ قطعة مدفعية, و٩٤٥جنود مدرعة, و
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ولكن رسعان ما استعاد اجليش اإلرسائييل توازنه وبدأ يف هجوم معاكس حيث قـدر 
ًقادة الكيان الصهيوين بأن خسارة اجلوالن ستشكل خطرا كبريا عىل سـري املعركـة فركـزوا  ً

لـول العـارش مـن ًهجومهم عـىل جبهـة اجلـوالن, نظـرا ملوقعهـا االسـرتاتيجي اهلـام, وبح
أكتوبر نجح اجليش اإلرسائييل يف إعادة احتالل اجلوالن وإخراج آخر جنـدي سـوري إىل 

 . حدود ما قبل احلرب
 أكتــوبر داخــل ١٤ و١٠ثــم توغــل اجلــيش اإلرسائــييل خــالل الفــرتة املمتــدة مــا بــني 

 كـم عـن مدينـة دمـشق ٤٠ كم, وأصبحوا عىل بعد ٣٥األرايض السورية مسافة تزيد عن 
لتي قاموا بقصف ضواحيها باملدفعية الثقيلة, ويف هذه األثناء كانت تدور معارك طاحنـة ا

بني فرقة املغاوير السورية وبني اإلرسائيليني حول جبل الـشيخ, واسـتمرت هـذه املعـارك 
ا ود أكتـوبر حيـث متكـن اإلرسائيليـون مـن اسـتعادة مـواقعهم بعـد أن تكبـ٢٢حتى يـوم 

صة السوريني, كام قام الطريان اإلرسائييل بتدمري البنيـة التحتيـة خسائر فادحة عىل يد القنا
 . مليار دوالر٤.٥ًالسورية وأحلق أرضارا بالغة باملنشآت السورية قدرت قيمتها بحوايل 

ًوأمام التقدم اإلرسائييل الرسيع, مل جيد الرئيس السوري بـدا مـن املوافقـة عـىل وقـف 
لـة طويلـة مـن املفاوضـات التـي قـام هبـا وزيـر  أكتـوبر, وبـدأت مرح٢٣إطالق النـار يف 

اخلارجية األمريكي هنري كيسينجر, وانتهت باتفاق وقف إطالق النار وتبـادل األرسى, 
وانسحاب إرسائييل يشمل بعض املناطق التي سيطر عليها اجليش السوري خالل املعركة 

 معزولـة الـسالح حتـت بام يف ذلك مدينة القنيطرة واملناطق املجاورة هلا, مع إنـشاء منطقـة
إرشاف األمم املتحدة, ووضع قوة حفظ للـسالم يف اجلـوالن, وفقـدت سـورية بموجـب 

 . قرية إضافية٢٩هذه الرتتيبات 
وظهرت احلقيقة املرة يف أن النرص الذي حتدثت عنه وسـائل اإلعـالم الـسورية, كـان 
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ًنرصا معنويا ودبلوماسيا وليس نرصا عسكريا ألن القوات اإلرسا ً ً ً ئيلية كانـت قـادرة عـىل ً
إحلاق رضبة موجعة باجليش السوري واالقرتاب من مدينة دمشق وتدمري البنيـة التحتيـة, 
ــدات  ــدها باملع ــل وتزوي ــسائر إرسائي ــويض خ ــدة يف تع ــات املتح ــدأت الوالي يف حــني ب
العسكرية واملساعدات املالية للمحافظة عىل تفوقهـا العـسكري يف مواجهـة مجيـع القـوى 

 .ااملجاورة هل
 فادحة, وأثرت بصورة سلبية عىل ١٩٧٣لقد كانت خسائر سورية من معركة أكتوبر 

التطور االقتصادي للبالد, حيث حتمـل االقتـصاد الـسوري وطـأة إعـادة إعـامر مـا فقدتـه 
 .سورية أثناء احلرب حتى هناية السبعينيات

 

  ١٩٧٦التدخل السوري يف لبنان 
  

 بـني ١٩٧٥دلعت احلـرب األهليـة يف لبنـان سـنة مل تكد هتدأ األمور يف اجلبهة حتى ان
القوى املسيحية والقوى اليسارية تـدعمها منظمـة التحريـر الفلـسطينية, وأخـذت تتزايـد 
وترية الرصاع حتى باتت هتدد بإشعال املنطقة برمتها, وعندما شعر املوارنة بأهنم عىل شفا 

سورية التـي تـدخلت لـصالح اهلزيمة استنجد رئيس اجلمهورية اللبناين سليامن فرنجيـة بـ
احلكومة, فدخل اجليش السوري لبنان وسـيطر عـىل طـرابلس والبقـاع يف حماولـة لفـرض 
اتفاقية لوقف إطالق النار, ويف هذه األثناء تورطت القوات السورية يف جمزرة تل الـزعرت 
يف بــريوت الــرشقية, التــي قتــل فيهــا أكثــر مــن ألفــي فلــسطيني مــن املــدنيني, ممــا أدى إىل 

 . انتقادات واسعة يف العامل العريب ألداء اجليش السوري يف لبنان
ولوضع حـد للنـزاع عقـد مـؤمتر جامعـة الـدول العربيـة يف الريـاض يف شـهر أكتـوبر 

, واتفق فيه عىل تشكيل قوة ردع عربية لوقف احلرب األهلية ومنحت سورية حق ١٩٧٦
 عن توقف الـرصاع الـداخيل يف إبقاء قوة من أربعني ألف مقاتل ضمن قوة الردع, وأعلن
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 ٥٠٠وتعهدت الدول العربية بمـنح مـساعدة سـنوية لـسورية بقيمـة . لبنان بصورة مؤقتة
ــنفط  ــات مــن ال ــان, باإلضــافة إىل احلــصول عــىل كمي ــدعم دورهــا يف لبن ــون دوالر ل ملي

 .اخلليجي بأسعار خمفضة
االسـتقرار يف ولكن التواجد السوري وقـوات الـردع العربيـة مل تكـن كفيلـة بتحقيـق 

 اجتاحـت القـوات ١٩٧٨لبنان, حيث عادت املعارك من جديد, ففي شـهر مـارس سـنة 
ًاإلرسائيلية لبنان لوقف عمليـات الفـدائيني الفلـسطينيني, وأنـشأت حزامـا أمنيـا بعـرض  ً

ً ميال يف اجلنوب, وقامت يف هذه األثناء بتأسيس جيش من املسيحيني والـشيعة ١٢حوايل 
هيدف إىل محاية احلدود اإلرسائيلية, وعنـدما تـصاعدت وتـرية املقاومـة بقيادة سعد حداد 

الفلــسطينية يف اجلنــوب مــرة أخــرى تــدخلت القــوات اإلرسائيليــة, يف شــهر يونيــو عــام 
, وأدى التدخل اإلرسائييل إىل وقوع جمـازر صـربا وشـاتيال التـي قتـل فيهـا حـوايل ١٩٨٢

 )١(.ة التحرير من بريوتثالثة آالف من املدنيني, وتم طرد قيادة منظم
ويف هــذه األثنــاء بــدأت العالقــة تتــوتر بــني القــوات الــسورية وبــني املوارنــة فوقعــت 
سلسلة اغتياالت طالت عـدة شخـصيات مهمـة يف الـساحة اللبنانيـة وعـىل رأسـهم بـشري 
اجلميل, وبدأت جمموعة مـن األطـراف اخلارجيـة تـدعم الـرصاع الـداخيل بـني األطـراف 

 )٢(,١٩٩٠ أكتـوبر ١٣تمرت احلرب األهلية حتى توقيع اتفـاق الطـائف يف املتحاربة, واس
ومنحت هذه االتفاقية سورية مرة أخرى حق التواجـد العـسكري يف لبنـان واالنـسحاب 

                                 
 ., باستثناء الرشيط اجلنويب١٩٨٥انسحب اجليش اإلرسائييل من لبنان سنة ) ١(
د القوات السورية من لبنان, ولكنـه هـزم أمـامهم وخـرج مل يعرتف ميشيل عون باتفاق الطائف وحاول طر) ٢(

 . ليقيم يف باريس, ويف هذه املرحلة بدأت سورية يف دعم حزب اهللا١٩٩٠من بريوت سنة 
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 )١(.بصورة تدرجيية منها
وقد كان للحرب األهلية يف لبنان تأثري سلبي عىل األوضاع الداخلية يف سورية, فقـد 

 مواجهـات مـع الفــدائيني الفلـسطينيني وامليليـشيات اليــسارية تـورط اجلـيش الــسوري يف
, ممـا أدى إىل ١٩٧٦اللبنانية, وكانت هذه الفئـات مـن حلفـاء النظـام الـسوري قبـل سـنة 

ظهور معارضة داخلية ضد التدخل السوري لصالح املوارنة, وتردد احلـديث عـن وقـوع 
لقــوات املــسلحة الــسورية حمــاوالت إلســقاط النظــام تبعتهــا سلــسلة اعتقــاالت داخــل ا

 ويف هذه األثناء قامت بعض الـدول العربيـة وعـىل رأسـها )٢(واجلهاز املدين حلزب البعث,
العراق بدعم الفلسطينيني الذين شنوا محلة ضـد القيـادة الـسورية عـىل الـصعيدين املحـيل 
ن والدويل, ووقعت سلسلة اغتياالت وتفجريات مل تقترص عـىل املـصالح الـسورية يف لبنـا

 .فحسب بل امتدت لتشمل بعض املدن السورية
 

  )١٩٨٢-١٩٧٦(األحداث الداخلية 
  

 عــىل صــورة سلــسلة ١٩٧٦بــدأت مظــاهر التــوتر األمنــي الــداخيل يف ســورية ســنة 
ًاغتياالت تزامنت مع التدخل السوري يف لبنان, واستهدفت هـذه االغتيـاالت عـددا مـن 

 ومل يكــن مــن الواضــح يف تلــك الفــرتة )٣(,نيولني الــسوريني وخاصــة مــنهم العلــوياملــسؤ

                                 
 . أمتت القوات السورية انسحاهبا من لبنان, عىل خلفية اغتيال رفيق احلريري٢٠٠٥ أبريل ٢٦يف ) ١(
 .١٢٠. , مصدر سابق, ص)١٩٩٥(فان دام ) ٢(
ديـسمرب (الرائد عيل حيدر قائد حامية محاة : أبرز الشخصيات العلوية التي استهدفت يف عملية االغتياالت) ٣(

, العميد عبد احلميـد رزوق قائـد فيلـق الـصورايخ )١٩٧٧فرباير (, حممد الفاضل رئيس جامعة دمشق )١٩٧٦
, الدكتور يوسـف عيـد )١٩٧٧مرب نوف(, عيل عبد العيل أستاذ بجامعة حلب وصهر حافظ أسد )١٩٧٧يونيو (
, )١٩٧٨مـارس (, الدكتور إبراهيم نعامة, عميد أطباء األسنان السوريني وصـهر حـافظ أسـد )١٩٧٨مارس (
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املبكرة ما إذا كانـت هـذه االغتيـاالت ناجتـة عـن معارضـة سياسـية داخليـة ضـد التـدخل 
الــسوري يف لبنــان أو نتيجــة للمنافــسة القائمــة بــني جنــاحي البعــث يف ســورية والعــراق, 
وحيث إن أغلب االغتياالت كانت موجهة ضد رجال الـسلطة مـن العلـويني فقـد اعتـرب 
الكثريون بأن هذه احلملة هي انعكاس لسياسة حافظ أسد الداخلية يف تعيني أبناء طائفتـه 
يف املناصب املدنية والعسكرية عىل حساب األغلبية الـسنية, وبعـد إجـراء مـصاحلة مؤقتـة 

فقد تبنـت : , بدأت الصورة تتضح١٩٧٨بني النظامني السوري والعراقي يف شهر أكتوبر 
 سلسلة االغتياالت وأعلنت عن قيام الثورة اإلسالمية من خالل جمموعة من اإلسالميني

 التي بدأت محلة إعالمية موازية لفضح السياسية الطائفية التـي كـان يتبعهـا »النذير«نرشة 
النظام يف إقصاء السنة وتعيني العلويني يف أبـرز املناصـب الـسياسية والعـسكرية, وألقـت 

 السوري بالالئمـة يف البـدء بعمليـة التطهـري الطـائفي  عىل النظام»الطليعة املقاتلة«عنارص 
حيث عزيت بداية األحداث إىل قيام النظام السوري باعتقـال الـشيخ مـروان حديـد سـنة 

 وقتله حتت التعذيب مما دفع بعنارص الطليعة لالنتقام له عـن طريـق اغتيـال الرائـد ١٩٧٦
 . حممد غرة وهو ضابط خمابرات علوي

ًا للغاية يف سورية, فانترش اخلـوف, وشـن النظـام محلـة منظمـة لقد أصبح الوضع قامت
 يف هـذه ١٩٧٩ضد املعارضة, يف أجهزة اإلعالم وعقد املـؤمتر القطـري الـسابع يف أبريـل 

ًالظروف حيث عرض رفعت أسد مكافـأة لكـل مـن يقتـل عنـرصا مـن عنـارص اإلخـوان 
 وقعت حادثة مدرسـة ١٩٧٩املسلمني, وجاء رد املعارضة بعد ذلك بشهرين; ففي يونيو 

                                                                                     
, كام تم اغتيال زعيمـني علـويني يف الالذقيـة )١٩٧٨أغسطس (املقدم أمحد خليل مدير الرشطة بوزارة الداخلية 

ويالحـظ مـن خـالل هـذه األسـامء مـدى النفـوذ الـذي . ييوسف صارم ونادر حرص: , مها١٩٧٩يف أغسطس 
 .١٢١. , مصدر سابق, ص)١٩٩٥(فان دام . تبوأه العلويون يف تلك املرحلة
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, ورد النظـام نياملدفعية بمدينة حلب والتي قتل فيهـا عـدد كبـري مـن طلبـة الكليـة العلـوي
السوري عن طريق إصدار قرار احلكم باإلعدام عـىل كـل مـن ينتمـي إىل مجاعـة اإلخـوان 

, يف الوقت الذي ألقى فيه حافظ أسد سلسلة خطب شن فيهـا محلـة ١٩٨٠املسلمني سنة 
د اجلامعة, وتزامنت هذه احلملة مع عمليات خطف واغتياالت واسعة النطـاق شديدة ض

ًوقعت ضد املعارضني للحكم داخل سـورية وخارجهـا, وشـملت عـددا مـن املعارضـني 
 )١(.للنظام السوري من اللبنانيني والسوريني والفلسطينيني

مليـة , بـدأت ع١٩٨٠وعندما وقعت حماولة اغتيال للرئيس السوري يف شـهر يونيـو 
 وبادر رفعت أسـد إىل تنفيـذ محلـة تطهـري بـدأها )٢(.عسكرية شاملة للقضاء عىل املتمردين

 ١٠٠٠−٧٠٠بإصدار أوامر إىل فرقة من رسايا الدفاع يف نفس الشهر بقتل ما يرتاوح بـني 
                                 

ًطالــت هــذه احلملــة عــددا مــن الشخــصيات الــسياسية اللبنانيــة والفلــسطينية والــسورية املعارضــة للنظــام ) ١(
, الصحفي )١٩٨٠يوليو (, صالح الدين البيطار )١٩٧٧مارس (كامل جنبالط : السوري, ومن أبرز ضحاياها

, الـزعيم اللبنـاين موسـى )١٩٨٠مـارس (, الصحفي اللبنـاين سـليم اللـوزي )١٩٨٠يوليو (اللبناين رياض طه 
يوليـو (, األستاذ عبد الوهاب البكري يف عامن )١٩٨٠يوليو (, الزعيم البعثي عيل الزين )١٩٨٠يوليو (شعيب 
, )١٩٨١مـارس (تي قتلت يف حماولة الغتيال زوجها األستاذ عصام العطار يف أملانيا , بنان الطنطاوي ال)١٩٨٠

سـبتمرب (, العميد سـعد صـايل قائـد فلـسطيني يف البقـاع )١٩٨١نوفمرب (نزار الصباغ يف الذي اغتيل يف إسبانيا 
, وتـم ١٩٨٢, كام تم اختطـاف املحـامي الـسوري يف قـربص نعـامن قـواف واقتيـد إىل دمـشق يف فربايـر )١٩٨٢

وقـد اسـتمر مسلـسل االغتيـاالت اخلارجيـة . ١٩٨٢تفجري مبنى جملة الوطن العـريب يف بـاريس يف شـهر أبريـل 
الصحفي ميـشيل النمـري الـذي اغتيـل : ملعاريض النظام السوري يف اخلارج وشملت عىل سبيل املثال ال احلرص

 .١٩٨٩غتيل سنة , والشيخ حسن خالد مفتي لبنان الذي ا١٩٨٥يف أثينا يف سبتمرب 
, وكذلك )١٩٨٠مارس −١٩٧٩فرباير (شن اجليش السوري جمموعة عمليات يف مدينة محاة خالل الفرتة ) ٢(

, )١٩٨٠أغـسطس −يوليـو(, وحلـب خـالل الفـرتة )١٩٨٠يونيـو (, وتـدمر )١٩٨٠مارس (يف جرس الشغور 
 ).١٩٨٠أغسطس (ودمشق 
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سجني يف تـدمر, ثـم تتابعـت محـالت التطهـري التـي اتـسمت بالعـشوائية وتغليـب الـروح 
 )١( عمليات املعارضة التي كانت ترضب أهـدافها بدقـة ملفتـة لالنتبـاه,االنتقامية يف مقابل

وشهدت املدن السورية عمليات عسكرية واسعة النطاق, حيث تورطت فـرق اجلـيش يف 
تصفيات دموية شملت مجيع املحافظات السورية وحصدت أرواح عـرشات اآلالف مـن 

ة مل تكـن تـرتدد يف إصـدار املواطنني, كام شـنت محلـة اعتقـاالت صـاحبتها حمـاكم عـسكري
 .أحكام اإلعدام

ه, ئـًوقد جلأت السلطات السورية إىل سياسة أدت إىل إذكـاء الـرصاع بـدال مـن احتوا
فقامت بتطهري أجهزة األمن واجليش من العنارص السنية وإحالل العلـويني, حيـث تـردد 

 صف  ضابط وضابط٩٠٠ عن قيام النظام السوري بترسيح ١٩٨٠احلديث يف شهر مايو 
من اجليش وأجهزة األمن, وإحالة عدد آخر من العسكريني السنة إىل وظائف مدنية, ويف 

 رسحت جمموعة من ضباط البحرية من الـسنة وسـلمت مراكـزهم إىل ١٩٨١شهر أبريل 
ًالعلويني, ويف شهر مايو من العام نفسه أعدم عرشون ضابطا سـنيا بتهمـة خمالفـة أهـداف  ً

 .الثورة ورسح سبعون آخرون
 آخـر عمليـات التطهـري األمنـي وأكثرهـا ١٩٨٢وشهدت مدينة محاة يف شـهر فربايـر 

                                 
, يف مواجهــة سياســة ١٩٨٠لعــدة قــوى إســالمية ســنة تبنــت اجلبهــة اإلســالمية التــي تــشكلت مــن حتــالف ) ١(

مكتـب : التطهري الشامل التي انتهجها النظام, من خالل سلسلة تفجـريات ملقـار احلكومـة يف دمـشق, وشـملت
, مركز عسكري تـابع للجـيش يقـيم فيـه )١٩٨١سبتمرب (, مقر القوى اجلوية )١٩٨١أغسطس (رئيس الوزراء 

, )١٩٩٥(فـان دام ). ١٩٨١نوفمرب (, جممع املخابرات بحي األزبكية )١٩٨١أكتوبر (خرباء عسكريون روس 
 .١٦١. مصدر سابق, ص
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 مدعمة بالدبابات واملدفعية الثقيلـة ورامجـات )١(دموية حيث قامت فرق اجليش السوري,
الصواريخ والطائرات املروحية بحملة عملية عسكرية واسعة تبعتها عملية مسح ألحيـاء 

 .  ألف نسمة أغلبهم من املدنيني٣٠ املدينة القديمة قتل فيها حوايل
ًووصف باتريك سيل رشاسة املعركة وصفا دقيقا بقوله ً: 

لقــد مــرت دمــشق بلحظــة مــن الــذعر عنــدما ثــارت محــاة, فقــد «
تزعزع النظام ذاته, وبعد قتال دام مخس سـنوات طويلـة فـشل النظـام 
يف إمخاد شـبكة رسيـة قامـت باغتيـال صـفوة الطبقـة العلويـة املحرتفـة 

لقـد حمـا اخلـوف والكراهيـة . وصمت رئاسة األسـد بعـدم الـرشعيةو
وهنر الدماء املسفوكة أي فكرة هلدنـة, فقـد كانـت محـاة بمثابـة املعركـة 
الفاصــلة التــي ال بــد ألحــد أطرافهــا أن يفــوز وحيــدد بــشكل أو بــآخر 

لقد أدرك كل عامل حزيب ومظيل مبعـوث إىل محـاة . مصري هذه الدولة
املرة من اقـتالع النـضالية اإلسـالمية مـن املدينـة مهـام أنه ال بد يف هذه 

كان الثمن, وقد يسهل تفسري الوحشية التـي تـم هبـا معاقبـة املدينـة يف 
ضوء اعتبار أن هذا هـو الفـصل األخـري يف معركـة طويلـة ومـستمرة, 
وقــد رقــدت خلــف هــذا الــرصاع طبقــات وطبقــات مــن العــداء بــني 

 )٢(.»لويني, بني املدينة والريفاإلسالم والبعث, بني السنيني والع
وبعد معركة محاة غصت السجون السورية بآالف املواطنني من خمتلـف املحافظـات, 

                                 
رسايا الدفاع, الوحدات اخلاصة, اللواء : من الفرق العسكرية التي تورطت يف معارك شاملة داخل سورية )١(

  . املدرع, وكذلك املخابرات العسكرية٤٧ املؤلل, الفرقة املدرعة الثالثة, اللواء ٢١

  .٣٣٣. ص. , لندنالرصاع عىل الرشق األوسط: األسد) ١٩٩٣(باتريك سيل   )٢(
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٤٤٢ 

حيــث حتــدثت تقــارير منظمــة العفــو الدوليــة عــن امــتالء الــسجون املدنيــة والعــسكرية 
والسجون التابعة ألمن الدولة وجلوء النظام السوري إىل ختصيص سجون خاصة للنـساء 

 ويف الرستن بحمص, وعندما امتألت هذه الـسجون عـن آخرهـا أودع املعتقلـون يف قطنا
يف زنازين الرشطة ومراكز التوقيف والثكنـات العـسكرية ومبـاين قـوات األمـن, وعنـدما 
كانت حتارص القوات املسلحة أحياء بكاملها يف محـاة ومحـص وحلـب وغريهـا مـن املـدن 

علـيهم يف املـدارس واملـصانع واملالعـب كانت تستخدم أماكن مؤقتـة لتوقيـف املقبـوض 
 وقـد حاولـت العديـد مـن مـنظامت حقـوق )١(.الرياضية واملعسكرات التي يقيمها اجليش

 مـن ١٩٨٢ − ١٩٧٩اإلنسان تقدير عـدد املـساجني الـسياسيني يف سـورية خـالل الفـرتة 
خــالل إحــصاء عــدد الــسجون األمنيــة وســعتها, وكانــت التقــديرات تتجــاوز عــرشات 

 سجني مفقود يعتقد بأهنم قـد قـضوا نحـبهم يف ٣٠٠٠ وحتى اليوم هناك حوايل اآلالف,
ظروف اعتقال صعبة للغاية, بينام يقدر عدد املساجني السياسيني يف سورية اليـوم بحـوايل 

 . بينهم جمموعة من أقدم املساجني يف العامل,ستامئة سجني
  

  )١٩٨٤أبريل (حماولة انقالب رفعت أسد 
  

قـف العمليـات العـسكرية الكبـرية يف سـورية عقـب جمـزرة محـاة يف عىل الرغم من تو
, وكانـت ١٩٨٣ وسـنة ١٩٨٢, إال أن احلملة األمنية استمرت طـوال سـنة ١٩٨٢فرباير 

هتدف إىل تـصفية بـؤر املعارضـة اإليديولوجيـة والفكريـة بعـد تـصفية املعارضـة املـسلحة 
 .للنظام

يس الـسوري حـافظ أسـد بوعكـة ومل تكد هتـدأ األحـوال األمنيـة حتـى أصـيب الـرئ

                                 
 .١٧٦. ن, ص., دتقرير عن أوضاع حقوق اإلنسان يف سورية) ١٩٩٩(اللجنة السورية حلقوق اإلنسان ) ١(
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٤٤٣ 

وقـام يف هـذه األثنـاء بإصـدار . , نقل عىل إثرهـا إىل املستـشفى١٩٨٣صحية يف هناية سنة 
قــرار رئــايس يــنص عــىل تــشكيل جلنــة سداســية إلدارة األمــور ريــثام يتعــاىف مــن مرضــه, 

 :ًوضمت اللجنة كال من
 .  رئيس الوزراء عبد الرؤوف الكسم−
 . يم خدام وزير اخلارجية عبد احلل−
 . وزير الدفاع مصطفى طالس−
 .  رئيس األركان حكمت الشهايب−
 .  األمني العام املساعد للقيادة القومية حلزب البعث عبد اهللا األمحر−
 .  األمني العام املساعد للقيادة القطرية حلزب البعث زهري مشارقة−

د رفــض هــذه ولكــن عــضو القيــادة القطريــة وقائــد رسايــا الــدفاع اللــواء رفعــت أســ
ًالرتتيبات نظرا ألن مجيع أعضاء اللجنة من الـسنة بيـنام اسـتبعد العلويـون بالكامـل, وقـد 
ًاستفاد رفعت من قاعدته القوية داخل صفوف اجليش ليجمع حوله تكتال من كبار القادة 
النصرييني وعىل رأسهم عيل أصالن وعيل الصالح وشفيق فياض وعيل دوبا وعـيل حيـدر 

ايف, الـذين عـربوا عـن رفـضهم االنـصياع ألوامـر اللجنـة الـسداسية التـي وإبراهيم الـص
شكلها الرئيس يف مرضه, ودعوا إىل عقد اجتامع طارئ للقيادة القطرية تقـرر فيـه أن حتـل 

 .القيادة العسكرية حمل اللجنة السداسية
وقد فوجئ الـرئيس مـن وقـوع هـذا العـصيان العـسكري, وبـادر فـور خروجـه مـن 

 العمل عىل استعادة والء الضباط املتمردين, وختتلف الروايات حول طبيعة املستشفى إىل
مشاركة الضباط العلويني يف ذلك التمرد; حيث يؤكد باتريك سيل بأن رفعـت قـد متكـن 
بالفعل من استاملتهم ثم قرروا االنقالب عليه عندما تعاىف رئيس اجلمهورية مـن مرضـه, 
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اونوا مـع رفعـت ملراقبتـه وكـبح مجاحـه ومنعـه مـن بينام تـشري مـصادر أخـرى إىل أهنـم تعـ
ًالتــرصف بــصورة أحاديــة قــد حتــدث تغــريا كبــريا يف تركيبــة النظــام خــالل فــرتة الوعكــة  ً

  )١(.الصحية التي أملت بحافظ أسد
وترتب عىل تزعم رفعـت أسـد لـذلك التمـرد تـوتر شـديد يف العالقـة بـني األخـوين 

رئ للقيـادة القطريـة, تقـرر فيـه تعيـني ثالثـة حيث أمر الرئيس السوري بعقـد اجـتامع طـا
عبـد احللـيم خـدام, وزهـري مـشارقة, ورفعـت أسـد, ونزعـت قيـادة : نواب للرئيس, هم

رسايا الدفاع من رفعت أسد بمرسوم مجهوري, فتورط رفعت يف مترد جديد حيث رفض 
 ٣٠ فيهـا يف االنصياع لألوامر وأصدر تعليامته لرسايا الدفاع بالتوجه إىل دمشق واالنتشار

 .١٩٨٤مارس 
وأمام هذا التهديد العسكري املبارش أصدر حافظ أسد أوامره بنرش القـوات اخلاصـة 
بقيــادة اللــواء عــيل حيــدر, والفرقــة املدرعــة الثالثــة بقيــادة اللــواء شــفيق فيــاض, وقــوات 
احلرس اجلمهوري بقيادة اللواء عدنان خملوف, حيث جاهبـت هـذه القـوات فـرق رسايـا 

 يف العاصمة السورية التي كانت األجواء فيها متوترة للغاية, فقد كان تعداد رسايا الدفاع,
 ألـف ٥٠ ألف مقاتـل, وكانـت الفـرق الـثالث قـادرة عـىل نـرش حـوايل ٥٥الدفاع حوايل 

ــة  ــدبابات واملدفعي ــزة بأحــدث ال ــة جمه ــرق املعني ــع الف ــت مجي ــل يف العاصــمة, وكان مقات
دمر القـوات املتواجهـة مدينـة دمـشق بـنفس الطريقـة واملروحيات, وكان من املمكن أن ت

 .التي دمرت فيها مدينة محاة, قبل ذلك بسنتني
لقــد شــهدت العاصــمة الــسورية أكــرب حــشد عــسكري يف تارخيهــا احلــديث, وكــان 

                                 
, )١٩٩٣(حممـود صـادق : , مقارنة مـع روايـة٤٤٠−٤٢١ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٣(باتريك سيل ) ١(

 .٢١٩−٢١٨ص .ص. , لندنيةحوار حول سور
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٤٤٥ 

 ...الرصاع بني أخوين
ولتجنب اندالع مواجهة عسكرية, قام حافظ أسد باتصاالت رسيـة مـع قـادة رسايـا 

سهم هبجت سليامن, وعدد من الضباط املرشـديني وحـضهم عـىل التمـرد الدفاع وعىل رأ
ضد رفعت أسد, وكان النتائج مرضية للغاية حيث فوجئ رفعـت بـرفض عـدد كبـري مـن 

بناء عىل أوامر من املجندين لديه تشغيل املدرعات واملدفعية وأعلنت بعض الفرق متردها 
 .قادة الرسايا

ًسد بإجراء جولة يف شوارع دمشق مصدرا أوامره ويف هذه الفرتة احلرجة قام حافظ أ
للضباط من اجلانبني بالعودة إىل ثكناهتم, واحلقيقة إن هذه احلركة كانت استعراضية, فقد 
كانت األمور قد رتبت بصورة كاملة حتى تفاصيلها األخرية, بام يف ذلك تـدخل والـدهتم 

 . اشتباك األخوينًناعسة التي جيء هبا باملروحية من القرداحة خصيصا لفض 
ًولدى اهنيـار التمـرد, أصـدر الـرئيس الـسوري يف شـهر مـايو قـرارا بإرسـال سـبعني 

ًضــابطا ســوريا إىل االحتــاد الــسو يتي عــىل رأســهم شــقيقه ونائبــه رفعــت, ثــم اســتدعي يڤً
ًالضباط مجيعا ملبارشة مهامهم باستثناء رفعت الذي بقي خارج سورية منفيا حتـى عودتـه  ً

 . للمشاركة يف جنازة والدته١٩٩٢إليها سنة 
وعقب هذه املحاولة االنقالبيـة بـدأت عمليـة إعـادة بنـاء هيكلـة النظـام حيـث عقـد 

, إلعــادة تــشكيل القيــادة القطريــة ١٩٨٥املــؤمتر القطــري الثــامن حلــزب البعــث يف ينــاير 
للحزب, كام عهد إىل نائب رئيس األركان ورئيس مـرسح العلميـات اللـواء عـيل أصـالن 

 .إعادة ترتيب اجليش السوري عىل نظام الفيالق احلديثمهمة 
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  النظام بين مؤسسات الحكم المدني والجيش توازن

 

  احلكم الشمويل ودور حزب البعث 
  

 : عىل أن١٩٧٣نصت املادة الثامنة من الدستور السوري لعام 
حزب البعث العريب االشـرتاكي هـو احلـزب القائـد يف املجتمـع «

ة وطنية تقدمية تعمل عىل توحيـد طاقـات مجـاهري والدولة ويقود جبه
 . »الشعب ووضعها يف أهداف األمة

وبنــاء عــىل نــص الدســتور فقــد تــوىل حــزب البعــث أغلبيــة مقاعــد جملــس الــشعب, 
واستحوذ عىل جملس الوزراء, وأصـبحت مجيـع الـصحف الرسـمية تابعـة لـه, كـام أعطـى 

ًحرصا حق التنظيم والنشاط احلزيب أو ميثاق اجلبهة الوطنية التقدمية حلزب البعث وحده 
التكتيل داخل اجليش والقوات املسلحة, كام كان من حـق القيـادة القطريـة حلـزب البعـث 

 .وحدها ترشيح رئيس اجلمهورية
ــة البعــث كحــزب شــمويل يــسيطر عــىل مجيــع الــسلطات  لقــد رســخ الدســتور مكان

ن التطبيق العميل لقيـادة احلـزب الترشيعية والتنفيذية والقضائية يف الدولة واملجتمع, ولك
ًكان خمتلفا عن الدور الذي رسمه له الدستور, فقد تكبد حزب البعث االشرتاكي خسائر 
فادحــة بــسبب االنقــسامات العديــدة والتــصفيات يف صــفوفه يف مرحلــة مــا قبــل انقــالب 

ا , وقد قام حافظ أسد بتوجيه رضبة قاصمة لزعامة احلزب التي جلأ أقطاهبـ١٩٧٠نوفمرب 
إىل املنفى أو غيبوا يف السجون, وانعكـست هـذه التـصفيات بـصورة واضـحة عـىل األداء 
اإليديولوجي والتنظريي جلهاز احلـزب, حيـث أقـصيت املؤلفـات الـصادرة عـن أجنحـة 
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اليمني واليسار, ومنعت كتبهم ومنـشوراهتم مـن التـداول, ومل تـتمكن الفئـة املهيمنـة مـن 
سـكندرون مـن سـد الفـراغ م وغريهم من علويي اإلطلبة زكي األرسوزي ووهيب الغان

وقد اعرتفت . ًاإليديولوجي لدى كوادر حزب حاكم يعترب نفسه قائدا للدولة وللمجتمع
 :القيادة القطرية هبذا القصور يف أحد تقاريرها التنظيمية التي تطرقت للحديث عن

ندرة املواد التعليمية التي تصف أفكـار احلـزب بدقـة, وصـعوبة «
ب القائمني بعملية التعلـيم, وقلـة املـصادر التـي تتنـاول األفكـار تدري

 )١(.»االشرتاكية القومية
وحتدث التقرير نفسه عن نتائج غياب التأصـيل اإليـديولوجي عنـد أعـضاء احلـزب, 

 :والتي خلصها يف
الالمبــاالة, وضــعف الــشعور باملــسؤولية, وضــعف احلــامس «

ـــة, والفهـــم ـــه, واالنتهازي  اخلـــاطئ ملامرســـة للحـــزب والتعـــصب ل
أي الطائفيــة (الديمقراطيــة, ونمــو بعــض أمــراض املجتمــع املوروثــة 

 )٢(. »)واإلقليمية والعشائرية
لقـد اعتمــد الـرئيس الــسوري عـىل الكــادر العـسكري للحــزب منـذ تــشكيل اللجنــة 

, ومـن ثـم يف مرحلـة صـالح )١٩٦٦−١٩٦٣(العسكرية, ويف مرحلة نفوذ أمني احلـافظ 
, مل يكن حافظ أسد يتمتع بقاعدة قوية يف اجلهاز املدين للحزب, )١٩٧٠−١٩٦٦(جديد 

بل إنه تعرض لرضبات قوية من قبل جهاز احلزب املدين كان آخرها صـدور قـرار املـؤمتر 
                                 

ص ., ص١٩٨٠, ينـاير ١٢٩, العـدد املناضل, )١٩٨٥(التقرير التنظيمي حلزب البعث العريب االشرتاكي ) ١(
٩٦−٩٥. 

 .٩٥املصدر السابق, ص ) ٢(
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ه من منصبه العسكري وتكليفه ئ بإعفا١٩٧٠القومي االستثنائي العارش يف أواخر أكتوبر 
رب, الذي قام فيه أسـد بتـصفية أنـصار صـالح بمهام حزبية مما أدى إىل وقوع انقالب نوفم

 أقـيص فيهـا عـدد كبـري مـن ١٩٧٢جديد يف احلزب, كام متـت عمليـة تطهـري مـشاهبة سـنة 
ويف املرحلـة التاليـة قـام أسـد باختـاذ إجـراءات . املعارضني حلكم أسد يف صفوف احلـزب

ؤسـسات ه بـصورة شـكلية يف قيـادة أجهـزة الدولـة ومئـإضافية لـضامن والء احلـزب وبقا
احلكم, وضـعف دور اجلهـاز املـدين للحـزب بـصورة ملحوظـة, ويمكـن مالحظـة ذلـك 

ثـم عمـد الـرئيس إىل تـشكيل جلنـة . الضعف يف ندرة املـؤمترات وضـعف النـشاط احلـزيب
 ٢١ً شخصا انتخبت من أعضائها قيادة قطرية جديدة تتكون مـن ٧٥مركزية للحزب من 

قيادة القطرية املنبثقة عنهـا نـشاط احلـزب, حيـث  واحتكرت اللجنة املركزية وال)١(.ًعضوا
 : خولت إليها صالحيات واسعة, فكانت

متارس صالحيات املؤمتر القطـري بـني فـرتيت انعقـاده, وتـرشف «
 .»عىل تنفيذ قرارات القيادة وخططها يف جمال الدولة والعمل احلزيب
ي مـن الـضباط ولوحظ يف اللجنة املركزيـة والقيـادة القطريـة تغلـب النفـوذ العـسكر

ًالعلويني, فقد مثل اجليش بخمسة وعرشين ضابطا يف اللجنـة املركزيـة ثامنيـة عـرش مـنهم 
كــانوا مــن العلــويني, وعنــدما قامــت اللجنــة املركزيــة بانتخــاب القيــادة القطريــة مــن بــني 

                                 
, ١٩٨٠, واملــؤمتر القطــري الــسابع يف ينــاير ١٩٧٥عقــد املــؤمتر القطــري الــسادس حلــزب البعــث يف ينــاير ) ١(

, ثم توقفت املؤمترات ملدة مخس عـرشة سـنة حيـث عقـد املـؤمتر القطـري ١٩٨٥ي الثامن يف يناير واملؤمتر القطر
 .٢٠٠٠التاسع للحزب يف يونيو 
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 )١(.أعضائها كان نصيب العسكريني منها مخسة أعضاء
أضعفت أداءه بـصورة كبـرية حيـث ويف هذه األثناء تعرض احلزب لرضبات جديدة 

 وربطت كوادر حزب البعث هبـذه الظـاهرة ١٩٧٩قامت محلة ضد الفساد يف سورية سنة 
 .مما أدى إىل محلة لتصفية عدد كبري من كوادر احلزب

 مــن »ًنــصريا«ً عــضوا ١٣٣٥٨٠ تقــرر فــصل ١٩٨٤ − ١٩٨٠: ويف غــضون الفــرتة
 يف صفوف األنصار, كام متت تصفية احلزب, أي أنه تم تصفية ثلث جهاز احلزب وخاصة

 )٢(. من األعضاء العاملني٣٢٤٢
ولتربير هذه التصفيات الواسعة يف صفوف احلزب صدرت منشورات وتقارير تربط 
ظاهرة انتـشار الفـساد يف سـورية بعنـارص احلـزب غـري املنـضبطني, حيـث حتـدث التقريـر 

 : وله عن نتيجة انتشار املحسوبية بق١٩٨٠التنظيمي للحزب سنة 
ــوع, تــرسب إىل صــفوف احلــزب « ــدما تغلــب الكــم عــىل الن عن

ـــن  ـــون ع ـــؤالء ال ينقطع ـــرية, فه ـــاهرة خط ـــكلوا ظ ـــازيون وش انته
االجتامعات وال يتخلفون عن دفـع االشـرتاكات, ويظهـرون الطاعـة 

                                 
حافظ أسد, رفعت أسد, عيل أصالن :  من الضباط العلويني١٩٨٠أبرز أعضاء اللجنة املركزية سنة   )١(
, عيل صالح )قائد القوات اخلاصة(, عيل حيدر )ةمدير املخابرات العسكري(, عيل دوبا )نائب رئيس األركان(
, عدنان بدر )قائد الفرقة الثالثة(, شفيق فياض )قائد الفرقة األوىل(إبراهيم صايف ) قائد قوات الدفاع اجلوي(

, ومن املمثلني للقوات املسلحة يف املؤمتر )مدير املخابرات املدنية(, فؤاد عبيس )قائد الفرقة التاسعة(احلسن 
  ).نائب مدير املخابرات العامة(, ومعن ناصيف )مدير املخابرات اجلوية(ي كذلك حممد اخلويل القطر

ًطبقا للتقرير التنظيمي املقدم للمؤمتر القطري السابع فإن عدد األعضاء العاملني املدنيني يف جهاز احلزب   )٢(
التقرير . ١٩٧٨ هناية  عضو عامل وغري عامل يف٢٣٧٥٠١, باملقارنة مع ٤٥٣٨١:  بلغ١٩٨٠يف يناير 

  .٩٤ و١١ص ., ص١٩٨٠, يناير ١٢٩, العدد املناضل, )١٩٨٠(التنظيمي حلزب البعث 
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والوالء وااللتزام, وهم كالزئبق الرجراج شغله الشاغل الوصـول إىل 
املكاسـب املاديـة واملعنويـة, وهلـذا مواقع القيـادة واملـسؤولية لتحقيـق 

ــاء  ــساكن واقتن ــامتالك امل ــرشوع ب ــري امل ــراء غ ــرص لإلث ــون الف يغتنم
ــرسة  ــة السم ــارات وممارس ــار بالعق ــزارع واالجت ــازة امل ــائس وحي النف
والتهريــب وتــسخري آليــات احلــزب والدولــة ألغراضــهم الشخــصية 

 )١(.»اخلاصة, ضاربني عرض احلائط بقيم احلزب النضالية الثورية
لقــد كانــت املــشكلة األساســية يف النظــام الــسوري هــي ربــط مجيــع مقومــات الدولــة 
ومصالح الـشعب بـاحلزب لـضامن والء املجتمـع, أو مـا يمكـن تـسميته بـسياسة احتكـار 
السلطة التي كانت العامل الرئيس يف تفـيش الفـساد, فقـد جتـاوزت هـذه الـسياسة عمليـة 

ــاء احلــزب ــني أبن ــة ب ــع مناصــب الدول ــصحفيني توزي ــد إىل املثقفــني والطــالب وال , لتمت
واألطباء, والفالحني والتجار, ففي القطاع الزراعي قامت الدولـة بتوزيـع األرايض عـىل 
من يثبت والءه للنظام, فصنعت طبقة جديدة من اإلقطاعيني الذين اتسع نفوذهم, واتبع 

اخلـسائر التـي أحلقهـا النظام سياسة مماثلة يف القطاع التجاري بسبب احلاجـة إىل تعـويض 
, حيث عمد رجال الـسلطة ١٩٧٣الطريان اإلرسائييل باملنشآت السورية يف حرب أكتوبر 

إىل تأسيس رشكاهتم اخلاصة لتزويد الدولة بام حتتاجه ومتكنوا من اإلثراء عن طريق قبض 
العموالت ومنح املناقصات بناء عىل مصالح شخـصية, ويف غـضون فـرتة قـصرية أصـبح 

 برئيس اجلمهورية يمتلكون مؤسسات جتارية ضخمة ويتمتعون بنفوذ واسع يف املحيطون

                                 
 .٣٣٣. التقرير التنظيمي حلزب البعث, مصدر سابق, ص) ١(
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 )١(.الدوائر التجارية املحلية والدولية
وقد تزامنت حركة التصفيات الواسعة يف جهاز احلزب مع محلة موازية لتنسيب عدد 
كبري من األقليات الطائفية, فقـد تتبـع فـان دام حركـة تنـسيب األقليـات يف جهـاز حـزب 

ًبعث والحظ بأن احتكار البعث للحكم كان صوريا, ومل يقـصد بـه غـري تـسخري جهـاز ال
احلزب كآلية لتوفري قاعدة سـلطوية ألبنـاء الطائفـة, حيـث بلغـت نـسبة متثيـل النـصرييني 

 باملائة يف الالذقية, بينام مل تكن ١٤٦ باملائة يف طرطوس و٢٠١: داخل احلزب يف مناطقهم
 وعىل الـرغم مـن تـصفية عـدد كبـري مـن احلـزبيني, إال أن )٢(.مشق باملائة يف د٤١تزيد عن 

 كفيلة بإحالل عنارص مواليـة للـسلطة يف منـاطق األقليـات, تسياسة التنسيب املنظم كان
ً عـضوا مـن ٥٣٧٨٦٤: ١٩٨٥بحيث بلغت عضوية حزب البعـث يف شـهر أكتـوبر سـنة 

 )٣(.ًا نصري٤٣٥٤٧٢, وً عامالًا عضو١٠٢٣٩٢بينهم 
 توىل الرئيس السوري ١٩٨٥ املؤمتر القطري الثامن حلزب البعث يف يناير عندما عقد

إعادة تـشكيل اللجنـة املركزيـة والقيـادة القطريـة بطريقـة تعيـد التـوازن إىل النظـام عقـب 
 ٧٥حماولة رفعت االنقالبية, فقام بتوسيع اللجنة املركزية التي ارتفـع عـدد أعـضائها مـن 

الوقت الذي تغريت فيه الكثري من الوجـوه احلزبيـة املدنيـة ً عضوا, ولوحظ بأنه يف ٩٠إىل 
لثامين عـرش إال أن العسكريني حافظوا عىل مناصبهم, وكان من بني األعضاء العسكريني ا

                                 
(1) Sadowsky Y. M. (1987), 'Patronage and the Ba'th: Corruption and 

Control  in  Contemporary  Syria' Arab Studies Quarterly, vol. 9, no. 4, Fall  
 

1987. pp. 442-461. 
  .١٨٥فان دام, مصدر سابق, ص   )٢(

  .١٨٧املصدر السابق, ص   )٣(
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ً عرش ضابطا علويااباللجنة املركزية اثن ً.)١( 
وقد الحظ هنيبوش بأنه يف الوقت الذي تعرض فيه الشق املدين من احلزب لرضبات 

 إال أن القيادة العسكرية يف احلزب مل تتغري مما يـدل عـىل أن اجلهـاز العـسكري كـان متتالية
يقوم بدور حموري يف القيادة السورية, وهذا ال ينطبق عىل املدنيني, الـذين متـت تـصفيتهم 

 ففـي ذلـك املـؤمتر وقعـت تـصفيات كبـرية يف )٢(.بسهولة ودون حدوث إشكاليات كبـرية
 باملائـة مـن أعـضاء احلـزب, ثـم توقفـت بعـد ذلـك ٣٠مـن صفوف املدنيني طالـت أكثـر 

, ٢٠٠٠ًاملؤمترات القطرية ملدة مخسة عرش عاما, حتى انعقاد املؤمتر القطـري التاسـع عـام 
حيث تلقى احلزب رضبة جديدة متثلت يف تصفية زعامته املدنية; حيث تـم الـتخلص مـن 

 القيادة القطريـة بطريقـة حممود الزعبي وعبد الرؤوف الكسم مع سبعة آخرين من أعضاء
مهينة للغاية, ومل تكن الطريقة التـي تـم فيهـا هتمـيش كـل مـن عبـد احللـيم خـدام وزهـري 

 .مشارقة, تدل عىل متتعهم بسلطة أو نفوذ
 

  

                                 
حافظ أسد, : , وكان من أبرزهم١٩٨٥حافظ الضباط العلويون عىل مناصبهم يف اللجنة املركزية عام   )١(

, اللواء )مدير املخابرات العسكرية( اللواء عيل دوبا ,)نائب رئيس األركان(رفعت أسد, اللواء عيل أصالن 
قائد (اللواء إبراهيم صايف ) قائد قوات الدفاع اجلوي(, اللواء عيل صالح )قائد القوات اخلاصة(عيل حيدر 
ء , اللوا)قائد الفرقة التاسعة(, اللواء عدنان بدر احلسن )قائد الفرقة الثالثة(, اللواء شفيق فياض )الفرقة األوىل

, )قائد اجليش الشعبي(اللواء حممد إبراهيم العيل : , وأضيف إليهم كذلك)مدير املخابرات املدنية(فؤاد عبيس 
, وظهر يف هذه الفرتة كذلك اسم اللواء عدنان إبراهيم أسد )رئيس خمابرات القوى اجلوية(واللواء حممد اخلويل 
  .قائد رسايا الرصاع

(2)   Hinnebusch R. A. (1990) Authoritarian Power and State Formation in 

Ba'thist Syria: Army, Party and Peasants. San Fransisco. pp. 301-324. 
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  تعطيل احلياة السياسية
 غــاب حــزب ٢٠٠٠ و١٩٨٥يف غــضون الــسنوات اخلمــس عــرشة املمتــدة مــا بــني 

ق عنـــرص الفـــرد عـــىل مجيـــع العنـــارص احلزبيـــة  وتفـــو,البعـــث بـــصورة ملفتـــة لالنتبـــاه
واإليديولوجيــة والتنظيميــة األخــرى, حيــث هيمنــت شخــصية حــافظ أســد عــىل احليــاة 

ً وال تعـرف غـريه حـاكام للـبالد, فقـد »لـألب القائـد«العامة, وشبت أجيال كاملـة هتتـف 
, الذي وضع بـني يديـه سـائر ١٩٧٣مارس أسد صالحيات واسعة منحها له دستور سنة 

ــوزراء ا ــه مهمــة تعيــني رئــيس ال ــة والتــرشيعية والقــضائية, فخولــت ل لــسلطات التنفيذي
وأعضاء احلكومة وإقالتهم واعتبارهم مسؤولني أمامه مبارشة دون احلاجة للحصول عىل 

 .ثقة جملس الشعب, ودون إلزامهم بتقديم بيانات وزارية للمجلس
ة الطـوارئ, وهـو قائـد كام أن رئـيس اجلمهوريـة يعلـن احلـرب والـسلم ويعلـن حالـ

اجليش والقوات املسلحة, وقـد حـرص الدسـتور حـق الرتشـيح هلـذا املنـصب بيـد القيـادة 
 .حافظ أسدهو ً عاما ٣٠ًالقطرية حلزب البعث, وفعليا فإن املرشح الوحيد ملدة 

ًوبصفته قائدا عاما للجيش والقوات املسلحة سيطر الرئيس عىل حـوايل سـتني باملائـة  ً
 الــسنوية للدولــة, دون أن ختــضع هــذه النفقــات لتــدقيق احلكومــة أو رقابــة مــن امليزانيــة

مؤسسات الدولة, كام سيطر عىل قطاع النفط الذي كان ينتج منذ مطلع الثامنينيات ما بـني 
ً ألف برميل يوميا ويدر أرباحا سنوية تقدر بقيمة ثالث مليارات دوالر توفر ٦٥٠ و٥٨٠ ً
ألجنبية, ومل تكن هذه اإليرادات ختضع إلرشاف احلكومة  باملائة من احتياطي العملة ا٨٠

 )١(.٢٠٠٠ومل تدخل ضمن امليزانية السنوية إال سنة 
وتزامنت هذه الصالحيات الواسعة التي تبوأهـا رئـيس اجلمهوريـة مـع تعطيـل شـبه 

                                 
(1) Arab Oil and Gas Directory (1998), Arab Petroleum Research Centre. 
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كامل للحياة السياسية والنشاط احلزيب يف سورية, فقد حرص حـافظ أسـد عـىل املحافظـة 
التقدمية كواجهة تعكس التعددية احلزبية يف الـبالد ولكنهـا مل تكـن يف احلقيقـة عىل اجلبهة 

ًتقوم بأي دور سيايس يعتد به, فلم تكن أحزاب اجلبهـة طـوال تلـك الفـرتة متلـك صـحفا 
وال مكاتب, بل إن حزب البعث قد اشرتط املوافقـة املـسبقة عـىل أي منـشور يـصدر عـن 

بني األعضاء, وحـني متـردت بعـد قواعـد أحـزاب هذه األحزاب ولو كانت نرشة داخلية 
ًاجلبهة عىل قياداهتا احتجاجا عـىل هـذه األوضـاع تعـرض املتمـردون للتنكيـل واالعتقـال 

املكتـب  − التعسفي وحكم عليهم بالسجن لفرتات طويلـة, كـام وقـع للحـزب الـشيوعي
يلـة يف , ليمـيض فـرتة طو١٩٨٠الـذي اعتقـل أمينـه العـام ريـاض الـرتك عـام  − السيايس
 وباستثناء أحزاب اجلبهة فإن النظام السوري مل يكن يعرتف بأي حزب سيايس )١(.السجن

 يعاقب باإلعدام كـل مـن يثبـت انـتامؤه ١٩٨٠ لعام ٤٩آخر خارج مظلته, بل إن القانون 
 .إىل مجاعة اإلخوان املسلمني

سينيات وباملقارنة مع جتارب الدكتاتوريات العسكرية يف سورية خـالل مرحلـة اخلمـ
فإن حزب البعث العريب االشرتاكي قد أدى حلـافظ أسـد نفـس الـدور الـذي أدتـه حركـة 

, حيـث كانـت هـذه ١٩٥٢التحرير العريب التي أسـسها أديـب الشيـشكيل يف شـهر يوليـو 
احلركة هي التجمع املدين الوحيد املسموح له بمامرسة النشاط السيايس, وعندما أجريـت 

 حازت احلركة عىل أغلب املقاعد بيـنام ذهبـت مقاعـد ١٩٥٢االنتخابات يف شهر سبتمرب 
                                 

 باملائة من املقاعد ٦٦ كانت نسبة متثيل أحزاب اجلبهة التقدمية يف جملس الشعب رمزية, ففي حني خصص  )١(
 مقاعد, واالحتاد االشرتاكي ٨ باملائة أي ٤ حلزب البعث, حاز الوحدويون االشرتاكيون عىل ًا مقعد١٢٩أي 

 ٥ مقاعد, بينام حاز احلزب الشيوعي عىل ٥ باملائة أي ٢ مقاعد, واالشرتاكيون العرب عىل ٩ باملائة أي ٥عىل 
 ٢٥ باملائة من مقاعد املجلس, أي ١٨, وخصص )اعة خالد بكداشمج( مقاعد للحزب الشيوعي ٩باملائة أي 

  .ًمقعدا للمستقلني
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قليلة للمستقلني, وخالل فرتة حكم الشيشكيل كانت حركة التحريـر متثـل واجهـة مدنيـة 
حلكم انقاليب يرتأسه ضابط عسكري يسعى للحصول عىل الـرشعية واالعـرتاف الـدويل, 

ىل احلكــم وكــذلك كــان دور حــزب البعــث يف مرحلــة حكــم حــافظ أســد الــذي وصــل إ
 إعفـاءه وتـرسحيه مـن ١٩٧٠الذي قـرر سـنة (بانقالب عسكري فاستخدم جهاز احلزب 

كواجهة لتحقيق الصفة املدنية ومنح الرشعية املطلوبـة لنظـام احلكـم العـسكري, ) اجليش
خدم جهــاز احلــزب يف حــالتي الشيــشكيل وأســد لــسد الفــراغ النــاتج عــن تعطيــل ُواســت

لسياسية, حيث قام أعضاء احلزب املوالون بملء مقاعـد احلريات العامة ومنع األحزاب ا
جملس الشعب, وتـشكيل جملـس الـوزراء, والتغلغـل يف مؤسـسات الدولـة لتأكيـد هيمنـة 
احلكم العسكري عىل سائر مفاصل جهاز الدولة واملجتمع, يف حني شكل اجلـيش عنـرص 

 .التوازن احلقيقي للنظام
تعيـني شخـصيات ضـعيفة يف مناصـب ولضامن سيطرته عىل احلكم قام حـافظ أسـد ب

عليا ملنع فرص منافسته عىل السلطة والنفوذ, فكان رئيس احلكومة عبد الرمحن خليفاوي 
شخصية عسكرية مغمورة تم االستفادة منها لتأدية الدور الذي قام به أمني احلافظ عقـب 

ثانويـة, ومل ً, أما خليفته حممود األيويب فقـد كـان مدرسـا يف املرحلـة ال١٩٦٣انقالب سنة 
 .يكن ملحمد عيل احللبي أي قاعدة يستند إليها باستثناء مزاولته ملهنة التدريس واملحاماة
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 ٢٠٠٠−١٩٧١ت السورية خالل الفرتة احلكوما
 )بالسنوات(مدهتا  فرتة الوزارة رئيس احلكومة م

 ١ ١٩٧٢−١٩٧١ )١(عبد الرمحن خليفاوي ٦٤
 ٤ ١٩٧٦−١٩٧٢ )٢(حممود األيويب ٦٥
 ٢ ١٩٧٨−١٩٧٦ عبد الرمحن خليفاوي ٦٦
 ٢ ١٩٨٠−١٩٧٨ )٣(حممد عيل احللبي ٦٧
 ٧ ١٩٨٧−١٩٨٠ )٤(عبد الرؤوف الكسم ٦٨

                                 
ــاوي ) ١( ــرمحن خليف ــد ال ــواء عب ــشأة ): ١٩٧٨−١٩٧٦(و) ١٩٧٢−١٩٧١(الل ــي الن ــري األصــل, حلب جزائ

واإلقامة, عسكري عرف بالرصامة والشدة يف التعامل, وقد انعكـس ذلـك بـصورة واضـحة يف أسـلوب إدارتـه 
ًتنفيذي للدولة, وقد اختري لرئاسة احلكومة بعد األيويب للمـرة الثانيـة نظـرا ملـا عـرف عـن األخـري مـن للجهاز ال

 . ألسباب صحية١٩٧٨هتاون وتسيب يف اإلدارة, ثم عزل عام 
ًمن أرسة دمشقية معروفة, كان قبل رئاسة الوزارة موظفا يف مالك الرتبية ): ١٩٧٦−١٩٧٢(حممود األيويب   )٢(

عرف بأسلوبه املرن يف احلكم واإلدارة, ونتج عن ذلك تسيب يف . ًيث عمل مدرسا يف املرحلة الثانويةوالتعليم ح
أجهزة الدولة, ووقعت العديد من املخالفات يف قطاعات املرافق واخلدمات, وأدى ذلك إىل سخط شعبي عام 

تدهور حالته الصحية إثر ه كان بسبب ء إىل أن إعفاهمفأعفي من منصبه بموجب مرسوم مجهوري, ويشري بعض
  .إصابته بحمى الدماغ

, ترأس جملس )وليس من حلب كام يوحي اسمه(من أرسة دمشقية ): ١٩٨٠−١٩٧٨(حممد عيل احللبي  )٣(
 قبل  والتدريسًالشعب السوري قبل تويل رئاسة الوزراء, وكان قبلها وزيرا للعدل, كام أنه مارس مهنة املحاماة,

 ليشغل منصب السفري السوري يف موسكو, وهي ١٩٨٠ه منها عام ئكومة لدى إعفاذلك, انتقل من رئاسة احل
  .ًتي سابقايسفارة متميزة بالنسبة إىل عالقات سورية مع االحتاد السوڤ

, حـصل عـىل ١٩٣٢من أرسة دمشقية معروفـة, مـن مواليـد عـام ): ١٩٨٧−١٩٨٠(عبد الرؤوف الكسم  )٤(
, وعمـل يف جمـال املقـاوالت بعـد ١٩٦٣ من جامعة جنيـف بسويـرسا عـام  يف اهلندسة املعامريةةشهادة الدكتورا
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 ١٣ ٢٠٠٠−١٩٨٧ )١(حممود الزعبي ٦٩
 ٣ ٢٠٠٣−٢٠٠٠ )٢(حممد مصطفى مريو ٧٠

 
وباإلضافة إىل ضعف رؤساء احلكومة وقلة صالحياهتم فإن الـرئيس الـسوري يعـني 

, وكــانوا يف أغلــب األحيــان يقــررون لــه مبــارشة دون الرجــوع إىل رئــيس الــوزراء بنفــسه
الوزراء, وقد برزت ظاهرة الوزراء الدائمني عىل الرغم من تعاقب احلكومـات الـسورية, 

, واسـتمر يف هـذا ١٩٧٢فقد توىل العامد مصطفى طالس منصب وزيـر الـدفاع منـذ عـام 
والكــسم والزعبــي ومــريو, بــل املنــصب طــوال حكومــات األيــويب وخليفــاوي واحللبــي 

ًأصبح نائبا لرئيس جملس الوزراء باإلضافة إىل جمموعة من املناصـب احلزبيـة والعـسكرية 
 .التي تبوأها

                                                                                     
ًعني وكيال جلامعة دمشق ثم حمافظا ملدينـة دمـشق عـام . خترجه , ١٩٨٠ قبـل توليـه رئاسـة احلكومـة عـام ١٩٧٩ً

 انتقل إىل مكتب األمن القومي الذي يرشف عىل التنسيق بني القيـادة القطريـة ١٩٨٧وبعد عزله عن منصبه عام 
 .زة املخابراتزب البعث وأجهحل
, ١٩٣٨مهندس زراعي من مواليد خربة غزالة بمحافظة حوران سنة ): ٢٠٠٠−١٩٨٧(حممود الزعبي  )١(

ً أصبح عضوا كامل العضوية يف القيادة القطرية ١٩٨٠, وبحلول علم ١٩٧١انتسب إىل حزب البعث عام 
 تم ١٩٨٧رز منتقدي حكومة الكسم, ويف عام كان من أب. ً عني رئيسا ملجلس الشعب١٩٨١للحزب, ويف عام 

ًأعلن عن وفاته منتحرا . ًتعيينه رئيسا للحكومة التي أخذت عىل عاتقها حماربة الفساد وحتقيق األمن الغذائي
  . بعد إعفائه من منصبه كرئيس للوزراء وطرده من احلزب وإحالته للقضاء بتهمة الفساد٢٠٠٠عام 

, شغل عدة ١٩٤١من مواليد التل التابع لريف دمشق عام ) ٢٠٠٣−٢٠٠٠(حممد مصطفى مريو  )٢(
 حتى توليه رئاسة ١٩٩٣, وحمافظ حلب منذ عام ١٩٨٦ وحمافظ احلسكة ١٩٨٠مناصب منها حمافظ حوران 

ً, كام كان أمينا الحتاد املعلمني العرب ومديرا للمعهد العريب لشؤون العالقات اخلارجية يف ٢٠٠٠احلكومة عام  ً
  .نياتفرتة السبعي
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, ثـم اسـتمر يف جملـس الـوزراء ١٩٨٠وانضم حممد العامدي إىل حكومة الكسم سـنة 
مد حربـا إىل ًوزيرا لالقتصاد والتجارة حتى هناية عهد مريو, وعىل نفس الشاكلة انضم حم

, ١٩٨٧ً, ثـم عــني وزيـرا للداخليــة عــام ١٩٨٢حكومـة الكــسم كـوزير إدارة حمليــة ســنة 
 .واستمر يف هذا املنصب حتى هناية عهد حممد مصطفى مريو

ًأما وزارة اإلعالم فقد كانت طوال فرتة حكم حـافظ أسـد حكـرا عـىل أبنـاء الطائفـة 
, ١٩٨٣−١٩٧٤ندر أمحد خـالل الفـرتة سكإأمحد : النصريية, وكان أبرز من توالها منهم

ًومن بعده حممد سلامن ومن ثم عدنان عمران, الذين لعبوا دورا أساسيا يف تسخري اجلهاز  ً
لتلفزيـــون, اإلعالمـــي يف ســـورية لـــصالح رئـــيس اجلمهوريـــة واملتـــضمن لإلذاعـــة, وا

  ســانا,ةالبعــث والثــورة وتــرشين, ووكالــة األنبــاء الــسوري: والــصحف اليوميــة الــثالث
 .ومؤسسة اإلعالن والتوزيع الصحفي

ويمكن احلديث عن عدد من الوزراء املتنفذين الذين كانت عالقتهم مبارشة بـرئيس 
اجلمهوريــة, ومــنهم عــىل ســبيل املثــال ال احلــرص نائــب رئــيس جملــس الــوزراء للــشؤون 

 لكثـرة »السيد عرشة باملائـة«االقتصادية حممد حيدر قريب حافظ أسد الذي اشتهر بلقب 
إال أن الـصورة كانـت خمتلفـة بـصورة نـسبية يف . العموالت والرشاوى التي كـان يتلقاهـا

 .فرتة حكومة عبد الرؤوف الكسم
  )١٩٨٧ -١٩٨٥(الصراع بني احلكومة واجليش 

  

عـن غـريه مـن رؤسـاء ) ١٩٨٧−١٩٨٠(خيتلف رئيس الوزراء عبد الرؤوف الكسم 
صـب املرموقـة التـي توالهـا قبـل عـام احلكومات يف عهد حافظ أسـد, فباإلضـافة إىل املنا

اول بعد حصوله عىل درجة  كان الكسم قد مجع ثروة طائلة من عمله كمهندس مق١٩٨٠
 ١٩٨٠وعنــدما كلــف بتــشكيل الــوزارة عــام .  يف اهلندســة مــن جامعــة جنيــفةالــدكتورا
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ًحرص عىل أن يطلع رئيس اجلمهوريـة عـىل واقـع ثروتـه ورصـيده حتـسبا للقيـل والقـال, 
 عنـدما حـاول رفعـت اإلطاحـة ١٩٨٤تمتع بدعم الرئيس الذي وقف بجانبه عام وكان ي

 .بحكومته
ًومل يكن الكسم حمبوبا من قبل اجليش بسبب السياسة التـي تبناهـا أسـد يف االسـتعانة 
بحكومته لكبح مجاح الضباط الطموحني ومنعهم من التدخل يف الشؤون املالية واإلدارية 

 احتـدم ١٩٨٤عت أسد بعد حماولتـه االنقالبيـة الفاشـلة عـام يف الدولة, وعندما أقيص رف
ًالرصاع بني حكومة الكسم من جهة واملؤسسة العسكرية من جهة أخرى, ونظـرا للفـراغ 
الــذي وقــع عقــب إقــصاء رفعــت أســد فقــد أخــذ أركــان اجلــيش يوســعون صــالحياهتم 

ملرسـوم الرئـايس ويتدخلون بصورة متزايدة يف السياسة الداخليـة للـبالد مـستفيدين مـن ا
ًالذي صدر إثر مرض الرئيس باعتبار القادة العسكريني حكاما عرفيني عىل املنـاطق التـي 

فقـد كانـت منطقـة دمـشق والغوطـة عـىل سـبيل املثـال مقـسمة بـني . تنترش فيهـا قطعـاهتم
الفـرقتني املـدرعتني األوىل والثالثـة, حيـث اعتــرب جنـوب دمـشق مـن صـالحيات الفرقــة 

 اللـواء إبــراهيم الـصايف, وخـضع شــامل العاصـمة للفرقـة الثالثــة التـي كــان األوىل بقيـادة
يقودها اللواء شفيق فياض, وقد اهتم اللواءان فياض وصايف بمامرسة أنـشطة مـشبوهة يف 
جماالت هتريـب البـضائع وأعـامل املقـاوالت يف ريـف دمـشق بالتعـاون مـع قائـد القـوات 

ن تورط وزير الدفاع العـامد مـصطفى طـالس اخلاصة اللواء عيل حيدر, وتردد احلديث ع
يف أعامل التهريب وبيع الرخص, وقـد بلغـت األحـداث ذروهتـا عنـدما رفـضت حكومـة 
الكسم منح تراخيص بناء عىل أراض زراعية يف ريف دمشق, فوجدت جثـة أحـد أقـارب 
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 ويف نفـس الفـرتة أوقـف وزيـر الـدفاع وهـو )١(الكسم مهشمة وملقاة عىل طريق الزبداين,
ائد من لبنان وتم الكشف عن كميـة كبـرية مـن الـسلع املهربـة يف موكبـه, فـاجتمع فـرع ع

احلزب العسكري وقرروا االتصال برئيس اجلمهورية إلبالغه عن رغبـة اجلـيش اجلامعيـة 
 وبالفعل فلم متض فرتة طويلة حتى صدر قرار بإعفاء الكـسم )٢(.بإقالة الكسم من منصبه

 من املوظفني احلكـوميني ٢٠٠ه, باإلضافة إىل أكثر من ئزرامن منصبه وإحالة أربعة من و
إىل القــضاء وخلفــه حممــود الزعبــي يف حكومــة مــساملة أرخــت زمــام احلكــم للمؤســسة 

 .العسكرية
وعىل الرغم من استجابة الـرئيس ملطالـب اجلـيش إال أنـه احـتفظ بالكـسم لديـه عـن 

ايس, وأوكـل إىل نائـب رئــيس ًطريـق تعيينـه رئيـسا ملكتـب األمـن القـومي يف القـرص الرئـ
األركان ومدير مرسح العمليات اللواء عىل أصالن مهمة إعادة تـشكيل اجلـيش الـسوري 

 .الذي بدأ يسبب متاعب كبرية للنظام

                                 
 .٢٢٩−٢٢٨. ص., مصدر سابق, ص)١٩٩٣(حممود صادق ) ١(
  .١٩٨٧ نوفمرب ٩, يف ٢٣٥جملة الطليعة العربية, العدد   )٢(
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  إعادة تشكيل القوات المسلحة السورية 

  

)١٩٩٠ - ١٩٨٥(  
 

ئيس متتع اجليش السوري يف عهد حافظ أسد بمكانة كبرية, حيـث ارتـبط مبـارشة بـر
, حيــث )١٩٨٧−١٩٨٥(اجلمهوريـة, وقــد بلــغ النفــوذ العــسكري ذروتــه خــالل الفــرتة 

 ألــف احتيــاط, ٣٠٠ ألــف جنــدي باإلضــافة إىل ٤٠٠ارتفــع عــدد القــوات النظاميــة إىل 
 .  باملائة من امليزانية السنوية٦٠وكانت نفقات اجليش تستهلك حوايل 

نة املركزية والقيادة القطريـة حلـزب ونتيجة للمكانة التي تبوأها أركان اجليش يف اللج
البعــث فقــد تــدخل الــضباط يف شــؤون احلكــم املــدين وأخــذوا يفرضــون سياســتهم عــىل 
احلكومة املدنية, مستندين إىل املرسوم الرئايس الذي أصدره حافظ أسد خـالل مرضـه يف 

ً باعتبار قائد كل حامية حاكام عرفيا يف املنطقة التي تنتـرش فيهـ١٩٨٤مطلع عام  ا قطعاتـه, ً
وكــان هــذا القــرار هــو الــسبب الــرئيس يف انــدالع أزمــة كبــرية بــني أجهــزة احلكــم املــدين 

 . واملؤسسة العسكرية
ويف هذه األثناء كانت سمعة القـوات املـسلحة قـد تـدهورت إىل درجـة كبـرية نتيجـة 
للحملة األمنية التي استخدم فيها اجليش فقامت بعض الفرق بقمع املـواطنني, وحمـارصة 
ــدفاع  ــا ال ــدن ومتــشيطها وهنــب األســواق والتعــدي عــىل املمتلكــات, وحتملــت رساي امل

 يف هذا املجال, كام ارتبطت أسامء جمموعة من كبـار الكربىوالوحدات اخلاصة املسؤولية 
, ١٩٧٧الضباط باحلمالت التي شنها النظام السوري ضد الفـساد وخاصـة يف الـسنوات 

, حيث اهتم ضـباط اجلـيش ١٩٨٧التي شنت سنة ً, وأخريا يف احلملة )١٩٨٠−١٩٧٩(و
بالضلوع يف عمليات هتريب البضائع والسيارات, والتـورط يف جتـارة احلـشيش يف لبنـان, 
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الرشكات وتلقـي الرشـاوى أكرب وبيع األسلحة, وكذلك يف دفع الرواتب الومهية وإدارة 
  )١(.وقبض العموالت

ط اجلـيش الـسوري يف مطلـع سـنة وباإلضافة إىل مشكلتي القمع والفساد, فقـد ارتـب
ــذ ســنة ١٩٨٤ ــة كانــت األوىل مــن نوعهــا من ــة انقالبي ــرئيس ١٩٧٠ بمحاول ــع ال  ممــا أقن

السوري برضورة استحداث إصالحات جذرية يف القوات املسلحة ملنع وقـوع مثـل هـذه 
وأوكلت املهمة إىل نائب رئيس األركان ورئيس مرسح العمليات العامد عيل . التجاوزات

واحلقيقة هي أن أصـالن مل يكـن الـشخص األول يف املؤسـسة العـسكرية ولكنـه . أصالن
كان بال شك الرجل األقوى فيها, فقد حرص حافظ أسد منـذ توليـه الـسلطة أن يـضع يف 
واجهــة املؤســسات املدنيــة كرئاســة احلكومــة وقيــادة احلــزب وعــضوية اللجنــة املركزيــة 

نية الضعيفة التي ال تتمتع بأي قاعدة وكذلك يف قيادة اجليش واجهة من الشخصيات الس
شعبية أو نفوذ شخيص بل تتسم بضعف الشخصية والوالء املطلق للرئيس الـذي تـستمد 

 ورشعيتها, ومنهم عىل سبيل املثال, اللواء حكمت الـشهايب الـذي أحيـل إىل امنها مكانته
 .٢٠٠٤, والعامد مصطفى طالس الذي أحيل إىل التقاعد سنة ١٩٩٨التقاعد سنة 

وقد كان العامد عـيل أصـالن مـن املقـربني إىل الـرئيس الـسوري حيـث بـرز يف حـرب 
ه يف املعركـة, وعهـد إليـه قيـادة ئـًتقلد وساما كمكافأة عـىل حـسن أدا و١٩٧٣أكتوبر سنة 

, ثـم ظهـر اسـمه ضـمن أعـضاء اللجنـة ١٩٧٦القوات السورية التي اجتاحت لبنان سنة 
افظ عىل عضوية اللجنـة خـالل املـؤمترات القطريـة , وح١٩٧٩املركزية لدى إنشائها سنة 
 , وعىل الرغم من أن أصالن قـد تلقـى٢٠٠٠ و١٩٨٥ و١٩٨٠التي عقدت يف السنوات 

                                 
) ٢٠٠١(بـشري زيـن العابـدين : ملزيد من التفاصـيل حـول إشـكالية الفـساد داخـل اجلـيش يمكـن مراجعـة) ١(

 .رمنجهام, مركز الدراسات اإلسالمية, بالفساد يف سورية حقائق وأرقام
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تي وينتمــي إىل مدرســة عــسكرية تقليديــة, إال أنــه ييتعليمــه العــسكري يف االحتــاد الــسوڤ
. رد املتاحـة لديـهستطاع أن يظهر كفاءة يف تطوير اجليش السوري عىل الرغم من قلة املـواا

فاستحدث مقررات أكثر واقعية ومعارصة يف الكلية احلربية بحمص, ركزت عىل دراسـة 
االسرتاتيجيات اإلرسائيلية وتقبل األخطاء التي ارتكبها السوريون خـالل معـاركهم مـع 
اليهود, وهذه مسائل مل يكن من املمكن احلـديث عنهـا, ونتيجـة لـذلك فقـد قـام الـرئيس 

ً بـدال عـن اللـواء حكمـت الـشهايب ١٩٩٨ًينه رئيسا لألركان يف شهر يوليـو السوري بتعي
الذي أحيل إىل التقاعد, حيث أظهر أصالن والءه للرئيس الـسوري ضـد شـقيقه رفعـت 
ًوكان من أبرز املؤيدين خلالفة بشار, ويعتربه الكثريون رجال رصينا باملقارنة مع الـضباط  ً

 )١(.اآلخرين الذين أوغلوا يف الفساد
 

 ٢٠٠٠−١٩٤٦يش السوري خالل الفرتة رؤساء أركان وقادة اجل
 إىل من قائد اجليش  م
 ١٩٤٨سبتمرب  ١٩٤٦أغسطس  اللواء عبد اهللا عطفة ١
 ١٩٤٩مارس  ١٩٤٨سبتمرب  الزعيم حسني الزعيم ٢
 ١٩٤٩ديسمرب  ١٩٤٩مارس  اللواء سامي احلناوي ٣

                                 
ــل ال) ١( ــامدأحي ــاير ع ــد يف ين ــشؤون ٢٠٠٢ عــيل أصــالن إىل التقاع ــسوري لل ــرئيس ال ــشارا لل ً, وأصــبح مست

, وقـد انتـسب تـركامين ١٩٣٥العسكرية, وحل حمله العامد حسن تركامين وهو سني من مواليد مدينة حلب سـنة 
ً املدفعية, وقد أظهـر متيـزا يف حـرب , وخترج برتبة مالزم أول يف سالح١٩٥٤إىل الكلية العسكرية بحمص سنة 

 , ولـه عـدة مؤلفـات يف املجـال١٩٧٨ً حيث كان يقود لواء مؤلال, وترقى إىل رتبة لـواء سـنة ١٩٧٣أكتوبر سنة 
ً أصبح تركامين وزيرا للدفاع, وعني العامد عيل حبيب رئيـسا لألركـان, وهـو علـوي ٢٠٠٤العسكري, ويف مايو  ً
 .من عشرية املتاورة
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 ١٩٥١مايو  ١٩٤٩ديسمرب  اللواء أنور بنود ٤
 ١٩٥٣يوليو  ١٩٥١مايو  الزعيم أديب الشيشكيل ٥
 ١٩٥٦يوليو  ١٩٥٣يوليو  الزعيم شوكت شقري  ٦
 ١٩٥٧أغسطس  ١٩٥٦يوليو  اللواء توفيق نظام الدين  ٧
 ١٩٥٨فرباير  ١٩٥٧أغسطس  الفريق عفيف البزرة ٨
 ١٩٦١سبتمرب  ١٩٥٨فرباير  )١(الفريق مجال فيصل ٩

 ١٩٦٣مارس  ١٩٦١سبتمرب    )٢(لدينالفريق عبد الكريم زهر ا ١٠

 ١٩٦٣يوليو  ١٩٦٣مارس  اللواء زياد احلريري  ١١
 ١٩٦٥سبتمرب  ١٩٦٣يوليو  اللواء صالح جديد  ١٢
 ١٩٦٨فرباير  ١٩٦٥سبتمرب  اللواء أمحد سويداين ١٣
 ١٩٧٢مارس  ١٩٦٨فرباير  اللواء مصطفى طالس ١٤
 ١٩٧٤أغسطس  ١٩٧٢مارس  اللواء يوسف شكور  ١٥
 ١٩٩٨يوليو  ١٩٧٤أغسطس  العامد حكمت الشهايب ١٦
 ٢٠٠٢يناير  ١٩٩٨يوليو  العامد عيل أصالن  ١٧
  

                                 
, وقـد حـافظ عـىل هـذا املنـصب طـوال )أي اجليش الـسوري(ًلفريق مجال فيصل قائدا للجيش األول كان ا) ١(

 .عهد الوحدة مع مرص
ًكان الفريق عبد الكريم زهر الدين قائـدا للجـيش الـسوري طـوال عهـد االنفـصال, ويف هـذه األثنـاء عـني ) ٢(

ًاللواء نامق كامل رئيسا لألركان وكان دوره هامشيا ً. 
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 )١(التشكيلة اجلديدة للجيش السوري

  

تقع قيادة اجليش السوري يف مدينة دمشق, وتنترش مراكز الفرق العسكرية عىل شكل 
وري يف مواجهـة لبنـان هالل ممتد مـن الـشامل الغـريب حتـى اجلنـوب الـرشقي للقطـر الـس

وهضبة اجلوالن, وقد تم تعزيز الفرق الدفاعيـة املمتـدة مـا بـني دمـشق وهـضبة اجلـوالن 
 دبابـة مـن ١٢٠٠لتتضمن لوائي مدفعية وفرقتي مدفعية مضادة للدبابات مزودة بحـوايل 

 مـدفع مـضاد للـدبابات ٤٠٠ وحـوايل ًا مثبتـًا مـدفع١٥٠, باإلضافة إىل )T54/55(طراز 
ري من املدفعية املضادة للطـائرات, املحاطـة بحقـول األلغـام حلاميتهـا مـن هجـوم وعدد كب
وختضع للقيادة يف دمشق من الناحية النظرية فرقـة احلـرس اجلمهـوري ولكنهـا . خارجي
ضع هلـا كـذلك فرقـة مظليـني, وجمموعـة فـرق ختـة عنها مـن الناحيـة العمليـة, كـام مستقل

ويـة مـشاة, ولـوائني مـضادين للـدبابات, ولـوائي  ألةمستقلة تتضمن فوج دبابات, وأربع
مدفعية, وعرشة ألوية مـستقلة حممولـة بالطـائرات مـن القـوات اخلاصـة, وتتـضمن فرقـة 
الصاعقة التي تتوىل مكافحة اإلرهـاب, وهـي مدربـة مـن قبـل جهـاز مكافحـة اإلرهـاب 

ــ) Spetsnaz(الــرويس  ــر الرهــائن والتعامــل مــع حــاالت االختطــاف والقي ام عــىل حتري
باملهامت اخلاصة, واالستطالع, ويعتقد أهنا حتتوي يف صفوفها عىل عدد من املحرتفني من 
ًأملانيا الرشقية سـابقا, وبعـض اليهـود املعارضـني إلرسائيـل, يف قـسم العمليـات اخلاصـة 
لدهيا, وقد عملت هذه الفرقة بنجاح يف مجع معلومات يف لبنان واألردن والـضفة الغربيـة 

                                 
اجلـيش العـريب الـسوري, البحريـة العربيـة : م القوات املسلحة الـسورية إىل أربعـة أقـسام رئيـسة, هـيتنقس) ١(

 العربيـة الـسورية, وتـشكل القـوات الربيـة نـسبة ةالسورية, القوات اجلوية العربية السورية, قوات الدفاع اجلويـ
ائة, أما القوات البحرية فال تشكل سوى  بامل٣١.٢ باملائة من القوات املسلحة, بينام تشكل القوات اجلوية ٦٧.٢
 . باملائة من جمموع تعداد اجليش١.٦
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رايض املحتلة, حيث يتم االستفادة من العنارص الدرزيـة ومـن الـرشكس وحتى داخل األ
 .يف مثل هذه العمليات

وكانت التعديالت التي أجريت عىل القوات املسلحة هتدف إىل ختفيض عدد القوات 
املسلحة, والتقليـل مـن البريوقراطيـة هبـدف حتقيـق املرونـة يف احلركـة, وتقويـة القـدرات 

, ولتحقيق ذلك فقـد كـان أول إجـراء تتخـذه القيـادة الـسورية هـو القتالية وحتسني األداء
 وتقــسيمهم إىل )١(,جنــدي   ألــف٢١٥ ألــف إىل ٤٠٠ختفــيض عــدد القــوات مــن حــوايل 

فيلقــني رئيــسني, ثــم تقــرر اســتحداث فيلــق ثالــث يف أواخــر فــرتة الثامنينيــات مــن القــرن 
 . العرشين

, وفرقة مـن )ميكانيكية(ؤللة وحيتوي كل فيلق عىل ست فرق مدرعة, وثالث فرق م
 جنـدي يتوزعـون يف ثالثـة ٨٠٠٠القوات اخلاصة, ويقدر تعداد الفـرق املدرعـة بحـوايل 

 كتائـب, ويـتم جتهيـز  إىل لواء مدفعية حيتوي عىل أربـعألوية مدرعة ولواء مؤلل باإلضافة
ــضمن حــوايل  ــات تت ــثالث كتائــب دباب ــة املدرعــة ب ــة مــن طــرازي ٣٠٠األلوي -T( دباب

62M/K (و)T-72 (عربة ٣٠٠تدعمها ألوية مؤللة مزودة بحوايل . ومخسني عربة مدرعة 
كام تتضمن الوحدات املدرعة فرق دفاع جوي مزودة . مشاة مصفحة, وعربات نقل مشاة

                                 
 ألـف, أمـا اآلن فقـد ٣٠٠, واالحتيـاط ًا ألفـ٣٩٦:  يقـدر بحـوايل١٩٨٥كان تعداد القوات الـسورية سـنة ) ١(

 ألـف احتيـاط, ويعكـس ذلـك تغـري سياسـة ٢٨٠ ألف جنـدي و٢١٥انخفض عدد القوات السورية إىل حوايل 
م السوري من االهتامم بتحقيق التوازن االسرتاتيجي يف مرحلـة الثامنينيـات إىل مرحلـة جديـدة مـن حماولـة النظا

ًحتقيق الردع االسرتاتيجي, ولتحقيق ذلك فإنه ال بد من ختفيض عدد القوات املنسبة بدال من زيادهتا, ففـي عـام 
, ٢٢٥١١٣, ولكنـه ارتفـع إىل حـوايل ًا ألفـ١٢٥ كان عدد من يبلغ سن اخلدمة العـسكرية يقـدر بحـوايل ١٩٨٥

ً شـهرا يف الفـرتة ٣٠ً, ولذلك فقد قلصت فـرتة اخلدمـة ملـدة سـنتني فقـط بـدال مـن ٢٠٠٥حسب تقديرات سنة 
 . السابقة
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جو, ومتتلـك فـرق املـشاة أسـلحة متطـورة −بمدافع ومنصات صواريخ وصواريخ أرض
 .مضادة للدبابات

 جنــدي يتوزعــون عــىل لــوائني ١١٠٠٠ادها بحــوايل أمــا الفــرق املؤللــة فيقــدر تعــد
 كتائـب, وهـي شـبيهة مـن حيـث لني وفرقة مدفعية حتتوي عىل أربعمدرعني ولوائني مؤل

التجهيز باأللوية املدرعة إال أهنا ختتلف من حيث نسبة املشاة إىل املـدرعات, فهـي حتتـوي 
 نقـل مـشاة مدرعـة,  عربة٢٥٠, وحوايل )T-55/62/72( دبابة من طراز ٢٠٠عىل حوايل 

 . منصة إطالق صواريخ٢٠ للطائرات وًا مضادًا مدفع٣٠ وًا مدفع٣٠باإلضافة إىل 
 )١(:ويمكن تفصيل تشكيل الفيالق الثالثة عىل النحو التايل

  الفيلق األول
تقع قيادة الفيلق األول يف دمشق, وتنترش فرقـه ابتـداء مـن العاصـمة باجتـاه اجلنـوب 

 :نية, وتتضمن قطعاته األساسية ما ييلحتى درعا واحلدود األرد
 

 فرق الفيلق األول, وألوية الفرق
 )ميكانيكي(اللواء املؤلل  اللواء املدرع الفرقة

 ١١٢ ٩٦ و١٧ الفرقة املدرعة اخلامسة
 ٣٢ ٦٥ و٦٢ الفرقة املدرعة الثامنة
 ٥٢ ٩١ و٤٣ الفرقة املدرعة التاسعة
 ١١ ٩٨ و١٢ الفرقة املدرعة السادسة

 ٧٨ ٦٨ و٥٨ قة املؤللة السابعةالفر

                                 
(1) Richard Bennet (2001), 'The Syrian Military' Middle East Intelligence 
Bulletin, vol. 3 no. 8, August-September 2001. 
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ان منها من فرق ت فرق من القوات اخلاصة, اثنيطر قيادة الفيلق األول عىل أربعكام تس
املغــاوير املحمولــة بالطــائرات املروحيــة واملدربــة عــىل اقتحــام مواقــع االســتطالع التابعــة 

 .للعدو اإلرسائييل يف جبل الشيخ وغريها من املواقع احلصينة يف اجلوالن
  الفيلق الثاين

تقع قيادة الفيلق الثاين يف الزبداين, وتنترش فرقه عىل طـول املنطقـة املمتـدة مـن شـامل 
دمشق حتى مدينة محص, وتتضمن القوات السورية التي كانت مرابطة يف لبنان, وتتكون 

 :قطعاهتا األساسية مما ييل
 

 فرق الفيلق الثاين, وألوية الفرق
 )ميكانيكي(واء املؤلل الل اللواء املدرع الفرقة

 ٤٢ ٤٦ و٤٤ الفرقة املدرعة األوىل
 ١٣٢ ٨٢ و٤٧ الفرقة املدرعة الثالثة

 ٨٧ ٦٧ و٦٠ الفرقة املدرعة احلادية عرش 
 ٨٩ ٦١ و١ الفرقة املؤللة الرابعة
 ١٢٣ ٨٥ و٥١ الفرقة املؤللة العارشة

 
بنـان, وكانـت ألويتهـا جدير بالذكر أن قيـادة الفرقـة املؤللـة العـارشة كانـت تقـع يف ل

تسيطر عىل الطريق الرسيع بـني بـريوت ودمـشق, وكانـت تنتـرش يف سـهل البقـاع وحـول 
منطقة ظهر البيدر, وبعلبك وراشيا, كام كان خيضع للفيلق الثاين مخسة أفواج من القـوات 
اخلاصة يف لبنان, وتتضمن وحدة رسية مدربة عـىل التوغـل خلـف املواقـع اإلرسائيليـة يف 

اجلوالن لعرقلة زحف قوات االحتياط املتقدمة باجتاه اجلبهة, واملدربة كـذلك عـىل هضبة 



  

+ +
+ +

+ +

   الطائفة, العشرية, العائلة والنظام اجلمهوري

٤٧١ 

 .مهامجة مواقع يف جبل الشيخ باستخدام املروحيات
  الفيلق الثالث

تم تـشكيل هـذا الفيلـق يف هنايـة الثامنينيـات مـن القـرن العـرشين, ومركـزه يف مدينـة 
 واحلدود مع تركيا والعراق باإلضـافة إىل حلب ويغطي املنطقة الشاملية بام فيها مدينة محاة

اخلط الساحيل عىل البحر املتوسط, ومهمته األساسية هي محاية منشآت تصنيع الصواريخ 
 ١٤ وتتكـون مـن اللـواء )١(ومنصات الصواريخ, ويتضمن الفرقـة الثانيـة مـن االحتيـاط,

لويـة مـن املـشاة, ولـواء  أة املؤلل, باإلضافة إىل أربع١٩ املدرع واللواء ١٥املدرع واللواء 
 .حرس احلدود, وفوج مدرع مستقل, وفوج من املغاوير

أمــا لــواء حــرس الــشواطئ فإنــه يعمــل كوحــدة مــستقلة داخــل منطقــة نفــوذ الفيلــق 
 كتائب من حرس الـشواطئ تقـع يف الالذقيـة ومركزه يف الالذقية, ويتضمن أربعالثالث, 

: أربـع بطاريـات صـواريخ طـرازن مـوبانياس واحلميدية وطرطوس, وتتضمن كل كتيبة 
)SSC-3 Styx (بطاريــات صــواريخ طــرازقــصرية املــدى وأربــع ) :SSC-1B Sepal (

 .طويلة املدى
  الدفاع اجلوي

 ألـف مقاتـل ٥٥خيضع سـالح الـدفاع اجلـوي إىل قيـادة مـستقلة, ويبلـغ عـدد قواتـه 
ت صـواريخ  لواء, ويتم تزويد كل واحد من هذه األلويـة بـست بطاريـا٢٥متوزعني عىل 

, )SA-2/3/5( منــصة إطــالق صــواريخ مــن طــراز ٦٥٠جــو, وحــوايل −أرض) ســام(

                                 
 ألف جندي, وتتوىل قيادهتـا الفرقـة الثانيـة بحلـب, ويمكـن لفـرق ٣٠٠يبلغ تعداد قوات االحتياط حوايل ) ١(

 لواء مشاة, وثالثة ألوية مدفعية, ولكنهـا ٣٠االحتياط أن تشكل لوائني مدرعني, وفوجني مدرعني مستقلني, و
 . تعاين من ضعف التجهيز وقلة التدريب
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 مـدفع مـضاد للطـائرات مـن ٤٠٠٠املحمولـة, وحـوايل ) SA-6( منصة من طراز ٢٠٠و
كام يتضمن سالح اجلو فوجني مستقلني كل منهام مـزود بـأربع بطاريـات . عيارات خمتلفة

املتحركة, كام أهنا مـزودة بـأجهزة ) SA-10: (وطراز) SA-8: (من طراز) سام(صواريخ 
 .إنذار مبكر حممولة وثابتة يف مناطق خمتلفة من أرجاء القطر السوري

  سالح اجلو
  

 طائرة مقاتلة مـن طـرازي ميـغ وسـوخوي, ٦٠٠يمتلك سالح اجلو السوري حوايل 
 مـن االحتيـاط, ًا ألفـ٩٠ ألـف جنـدي باإلضـافة إىل حـوايل ٤٠ويبلغ عـدد قواتـه حـوايل 

تواجه القيادة السورية إشكالية كبرية يف حتديث سـالح اجلـو بطـائرات حديثـة حيـث إن و
مقاتالهتا قديمة وتفتقد إىل قطع الغيار األساسية, ونتيجة لذلك فـال يـتم التحليـق هبـا إال 
لساعات حمـدودة, وال يمتلـك الطيـارون اخلـربة الكافيـة للتحليـق هبـا والتـدريب الكـايف 

 باملائـة فقـط مـن الطـائرات املقاتلـة الـسورية يمكـن ٥٠أن حـوايل ويقدر بـ. الستخدامها
-Su: ( طـائرة مـن طـراز٢٠, و)Su-22: ( طائرة من طراز٩٠: استخدامها, وحتتوي عىل

 ٤٠, و)MiG-23: ( طـائرة مـن طـراز١٣٤, و)MiG-21: ( طائرة من طراز١٧٠, و)24
:  طائرة من طـراز٤٨و) MiG-29: ( طائرة من طراز٦٠, و)MiG-26: (طائرة من طراز

)Mi-24/25(أرض, وقـد تـم تـوفري محايـة −, ومجيع هذه املقاتالت جمهزة بـصواريخ جـو
 . املريرة١٩٦٧جيدة وخمابئ للطائرات السورية عقب جتربة حرب سنة 

  سالح الصواريخ
 

 الفيالق الثالثـة التـي تـم حدأ مدينة حلب, وال ختضع لسلطة تقع قيادة الصواريخ يف
شكل منظومة مـستقلة هتـدف إىل توجيـه رضبـة ابتدائيـة ضـد الـدفاعات ذكرها, ولكنها ت

اإلرسائيلية يف اجلوالن, وتستهدف كـذلك مطـارات إرسائيـل العـسكرية, وتنقـسم فرقـة 
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أرض حممولــة, كــل منهــا حتتــوي عــىل كتيبــة − ألويــة صــواريخ أرضةالــصواريخ إىل ثالثــ
)FROG-7 SSM ( وكتيبة)SS-21 Scarab SRBM ( وكتيبة)SS-1 Scud-B( ويـتم ,

ختزين هذه الصواريخ يف أنفاق حتت األرض حلاميتها من خطر القصف اجلـوي, وقـد تـم 
, بعد إجـراء ٢٠٠١ني من كتائب صواريخ سكود الثالثة جنوب دمشق, يف يوليو تنقل اثن

ويمتلـك اجلـيش . جتارب ناجحة إلطالق صواريخ وصل مداها إىل احلدود مـع إرسائيـل
التي يبلغ مـداها ) A(ق صواريخ ومائة وتسعني صاروخ سكود  منصة إطال٦٠السوري 

) Frog-7( صـاروخ ٩٠كام يمتلك اجلـيش الـسوري .  كيلو جرام٩٨٥ كم بحمولة ٣٠٠
-SS( صواريخ من طراز ٢١٠ كيلو جرام, و٤٥٠ كم بحمولة ٧٠الروسية الصنع مداها 

 .  كيلو جرام٤٨٠ كم بحمولة ١٢٠مداها ) 21
ًناجما لتطوير منظومة صواريخ حديثـة حيـث يوجـد حـوايل بركذلك ويمتلك اجليش 

ًمخسة عرش موقعا رسيا يتم تشغيله بدعم من الصني وكوريا الـشاملية وإيـران, وهتـدف إىل  ً
 كـم بحمولـة ٥٠٠, املطـورة والتـي يبلـغ مـداها )Scud-C(تصنيع حوايل ألـف صـاروخ 

التـي ) Scud-D(اريخ كام تم إنشاء خمازن خمصـصة لتخـزين صـو.  كيلو جرام٥٠٠زنتها 
 .  كيلو٥٠٠ كم بحمولة ٧٠٠يبلغ مداها 

) M-9(ويسود االعتقاد بأن سورية قد نجحت يف احلصول عىل منظـومتي صـواريخ 
وحتتوي رؤوس أغلب هذه الصواريخ عىل مواد متفجـرة . املتطورة من الصني) M-11(و

 اجلــوالن, أو لتــدمري تقليديــة يمكــن اســتخدامها لتــدمري املواقــع الدفاعيــة اإلرسائيليــة يف
مـدى باجتـاه املنـشآت الـصواريخ أطـول ئيلية, كـام يـتم توجيـه املطارات العسكرية اإلرسا

 .النووية اإلرسائيلية يف ديمونا, ومنصات إطالق الصواريخ يف أرحيا
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  أسلحة اجليش السوري، وقدراته القتالية
  

يـة للجـيش الـسوري عىل الرغم من اجلهود التي بذلت للتحسني من القـدرات القتال
إال أنــه ال بــد مــن اإلشــارة إىل وجــود إشــكاليات كبــرية تعــرتض ســبيل تطــوير القــوات 

يتي إىل نشوء مشكلة كبرية لـدى اجلـيش الـسوري يڤاملسلحة, فقد أدى اهنيار االحتاد السو
يف احلصول عىل قطع غيار املعدات العسكرية, ويف الوقت الذي اهتمت فيه مـرص بتنويـع 

, بقيت سـورية حتـت دائـرة النفـوذ ١٩٧٣دها باألسلحة عقب حرب أكتوبر مصادر تزوي
يتي العسكري وخاصة يف التدريب والتـسليح والتنظـيم, كـام أن تـدهور االقتـصاد يڤالسو

السوري حيـد مـن إمكانيـة اسـترياد املزيـد مـن األسـلحة املتطـورة, والتطـوير مـن القـدرة 
ضحة خالل احلشود العسكرية الرتكيـة يف القتالية لفرق اجليش, وقد ظهر ذلك بصورة وا

 عىل احلدود مع سورية, عندما أدرك حافظ أسد بأنه من غري املمكن مواجهـة ١٩٩٨هناية 
 . اجليش الرتكي فقرر التنازل

ولعل املشكلة التي تعيق من حركة ضباط اجليش السوري بصورة أكرب هـي خـضوع 
الضباط ال يملكون أي قرار عسكري بـل الضباط امليدانيني لقيادة سياسية مركزية, فكبار 

ينتظــرون األوامــر التــي تــصدر مــن دمــشق, وظهــر ذلــك بــصورة واضــحة لــدى اشــتباك 
حيث كان . القوات السورية مع اإلرسائيلية يف لبنان خالل الثامنينيات من القرن العرشين

عـىل الـضباط للضباط اليهود مطلق احلرية يف اختاذ القرارات العسكرية امليدانية بيـنام كـان 
الـسوريني انتظـار صــدور القـرارات مــن دمـشق ممــا أدى إىل احلـد مــن إمكانـاهتم بــصورة 

 .كبرية
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 أسلحة اجليش السوري
 العدد السالح
 ٤٧٠٠ دبابة

 ٤٥٠٠ ناقلة مشاة
 ٨٥٠ جو − صاروخ أرض

 ٤٠٠٠ مدفع مضاد للطائرات
 ٦١١ طائرة مقاتلة

 
ً جتعله من أفضل جيوش املنطقة اسـتعدادا إن األسلحة التي يمتلكها اجليش السوري

ًوجتهيزا إال أن ذلك يقترص عىل الورق فحسب, حيث يشري الباحث يف مركـز الدراسـات 
 ٢٠٠٠( إىل أن نــصف الــدبابات الــسورية )١(الدوليــة واالســرتاتيجية أنتــوين كوردزمــان,

 أن ألـف دبابـة التي يعود تاريخ تصنيعها إىل الستينيات, كام) T-55: (هي من طراز) دبابة
التي تعترب أحدث من سابقتها بسنوات قليلة إال أن الـزمن ) T-62: (أخرى هي من طراز

أمــا الــدبابات األخــرى . قـد جتاوزهــا وال يمكــن اســتخدامها بفاعليــة يف املعـارك احلديثــة
ــوايل  ــددها ح ــغ ع ــي يبل ــراز ١٧٠٠والت ــن ط ــي م ــسبعينيات ) T−72( فه ــصنعة يف ال امل

 موضوعة منـذ أكثـر مـن ربـع قـرن يف مواقـع دفاعيـة ومل يـتم تزويـدها والثامنينيات, وهي
 .بقطع الغيار والصيانة الالزمة

أما سالح اجلو فيتكون من طـائرات سـوخوي وميـغ الروسـية القديمـة, والطيـارون 
 ١٩٨٢مدربون بصورة سيئة, وقد ظهر عجز القوات اجلوية السورية بـصورة خميفـة سـنة 

                                 
(1) Fred Kaplan, (2003) 'Assad's situation: Syria's military Machine may be 
hollow, but it isn't harmless. April 15, 2003 
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 طائرة فتم تدمريها بالكامل من قبل اجلـيش اإلرسائـييل ٩٠ عندما أرسل اجليش السوري
بينام مل يتمكن السوريون من إسقاط طائرة إرسائيلية واحدة, بل إن سالح اجلو اإلرسائييل 
قد متكن آنذاك مـن تـدمري البينـة التحتيـة ملنظومـة الـدفاع اجلـوي الـسوري, دون مقاومـة 

 . تذكر
ملحـوظ عـىل األرض أو يف سـالح اجلـو, وال توجد إشارات ملموسة لوجود تطـور 

 ٧٠٠, تـسلمت سـورية معـدات عـسكرية يبلـغ جمموعهـا ٢٠٠١−١٩٩٤فخالل الفـرتة 
 ٦.٩مليون دوالر, وذلك باملقارنـة مـع إرسائيـل التـي تـسلمت معـدات عـسكرية بقيمـة 

 مليار دوالر, ومرص التي تسلمت معدات عـسكرية يف تلـك الفـرتة تقـدر قيمتهـا بحـوايل
وتشري املصادر إىل أن الـرئيس الـسوري قـد أدرك يف فـرتة التـسعينيات .  دوالر مليار٩.١

ًبأنه قد خرس سباق التسلح يف املنطقـة, خاصـة وأن الواليـات املتحـدة قـد بـذلت جهـودا 
تعــويض اجلــيش اإلرسائــييل مــا فقــده مــن أســلحة, ل ١٩٧٣كبــرية عقــب حــرب أكتــوبر 

اإلرسائـييل العــسكري يف مواجهـة مجيــع وحرصـت اإلدارة األمريكيـة عــىل إبقـاء التفــوق 
القوى العربية وذلك ملنعها من التفكـري يف شـن أي حـرب مـستقبلية أخـرى ضـد الكيـان 

, فقد تغريت السياسة العسكرية »التوازن االسرتاتيجي«ًالصهيوين, ونظرا لصعوبة حتقيق 
 .»الردع االسرتاتيجي«السورية باجتاه حتقيق 

 »الردع االستراتيجي«سياسة 
  

, فقـد »التـوازن االسـرتاتيجي«بناء عىل إدراك القيادة السورية صعوبة حتقيق سياسـة 
بدأت مرحلة جديدة يف فرتة التسعينيات متيزت ببذل جهود سورية للحصول عىل أسلحة 
تردع الكيان الصهيوين من اإلقدام عىل مهامجة سورية وهتديدها, وذلك عن طريق حيـازة 

ؤوس صواريخ وعىل قنابل وقذائف مدفعية يمكـن أن تقتـل أسلحة كيميائية حمملة عىل ر
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ــسالح  ــن ال ــة م ــسوري أول دفع ــسلم اجلــيش ال ــد ت ــة, وق ــدو يف أرض املعرك ــود الع جن
 قبل اندالع احلـرب بفـرتة قـصرية, ثـم أخـذت ١٩٧٣الكيميائي من اجليش املرصي سنة 

 رفـض يتي وتـشيكوسولوفاكيا, وعنـدمايڤسورية تـشرتي كميـات منـه مـن االحتـاد الـسو
يتي املساعدة يف إنشاء مصانع هلذا الغرض يف سورية اجته حـافظ أسـد نحـو يڤاالحتاد السو

الصني وكوريا الـشاملية, كـام اسـتطاعت سـورية احلـصول عـىل مـواد أوليـة مـن رشكـات 
ــىل  ــشديد ع ــة الت ــدأ عملي ــل أن تب ــرسية قب ــة وسوي ــساوية وهولندي ــة ونم ــسية وأملاني فرن

 . ائية واجلرثوميةيسلحة الكيمالصادرات اخلاصة بتصنيع األ
 اســـتطاعت ســـورية أن تنـــتج غـــاز األعـــصاب, وتقـــدر مـــصادر ١٩٨٤ويف ســـنة 

ــدأ يف نــرش صــواريخ حتمــل غــاز  ــد ب ــسوري ق ــأن اجلــيش ال ــة ب االســتخبارات األمريكي
ويعتقد بأن سورية اليوم متتلـك آالف القـذائف التـي . ١٩٩٧منذ سنة ) VX(األعصاب 

يمكـن إطالقهـا مـن صـواريخ سـكود املطـورة, وتوجـد أربـع حتمل مادة السارين والتـي 
منشآت يف سورية لتصنيع األسلحة الكيميائية واجلرثوميـة, ولكـن يـصعب تقـدير حجـم 
هذه األسلحة أو تعقبها ألهنا موزعة يف خمابئ رسية ومفرقة يف أنحاء القطر السوري, وقد 

بأسـلحة كيميائيـة ولكنهـا ً يمكن أن حتمل رؤوسا مزودة ًا صاروخ١٥٠تم تطوير حوايل 
ــستخدم إال يف حــاالت اســتثنائية قــصوى, وال تطلــق إال بمــصاحبة عــدد كبــري مــن  ال ت

 . الصواريخ التقليدية وذلك بغية تضليل أجهزة رادار العدو
ويتضمن خمزون األسلحة السورية آالف القـذائف املدفعيـة والقنابـل املـزودة بمـواد 

 لـسارينة األمريكية سورية بأهنا تنتج كميات من غـاز اوتتهم اإلدار. كيميائية وبيولوجية
الذي تنتج منه ) VX(يف منشآت شامل دمشق وبالقرب من محاة, وكذلك غاز األعصاب 

أمـا املنـشأة الرئيـسة إلنتـاج األسـلحة البيولوجيـة . كميات يف منـشأة بـالقرب مـن محـص
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نتـاج كميـات مـن مـادة فتدعي اإلدارة األمريكيـة بأهنـا تقـع يف مدينـة دمـشق حيـث يـتم إ
األنثراكس والكولريا, ويتم توزيعها عىل أمـاكن متفرقـة ملنـع فـرص تعقبهـا, وتـشري هـذه 

 مليــون دوالر يف الــسنة يف جمــال ٦٠ إىل ٤٥املــصادر إىل أن ســورية تنفــق مــا يــرتاوح بــني 
تصنيع األسلحة الكيميائية وتطـوير صـواريخ سـكود, وتكمـن اخلطـورة يف أن إيـران قـد 

تخذ من سورية بوابـة خلفيـة لربناجمهـا التـسلحي, وتـستخدمها كقاعـدة لتخـزين بدأت ت
ًاألسلحة وتطويرها, وكذلك إلمداد حزب اهللا بام تراه القيـادة اإليرانيـة مناسـبا لتحريـك 
األوضاع السياسية يف املنطقة بني الفينة واألخرى, ولتحـارب نيابـة عـن إيـران يف منـاطق 

 . بنان أو يف غريها من األقاليمبعيدة املنال عنها كام يف ل
ــإن النتيجــة التــي خيلــص إليهــا املحللــون العــسكريون هــي أن القــدرات  ــذلك ف ول
العــسكرية الــسورية ال هتــدف إىل شــن حــرب شــاملة ضــد إرسائيــل, ولكنهــا يمكــن أن 
تستخدم قدراهتا العسكرية لدعم بعض احلركات املعاديـة إلرسائيـل واملعارضـة للوجـود 

ملنطقة, وذلك عن طريق استخدامها كأوراق تفاوضية هتدف إىل فـك عزلـة األمريكي يف ا
. سورية والتنفيس عن الضغط الدويل الذي تتعرض له كلام طرأت أزمة جديدة يف املنطقة

ولكن اهلدف األبرز لتخصيص أكثر من نصف امليزانية السورية للقوات املسلحة السورية 
 عـىل اجلـيش بـصورة أساسـية يف حتقيـق التـوازن هو املحافظة عىل أمن النظام الذي اعتمد

الداخيل, ويمكن مالحظة ذلك من خالل القيام بتجهيز فـرق حمـددة دون غريهـا بأفـضل 
ويل قيادهتا إىل املقربني من الرئيس العاصمة وحتأنواع األسلحة واملعدات وتركيزها حول 

 . ًالسوري, وذلك منعا من وقوع انقالب عسكري جديد
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  النظام حماية فرق

 

  )١٩٨٤ عام حىت( الدفاع سرايا -١
 االنقالبــات مــشكلة درء هبــدف ,١٩٧١ ســنة »الثــورة عــن الــدفاع رسايــا« تأســست

 حيـث احلكـم, نظـام وقلـب دمـشق الـسورية املـسلحة القوات لدخول حد ووضع املتتالية
 عـسكرية قـوة تأسـيس احلكـم زمام تسلمه فور قرر السوري الرئيس أن إىل دريسديل يشري

 شـقيقه إىل فعهـد العـسكرية, االنقالبـات خطـر مـن النظـام حلاميـة )١(اجلـيش, عـن نفصلةم

 تـم جنـدي, ألـف عـرشين حـوايل تعـدادها كـان التي الدفاع رسايا قوة تشكيل أسد رفعت
 العلـويني نـسبة بلغـت حيـث املوالية, العشائر من وغريها املتاورة عشرية أبناء من همؤانتقا
 ينتـرشون جنـدي ألـف رسيـة كـل قـوام رسيـة عـرشين ويـشكلون ة,باملائ ٩٠ من أكثر فيها
 ١٩٨٢ عـام وبحلـول .الداخليـة األخطـار مـن النظـام محايـة ويتولـون دمـشق مدينة حول
 وتـم اخلاصـة, منـشآهتا الفرق هلذه وأصبحت جندي, ألف ٥٥ إىل الدفاع رسايا عدد ارتفع

ــدها ــة تزوي ــة باملدفعي ــدفاعات الثقيل ــة, وال ــا اجلوي ــصواريخ تواملروحي ــضادات وال  وم
 ســليم العقيــد رئاســته يتــوىل خــاص اســتخبارات جهــاز الــدفاع لــرسايا وكــان .الــدبابات

 العـسكرية املؤسـسة داخـل للنظام ةئاملناو العنارص رصد اجلهاز هذا ةمهم وكانت بركات,
 مجيـع عـن ومـستقلة خاصـة سـجون لـه كانت كام حركته, ورسعة بنشاطه ومتيز وخارجها,
 .سورية يف األخرى منيةاأل األجهزة
 سـجن يف ارتكبت التي واملجازر القمع عمليات يف ًكبريا ًدورا القوات هذه لعبت وقد

                                 
(1) Drysdale, A. (1979) 'Ethnicity in the Syrian Officer Corps: A 
Conceptualization', Civilisations, vol. 29, no. 3/4 (1979) pp. 359-373. 
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 عمليـات يف عنارصهـا بعـض ضلوع عن األنباء ترددت كام محاة, مدينة ويف )١٩٨٠( تدمر
 انقـالب أي وقـوع منـع يف الفـضل هلا ويعزى السوري, القطر خارج النظام خصوم تصفية

 ًفادحـا خطـأ ارتكـب قـد الـدفاع رسايـا قائد أن إال ,١٩٨٣−١٩٧١ الفرتة خالل عسكري
 وأدى الـسورية, العاصـمة يف قواتـه بنـرش وأمـر عليه فتمرد شقيقه, سلطة حتدي قرر عندما
 خـارج إىل أرسـل ثم اجلمهورية, لرئيس ًنائبا وتعيينه الدفاع, ياارس قيادة عن عزله إىل ذلك
 مـن الثالـث يف رئـايس أمـر بموجـب الدفاع رسايا حلت فقد داثاألح هلذه ونتيجة .البالد
  .١٩٨٤ سنة مارس شهر

  :احلرس اجلمهوري -٢
, وذلك ألهنا الفرقة الوحيـدة »احلرس الرئايس«: يطلق عىل هذه الفرقة كذلك تسمية

ًالتي يـسمح هلـا حاليـا باالنتـشار داخـل العاصـمة الـسورية, ومهمتهـا األساسـية حراسـة 
ري وغريه من منازل املسؤولني يف حي املالكي السكني, وقد تأسست سنة القرص اجلمهو

 وذلك عقب تعرض العاصمة السورية لعدد من العمليات التي قامـت هبـا بعـض ١٩٧٦
الفصائل الفلسطينية املعارضة للتدخل الـسوري يف لبنـان, وتـوىل رئاسـتها منـذ تأسيـسها 

خملـوف, وال ينخـرط فيهـا إال أكثـر اللواء عدنان خملـوف ابـن عـم زوجـة الـرئيس أنيـسة 
العنارص والء للنظام, كام يتم تعيني أبنـاء النخبـة مـن املـسؤولني العلـويني يف هـذه الفـرق 

باسـل وبـشار, ومـاهر : لضامن والئهم للنظام, فقد كان من ضمن قادهتا أبناء حافظ أسد
كـذلك رامـي الذي يرتأس اليـوم أحـد ألويـة هـذه الفرقـة بعـد أن رقـي إىل رتبـة عميـد, و

 .خملوف ومناف بن مصطفى طالس
 ألــف جنــدي مــن نخبــة القــوات ٣٠يبلــغ تعــداد قــوات احلــرس اجلمهــوري حــوايل 

 ألويــة مدرعــة وفــوج ةالــسورية وأغلــبهم مــن العلــويني, وتتــشكل هــذه القــوات يف ثالثــ
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 مركبة نقل للمشاة, ٣٥٠, و)T62/72( دبابة من طراز ٣٥٠مدفعية, وهي مزودة بحوايل 
ويتم تزويد . ات, ومدفعية ثقيلة, ومدفعية مضادة للطائرات ومنصات صواريخومروحي

كـام تـسيطر ) T-72M(هذه الفرقة بأحدث املعدات العـسكرية ومنهـا دبابـات مـن طـراز 
القيادة العسكرية عىل جمموعة مـن األلويـة املـستقلة املـزودة بعربـات نقـل املـشاة كقـوات 

 )١(.١٢٠حرس البادية واللواء 
اجلمهوري جهاز استخبارات مستقل عن األجهزة األمنية ويتـوىل رئاسـته وللحرس 

الفريق عبد الفتاح القديس السكرتري الشخيص لبشار أسد, وله مكتـب خـاص يف القـرص 
ويشاع بأنه يـتم متويـل هـذه القـوات بـصورة مبـارشة مـن إيـرادات الـنفط يف . اجلمهوري

 .  شقيق زوجة حافظ أسدمنطقة دير الزور, والتي كان يديرها حممد خملوف
 أحيل اللواء عدنان خملوف إىل التقاعد, بعد أن توىل قيادة ١٩٩٥ويف شهر يونيو سنة 

ًولكنـه ال يـزال يـامرس نفـوذا يف القـرص اجلمهـوري حتـى (ًهذه الفرقة ملدة عرشين عامـا 
ات , وخلفه يف قيادة هذه الفرقة اللواء عيل حممود احلسن, وهو علوي يف اخلمـسيني)اليوم

 . من عمره
   القوات اخلاصة-٣

تقع قيادة القوات اخلاصة يف دمـشق, وتـسيطر عـىل األفـواج األوىل والثانيـة والثالثـة 
والرابعة املنترشة يف اجلوالن وحول جبل الشيخ, كام توجـد سـبعة أفـواج أخـرى مـستقلة 

 مـع  منتـرشة يف حلـب وعـىل احلـدود١١ حتـى ٥عن قيادة الفيالق الثالثة, وأرقامهـا مـن 
وقد سطع نجم القوات اخلاصة ضمن فرق اجليش الـسوري بـصورة كبـرية . تركيا ولبنان

                                 
(1) Richard Bennet (2001), 'The Syrian Military' Middle East Intelligence 
Bulletin, vol. 3 no. 8, August-September 2001. 
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 عندما نجحت وحـدة حممولـة بالطـائرات املروحيـة مـن القـوات ١٩٧٣يف حرب أكتوبر 
اخلاصة يف السيطرة عىل موقع استطالعي متقدم للجيش اإلرسائييل يف جبل الـشيخ مطـل 

 . عىل اجلوالن
 ألــف جنــدي مــن املغــاوير, ١٥ات اخلاصــة تتكــون مــن حــوايل أمــا اليــوم فــإن القــو

موزعني عىل عرشة أفواج, كام ختضع لقيادة الوحدات اخلاصة كذلك الفرقة الرابعة عـرش 
 شـامل ًمـيال ٢٥ حـوايل تبعـد التي القطيفة يف قيادهتا وتقع ,)املجوقلة(املحمولة بالطائرات 

 قاسـيون جبـل يف دائمـة بـصورة رقـةالف هـذه أفـواج بعـض نـرش يـتم كـام العاصـمة, رشقي
 .دمشق عىل املرشف
 حيـدر, عـيل اللـواء ١٩٩٤ وحتـى ١٩٦٨ سـنة تأسـيها منذ الوحدات هذه ترأس وقد

 ًدورا اخلاصة الوحدات لعبت وقد جبلة, يف احللة قرية من احلدادين عشرية من علوي وهو
 اسـم ارتـبط حيـث سـد,أ حافظ حكم طوال واستقراره النظام توازن عىل املحافظة يف ًكبريا
 كان ١٩٨٤ سنة ويف لبنان, يف فاعلة بصورة وشاركت الداخلية, القمع محلة مع الفرقة هذه
 الفاشـلة االنقالبيـة املحاولـة خـالل الدفاع رسايا فرقة مواجهة يف أسايس دور القوات هلذه
  .أسد رفعت هبا قام التي

 ونقلت بشار, خالفة يباتلرتت معارضته يظهر حيدر عيل بدأ سنوات بعرش ذلك وبعد
 الفرقـة هـذه رئاسـة عـن عزلـه ثـم ومن وجيزة لفرتة اعتقاله فتم الصدد هبذا ترصحيات عنه

 الوحــدات« مــن الفرقــة هــذه اســم تغيــري تــم عزلــه وبعــد اجلربيــة, اإلقامــة عليــه وفرضــت
 مـن علـوي وهـو حبيـب, عيل اللواء إىل رئاستها وأسندت ,»اخلاصة القوات« إىل »اخلاصة
 كـذلك وتـوىل املؤللة, السابعة الفرقة قيادة توىل قد وكان صافيتا, مواليد من املتاورة ةعشري
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 )١(.اخلليج حرب يف شاركت التي السورية القوات قيادة
  املدرعة الثالثة الفرقة -٤

 وهـو فيـاض, شـفيق اللـواء الفـرتة تلك يف وترأسها ,١٩٧٨ سنة الفرقة هذه تأسست
 يف الثالثـة املدرعة الفرقة قوات وتنترش .جبلة يف العروس عني قرية من أسد حافظ عمة ابن

 قـد وكانـت ومحايتـه, النظـام أمن عىل املحافظة يف ًرئيسا ًدورا وتلعب دمشق مدينة مشارف
 كـام الثامنينيـات, مطلـع يف حلـب مدينة يف املسلحة املقاومة عىل القضاء يف ًكبريا ًدورا لعبت
 خـالل الـدفاع, رسايـا مواجهـة يف اخلاصـة القـوات مـع جنـب إىل ًجنبـا الفرقـة هذه وقفت
 إال أسـد رفعت ةابن من متزوج فياض ابن أن من الرغم وعىل .االنقالبية أسد رفعت حماولة

 عـضوية يف بتعيينـه ذلـك عـىل وكـوفئ بـشار, بعـده ومـن أسـد حلـافظ هئـوال عىل حافظ أنه
 للفيلـق ًقائـدا وأصـبح عـامد بـةرت إىل ذلـك بعـد ترقيته ومتت البعث, حلزب املركزية اللجنة
 .الثاين
   املدرعة الرابعة الفرقة -٥

 أبـرز مـن كـان الـذي إبـراهيم حكمت اللواء يد عىل ,١٩٨٤ سنة الفرقة هذه تأسست
 الفرقـة هـذه وتعتـرب عسكري, بانقالب القيام حاول عندما عليه مترد ثم أسد رفعت أنصار
 جنـود اسـتيعاب بغـرض أنشئت قد ألهنا ذلكو السابقة, الفرق مع باملقارنة اإلنشاء حديثة
 هـذه تعـداد ويبلـغ للنظـام, والئهـم عـىل وبقـوا أسـد رفعت عىل متردوا الذين الدفاع رسايا
 ًحمافظـا إبـراهيم حكمت اللواء كان ٢٠٠٢ عام هناية وحتى جندي, ألف ٢٠ حوايل الفرقة
 لـه, املقـربني ضمن من ويعترب الرئيس عشرية من وهو تأسيسها, منذ الفرقة هلذه قيادته عىل
 .بشار البنه بعده ومن

                                 
ً رقي عيل حبيب إىل رتبة عامد, وعني رئيسا لألركان خلفا للعامد حسن تركامين٢٠٠٤يف شهر مايو ) ١( ً. 
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  الصراع سرايا -٦
 يف اإلرسائيلية القوات اقرتبت أن بعد وذلك ,١٩٧٣ سنة الرصاع رسايا فرقة تأسست

 أكتوبر, حرب خالل الثقيلة, باملدفعية ورضبتها دمشق, مدينة مشارف من املضاد هجومها
 عــىل تــرابط التــي القــوات مــن باملزيــد مةالعاصــ بتعزيــز ًقــرارا العــسكرية القيــادة فاختــذت
 يف الـرصاع رسايـا قـوات وتنتـرش خـارجي, أو داخـيل خطـر أي مـن النظـام حلامية مشارفها

 عـم ابـن وهـو أسد, عدنان اللواء ١٩٧٣ عام تأسيسها منذ ترأسها وقد دمشق, مدينة حميط
 .أسد حافظ
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  )١(األمنية المؤسسة
 

د حافظ أسد لتثبيت حكمـه, عـىل مؤسـسة أمنيـة باإلضافة إىل فرق محاية النظام اعتم
معقدة يف الرتكيب يغلب عليها الطابع العسكري, ومع وجود استثناءات قليلة فـإن مجيـع 
. قادة املؤسسة األمنية هم من الضباط العلويني املقربني من الرئيس الـسوري حـافظ أسـد

ضع إلدارة مركزيـة وحتافظ أجهزة االستخبارات السورية عىل قدر عال مـن الـرسية, وختـ
صارمة ويقرر قادهتا لرئيس اجلمهورية بصورة مبارشة, وقد حرص الـرئيس الـسابق عـىل 
إجياد نمط من التـداخل يف صـالحيات األجهـزة األمنيـة وذلـك لرغبتـه يف احلـصول عـىل 
املعلومــات مــن مــصادر خمتلفــة, وحرصــه أن ال يعتمــد عــىل جهــة حمــددة دون غريهــا يف 

والتعامل معها, وتبلغ الرسية داخل هذه املؤسسات إىل درجة ال يمكن املعلومات األمنية 
املؤسـسات األمنيـة معها معرفة املسؤولني عن األقسام املختلفة, بل إن الكثري من عنارص 

 .ًبعضاهم, وال يتاح هلم االتصال ببعضهم ءال يعرفون زمال
ة, حيث تقـدر بعـض وتتباين تقديرات عدد املوظفني يف األجهزة األمنية بصورة كبري

 ألف خمرب, وتشري أخرى إىل وجود خمـرب واحـد لكـل سـتني ٢٠٠املصادر عددهم بحوايل 
 ألــف ســيارة, ويمتلكــون أحــدث تقنيــات ١٧, ويــستخدم هــؤالء حــوايل ًا ســوريًامواطنــ

التصنت والتجسس وأجهزة التعذيب, وقد استطاعت إحـدى مـنظامت حقـوق اإلنـسان 
ً رئيـسا تابعـا لألجهـزة األمنيـة يف مـدينتي دمـشق وحلـب ًأن حتيص أكثر من ثالثني سجنا ً

                                 
 :وع إىلملزيد من املعلومات حول املؤسسة األمنية يف سورية يمكن الرج) ١(

Middle East Intelligence Bulletin (2000) 'Syria's Intelligence',vol. 2, no.6, 1 
July 2000. 
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فقط, بينام تتسع أروقة املخابرات يف دمشق وحدها للتحقيق مع أكثر من ألف شـخص يف 
ــة ووزارات )١(.وقــت واحــد ــع املؤســسات احلكومي  ويتغلغــل عنــارص املخــابرات يف مجي

أجرة أو باعة متجولني أو الدولة, وينترشون يف سائر املدن واملحافظات السورية كسائقي 
ت جمزية عن كـل تقريـر يكتبونـه, ممـا ينـتج عـن ذلـك آ مكافأصحاب دكاكني, وتقدم هلم

كثــرة التلفيــق وتــضمني الظنــون واإلشــاعات, ويتميــز كبــار املــوظفني يف املخــابرات عــن 
غــريهم باحلــصول عــىل التــسهيالت والقــروض التــي تقــدمها الدولــة هلــم باإلضــافة إىل 

ارهــة وبــدالت الــسفر واإلعفــاء الــرضيبي, وغريهــا مــن املميــزات, ويقــدر املــساكن الف
املطلعون بأن ثلث امليزانية العسكرية تذهب إىل املؤسسة األمنيـة, وعـىل الـرغم مـن ذلـك 
فقد ارتبطت أجهزة األمن بصورة وثيقة بالفساد يف سورية حيـث اهتـم عنارصهـا بفـرض 

فقات األمنية عىل إصدار جوازات السفر, رشاوى باهظة عىل ترصحيات السفر ومنح املوا
  .الفات التجارية نظري مبالغ حمددةوالتسرت عىل عمليات التهريب واملخ

يطلب عنارص األمن مبالغ كبرية للسامح للمـواطنني فبالنسبة للسجون السورية أما و
لـك بزيارة ذوهيم يف أقبية السجون املنترشة يف مجيع املحافظات وحيـصلون باإلضـافة إىل ذ

ًعىل اهلدايا واهلبات من أرس املعتقلني, وبينام استهدفت محالت الفساد يف سورية عددا من 
ــأمن مــن  ــانوا يف م ــإن عنــارص األمــن ك ــة ف ــدراء مؤســسات الدول وزراء احلكومــات وم
املحاسبة خالل العقود الثالثة من حكم حافظ أسد حيـث بقـي قـادة األمـن بعيـدين عـن 

االت النادرة التي يتم اختيار بعض العنارص الـذين ال يتمتعـون طائلة املحاسبة, إال يف احل
بقاعدة يف أجهزهتم, ومنهم عىل سبيل املثال املدير األسبق جلهاز املخابرات العامـة اللـواء 
ًحممد بشري النجار الذي حكم عليه بالـسجن مخـسة عـرش عامـا وغـرم مليـار لـرية سـورية 

                                 
(1) Middle East Watch (1991) Syria Unmasked, London. pp. 180. 
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, وقيـل بأنـه انتحـر يف ١٩٩٨ة وماليـة سـنة عن جتـاوزات أمنيـ)  مليون دوالر٢٠حوايل (
 مؤسسة أمنيـة ةوتقدر منظامت حقوق اإلنسان وجود حوايل ثالث عرش. السجن فيام بعد

 :مستقلة تعمل يف سورية, ولكن األجهزة البارزة منها مخسة, يمكن تفصيلها فيام ييل
   إدارة األمن السيايس−١

تتبع من الناحية النظرية لوزير الداخلية, ومهمتها التأكد مـن عـدم وجـود أي نـشاط 
سيايس منظم هيدف إىل إضعاف النظام أو يعمل بصورة خمالفة ملصلحة احلكم, وتتـضمن 
أنشطتها مراقبة الشخصيات السياسية والدبلوماسية, ومراقبة العنارص األجنبية املقيمة يف 

ا مع املـواطنني, كـام تراقـب مجيـع املـواد املطبوعـة واملـسموعة سورية وخاصة يف اتصاالهت
وقد ترأسها أمحد سعيد صالح, ثـم عـني مكانـه اللـواء عـدنان . واملرئية يف أجهزة اإلعالم

, وهو علوي من محص, وكان احلـسن ١٩٨٧بدر احلسن الذي توىل هذه اإلدارة منذ عام 
ً, وقد أثار تعيينه يف هذا املنـصب عـددا ١٩٨٤ًقبل ذلك قائدا للفرقة املدرعة التاسعة عام 

من ضباط اجليش, وكان اهلدف الرئيس من تعيينه هو احلد من نفوذ عـيل دوبـا الـذي بـدأ 
ًيتوسع بصورة كبرية عقب إقـصاء رفعـت أسـد, وقـد لعـب جهـاز األمـن الـسيايس دورا 

ك بتعيينـه يف ًبارزا يف ضامن والء املؤسسة العسكرية لبشار, وكوفئ اللواء احلسن عـىل ذلـ
 .٢٠٠٠اللجنة املركزية حلزب البعث سنة 

  إدارة األمن العام −٢
توىل رئاسة هذا اجلهاز يف مطلع الثامنينيات اللواء العلـوي فـؤاد عبـيس, ثـم أسـندت 
رئاسته إىل اللواء حممد بشري النجار الذي عزل عن منصبه هذا وألقـي القـبض عليـه بـتهم 

ذلــك الوقــت أصــبح اللــواء اإلســامعييل عــيل حــوري , ومنــذ ١٩٩٨تتعلــق بالفــساد ســنة 
 . ًمسؤوال عنه
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ًوتفرض إدارة األمن العام نفـوذا كبـريا عـىل قـوات الـرشطة واألمـن العـام, وينتـرش  ً
ًعنارصها يف مجيع املدن الـسورية, وهـم أكثـر عنـارص األمـن نـشاطا وتغلغـال يف صـفوف  ً

ني املـدين الـرئيس يف سـورية, وتنقـسم املدنيني, ولذلك فإن هذه اإلدارة تعترب اجلهاز األم
 : إىل ثالثة أقسام

ويتوىل الشؤون الداخليـة يف سـورية, وهـي مهمـة تتـضارب :  قسم األمن الداخيل−أ
بشكل مبارش مع اختصاصات األمن السيايس, واهلدف من هذا التضارب هـو إجيـاد آليـة 

 هذه األجهزة بوجـود ملراقبة األجهزة األمنية بعضها عىل بعض, بحيث يشعر خمتلف قادة
وقـد تـوىل . جهات أخرى تقوم بالعمل نفسه, مما جيعلهـم حتـت طائلـة الرقابـة واملحاسـبة

رئاسة هذا القسم اللواء هبجت سليامن, وهو من الشخصيات اهلامة يف سورية ومـن أبـرز 
 . ١٩٩٩مستشاري بشار أسد, وقد توىل منصبه سنة 

رف مــن املــسؤول عنــه عــىل وجــه  قــسم االســتخبارات اخلارجيــة, الــذي ال يعــ−ب
التحديــد, ولكــن يــرجح املراقبــون بــأن اللــواء غــازي كنعــان الــذي كــان يــرتأس جهــاز 
االستخبارات السورية يف لبنان كان يتوىل كذلك رئاسة األمن اخلارجي, خاصة وأنـه قـد 
شارك بصورة فاعلة يف املحادثات األمنية بـني سـورية وتركيـا عقـب تـوتر العالقـات بـني 

ً ويرتدد بأن الذي يتوىل منـصب مـدير الفـرع اخلـارجي حاليـا هـو )١(.١٩٩٨فني سنة الطر

                                 
 , وتربطه مع حافظ أسـد عالقـات عائليـة١٩٤٢ولد غازي كنعان يف قرية بحمرا القريبة من القرداحة سنة ) ١(

ًعــني رئيــسا لفــرع . ١٩٧٣قويــة وأوارص قربــى, وقــد كــان مــن ضــمن القــادة العــسكريني املــشاركني يف حــرب 
ً, وكان برتبة نقيب, ثم عني رئيسا لفرع األمن واالستطالع يف لبنان يف يوليو ١٩٨٢االستخبارات يف محص سنة 

 بسهل البقاع, وهبذه الصفة كان له  ليحل حمل اللواء حممد غانم, وكان مركزه خالل تلك الفرتة يف عنجر١٩٨٣
 ومراكـز ًاشأن يف األمور السياسية اللبنانيـة, فقـام عـىل تأسـيس مراكـز لالسـتخبارات الـسورية تتـضمن سـجون
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 .العميد إياد حممود
الذي يتـوىل مراقبـة أنـشطة الالجئـني الفلـسطينيني يف سـورية ويف :  فرع فلسطني−ج

لبنان, وقد أشيع بأن رئيس فرع فلسطني هو هشام بختيار ولكن من الـصعب التأكـد مـن 
 .مثل هذه اإلشاعات

ويشري املراقبون إىل أن الشخص األقوى يف اجلهاز ليس رئيسه وإنام هو نائب الرئيس 
حممــد ناصــيف, وهــو عــسكري متقاعــد ينتمــي إىل عــشرية خــري بيــك العلويــة املتنفــذة يف 
سورية, وكـان لناصـيف دور كبـري يف التنـسيق مـع إيـران والعالقـات بينهـا وبـني سـورية 

ً جنوب لبنان, حيث كان مسؤوال لفرتة عن قسم األمـن وكذلك يف التنسيق مع الشيعة يف
 .الداخيل بإدارة األمن العام
اليــة للنظــام يف شــتى املــدن و يف حتريــك العنــارص املٌ مهــمٌز دوروقــد كــان هلــذا اجلهــا

                                                                                     
ويعزا إليه الفضل يف إحكام السيطرة الـسورية عـىل لبنـان, حيـث . تعذيب يف بريوت الغربية وطرابلس وشتورة
ــالتخطيط لعمليــات اغتيــاالت واســعة طالــت نجــح يف إقامــة عالقــات واســعة مــع قــاد ة امليليــشيات, واهتــم ب

, كام اهتـم ١٩٨٩ وعىل رأسهم الشيخ حسن خالد مفتي لبنان سنة ,شخصيات لبنانية معارضة للوجود السوري
وبعـد طـرد ميـشيل عـون مـن لبنـان سـنة . باإلرشاف عىل عمليات خطف وتعذيب عدد من املعارضـني للنظـام

وقد مارس كنعان نفـوذه مـن . ورية مطلقة عليها, وأصبح كنعان أقوى شخصية فيها أصبحت سيطرة س١٩٩٠
خالل إقامة عالقات متينة مع رئيس جهاز االستخبارات اللبنانية اللواء مجيل السيد الذي ختطى مجيع املسؤولني 

 يف دمــشق, وقـد دعـم كنعــان بـشار أسـد لــدى ترشـيحه لتـويل الـسلطة, ممــا أدى إىل ارتفـاع أسـهمه. الـسياسيني
ًباإلضافة إىل امتنان حافظ أسد من دوره اهلام يف لبنان, ونتيجة لذلك فقـد عـني رئيـسا لفـرع األمـن الـسيايس يف 

 أعلـن ٢٠٠٥, ويف الثـاين عـرش مـن شـهر أكتـوبر ٢٠٠٤ً, ثم وزيرا للداخلية يف أكتوبر ٢٠٠٢سورية يف أكتوبر 
غامضة, وكان من الواضح ارتباط ذلك بمقتل احلريـري اإلعالم السوري انتحار اللواء غازي كنعان يف ظروف 

 أعلنت مصادر خارجية أنباء انتحـار عـيل كنعـان شـقيق غـازي ٢٠٠٦ويف شهر نوفمرب . وجلنة التحقيق الدولية
 . كنعان يف ظروف مل يكشف عنها بعد
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 )١(.السورية يف مسريات لتأييد خالفة بشار أسد
  شعبة املخابرات العسكرية−٣

جممـع وزارة الـدفاع يف دمـشق, وهـو اجلهـاز يقع جهاز االسـتخبارات العـسكرية يف 
املسؤول عن عمليـات املراقبـة والتخطـيط العـسكري, كـام يتـوىل مهـام خارجيـة كمراقبـة 
الشخصيات السياسية يف اخلارج, وتنسيق عمليات القوات السورية يف لبنـان, ويف مطلـع 

 وقـد تـرأس .التسعينيات أسندت إليه مهمة تقديم الـدعم العـسكري حلـزب اهللا يف لبنـان
هذا اجلهاز اللواء عيل دوبـا, الـذي أصـبح مـن أقـوى الشخـصيات العـسكرية يف سـورية 
عقب إقصاء رفعت أسد, وقد عمل هـذا اجلهـاز لفـرتة طويلـة عـىل ضـامن والء املؤسـسة 
العسكرية للنظام, وهييمن العلويون بصورة كبرية عىل مجيع فروعه, وعندما بدأ عيل دوبـا 

ًفة بشار تم إقصاؤه وتعيني اللـواء حـسن خليـل الـذي كـان نائبـا يتذمر من إجراءات خال
, ويعترب خليل من أبرز املؤيدين لبشار أسد, وهو علوي من مواليد ١٩٩٣لدوبا منذ سنة 

ه بتجديـد عـضويته يف اللجنـة املركزيـة حلـزب ئـ, وقد كوفئ عـىل وال١٩٣٩ذقية سنة الال
  )٢(.٢٠٠٠البعث سنة 

 واألقرب إىل دائرة القرار طوال فرتة رئاسة اللواء خليل ًولكن الشخص األكثر نفوذا
كان صـهر الـرئيس اللـواء آصـف شـوكت, نائـب رئـيس املخـابرات العـسكرية, ويلعـب 

                                 
 يبـق يف منـصبه  وخلفـه اللـواء العلـوي عـيل محـود الـذي مل٢٠٠١أحيل اللواء عيل حوري إىل التقاعد سـنة ) ١(

ًلفرتة طويلة, حيث عني وزيرا للداخلية خلفا ملحمـد حربـا, وكـان اللـواء محـود قـد خـدم لفـرتة كـرئيس جلهـاز  ً
ويتوىل رئاسة األمن العـام اليـوم اللـواء هـشام بختيـار وهـو سـني يف . االستخبارات السورية يف بريوت الرشقية

 .آصف شوكتمطلع الستينيات من عمره ويتمتع بعالقة قوية مع 
  ., وخلفه يف منصبه اللواء آصف شوكت٢٠٠٢أحيل اللواء حسن خليل إىل التقاعد يف يوليو   )٢(
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ًشوكت دورا كبـريا يف مرحلـة بـشار,  زنزانـة انفراديـة ١٢٠ وحتتـوي وزارة الـدفاع عـىل )١(ً
يف صـفوف املـواطنني جمهزة بمختلف وسائل التعذيب, وتنـشط شـعبة األمـن العـسكري 

أي بعــد اغتيــال  (٢٠٠٥ويف شــهر فربايــر . منــذ مطلــع الثامنينيــات مــن القــرن العــرشين
ًأصبح اللواء آصف شوكت رئيسا جلهـاز االسـتخبارات العـسكرية ) احلريري بأربعة أيام

 . منصبهمنبعد إقالة اللواء حسن خليل 
  إدارة املخابرات اجلوية−٤

ت اجلوية عىل توفري املعلومـات االسـتخباراتية للـدفاع ال تقترص مسؤوليات املخابرا

                                 
 انتقـل إىل ١٩٦٨, لعائلـة علويـة متوسـطة احلـال, ويف سـنة ١٩٥٠ولد آصـف شـوكت يف طرطـوس سـنة  )١(

 الدراسات العليا , كام حصل عىل شهادة يف١٩٧٢دمشق حيث درس القانون يف جامعة دمشق وخترج منها سنة 
ويف هناية السبعينيات انخرط يف صفوف اجليش, وبحلول منتصف الثامنينيات أصبح له . ١٩٧٦يف التاريخ سنة 

مكانة يف القوات املسلحة, ثم تعرف شوكت عىل ابنـة حـافظ بـرشى, والتـي كانـت تـدرس الـصيدلة يف جامعـة 
نت تـصغره بعـرش سـنوات وقـد تـزوج شـوكت قبـل دمشق, وقامت بينهام عالقة عارضها باسل بشدة, ألهنا كا

 تغـريت األمـور, حيـث تـزوج آصـف مـن بـرشى دون ١٩٩٤ذلك مرتني, ولكن عنـدما تـويف باسـل يف مطلـع 
موافقة والدها وسكن يف شقة يف املزة مما دفع بحافظ أسد إىل إرسال حراسة هلام, وملنع الكالم يف هذا املوضـوع, 

ًع ووافـق عـىل أن يـصبح الـزواج رسـميا فأصـبح شـوكت صـهر عائلـة أسـد, قرر حافظ االستسالم لألمر الواق
ونتيجة هلذه العالقة العائلية فقد رقي شوكت إىل رتبة لواء, وقامت عالقة صداقة قوية بينه وبني بشار الذي عاد 

ار  وقع خالف بني آصـف ومـاهر أسـد أدى إىل أن يطلـق األخـري النـ١٩٩٩يف تلك الفرتة من لندن, ويف أكتوبر 
 نـوفمرب ٢٩ بنـرش اخلـرب يف "لرباسـيون"عىل شوكت فنقل إىل فرنـسا للعـالج حيـث قامـت الـصحيفة الفرنـسية 

, وبعد أن تعاىف شوكت تم الـصلح بـني الطـرفني, وعـني يف منـصب أمنـي مهـم كنائـب حلـسن خليـل يف ١٩٩٩
م الشخصيات حـول , أصبح آصف من أه٢٠٠٠ يونيو ١٠االستخبارات العسكرية, وبعد وفاة حافظ أسد يف 

بشار, ولكن نفوذ شوكت يقوم عىل عالقته بأرسة أسد وليس عىل قاعدته الشعبية كـام هـو احلـال لـدى الـضباط 
 .الكبار يف اجليش السوري
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اجلوي فحسب, بل يمتد نفوذ هذه اإلدارة ليشمل قطاعـات واسـعة مـن احليـاة العامـة يف 
ًسورية, وذلك نظرا ألن حافظ أسد قد أرشف هذا اجلهاز خالل رئاسته لـسالح الطـريان 

ًا للجمهورية قام بتطويره يف منتصف الستينيات من القرن العرشين, وبعد أن أصبح رئيس
وعهد إليه بمهام خطرية عىل الـصعيدين املحـيل واخلـارجي, فعـىل الـصعيد املحـيل تولـت 
ــسبعينيات  ــة يف ال ــداث الداخلي ــالل األح ــات خ ــادة العلمي ــة قي ــوى اجلوي ــابرات الق خم

أما عىل الصعيد اخلارجي فيتواجد عنارص اجلهاز يف السفارات السورية ويف . والثامنينيات
كاتب خطوط الطريان السوري, حيث اهتمت بريطانيا عنارص من هذا اجلهاز بمحاولـة م

, ممـا أدى إىل قطـع العالقـات بـني ١٩٨٦لتفجري طائرة إرسائيلية يف مطار هيثرو يف أبريـل 
 .البلدين

ًوقد ترأس إدارة املخابرات اجلوية ملـدة ثالثـني عامـا اللـواء حممـد اخلـويل الـذي كـان 
 ١٩٩٧ًاجلمهوري نظرا لثقة الـرئيس الـسابق املطلقـة بـه, ثـم خلفـه سـنة مكتبه يف القرص 

ًاللواء إبـراهيم حوجيـة وهـو علـوي مـن عـشرية احلـدادين, وتـم تعيـني حوجيـة عـضوا يف 
  )١(.٢٠٠٠القيادة القطرية للحزب سنة 

  مكتب األمن القومي−٥
باط نــشأ مكتــب األمــن القــومي يف القــرص اجلمهــوري عــىل خلفيــة تزايــد نفــوذ ضــ

االســتخبارات العــسكرية واملدنيــة إىل درجــة احتــدام الــرصاع بــني هــذه األجهــزة حــول 
, وقد ترأسـه »أمن القرص«الصالحيات ومناطق النفوذ, ويسمى هذا اجلهاز كذلك باسم 

, ومهمتـه عىل األمنلدى تأسيسه أمحد دياب, وهو مسؤول أمام جملس رئاسة اجلمهورية 

                                 
 .ً, وعني مستشارا لبشار أسد للشؤون األمنية٢٠٠٢أحيل اللواء إبراهيم حوجية إىل التقاعد سنة ) ١(
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ت املختلفـة, حيـث يقـوم باسـتقبال تقـارير مجيـع أجهـزة التنسيق بني أجهـزة االسـتخبارا
االســتخبارات املدنيــة والعــسكرية, ويعتــرب أعــىل ســلطة اســتخباراتية يف الــبالد, ويف عــام 

ً عني رئيس الوزراء األسـبق عبـد الـرؤوف الكـسم رئيـسا هلـذا اجلهـاز واسـتمر يف ١٩٨٧
, ٢٠٠٠زب البعـث سـنة العمل فيه حتى تنحيته وعزلـه عـن عـضوية اللجنـة املركزيـة حلـ

 .وخلفه يف هذا املنصب حممد سعيد بختيان
ــصار  ــة مــع مؤســسات احلكــم املــدين وحــزب البعــث يمكــن مالحظــة اقت وباملقارن
ًاملؤسسات املدنية عىل اجلانـب اإلداري يف النظـام, يف حـني متتلـك أجهـزة األمـن وجـودا 

انتــشارها يف املجتمــع ًكاســحا يف ســائر جمــاالت احليــاة العامــة, حيــث تــستمد قوهتــا مــن 
والدولــة, ومــن إمــساكها باملفاصــل األساســية لــسائر املناشــط االقتــصادية واالجتامعيــة 
والسياسية, وال حتتاج إىل الرشعية التي تـستمدها بـصورة مبـارشة مـن رئـيس اجلمهوريـة 

 .الذي يمتلك سائر الصالحيات الترشيعية والتنفيذية والقضائية وفق نص الدستور
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  السلطة وتوريث العائلة، العشيرة، ،الطائفة

 

ًورثت سورية عن االنتداب الفرنيس نظاما مجهوريـا يقـوم عـىل حكـم مـدين ضـعيف  ً
ومؤسسة عسكرية مهيمنة يغلب عليها العنرص الطائفي, وعندما توىل حافظ أسـد احلكـم 
قـام برتسـيخ ذلـك اإلرث عـن طريـق إضـعاف احلكـم املـدين وربـط تـوازن نظـام احلكــم 

ــة, بمجموعــ ــة التــي تغلغلــت يف أجهــزة الدول ة مــن الفــرق العــسكرية واألجهــزة األمني
وسيطرت عىل احلياة العامة, وقد تغلـب يف هـذه األجهـزة العنـرص العلـوي, حيـث تقـدر 

 باملائـة, ٨٠املصادر بأن نسبة الضباط العلويني يف اجليش السوري تـصل اليـوم إىل حـوايل 
 )١(.مة بني سائر طوائف املجتمع األخرىأما العرشون باملائة األخرى فهي مقسو

ويمكن مالحظة توظيف الطائفية يف تشكيلة الفرق العسكرية التي تتوىل أمن النظـام 
وتنترش يف العاصمة وضواحيها, وكذلك يف األجهزة األمنيـة التـي يتكـدس عنارصهـا يف 

ا مـا بـني عشائرية وترتاوح نسبة النصرييني فيه−دمشق, ويتم اختيارهم عىل أسس طائفية
 . باملائة٩٠ و٧٠

وجاءت هذه السياسة نتيجة إلدراك الرئيس السوري خالل جتربته القاسية للوصول 
ًاعتقاديــا, : هــا انــتامءء بــأن الطوائــف متــنح أبنا١٩٧٠−١٩٦٣إىل الــسلطة خــالل الفــرتة 

ــسنية يف  ــة ال ــوفر لألغلبي ــر ال يت ــة يف آن واحــد, وهــو أم ــة, وعــصبية قبلي ووحــدة إقليمي
                                 

 املـدرع ٤٧اللواء : رتفعة يف متثيل العلويني يف بعض الفرق ومنها عىل سبيل املثاليشري فان دام إىل النسب امل) ١(
 باملائة, ويف القـوات اخلاصـة ٨٠ املؤلل تبلغ حوايل ٢١ باملائة, ويف اللواء ٧٠الذي تبلغ نسبة العلويني فيه حوايل 

فوفها حيـث بلغـت نـسبتهم حـوايل ًوكانت رسايا الدفاع نموذجا للتمثيل العلوي الكبري يف ص.  باملائة٩٥حوايل 
 .١٧٠. , مصدر سابق, ص)١٩٩٥(فان دام .  باملائة٩٠
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 .ع, فقام بتوظيف هذه العنارص يف سبيل تشييد النظام الذي ترأسه ملدة ثالثة عقوداملجتم
  االنتماء الطائفي

بدأ حافظ أسد عهده باختاذ عدة إجراءات هتدف إىل تقبل العلـويني بـصفتهم إحـدى 
الطوائف الشيعية االثني عرشية, مما أدى إىل اعرتاض الكثري من البعثيني عىل قيام الرئيس 

بنبذ التوجه العلامين واالنخراط يف اجلـدل العقائـدي مـن خـالل سـعي القيـادة ) وإخوته(
السياسية للحصول عىل فتاوى من مراجع إيرانية ولبنانية بأن الطائفة العلويـة هـي طائفـة 
مسلمة, وتزامن ذلك مع توجه الدعم الرسمي لنرش العديـد مـن الكتـب التـي تؤيـد هـذا 

نـصريية ومعتقـداهتا, ومـن ذلـك نـرش مؤلفـات منـري املنحى وتصب يف صـالح الطائفـة ال
 وتزامن ذلـك )١(الرشيف, وحممد أمني غالب الطويل, وعبد الرمحن اخلري, وهاشم عثامن,

مع إصدار قائمة ممنوعات من كتب الـرتاث اإلسـالمي التـي تناولـت معتقـدات طوائـف 
قيادة الـسورية قـد بالد الشام من منظور خمالف للوجهة الرسمية, وبدا من الواضح بأن ال

أقحمت نفسها يف املعرتك العقدي وجدلياته, مما أدى إىل ردود فعل سلبية; حيث ظهـرت 
  )٢(.جمموعة من املؤلفات املخالفة التي تتحدث عن النصريية وأخطائها

                                 
) ١٩٦٦(حممد أمـني غالـب الطويـل . , دمشقاملسلمون العلويون من هم وأين هم) ١٩٦١( منري الرشيف )١(

, "لـوينيالع"عقيدتنا وواقعنـا نحـن املـسلمني اجلعفـريني ) ١٩٩٢(, بريوت, عبد الرمحن اخلري تاريخ العلويني
, بـريوت, وقـد طبعـت عـدة طبعـات بتـواريخ العلويون بني األسطورة واحلقيقـة) ١٩٨٠(هاشم عثامن . دمشق

رخيي للحـديث بـصورة إجيابيـة عـن التطـور اخمتلفة من هذه املؤلفات, كام نرشت مؤلفـات أخـرى ذات طـابع تـ
 ., دمشقيطها يف القرن التاسع عرشصافيتا وحم) ١٩٩٣(جورج جبور : التارخيي للعلويني يف بالد الشام, ومنها

عبــد اهللا . , القــاهرةطائفــة النــصريية تارخيهــا وعقائــدها) ١٩٧٩(ســليامن احللبــي : منهــا عــيل ســبيل املثــال  )٢(
النـصريية دراسـة ) ١٩٨٣(تقـي رشف الـدين . , القـاهرةاجلذور التارخييـة للنـصريية العلويـة) ١٩٨٠(احلسني 
 ., بريوتحتليلية
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وقد أخذت األمور منحى أكثر خطورة عندما قرر شقيق الرئيس, مجيل أسد تأسيس 
ي كانــت بمثابـة واجهــة طائفيــة مغاليـة, حيــث بــدأت يف , التــ١٩٨١مجعيـة املرتــىض سـنة 

ممارسة أنشطة منافية لتوجه حزب البعث, وتبنت تعبئة الرأي العام العلوي يف سورية من 
خالل احلديث عن املظامل التـي تعـرض هلـا النـصرييون عـىل يـد األغلبيـة الـسنية, وتبنـت 

 هذه املناطق إىل اعتناق املذهب  يف محص ومحاة هبدف دعوة أهل»ًتبشرييا«ًاجلمعية نشاطا 
النصريي بحجة أن سـكاهنا كـانوا مـن العلـويني الـذين اضـطروا حتـت ضـغط الـسلطات 
ًالعثامنية أن يصبحوا من السنة, وكـان نـشاط مجيـل أسـد يمثـل خطـا رسـميا; فهـو شـقيق  ً
الرئيس, وهو عضو يف جملس الشعب, وكان يعقـد النـدوات واملناسـبات الدينيـة بـصورة 

 −رفعـت أسـد− ويقوم باستعداء الشارع العلوي ضد األغلبية السنية, بل إن شقيقه علنية
قام بتسليح أعضاء مجعية املرتىض وتنسيب عدد كبـري مـنهم يف رسايـا الـدفاع, ممـا أدى إىل 
ظهور عصابات مسلحة يف بعض املدن السورية, وظهرت من قبل هـذه الفـرق جتـاوزات 

يل أسـد كقائـد هلـذه امليليـشيات الطائفيـة يف الالذقيـة مج منية كبرية, واشتهر اسم فواز بنأ
وطرطوس, وبسبب وقوف مجيل إىل جانب شقيقه رفعت ضد حافظ أسد يف متـرده, فقـد 

 )١(.١٩٨٣صدر قرار بحل مجعية املرتىض يف ديسمرب سنة 
ويف موازاة الدعم الرسـمي الـذي حظيـت بـه مجعيـة املرتـىض قـدم الـرئيس الـسوري 

ً من أكثـر فـرق النـصريية تعـصبا تعدوية أخرى هي طائفة املرشديني التي دعمه لطائفة عل
ًوغلــوا, فقــد نــسب إىل املرشــديني اعتقــادهم بــأن األلوهيــة قــد حلــت يف جــسد ســليامن 

                                 
 .٧٩, مصدر سابق, ص)١٩٩٣(, وحممود صادق ١٨٠−١٧٩ص ., مصدر سابق, ص)١٩٩٥( فان دام )١(
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القـائم «, أطلق املرشديون عىل ابنه جميب صـفة ١٩٤٦ وعندما أعدم يف ديسمرب )١(املرشد,
 وكــان املرشــديون مــن ألــد أعــداء )٢(الطائفــة,, وعينــوه خليفــة لوالــده يف تــزعم »املوعــود

السلطة املركزية منذ االستقالل, وعند قيام اجلمهورية املتحـدة أبـدوا معارضـتهم للكيـان 
االحتادي ورفضهم ملرشوع توطني الفالحـني املـرصيني يف منطقـة الغـاب, ونتيجـة لـذلك 

ا إىل سجن القلعة, وأدى فقد قام الرساج بوضع أبناء سليامن املرشد يف سجن املزة ثم نقلو
ذلــك إىل انــدالع املظــاهرات والفــوىض يف منــاطقهم, واضــطر الــرساج إىل إخــراج أبنــاء 

                                 
 راح يبرش بظهور املهدي املنتظر, ١٩٢٣ يف قرية جوبة برغال, ويف سنة ١٩٠٧ولد سليامن املرشد سنة   )١(

ة فتجاوب معه الكثريون, وخافت السلطات الفرنسية من هذه الظاهرة, وال سيام أنه كان حياول تأليف جمموع
 انتهت فرتة النفي وعاد إىل قريته, وصارت له شعبية كبرية, ١٩٢٧مسلحة, فاعتقل ونفي إىل الرقة, ويف سنة 

ومتكن من فرض سيطرته عىل رشكة التبغ والتنباك الفرنسية, وختاصم مع زعامء العائالت املتنفذة مثل عائلة 
عىل أتباعه, وقد أصبح للمرشد قداسة بني  ووزعها ١٩٣٩رشيتح التي انتزع منها أرايض قرية سطامو يف سنة 

ً مذهبا مستقال بني العلويني, حيث بلغ عدد أتباعه أكثر من أربعني ألفا, وبرزت فيهم ظاهرة نشأأتباعه, وأ ًً
ًالتسلح واستخدام العنف واالستيالء عىل أرايض اآلخرين, وبالرغم من ذلك فقد انتخب سليامن املرشد نائبا 

وعندما وقع الرصاع بني السلطات الفرنسية وبني احلكومة السورية إبان . ١٩٤٣سنة يف الربملان السوري 
 انحاز املرشد إىل جهة الفرنسيني الذين أخذوا يدعمون النزعة االنفصالية لديه, وقد ١٩٤٥االستقالل سنة 

رشديون عىل حتدثت املصادر الربيطانية عن قيام تعاون وثيق بني املرشد وبني الفرنسيني, حيث اعرتض امل
 اهتم سليامن املرشد بإطالق النار ضد قوات ١٩٤٦ترتيبات االستقالل, وكانت رغبتهم يف بقاء فرنسا, ويف 

الدرك, كام اهتم بقتل زوجته قبل أن يسلم نفسه, للسلطات السورية حيث حوكم أمام املجلس العديل املنعقد يف 
, وشنق يف ساحة ١٠/١٢/١٩٤٦ باإلعدام يف , وحكم٢٥/١١/١٩٤٦دار الكتب الوطنية يف الالذقية يف 

  .١٦/١٢/١٩٤٦املرجة بدمشق يف 

 يف قرية الصري يف منطقة الغاب, وأشيع بأن الذي قتله هو قائد ١٩٥٢اغتيل جميب املرشد يف نوفمرب  )٢(
  .الرشطة العسكرية عبد احلق شحادة وبأنه نفذ العملية بأوامر من أديب الشيشكيل
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ساجي وفاتح والنور من السجن ووضعهم حتت احلجز املدين عقب إرضاب عام : املرشد
عن الطعام قام به أتباعهم, بعد اهتامهم بإثارة النعرات املذهبيـة واحلـض عـىل النـزاع بـني 

 تــدهورت األمــور بــصورة أكــرب بــني ١٩٦٣ وعقــب انقــالب البعــث ســنة )١(.وائــفالط
املرشديني وبني احلكم يف دمشق, حيث استمرت اإلقامة اجلربية عىل أبنـاء املرشـد بـسبب 
أنشطتهم املعادية للحكم, ووقعت أحداث فوىض يف جوبة برغال وما حوهلـا مـن القـرى 

دى إىل تــدخل األمــن العــسكري بالالذقيــة,  ممــا أ١٩٦٣اخلاضــعة لنفــوذ املرشــديني ســنة 
فتــشكلت جلنــة مكونــة مــن وزيــر الداخليــة نــور الــدين األتــايس ووزيــر الــصحة إبــراهيم 

  )٢(.ماخوس وقائد احلرس القومي حممد إبراهيم العيل

                                 
 أحداث الشغب من قبل املرشديني يف مناطقهم, فقدمت مديريـة املعـارف بالالذقيـة  جتددت١٩٥٧ يف سنة )١(

ًتقريرا مطوال عن احلركة املرشدية وعن الصعوبات التي تواجهها يف التعامل معهم يف  , وحتدث ٣١/٥/١٩٥٧ً
ية قد حلت يف ابنه التقرير عن بعض معتقداهتم, ومنها قناعة املرشديني بأن سليامن قد رفع إىل السامء وأن األلوه

جميب, وقد أنشأت هلم السلطات السورية املدارس وأرسلت املدرسني وعملت عىل تنفيـذ بـرامج إصـالحية يف 
املنطقة, ولكن املرشديني رفضوا التعاون معهم, ومنعوا أوالدهم من الذهاب إىل املـدارس احلكوميـة, وأخـذوا 

ض اإلرسـاليات التبـشريية الربوتـستانتية التـي كانـت يضايقون املدرسني ويطردوهم من قراهم بتشجيع من بعـ
تغذي النزعة االنفصالية لدهيم بحجـة رضورة املحافظـة عـىل خـصوصيتهم عـن سـائر املجتمـع الـسوري, وقـد 
تقدمت املديرية باقرتاحات كثرية لتحسني األوضـاع يف تلـك املنطقـة وبـذل جهـود أكـرب لرتسـيخ روح املواطنـة 

سـلطات اليهـود ": ون كراهية شديدة للسلطة املركزية, حيث كان بعضهم يرصح بـأنلدى املرشديني الذين يكن
 .٢٣٢٦−٣/٢٣٢٠, مصدر سابق, )٢٠٠٠(احلوراين . "يف إرسائيل أفضل من رجال احلكومة السورية

ً يف محاة الذي أصبح الحقا احلزب "حزب الشباب", وانتسب إىل ١٩٣٤ولد حممد إبراهيم العيل سنة   )٢(
 الشرتاكه يف مترد حلب ضد نظام االنفصال, ثم ١٩٦٣شرتاكي, وقد حكم عليه باإلعدام يف يناير العريب اال

وقد اعتمد عليه حافظ أسد يف إضعاف . ً وعني قائدا للحرس القومي١٩٦٣أفرج عنه عقب انقالب مارس 
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ولكن األمور تغريت عنـدما وصـل حـافظ أسـد إىل سـدة احلكـم, حيـث عمـل عـىل 
ادة من عصبيتهم القبليـة ضـد املعارضـة الـسنية التـي حتسني أحوال املرشديني بغية االستف

انتــرشت يف املــدن واملحافظــات, فرفــع اإلقامــة اجلربيــة عــن أبنــاء املرشــد وأعطــاهم حــق 
: املواطنة الكاملة, وقام بإصدار قانون باحرتام مذهب املرشديني عىل أساس أهنم فئـة مـن

وأصـبح . »هـا أو أفكارهـاؤآراحد ذاهتم طائفة جيب أن حتـرتم العلويني الذين يشكلون ب«
مـن الدسـتور ) ٣(املرشديون يامرسون طقوسـهم وعبـاداهتم بـصورة رسـمية وفـق املـادة 

ًالذي ينص عىل حرية املعتقد, حيـث أصـبح سـاجي املرشـد إمامـا هلـذه الطائفـة, وسـمح 
كـام قـام !! ألتباعه باملصاهرة مع الطوائف األخرى يف حالة الوفاق والرضـا بـني الطـرفني

 من منطقـة الغـاب ١٩٧٧ مقاعد يف جملس الشعب للمرشديني سنة ة بتخصيص ثالثأسد
 وومن الالذقية ومـن محـص, وتـم جتنيـد بـضعة آالف مـنهم يف صـفوف اجلـيش كـضباط 

ًوجنود, وأصبح هلم وجود قوي يف رسايا الـدفاع حيـث لعبـوا دورا مهـام يف صف ضباط  ً
 وكــان الــدعم الــذي قدمــه حــافظ أســد )١(.جمــزرة محــاة ويف غريهــا مــن العمليــات األمنيــة

ــان  ــد ك ــة يف حــزب البعــث, فق ــدى األوســاط العلامني ــري ل ــساؤل كب ــار ت للمرشــديني مث
ًاملرشديون يشكلون تنظيام خاصا هبم ومرجعية دينية مستقلة وهـي أمـور مل يكـن يتـسامح  ً
فيها النظام السوري آنذاك, فلم يكن من املمكن تشكيل أي مجاعة أو حزب خـارج إطـار 
اجلبهة التقدمية من جهة, ومل يكن النظام البعثي يعرتف بتقسيم مقاعد الربملان عىل أسـس 

                                                                                     
, ١٩٨٤فاشلة سنة القوى العلوية اخلاضعة لقيادة رفعت أسد يف رسايا الدفاع خالل حماولته االنقالبية ال

  .١٩٨٥وكوفئ عىل ذلك بضمه إىل اللجنة املركزية حلزب البعث سنة 

ً أول من توىل مقعدا برملانيا من املرشديني سنة )١(  هو خليل جعفر عن منطقة الغاب, ونزيه وصفي عـن ١٩٧٧ً
 .٢٥١−٢٥٠ص . ن, ص., دحيايت واإلعدام) ٢٠٠٣(حممد إبراهيم العيل . محص
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طائفية من جهة أخرى, ويف الوقت الذي كان يشدد فيه حكم البعث عىل أي نشاط دينـي 
كان املرشديون يامرسون شعائرهم بحرية كاملة بل كـان إمـامهم سـاجي يـصدر الفتـاوى 

 .لنظام ومباركتهويقيم املناسبات حتت سمع ا
وقد أوغل النظام السوري خـالل حكـم حـافظ أسـد يف ترسـيخ خـصوصية الطائفـة 
النــصريية, حيــث أوكــل إىل جمموعــة مــن ضــباط االســتخبارات العلــويني متابعــة شــؤون 
الطائفة ودعم أنشطتها, وعىل رأسهم حممد ناصيف وغازي كنعان وحممـد إبـراهيم العـيل 

جتامعـات ملناقـشة شـؤون الطائفـة التـي أحاطهـا النظـام الذين سجلت هلم املصادر عـدة ا
الــسوري بكــتامن شــديد, ولــيس مــن قبيــل املــصادفة أن يعهــد إىل هــؤالء الــضباط مهمــة 
ــان عــىل شــاكلة  ــة يف لبن ــة لتــشكيل ميليــشيات طائفي التنــسيق مــع االســتخبارات اإليراني

ــة املرتــىض وعنــارص الوحــدات اخلاصــة  واحلــرس جمموعــات املرشــديني وأعــضاء مجعي
 .اجلمهوري, الذين تغلبت فيهم الصفة الطائفية بصورة واضحة

وتزامن ذلك مع قيام األجهزة الرسمية باسـتقدام رجـال ديـن شـيعة مـن لبنـان, مـن 
أجل الوعظ يف القرى العلوية الـسورية, وإرسـال جمموعـة مـن الـشباب العلـويني لتلقـي 

رءات عىل أهنا حماولة مـن الطائفـة التعليم يف مؤسسات دينية يف إيران, وفرست هذه اإلج
العلوية لكسب االعرتاف بأهنم فرقة من فرق الـشيعة, حيـث كانـت العديـد مـن مـصادر 
الشيعة تفتي بكفر النصرييني الذين خالفوا االثني عـرشية باعتقـادهم أن حممـد بـن نـصري 

 )١(.النمريي هو باب اإلمام حممد املهدي بن احلسن العسكري
اسة الـرئيس الـسوري الـسابق جتـاه إيـران قـد أثـارت تـساؤالت واحلقيقة هي أن سي

                                 
(1) Kramer M. (1987) 'Syria's Alawis and Shi'ism', in Kramer, (1987) editor, 
Shi'ism Resistance and Revolution, Westview press, Colorado. pp. 203-204. 
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يصعب اإلجابة عليها خـارج املحـور االعتقـادي, فقـد بـادر حـافظ أسـد بتأييـد إيـران يف 
ً, خمالفا بذلك مبادئ البعث وشـعاراته القوميـة لـصالح ١٩٨٠حرهبا مع العراق منذ عام 

ذلــك عــىل مكاســب كبــرية; حتــالف مغــاير تغلــب عليــه الــصبغة الطائفيــة, وحــصل نظــري 
 التزمـت إيـران بتقـديم هبـة ١٩٨٢فبموجب اتفاقية أبرمـت بـني الطـرفني يف أبريـل سـنة 

باإلضـافة إىل ) ًبمعدل مليون طن سنويا( مليون دوالر ٢٠٠سنوية من النفط اخلام بقيمة 
ًكـام قـدمت إيـران قروضـا لـسورية .  ماليني طن أخرى تباع لدمشق بأسعار خمفـضةةمخس

موعها مخسة مليارات دوالر باإلضافة إىل خدمات ومواد أولية, وقام بني النظـامني بلغ جم
تنسيق لتطوير منظومات الصورايخ السورية وإمداد حزب اهللا برتسانة أسلحة متطورة يف 

 . جنوب لبنان
ويف غضون العقود الثالثة األخـرية مـن القـرن العـرشين متكنـت إيـران مـن تأسـيس 

شق, حيــث تأســست عــدة مكاتــب متثيــل آليــات قــم وطهــران وجــود مرجعــي هلــا يف دمــ
وكذلك لقادة جنوب لبنان يف السيدة زينب, وترشف هذه املكاتـب عـىل نـشاط واسـع يف 
ســورية لبنــاء املــآتم ومــساجد الــشيعة, والــدعوة إىل اعتنــاق املــذهب الــشيعي, وذلــك يف 

ة سنية, بل إن خمابرات الوقت الذي يعاقب فيه بأحكام قاسية كل من ينتمي إىل مجعية ديني
ــوم  ــة, يف حــني تق ــشاط اجلامعــات الديني ــع ن ــشاط خــاص يف تتب ــوم بن ــة تق ــوى اجلوي الق
املرجعيات الشيعية اإليرانية واللبنانية بإقامة املآتم وتـشييد املكتبـات واحلـسينيات وتنفـق 
 يف مبالغ طائلة يف جمال الدعوة إىل التشيع حيث تتحدث املصادر عن تشيع قبائـل بأكملهـا

جنوب ورشق سورية, كام شيدت خـالل الـسنوات العـرش املاضـية عـدة مـآتم يف حمافظـة 
حوران وباألخص منها يف مدينة درعا وبرصى الشام والشيخ مـسكني واملليحـة الغربيـة, 

, وتـوزع الكتـب »مقـاومي حـزب اهللا«حيث تقام املحارضات ويستضاف مـاليل إيـران و
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ات الـسورية, وعـىل رأسـهم رسـتم غـزايل الـذي بدعم مبارش من كبار ضباط االسـتخبار
ًيقدم دعام منقطع النظري البن عمه زيدان الغزايل الناشط يف الدعوة إىل التشيع يف صـفوف 

ويمكن مالحظة الدعم الرسمي لنـشاط الـشيعة يف سـورية مـن خـالل تقـديم . السوريني
 .ساعات طويلة هلم يف اإلذاعة والتلفزيون والصحف الرسمية

  »األسرة احلاكمة«العشائرية، والعصبية 

حتاط شؤون الطائفة النصريية يف سورية بالرسية والكتامن, ومن خـالل املـادة القليلـة 
املتوفرة لدينا يمكن القول بأن سياسة التجنيد يف سورية خالل العقود الثالثة األخرية قـد 

ات اعتمــدت عــىل العنــرص العــشائري, فعــىل الــرغم مــن وجــود مــذاهب عــدة يف معتقــد
النــصريية, كالشمــسية والكالزيــة واملرشــدية, إال أن أغلــب العلــويني مل يكونــوا ملتــزمني 

هم ء منهم بأصـول املـذهب, ولكـن انـتامبمعتقداهتم الباطنية بسبب رسيتها وقلة العارفني
 )١(:الفعيل كان لعشائرهم التي تنقسم إىل أربعة أحالف رئيسة

ة, ومعهـم قبائـل النـوارصة وبيـت رسـالن الذين يرتكـز غـالبيتهم يف جبلـ:  الكلبية−
 .وبيت حممد

 .ويقيمون يف صافيتا, ومعهم قبائل الرسامطة والعامرة:  اخلياطني−
ومركزهم يف بانياس ويقيم عدد منهم يف صافيتا وجبلـة, ومعهـم قبائـل :  احلدادين−

                                 
 , اخليــاطني١٤٢.٧٥١ الكلبيــة:  عــىل النحــو التــايل١٩٥٩قــدر تعــداد هــذه التحالفــات العــشائرية يف ســنة ) ١(

 ألف ٦٨٠ وقد بلغ جمموع عدد النصرييني يف سورية .١٥٨.٨٧٠ واملتاورة, ١٧٤.٥٧٨ , احلدادين١٧٧.٧٤٤
 :ملزيد من التفاصيل انظر. ١٩٧٠نسمة حسب تقديرات عام 

P. Gubser, 'Minorities in Power: The Alawites of Syria', in McLaurin R. D. 
editor, (1979), The political Role of Minority Groups in the Middle East, 
New York 1979, pp. 28-31. 
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 .العبادية وبنو عيل وبيت ياقوت
 .  النميالتية والدراوسة والبشاغرةوغالبيتهم يف مصياف, ومعهم قبائل :  املتاورة−

ًوقد شهد القرن العرشين حتوال كبريا لدى عـشائر العلـويني بـسبب دعـم الفرنـسيني  ً
هلم يف تشكيل دولة العلويني خالل فرتة االنتداب, فانتقلت زعامتهم من رجال الدين إىل 

ث يف الزعامات السياسية التي تغلغلت يف صفوف احلزب القومي السوري وحـزب البعـ
 .املرحلة التي أعقبت جالء الفرنسيني

ًويف مرحلــة حكــم حــافظ أســد لعــب العــامد عــيل أصــالن دورا بــارزا يف جتنيــد أبنــاء  ً
العشائر العلوية يف فرق النخبة العسكرية التي تتمتـع بأفـضل تـدريب وأحـدث معـدات, 

, وتنتـرش وأوكلت إليها مهمة محاية القرص الرئايس ومبـاين احلكومـة ومـساكن املـسؤولني
عىل قمة جبل قاسيون وعىل مداخل مدينة دمشق ويف حميطها, حيث يشري حنـا بطـاطو إىل 
أن قيادة اجليش السوري قامـت بتجنيـد أعـداد كبـرية مـن ضـباط الـصف وجنـود النخبـة 
العسكرية من عشرية املتاورة التي ينتمي إليها حافظ أسد, وبالذات من القرداحة والقرى 

  )١(.املحيطة هبا
ــن عــشرية و ــسكريني م ــادة الع ــن الق ــة م ــب جمموع ــام حــافظ أســد بتقري يف حــني ق

 إال أنه يف الوقت نفسه حرص عىل اسـتبعاد عـشائر الكلبيـة الـذين مل يظهـروا )٢(احلدادين,

                                 
(1) Batatu H. (1981) 'Some Observations on the Social Roots of Syria's Ruling 

Military Group and the Causes for its Dominance', Middle East Journal, vol 
35 Summer 1981, p. 332. 

, )١٩٩٤−١٩٦٨(اللواء عيل حيدر قائد الوحدات اخلاصة :  أبرز الضباط العسكريني من عشرية احلدادين)٢(
 .٢٠٠٠واللواء إبراهيم حوجية رئيس املخابرات اجلوية وعضو اللجنة املركزية حلزب البعث عام 
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ًتأييدا واضحا للنظام بل كانوا ينظرون إىل املتـاورة عـىل أهنـم أقـل شـأنا, فقـد كـان لكبـار  ً ً
ا بني صفوف النصرييني طوال فرتة االنتداب الفرنيس, ومن زعامات الكلبية الكلمة العلي

أبرزهم سليامن األمحد وابنه أمحد سليامن األمحد الذي اختـار املنفـى بعـد جتربـة قـصرية يف 
 . التعاون مع النظام

املرشديني يف القوات املسلحة السورية كنمـوذج لتوضـيح جتنيد ويمكن احلديث عن 
العشائري, وبني نظام حـافظ − يف استخدام العنرص الطائفيالتشابه بني السياسة الفرنسية

أسد الذي اتبـع الوسـيلة نفـسها لتحقيـق أمـن النظـام, ففـي فـرتة الـسبعينيات مـن القـرن 
العرشين أرشف الرئيس السوري بصورة شخصية عىل تنسيب عدد كبري من املرشديني يف 

لنخبـة آنـذاك حتـت صفوف القوات املسلحة, واصطفاهم لتشكيل عدة فـرق مـن قـوات ا
قيادة شقيقه رفعت أسد يف رسايـا الـدفاع, واعـرتف لـساجي بـن سـليامن املرشـد باملكانـة 
الدينيــة واملرجعيــة املذهبيــة بــني أبنــاء املرشــديني وضــمن هلــم حريــة االعتقــاد وممارســة 

 النور بن سليامن املرشد مـن كبـار املقـاولني  ويف هذه األثناء أصبح شقيق ساجيالشعائر,
ورية فتعهــد مبــاين معـسكرات الــرسايا يف املعــضمية, وتعهـد مبــاين مــساكن صــبورة يف سـ

ومباين املزة الكبرية, كام عهد إليـه بنـاء معـسكر ضـخم يف منطقـة املرشـديني بـالقرب مـن 
ًسلمو ليستوعب لواء كـامال مـن رسايـا الـدفاع, وقـد أطلـق عليـه تـسمية −منطقة شطحا

 وكـان رفعـت )١( القوى والتشكيالت عىل املرشديني, وكان جل اعتامد هذه»اللواء اجلبيل«
ًأسد يعتمد عىل املرشديني يف قيادة رسايا الدفاع, وقد بذل جهدا كبـريا يف تطـوير القاعـدة  ً

                                 
 . من الضباط املرشديني اليوم اللواء عيسى سلوم من قرية جوبة برغال وهو رئيس شعبة التنظيم واإلدارة)١(
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 وأثبـت املرشـديون )١(املرشدية من خمتلف الرتب حتى صارت متثل القوة األساسية لديـه,
 انــدلعت يف ســورية يف مطلــع والءهــم للنظــام مــن خــالل قمــع املعارضــة املــسلحة التــي

 .الثامنينيات
ويظهر استخدام حافظ أسد للعصبية العشائرية بصورة واضحة يف تعامله مع حماولـة 

ً, حيث قابل أبناء املرشـد الثالثـة سـاجي وفـاتح والنـور رسا, ١٩٨٤أخيه االنقالبية سنة 
 أخيـه, واتفق معهم عىل سـحب مجيـع عنـارص املرشـديني مـن قيـادة الـرسايا لـشل حركـة

ــضهم مهامجــة القــرص  ــوا رف ــأن يعلن ــه ب ــره ألتباع ــل أصــدر ســاجي املرشــد أوام وبالفع
اجلمهوري وهيددوا بإعطاب اآلليات بني أيدهيم وبإطالق النار عىل سائر الرسايا إذا أقدم 

 التمـرد املعلـن قـام رفعـت باعتقـال اوأمام هـذ. لقوات املوالية للنظامرفعت عىل مهامجة ا
من وجهاء املرشـديني, ويقـدر حممـد إبـراهيم العـيل بـأن الـذين سـجنهم النور ومعه عدد 

ًرفعت بلغوا حوايل ثالثة آالف من املرشديني العسكريني, حيث أقام هلـم مركـزا بـالقرب 
من منطقة رخلة شـامل غـرب مدينـة قطنـا وشـدد احلراسـة علـيهم, فـام كـان مـن الـرئيس 

ة إيــذاء أحــد مــنهم, وأمــره بــإطالق ًالــسوري إال أن اتــصل بــشقيقه حمــذرا إيــاه مــن مغبــ
رساحهم عىل الفور, ونجحت هذه املناورة إىل إفشال العملية االنقالبية ألن رفعـت أسـد 
أدرك بأن دباباته ومدفعيته أصبحت عديمة اجلدوى ألن معظم العاملني عليها وعىل بقيـة 

 .اآلليات هم من املرشديني
ت االنقالبيـة, فقـد أصـبح لـزعامئهم وال تنتهي قصة املرشديني عند فشل حماولة رفع

, وأصدر حـافظ أسـد أوامـره بـضم عـدد ١٩٨٤مكانة كبرية يف القوات املسلحة منذ سنة 

                                 
  .٢٦١, مصدر سابق, ص )٢٠٠٣(حممد إبراهيم العيل  )١(
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ًكبري منهم إىل الفرقة الرابعة املدرعة بقيادة اللواء حكمت إبراهيم عرفانا هلم بالدور الذي 
 . لعبوه

قوات املسلحة كانت تقوم ويتبني لنا من خالل هذا املثال بأن سياسة حافظ أسد يف ال
عىل استقطاب جمموعات من العشائر العلويـة, فـاحلرس اجلمهـوري يغلـب عليـه عنـرص 
املتاورة بينام هييمن حلف احلدادين عىل القوات اخلاصة وعنارص املخابرات اجلوية, ويـتم 
حتقيق والء هذه املجموعات من خالل منح زعاماهتم مناصب قيادية يف الفرق العسكرية 

ئيسة ويف اللجنة املركزية حلزب البعث, فقد تم كسب املرشديني من خـالل االعـرتاف الر
بتجمعهم الطائفي وختصيص مقاعد هلم يف جملس الشعب, وتنسيبهم بصورة مجاعية عـىل 
صورة ميليشيات متكاملة يف رسايا الدفاع والفرقة املدرعة الرابعة, أما القادة العـسكريون 

فإهنم يشكلون واجهـة صـورية يف حـني يـشكل هـؤالء قاعـدة من فئات املجتمع األخرى 
 . عشائرية صلبة يعتمد عليها حلامية أمن النظام  − إقليمية – طائفية

ولعل القصة التالية توضح الفارق بني زعامء الواجهة الذين يـستمدون مكـانتهم مـن 
يش, ففي سـنة تأييد الرئيس هلم, وبني القادة الذين يتمتعون بقاعدة واسعة يف صفوف اجل

 نرش مقال باسم وزير الـدفاع ونائـب رئـيس جملـس الـوزراء العـامد أول مـصطفى ٢٠٠٠
طــالس يف إحــدى الــصحف, وكــان فيــه هجــوم ضــمني عــىل املرشــديني, ومعــروف عــن 
طالس عدم الـتحفظ يف تـرصحياته التـي يكيـل فيهـا الـشتائم املقذعـة ملـسؤولني إقليميـني 

ًذه احلالـة كـان خمتلفـا للغايـة, فقـد تـسبب املقـال يف ودوليني, ومع ذلك فإن الوضع يف هـ
ًإثارة سخط املرشديني, ووجد طالس نفسه مضطرا للذهاب بلباسه املدين إىل منزل النور 

 :بن سليامن املرشد ليقول له
أخي أبو حيدر أنا إذا أخطـأت فقـد أخطـأت بحـق نفـيس فـأنتم «
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 . »يكمأصدقائي وأهيل ورفاقي وال أقصد أي يشء أو أي سوء ف
 ): النور(فرد عليه أبو حيدر 

بسيطة أبو فراس, أنت رجل غال علينا, ونعلم أنك ما قـصدت «
 . »ًهجوما بل كانت غلطة وقع هبا املوظفون من الكتبة

 يكتـب وإنـام يكتـب حيـث اهتـم بأنـه ال(وقد تلقى طالس هذه اإلهانة برحابة صدر 
ًقد أثار قطاعـا عـشائريا مهـام يف صـفوف ن طالس إ, ومل تنته القضية عند هذا احلد, إذ )له ً ً

القوات املسلحة مما يمكن أن يتسبب بأزمة يف توازن النظـام احلـاكم, ولـذلك فقـد سـارع 
ليطلب منه إبالغ مجيع املرشديني حرصه عـىل بقـاء ) النور(بشار أسد إىل مقابلة أبو حيدر 

  )١(.»ًبل وتزداد ترسخا«: الروابط التي مجعتهم مع الرئيس حافظ أسد عىل ما كانت عليه 
 التساؤالت حول سهولة ختلص النظام من العنارص التي عنولعل هذه القصة جتيب 

رئـيس األركـان حكمـت الـشهايب, ورئـيس الـوزراء : ال متلك قاعدة عشائرية مـن أمثـال
األسبق ورئيس مكتـب األمـن القـومي عبـد الـرؤوف الكـسم, ورئـيس الـوزراء األسـبق 

بي رئيس اجلمهوريـة عبـد احللـيم خـدام وزهـري مـشارقة, وحتـى مـع حممود الزعبي, ونائ
رئــيس األركــان األســبق وقائــد جــيش التحريــر وعــضو القيــادة القطريــة وعــضو اللجنــة 

 !املركزية ووزير الدفاع ونائب رئيس جملس الوزراء السابق العامد أول مصطفى طالس
   وتوريث السلطة »األسرة احلاكمة«

الـسلطة بعـدد مـن فظ أسد نفسه منذ األيـام األوىل لتوليـه أحاط الرئيس السوري حا
 بعـضهم معـه يف احلكـم حتـى وفاتـه, ويمكـن مالحظـة تـويل أقـارب ياألقارب الذين بق

                                 
 . ٢٧٤−٢٤٣ص ., ص"قصتي مع املرشديني", مصدر سابق, فصل )٢٠٠٣( حممد إبراهيم العيل )١(
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الرئيس وأصهاره وأبناء عشريته من املتاورة يف أعىل املناصب العسكرية وأهـم الفعاليـات 
لثالثـة مـن حكـم حـافظ أسـد االقتصادية, حيث هيمن العامد عيل أصالن طوال العقـود ا

عىل اجليش الـسوري وقـام بتجنيـد اآلالف مـن أبنـاء املتـاورة يف صـفوف اجلـيش وتعيـني 
كبارهم يف صف الضباط, ويف املرتبة التالية لعيل أصالن يقف العامد شفيق فيـاض قريـب 
الرئيس وصهره حيث توىل قيادة فرق رئيسة يف اجليش السوري قبـل أن توكـل إليـه قيـادة 

 .يلق الثاينالف
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن أصــهار الــرئيس, وبــاألخص مــنهم حممــد وعــدنان خملــوف 

يف أعـىل هـرم الـسلطة, حيـث يـوفر قطـاع الـنفط ) غري بعثـي(ًا يًيشكلون قطاعا اسرتاتيج
نصف امليزانية السورية, وتذهب هذه اإليرادات لصالح املؤسسة العسكرية, وقـد هـيمن 

لـسورية مـن خـالل تـوليهم ملهـام أمـن الرئاسـة وقيـادة آل خملوف كذلك عـىل العاصـمة ا
احلرس اجلمهوري, وكان هلم احلق دون غـريهم يف نـرش قطعـاهتم يف دمـشق, بيـنام تنتـرش 

 .القطعات األخرى يف حميطها
ومن الواضح بـأن حـافظ أسـد مل يكـن يعتمـد يف فـرق أمـن النظـام إال عـىل منظومـة 

حـني تنتـرش فـرق احلـرس اجلمهـوري يف مدينـة األقارب واألصهار وأبناء العشرية, ففـي 
دمشق, حتيط بالعاصمة السورية فرق رسايا الرصاع التي يتوالها ابن عـم الـرئيس عـدنان 
إبراهيم أسد والقـوات اخلاصـة التـي يتـوىل قيادهتـا اللـواء عـيل حبيـب, والفرقـة املدرعـة 

اهيم وكالمهـا مـن التـي يتوالهـا اللـواء حكمـت إبـر) التي ورثـت رسايـا الـدفاع(الرابعة 
عشرية املتاورة التـي ينتمـي هلـا حـافظ أسـد, ويـتم جتنيـد أغلـب عنـارص هـذه الفـرق مـن 
القرداحــة والقــرى املحيطــة هبــا ليــشكلوا منظومــة أمنيــة عــشائرية تعتمــد عــىل املــزج بــني 

ــائفي ــتامء الط ــة واالن ــصبية القبلي ــزة . الع ــن وأجه ــاع األم ــا قط ــة أم ــتخبارات املدني االس
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قد هيمن عليه خالل العقـد األخـري مـن القـرن العـرشين صـهر الـرئيس اللـواء والعسكرية ف
آصف شوكت وقريبه اللواء غازي كنعان, باإلضافة إىل اللواء حممد ناصيف الذي ينتمي إىل 

 .عشرية مهمة من العشائر املتحالفة مع املتاورة
د بـصورة وال يقترص نفـوذ هـذه العنـارص عـىل املناصـب العـسكرية واملدنيـة, بـل متتـ

ملحوظة إىل القطاعات احلزبية والسياسية واالقتصادية يف املنشآت احلكومية ويف القطـاع 
اخلاص, حيث يـدير العديـد مـنهم رشكـات جتاريـة تـستحوذ عـىل املناقـصات احلكوميـة, 

 . ومتنح هلا رخص االسترياد وختول هلا مهامت عىل املستوى الوطني
العـشائرية ال تقتـرص عـىل −الطائفيـة: لعـصبيةوجتدر اإلشارة إىل أن عملية توظيـف ا

تشكيلة األجهزة املعنية بحامية النظام, وإنام يتم استخدامها بطريقة ملفتة لالنتبـاه يف مجيـع 
القطعــات االســرتاتيجية األخــرى يف اجلــيش الــسوري ويف األجهــزة األمنيــة, وحتــى يف 

لة القرابــة عــضوية حــزب البعــث ويف الــوزارات ومؤســسات الدولــة, حيــث تــشكل صــ
ًواملصاهرة واالنتامء العـشائري عنـرصا أساسـيا يف تـويل املناصـب اهلامـة يف سـورية, وقـد  ً
تتبعــت العديــد مــن املــصادر اآلليــة التــي يــتم هبــا تعيــني األقــارب يف األجهــزة العــسكرية 

 )١(.واملدنية يف سورية بصورة دقيقة

                                 
الـرصاع عـىل الـسلطة يف سـورية الطائفيـة واإلقليميـة ) ١٩٩٥(نيقـوالوس فـان دام :  انظر عيل سبيل املثال)١(

 :, القاهرة, وكذلك, مكتبة مدبويل١٩٩٥−١٩٦١والعشائرية يف السياسة السورية 
- P. Gubser, 'Minorities in Power: The Alawites of Syria', in R. D. McLaurin 
(ed.), The political Role of Minority Groups in the Middle East, New York 
1979. 
- Batatu H. (1981) 'Some Observations on the Social Roots of Syria's Ruling 
Military Group and the Causes for its Dominance', Middle East Journal, vol 
35 Summer 1981.  
- Hinnebusch R.A. (1990) Authoritarian Power and State Formation in 
B'athist Syria: Army, Party and Peasant. San Fransisco. 
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 ٢٠٠٠−١٩٧٠ خالل األعوام ته,أهم أقارب الرئيس السوري يف السلطة وأصهاره وأبناء عشري
 املنصب االسم م

/ القائد األعىل للقوات املسلحة/ رئيس اجلمهورية حافظ عيل أسد ١
 .األمني العام حلزب البعث

نائب رئيس /١٩٨٤−١٩٧١قائد رسايا الدفاع  رفعت عيل أسد ٢
 .١٩٩٨−١٩٨٤اجلمهورية 

قومي عضو املؤمتر ال/ ١٩٧٣عضو جملس الشعب  مجيل عيل أسد ٣
 .الثاين ملنظمة احلزب احلاكم

عضو عامل يف حزب / رئيس املجلس املحيل بالالذقية أمحد عيل أسد ٤
 .البعث

قائد لواء مدرع يف احلرس / رئيس أمن الرئاسة الرائد باسل أسد ٥
 .اجلمهوري

/ القائد األعىل للقوات املسلحة/ رئيس اجلمهورية الفريق بشار أسد ٦
 .البعثاألمني العام حلزب 

 .قائد لواء مدرع يف احلرس اجلمهوري العميد ماهر أسد ٧
 .قائد رسايا الرصاع اللواء عدنان أسد ٨
 .رئيس جهاز املخابرات العسكرية اللواء آصف شوكت ٩
 .١٩٩٥قائد احلرس اجلمهوري حتى عام  اللواء عدنان خملوف ١٠

ليات مسؤول عن قطاع النفط والعديد من الفعا حممد خملوف ١١
 .االقتصادية

 .مدير رشكة للحبوب عصام خملوف ١٢
 .قائد يف احلرس اجلمهوري رامي خملوف ١٣

نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية يف حكومة  حممد حيدر ١٤
 .١٩٨٧الكسم حتى عام 

عضو / قائد الفيلق الثاين/ قائد الفرقة الثالثة املدرعة العامد شفيق فياض ١٥
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 .ةاللجنة املركزي

رئيس / عضو يف اللجنة املركزية/ نائب رئيس األركان العامد عيل أصالن ١٦
 .١٩٩٨األركان منذ 

وزير / رئيس االستخبارات العسكرية السورية يف لبنان اللواء غازي كنعان ١٧
 .٢٠٠٤الداخلية يف 

 .١٩٨٤قائد يف رسايا الدفاع حتى عام  اللواء معني ناصيف ١٨

رئيس األركان / ١٩٩٤قائد القوات اخلاصة منذ سنة  العامد عيل حبيب ١٩
 .٢٠٠٤يف 

 .١٩٨٤قائد الفرقة املدرعة الرابعة منذ سنة  اللواء حكمت إبراهيم ٢٠
 

 )١(٢٠٠٠−١٩٧٠بعض املسؤولني العسكريني يف اجليش من خمتلف العشائر العلوية خالل الفرتة 
 املنصب االسم م

قائد /قائد القوات السورية يف لبنان/قة األوىلقائد الفر العامد إبراهيم الصايف  ١
 .الفيلق الثالث

 .١٩٩٥قائد احلرس اجلمهوري منذ عام  اللواء عيل حممود احلسن ٢
 .قائد قوات الدفاع اجلوي اللواء عيل الصالح ٣
 .١٩٩٤قائد القوات اخلاصة حتى عام  اللواء عيل حيدر ٤
 .١٩٧٥األوىل عام قائد الفرقة  اللواء حممد توفيق اجلهني ٥
 .قائد اجليش الشعبي اللواء حممد إبراهيم العيل ٦

                                 
ص ., مـصدر سـابق, ص)١٩٩٥(فـان دام : من عدة مصادر أمهها تم مجع األسامء الواردة يف القوائم أعاله )١(

ــسان ٦٩٧−٦٩٥ص .مــصدر ســابق, ص) ١٩٩٣(, باتريــك ســيل ١٨٩−٥٩ ــسورية حلقــوق اإلن ــة ال , اللجن
, وقــد تتغــري املناصــب والرتــب العــسكرية مــن مرحلــة زمنيــة ٢٤٩−٢٤٥ص ., مــصدر ســابق, ص)١٩٩٩(

 .ألخرى
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 .قائد قوات الدفاع اجلوي السابق اللواء عيل الصالح  ٧
 .القائد العسكري للمنطقة الشاملية اللواء حممد عيد ٨
 .قائد سالح اهلندسة سكندر سالمةإاللواء  ٩
 ًرة يف رئاسة األركان, سابقارئيس شعبة التنظيم واإلدا اللواء عيل محاد ١٠
 .ًرئيس شعبة التنظيم واإلدارة حاليا اللواء عيسى سلوم  ١١
 .مدير مدرسة املدفعية بحلب العميد عساف عيسى ١٢
 .مدير دائرة اإلرشاد باجليش العميد عزيز وجيه نضوة ١٣
 .قائد لواء وعضو يف اللجنة العليا لألمن العميد عيل عمران ١٤
 .)١٩٧٧قتل عام (قائد فيلق الصواريخ  عبد احلميد رزوقالعميد  ١٥
 .قائد الفرقة الثالثة العميد عيل جحجاح ١٦
 .قائد فرقة عسكرية العميد حسن مريشة ١٧
 .قائد مدرسة املشاة بحلب العميد إبراهيم دليلة ١٨
 .قائد كتيبة مدفعية برسايا الدفاع العقيد عدنان بركات ١٩
 .قائد فرقة عسكرية ريالعقيد حممد اخل ٢٠
 . املؤلل٢١قائد اللواء  العقيد فؤاد إسامعيل ٢١
 .قائد لواء مظيل العقيد حسن إبراهيم يوسف ٢٢
 . املدرع٤٧قائد اللواء  العقيد نديم عباس ٢٣
 .قائد لواء يف القوات اخلاصة العقيد حممد معال ٢٤
 .قائد الرشطة العسكرية العقيد أمحد كامل سليامن ٢٥
 .قائد الرشطة العسكرية يف دمشق الرائد غازي اجلهني ٢٦
 .)١٩٧٦قتل عام (قائد حامية محاة  الرائد عيل حيدر ٢٧
 .ًقائد سالح الصواريخ برسايا الدفاع, سابقا املقدم عيل سليامن ٢٨
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 .ًرئيس مؤسسة اإلسكان العسكري, سابقا املقدم خليل هبلول  ٢٩
 .)١٩٧٨قتل عام (طة مدير الرش املقدم أمحد خليل ٣٠

 
 )١(٢٠٠٠−١٩٧٠عض املسؤولني يف أجهزة االستخبارات من خمتلف العشائر العلوية خالل الفرتة ب

 املنصب االسم م
 .رئيس خمابرات القوى اجلوية السابق اللواء حممد اخلويل ١
 .رئيس املخابرات العامة األسبق اللواء فؤاد عبيس ٢
 .سم األمن الداخيل بإدارة األمن العامرئيس ق اللواء هبجت سليامن ٣
 .عضو اللجنة املركزية/ رئيس االستخبارات العسكرية اللواء حسن خليل ٤
 .عضو اللجنة املركزية/ رئيس شعبة األمن السيايس اللواء عدنان بدر حسن  ٥
 .عضو اللجنة املركزية/ رئيس املخابرات اجلوية اللواء إبراهيم حوجية ٦
 .رئيس اللجنة العليا لألمن  الغني إبراهيماللواء عبد ٧
 .١٩٩٩رئيس املخابرات العسكرية حتى عام  اللواء عيل دوبا ٨
 .نائب مدير املخابرات العامة السابق اللواء حممد ناصيف ٩
 .ًرئيس املخابرات العامة, سابقا اللواء عيل محود ١٠

                                 
 ال يقتـرص عـىل املناصـب العـسكرية بـل يـتم تعييـنهم يف وزارات مهمـة جتدر اإلشارة إىل أن تعيني العلويني) ١(

ســكندر أمحــد وزيــر اإلعــالم يف إأمحــد : وكــذلك يف القيــادة القطريــة واللجنــة املركزيــة للحــزب, ومــن ضــمنهم
حكومة الكسم, حممد سلامن وزير اإلعالم يف حكومة الزعبي, عدنان عمـران وزيـر اإلعـالم يف حكومـة مـريو, 

ر نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية يف حكومة الكـسم, عـيل محـود وزيـر الداخليـة يف حكومـة حممد حيد
, ١٩٨٠مريو, غازي كنعان وزير الداخلية يف حكومة العطري, عـيل حـسن عـضو املـؤمتر القطـري الـسابع عـام 

قطريـة حلـزب البعـث, , ماجد شدود عضو القيادة ال١٩٨٠عبد الغني إبراهيم عضو املؤمتر القطري السابع عام 
 .رفيق حداد عضو اللجنة املركزية حلزب البعث, عز الدين نارص عضو اللجنة املركزية حلزب البعث
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 .ات العامة يف املخابر٢١١معاون قائد الفرع  العقيد عيل خليل ١١
 .رئيس فرع خمابرات فلسطني العقيد حممد مسعود ١٢
 .معاون رئيس فرع املخابرات العسكرية بحلب العقيد حسن خلوف ١٣
 .رئيس املخابرات العسكرية األسبق العقيد حييى زيدان ١٤
 .مسؤول أمني يف خمابرات الالذقية العقيد أمحد شعبان ١٥
 .ًبرات رسايا الدفاع, سابقارئيس خما العقيد سليم بركات ١٦
 .رئيس استخبارات الردع يف لبنان العقيد حممد غانم ١٧
 .رئيس خمابرات أمن الدولة يف إدلب املقدم حممد نبهان ١٨
 .مسؤول سابق يف خمابرات رسايا الدفاع املقدم طاهر العبد ١٩
 .مسؤول يف املخابرات العامة املقدم فؤاد ناصيف ٢٠
 .رئيس خمابرات جرس الشغور  خرضوالرائد رشاد ٢١
 .مسؤول يف املخابرات العسكرية الرائد معن هواش ٢٢
 .مسؤول يف املخابرات العسكرية الرائد ثابت سلطان  ٢٣
 .رئيس جلنة الفرز احلزيب باملخابرات العامة الرائد جرب وسوف ٢٤
 .مسؤول الدوريات يف املخابرات العسكرية النقيب عدنان خري بيك ٢٥
 .رئيس قسم يف املخابرات العامة النقيب يوسف صالح يونس ٢٦
 .رئيس فرع التحقيق يف خمابرات محص النقيب حممد الشعار ٢٧
 .رئيس املخابرات العسكرية يف إدلب النقيب عدنان عايص ٢٨
 .معاون رئيس خمابرات أمن الدولة بحلب املقدم أليف وزة ٢٩
 .يف املخابرات العامةمسؤول  املالزم أول يوسف دوبا ٣٠
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  معركة اخلالفة 
  

وصل حافظ أسد إىل سدة احلكم بعد معارك طويلة مع منافسيه املدنيني والعسكريني 
, وعندما توىل منصب رئاسة اجلمهورية بادر بتأمني موقعـه, ١٩٧٠−١٩٦٣خالل الفرتة 

ية وحرص عىل عدم وجود منافس حقيقي له, ووضع لذلك مجيع االحتياطـات الدسـتور
والقانونية والعسكرية واألمنية, وكانت إشكالية حتديد الشخص الثاين يف النظـام وتـأمني 
مسألة اخلالفة ضمن أولويات أسد خالل العقود الثالثة من حكمه, ويمكن احلديث عن 

 :رئيسة ل مراحل ثالثهذه الرتتيبات من خال
 )١٩٨٤−١٩٧١( مرحلة رفعت أسد −١

سة اجلمهورية تـشكيل جمموعـة مـن الفـرق العـسكرية بارش حافظ أسد فور توليه رئا
حلامية نظامه من خطر االنقـالب, وتوجـه نحـو أقاربـه مـن الدرجـة األوىل لتـشكيل هـذه 

, ثـم عهـد إىل ابـن عمـه ١٩٧١الفرق; فعهد إىل رفعـت أسـد تـشكيل رسايـا الـدفاع سـنة 
ان خملـوف , وعهد إىل ابن عـم زوجتـه عـدن١٩٧٣عدنان أسد تشكيل رسايا الرصاع سنة 

, ثم عهد إىل ابن عمته وصهره شـفيق فيـاض ١٩٧٦تشكيل فرقة احلرس اجلمهوري سنة 
, فاكتملت منظومة عـسكرية مـن جمموعـة فـرق ١٩٧٨تشكيل الفرقة املدرعة الثالثة سنة 

 وظهر رفعت أسد )١(تنترش داخل مدينة دمشق ويف ضواحيها,) عائلية−عشائرية−طائفية(
ًالـشخص الثـاين يف سـورية بـال منـازع; حيـث أصـبح عـضوا يف خالل هذه الفرتة عىل أنه 

                                 
رئـيس األركـان املـسيحي :  كانت الواجهة السياسية والعـسكرية يف سـورية آنـذاك غـري طائفيـة, ومتثلـت يف)١(

يل, ورئيس الوزراء اللواء عبد الرمحن خليفاوي قائد القوات اجلوية ناجي مج: اللواء يوسف شكور, ومن السنة
ووزير الدفاع اللواء مصطفى طالس, ووزير اخلارجية عبد احلليم خـدام, إال أن الـسيطرة الفعليـة كانـت يف يـد 

 .االئتالف العسكري من أقارب الرئيس



  

+ +
+ +

+ +

   الطائفة, العشرية, العائلة والنظام اجلمهوري

٥١٧ 

 »الرفيـق القائـد«لقـب : القيادة القطرية, وأطلقت عليه ألقاب شبيهة بألقاب الرئيس مثل
, ونجـح رفعـت يف اسـتقطاب كبـار الـضباط »الفريق القائـد«: عىل غرار لقب حافظ أسد

ن لــه الــدور األكــرب يف العلــويني وتــشكيل قاعــدة لــه يف صــفوف القــوات املــسلحة, وكــا
مواجهة املعارضة املسلحة وقمعهـا يف سلـسلة محـالت عـسكرية شـاملة اسـتهدفت املـدن 
الرئيسة وطالت آالف املواطنني, وارتبط اسم رفعت بصورة وثيقة يف جمزرة سـجن تـدمر 

, ويف غضون فرتة السبعينيات أظهر حافظ أسـد )١٩٨٢(ويف تدمري مدينة محاة ) ١٩٨٠(
ًقا لشقيقه, حيث عمل عىل توسيع فرق رسايا الدفاع التي شكلت نخبة القوات ًتأييدا مطل

 ألف جندي وتم جتهيزها بأحدث املعدات من ٥٥املسلحة السورية, فبلغ تعدادها حوايل 
دروع ومدفعية ودفاع جوي وطائرات مروحية, وبجهـاز اسـتخبارات مـستقل وسـجون 

 .يش, وال لرقابة احلكومةخاصة ومنشآت عسكرية أخرى ال ختضع لقيادة اجل
ولكن سلوك رفعت أسد كان مصدر إحراج دائم للنظام السوري, فقـد ارتـبط اسـم 
رفعــت بانتــشار ظــاهرة الفــساد واستــرشائها, حيــث اهتــم بــإدارة أعــامل هتريــب واســعة, 
واسترياد بضائع حمظورة واالمتناع عن دفع الرضائب والتهـرب منهـا, وفـرض اإلتـاوات 

ار البلد, كام بدا للوهلة األوىل بأن عنارص فرقـه الطائفيـة قـد خرجـت والعموالت عىل جت
عن الـسيطرة حيـث وقعـت حـاالت كثـرية مـن التعـدي عـىل املـواطنني, ومـن ذلـك نـزع 
احلجاب مـن عـىل رؤوس النـساء يف شـوارع دمـشق ممـا دفـع بـالرئيس ليعتـذر عـن ذلـك 

ًمجيـل أسـد أفـضل حـاال مـن ًشخصيا عرب وسائل اإلعالم, ومل يكن شقيق الرئيس الثـاين 
رفعت, فقد قرر مجيل أن يشاطر أخويـه أهبـة الـسلطة ومميزاهتـا وأصـبح يطلـق عـىل نفـسه 

ً, وكان مجيل عـضوا عـامال »قائد املسرية«:  عىل غرار لقب حافظ أسد»قائد املسار «:لقب ً
يف حزب البعث, وانتخب يف جملس الشعب, ثم قرر تأسـيس مجعيـة املرتـىض التـي كانـت 
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و بــصورة علنيــة إىل اعتنــاق املــذهب النــصريي, وانتــسب إليهــا عــدد مــن املــسؤولني تــدع
النصرييني داخل النظام السوري حيث قامت بإصدار شهادات طائفية ملنسوبيها وأمدهتم 
ًباألسلحة والسيارات التي تربع هبا رفعت أسد من مستودعات رسايا الدفاع تـضامنا مـع 

قــل مؤيديــه إىل الالذقيــة مــن خمتلــف املحافظــات شــقيقه, فكانــت عــرشات احلــافالت تن
بل هذه املجموعات جتاوزات يف حق املواطنني, وخاصة يف الالذقيـة ِالسورية, ووقع من ق

وطرطوس, وكانت هذه األمور جتري يف مطلع الثامنينيات حتت علم حافظ أسد ومعرفته 
عركتــه ضــد الكاملــة ولكنــه كــان يفــضل الــسكوت عــن جتــاوزات شــقيقيه لكــسبهام يف م

مجيل عدد غـري قليـل مـن −رفعت: املعارضة املسلحة آنذاك, وانضم إىل جمموعة األخوين
املسؤولني العلويني كنائب رئيس الوزراء للشؤون االقتـصادية حممـد حيـدر الـذي أطلـق 

ً نظـرا للقيمـة الثابتـة التـي كـان يتقاضـها مـن الرشـاوى, »السيد عرشة باملائة«: عليه لقب
.  معـني ناصـيف, ورئـيس جهـاز اسـتخباراته العقيـد سـليم بركـاتوكذلك صهر رفعت

ولكن حماولـة رفعـت أسـد االنقالبيـة كانـت مرحلـة فاصـلة يف معادلـة التوازنـات داخـل 
النظــام حيــث قــام حــافظ أســد بحــل رسايــا الــدفاع وحــل مجعيــة املرتــىض, وإلغــاء مجيــع 

ام, فاهنـار حلـف رفعـت املؤسسات السياسية والعسكرية واألكاديمية التي كانـت تتبـع هلـ
وتم نفيه خـارج سـورية, ونتيجـة لـذلك فقـد عكـست اللجنـة املركزيـة التـي تـشكلت يف 

 صورة تكتل علوي جديد ضم مجيع خصوم رفعـت ١٩٨٥املؤمتر القطري الثامن يف يناير 
: أسد, وظهرت يف تلك الفرتة أسامء جديدة من النصرييني يف اجليش وأجهزة األمـن مثـل

: ًوهيمن عىل رأس النظـام حتـالف جديـد ضـم كـال مـن.  وهبجت سليامنعدنان خملوف,
, )قائد الوحدات اخلاصة(واللواء عيل حيدر ) مدير املخابرات العسكرية(العامد عيل دوبا 

رئـيس فـرع األمـن (, واللواء حممد ناصيف )مدير املخابرات اجلوية(واللواء حممد اخلويل 
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ًليدوم طويال فقد كان الدافع لتشكيله هو احلد مـن , ومل يكن هذا احللف اجلديد )الداخيل
دب اخلـالف بـني أقطـاب ) ًمؤقتـا(سلطة رفعت أسد, وعندما زال خطـر شـقيق الـرئيس 

 . السلطة من جديد
 )١٩٩٤−١٩٨٥( مرحلة باسل أسد −٢

ًكـان الــرئيس الــسابق حريــصا عــىل إبقـاء الــسلطة يف آل أســد, وعنــدما فــشلت مجيــع 
ــه البكــر باســل يف الفــرتة حمــاوالت الــصلح مــع رفعــت  ١٩٩٤−١٩٨٥, ظهــر اســم ابن

كمرشح خلالفته, فعلقت صور باسل يف أرجاء الـبالد إىل جانـب صـورة والـده, وأصـبح 
, ويف هـذه األثنـاء »أبو سـليامن«: ًحافظ أسد يكنى بأيب باسل بدال من اللقب السابق وهو

رتبـة رائـد وعهـد إليـه ًانضم باسل إىل احلرس اجلمهوري وأصـبح رئيـسا ألمـن الرئاسـة ب
بقيادة لواء مدرع, ولتقوية موقفه يف احلكـم أعلـن النظـام الـسوري محلـة ملحاربـة الفـساد 
ًبقيـادة باسـل الـذي بـدأ اسـمه يظهـر يف جلـان التحقيـق, وقـدمت حكومـة الكـسم قربانــا 
للزعامــة اجلديــدة, حيــث عزلــت احلكومــة وأحيــل أربعــة مــن وزرائهــا للمحاكمــة بــتهم 

ًشكلت حكومة جديدة برئاسة حممود الزعبي ضمت أربعة عرش وزيرا خمتـصا الفساد, ثم  ً
يف الشؤون االقتصادية بغية اخلروج بالبالد من الضائقة االقتـصادية اخلانقـة التـي وقعـت 
ــة  ــصاد وحمارب ــر االقت ــب وحتري ــع الروات ــدف إىل رف ــا هي ــا طموح ــدمت برناجم ــا, وق ًفيه ً

 .البريوقراطية والفساد
ًفرتة أصبح باسل أسد رمزا من رموز النزاهة, ومثال أعـىل للجيـل ويف غضون هذه ال ً

اجلديــد يف ســورية, حتــى أن الكثــريين مــن الــشباب الــسوري أخــذوا يتمثلــون أســلوبه 
ولكـن ). التي كانـت تعتـرب شـبهة خطـرية يف مطلـع الثامنينيـات(ومظهره وحليته القصرية 

 إثر ١٩٩٤ يناير ٢١اسل أسد يف األمور سارت عىل غري ما هو متوقع حيث أعلنت وفاة ب
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 .حادث سيارة يف طريق املطار عن عمر يناهز الثانية والثالثني
 )٢٠٠٠−١٩٩٤( مرحلة بشار أسد −٣

تسبب مرصع باسل يف إذكاء نار اخلـالف بـني أجنحـة احلكـم مـن جديـد, فلـم يكـن 
ون مـنهم أقطاب السلطة واثقني من قدرة شقيقه بشار عىل إدارة دفة البالد, ونظـر الكثـري

إىل دورهم يف محاية أمن النظام منذ أوائل السبعينيات من القرن املنرصم, وإىل أحقيتهم يف 
ًتويل منصب الرئاسة بدال من ذلك الشاب اليافع الذي مل يكن يملك من مؤهالت القيادة 

 . ما يدفعهم لإلذعان له
تلـك الفـرتة املبكـرة  تأييدها لبـشار يف تظهر بعض العنارص القيادية بدأتويف املقابل 

ينطلـق مـن «: بـأن بـشار) يف حمـارضة لـه عقـب وفـاة باسـل(حيث رصح هبجـت سـليامن 
ضامن ورمز منشودين الستمرار هنج األسد «: , وبأنه»أرضية أصلب من صخور الصوان

قـادر عـىل محـل «: كام ظهر سليامن قداح يف مناسـبة أخـرى لـيعلن بـأن بـشار. »واستقراره
اهلمـة «: وأكـد العـامد أول مـصطفى طـالس بأنـه يـرى يف عينـي بـشار, »الراية بعـد باسـل

ت تلـك الفرصـة ليـذكر بـالبطوالت التـي و, ومل يفـ»ةوالعزيمة واالقتدار عـىل محـل الرايـ
  )١(!خاضها باسل مع ولديه فراس ومناف طالس

وعىل الرغم من ذلك فإن املعارضني لتويل بـشار مل يتمكنـوا مـن إخفـاء تـذمرهم مـن 
ّوتزعم هذه املجموعـة العـامد عـيل . اخلالفة وتشككهم بإمكانات املرشح اجلديدترتيبات 

حيدر, الذي سجن عدة أشهر بعد عزله عن منصبه, ثم فرضـت عليـه اإلقامـة اجلربيـة يف 
, وتبع ذلك سلسلة من التـرسحيات شـملت مجيـع الـضباط املتنفـذين يف ١٩٩٤منزله عام 

                                 
 .٣/٣/١٩٩٤, والقدس العريب ٣/٣/١٩٩٤, ٢٢/٢/١٩٩٤احلياة ) ١(
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 )١(.ذلك اجلناح املعارض
رته عىل املؤسـسة العـسكرية قـام حـافظ أسـد بعـزل رئـيس األركـان والستعادة سيط

ًعـن طريـق تعيينـه رئيـسا لألركـان,  حكمت الـشهايب وتعزيـز مكانـة العـامد عـيل أصـالن
وأنـشأ يف الطـرف . واعتمد عليه لفرض السيطرة عىل الـضباط الطمـوحني داخـل اجلـيش

ًاملقابل جهازا مركزيا للسلطة يف القرص اجلمهوري  جهاز القرص يتضخم بـرسعة فأصبح. ً
 :كبرية وينتزع السلطات والصالحيات املوزعة بني العديد من مراكز النفوذ

 يف القرص اجلمهوري السـتقبال تقـارير »مكتب األمن«فمن الناحية األمنية تم إنشاء 
 أعـىل سـلطة »أمـن القـرص«مجيع أجهزة االستخبارات املدنية والعسكرية, وأصبح جهـاز 

 البالد, كام عني جمموعة جديدة من رؤساء األجهزة األمنية مكان الـضباط استخباراتية يف
 .املتمردين

ً مستـشارا يف عـدة مكاتـب سياسـية ٣٢ومن الناحية اإلدارية شكلت جلنة مؤلفة مـن 
وعسكرية واقتصادية وعالقات عامة داخلية وخارجية, واستلم إدارة هـذه اللجنـة بـشار 

 )٢(.أسد
                                 

العـامد عـيل حيـدر, اللـواء عـيل دوبـا, اللـواء : فة التدرج وشملت من النصريينيأخذت هذه الترسحيات ص) ١(
عيل صالح, اللواء حممد اخلويل, اللواء حممد ناصيف, وزير اإلعالم حممد سلامن, وزير النقل مفيد عبد الكـريم, 

ألركـان العـامد رئيس هيئـة ا: ومن املنتسبني للسنة. ١٩٩٨وتم إعفاء رفعت أسد من منصبه كنائب للرئيس عام 
حكمت الشهايب, رئيس الوزراء حممود الزعبي, نائب رئيس الوزراء سليم ياسني, مدير املخابرات العامة اللواء 
حممد بشري النجار, وكذلك رئيس الوزراء األسبق عبد الرؤوف الكسم الذي ترأس مكتب األمـن القـومي عـام 

 .٢٠٠٠ث عام وتم إعفاءه من عضوية القيادة القطرية حلزب البع١٩٨٧
 سـبتمرب ٧, ٢٢٦جملـة الطليعـة العربيـة, العـدد :  انظـر"واليـة العهـد"ملزيد مـن التفاصـيل حـول ترتيبـات ) ٢(

١٩٨٧. 
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التي أخذت شكلها النهائي يف املؤمتر القطري التاسع, يف (ة وعكست الرتكيبة اجلديد
صورة جديدة ومثرية لالهتامم, فبينام حافظ اجليش عىل صـورته التقليديـة, ) ٢٠٠٠يونيو 

ّوأمن مجيع الضباط املوالني لبشار أماكنهم يف اللجنة املركزية للحزب, ظهر جنـاح جديـد 
اب هـذا اجلنـاح باإلضـافة إىل اللـواء عـدنان للسلطة خارج هذا الكيان احلزيب, وأبرز أقط

اللواء آصف شوكت, واللواء هبجت سـليامن, واللـواء خالـد احلـسني, وغـريهم : خملوف
 )١(.من كبار الضباط من األقارب وأبناء العمومة واألصهار

وتزامنت هذه اإلجراءات مع محلة جديدة ضـد الفـساد تزعمهـا بـشار أسـد, وأطـيح 
 : لذي اهتم بارتكابفيها بحكومة الزعبي ا

ممارســات وســلوكيات وســوء ائــتامن تتعــارض مــع قــيم احلــزب «
ًوأخالقــه ومبادئــه, وتــشكل خرقــا للقــانون, وتــسبب أرضارا فادحــة  ً

 .»بسمعة احلزب والدولة واالقتصاد الوطني
ــه إىل القــضاء مــع اثنــني مــن وزراومتــت إحال ــت ه وعــدد مــن مــسؤويل املؤســسات ئ

غطية إعالمية مكثفة, ثم انتهت فجأة بإعالن انتحار الزعبي عن احلكومية, يف محلة نالت ت

                                 
 للمـرة الرابعـة عـىل ٢٠٠٠ لبـشار عـىل عـضوية اللجنـة املركزيـة عـام ني املـوالنيفظ كبار الضباط العلويحا) ١(

, العـامد شـفيق )ًهيئـة األركـان, بـديال عـن حكمـت الـشهايبرئـيس (العامد عـيل أصـالن : التوايل, وعىل رأسهم
رئـيس شـعبة (, اللواء عدنان بدر احلسن )قائد الفيلق الثالث(, العامد إبراهيم الصايف )قائد الفيلق الثاين(فياض 

 كام تم إحالل جمموعة من الضباط العلـويني). قائد اجليش الشعبي(, اللواء حممد إبراهيم العيل )األمن السيايس
العـامد عـيل حبيـب : مكان الضباط الذين أقصوا عن اللجنة بسبب معارضتهم خلالفة بشار أسـد, ومـن أبـرزهم

ًرئيس املخابرات العـسكرية, بـديال عـن عـيل (, اللواء حسن خليل )ًقائد القوات اخلاصة, بديال عن عيل حيدر(
, اللـواء إبـراهيم حوجيـة )حممـد بـشري النجـارًمدير إدارة املخابرات العامة, بديال عن (, اللواء عيل حوري )دوبا

 ).ًرئيس املخابرات اجلوية, بديال عن حممد اخلويل(
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 . ٢٠٠٠ مايو سنة ٢١طريق إطالق رصاصة عىل رأسه يف 
وتسارعت األحداث بعد ذلك; ففي العارش من شهر يونيو مـن العـام نفـسه أعلنـت 

 .وفاة الرئيس السوري حافظ أسد
تعيـني بـشار ) آنذاك(تورية ويف اليوم التايل أعلن عبد احلليم خدام بحكم صفته الدس

 .ًقائدا للقوات املسلحة السورية وترقيته لرتبة فريق وهي أعىل رتبة عسكرية
 يونيـو خلـف بـشار ١٧وتناغمت مؤسسات احلكم املدين مع القيادة العسكرية; ففي 

 .والده كأمني عام حلزب البعث
 يكـون ثم صوت جملس الشعب باإلمجاع عىل تعديل نص الدستور الـذي يـشرتط أن

 الرابــعي ًحيــث أصــبح متناســبا مــع ســن بــشار ذًســن رئــيس اجلمهوريــة أربعــني عامــا, ب
 .ًوالثالثني ربيعا

ويف احلادي عرش من شهر يوليو أعلن وزيـر الداخليـة الـسوري األسـبق حممـد حربـا 
ــسبة ــد بن ــشار أس ــة ب ــات الرئاس ــد يف انتخاب ــح الوحي ــوز املرش ــة, وســط ٩٧.٢٩ف  باملائ

 .عت أسد الذي طالب بحقه الرشعي من إرث سلطة الفقيداحتجاجات من عمه رف
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  مستقبلية رؤية

 

 :انقضت سبع سنوات من حكم بشار أسد, وال تزال األسئلة احلـائرة تـراوح مكاهنـا
كيف يمكن تقيـيم الـرئيس اجلديـد? هـل هـو االبـن الـويف ملبـادئ والـده? أم أنـه الـشاب 
ًاملبتدئ الذي وجد نفسه عىل رأس نظام من أكثر أنظمة احلكم تعقيدا يف الـرشق األوسـط 

إىل كـسب اخلـربة التـي مل تتـوفر لـه بـسبب مـوت والـده املفـاجئ? أم أنـه وال يزال يـسعى 
اإلصالحي الـذي يـسعى إىل تنفيـذ مـشاريع طموحـة بتـدرج وحـذر يتناسـب مـع حجـم 

 )١(التحديات املحلية واخلارجية?
وعىل الرغم من أنه ال توجد إجابة مبسطة عىل تلك األسئلة فإنـه مـن املهـم أن يـضع 

 حـافظ أسـد مل يـورث الـسلطة إىل ابنـه بـصورة مبـارشة, وإنـام عهـد القارئ يف اعتبـاره أن
ًبذلك إىل مؤسسات احلكـم التـي تولـت تنـصيب ابنـه رئيـسا للجمهوريـة مـن بعـده عـىل 
النمط الوراثي, ولفهم طبيعة األمور ال بد من إلقـاء نظـرة متمعنـة إىل القـرص اجلمهـوري 

يــث أتــيح للمــسؤولني يف القــرص الــذي يمثــل قمــة هــرم الــسلطة ومركــز اختــاذ القــرار, ح
اجلمهوري استعراض سياستهم الداخلية واخلارجية, ويمكن من خالل هـذه الـسياسات 

 .حتديد هوية النظام وتوجهاته
ــة ســنة  ــديات للحــوار تنتقــد ٢٠٠٠ففــي هناي ــسورية تأســيس منت  شــهدت املــدن ال

ان مـا شـنت احلكومة برصاحة وتدعو إىل الديمقراطية وإطـالق احلريـات العامـة, ورسعـ

                                 
وراثة ) ٢٠٠٥(فالينت ليفريـت :  حول تقييم بشار أسد, انظر وافية حول هذه األطروحات الثالث ملناقشة)١(

 .١٧٤−١٣٧. ص.ر العربية للعلوم, بريوت, صالداسورية, اختبار بشار بالنار, 
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: الصحافة الرسمية وزعامء حزب البعـث محلـة ضـد هـذه املنتـديات التـي اهتمـت بالقيـام
, وعنـدما انـضم »ختـدم االسـتعامر اجلديـد«: , وبأهنـا»بمهام أمنية لصالح جهات أجنبيـة«

بشار أسد للمنتقدين, تم إمخاد هذه احلركة عن طريـق اعتقـال أبـرز شخـصياهتا وإصـدار 
  .أحكام قاسية ضدهم

وكبديل ألطروحات منتديات احلوار عرب النظام عن رغبته يف االنفتاح بتبنـي سياسـة 
هتــدف إىل حتقيــق مزيــد مــن احلريــات الــسياسية مــن خــالل ترســيخ دور اجلبهــة الوطنيــة 

 وتـأيت هـذه الـسياسة مـن )١(التقدمية التي تم توسيعها وسمح لبعضها بإصدار الـصحف,
ًجيب أن يكون منظام وأن يبدأ من الـداخل, ألنـه إذا جـاء خالل قناعة النظام بأن االنفتاح 

 ! من خارج النظام فإنه حيمل السمة االنقالبية
, حيـث ٢٠٠٣إال أن نية االنفتاح مل تظهر خالل انتخابات جملس الـشعب يف مـارس 

كانت الفرصة متاحة لبشار كـي يثبـت رغبتـه يف حتقيـق إصـالحات تدرجييـة, فبقـي عـدد 
ً عـضوا مـن ١٦٧ حاله وكذلك نسبة األعضاء املـستقلني, حيـث فـاز أعضاء املجلس عىل

ــنهم  ــة م ــة التقدمي ــذكر, ويف ١٣٢اجلبه ــري ي ــاك أي تغي  مــن حــزب البعــث, ومل يكــن هن
 ترســخ كيــان الــسلطة الــشمولية عــن طريــق زيــادة عــدد املقاعــد ٢٠٠٧انتخابــات ســنة 

 فتــور شــعبي املخصــصة حلــزب البعــث عــىل حــساب اجلبهــة الوطنيــة واملــستقلني, وســط

                                 
حــزب البعــث العــريب االشــرتاكي, جنــاح احلــزب الــشيوعي :  أحــزاب اجلبهــة التقدميــة بعــد توســيعها هــي)١(

الــسوري برئاســة وصــال بكــداش, جنــاح احلــزب الــشيوعي الــسوري برئاســة يوســف فيــصل, حــزب االحتــاد 
 إسامعيل, احلزب االشرتاكي برئاسة أمحد األمحد, احلزب االشرتاكي, احلزب الوحدوي االشرتاكي برئاسة فايز

الوحدوي االشرتاكي الديمقراطي املنشق عن الوحدويني االشـرتاكيني برئاسـة فـضل اهللا نـارص الـدين, حـزب 
 .الوحدة العربية الديمقراطي برئاسة غسان أمحد عثامن, وحزب العهد الوطني
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واضح خالل محلة االنتخابات, كام أعيدت مـرسحية االنتخابـات الرئاسـية التـي عملـت 
 واالســتخبارات عــىل إظهارهــا وســط ابتهــاج شــعبي كبــري بفــوز »الربوباجانــدا«أجهــزة 

 .ًاملرشح األوحد للرئاسة وبنسبة ال ختتلف كثريا عن سابقتها
 تبنــي سياســة حتريــر االقتــصاد ويف مقابــل حالــة اجلمــود الــسيايس راهــن بــشار عــىل

ًكخطوة أوىل لإلصالح وعهد إىل حكومة مريو القيام هبذه املهمة, كام أنه عني عـددا كبـريا  ً
ــة عــدة  ــصاد, واختــذت احلكوم ــر االقت ــصاديني للمــسامهة يف حتري ــشارين االقت مــن املست

 إنشاء مصارف خاصة وتأسيس سـوق لألسـهم واألوراق املاليـة, ضـمن :إجراءات منها
سلــسلة قــرارات هتــدف إىل جــذب رؤوس األمــوال اخلارجيــة وإبــرام اتفــاق رشاكــة مــع 
السوق األوروبية, واالنضامم إىل منطقة التجارة احلـرة العربيـة, وغريهـا مـن اإلجـراءات 
التي ال تكرس االجتاه نحو السوق احلرة فحسب وإنام متثـل إدراك النظـام رضورة توسـيع 

 .قاعدته االقتصادية
, وبعد ثالث سنوات مـن اسـتالم مـريو مهـام منـصبه, ٢٠٠٣هر سبتمرب ولكن يف ش

, وشكلت حكومة جديدة من »الفشل الذريع«: عزلت حكومته بعد وصفها بأهنا حكومة
ًثالثني وزيرا برئاسة حممد ناجي العطري, ولكنها مل تعكـس أي تغيـري يـذكر, حيـث بقـي 

كـان سـبعة عـرش مـنهم أعـضاء يف نصف وزراء احلكومة السابقة يف التـشكيلة اجلديـدة, و
وبقيت مؤسسات احلكـم املـدين . حزب البعث, وسبعة آخرون أعضاء يف اجلبهة التقدمية

عىل حاهلا دون تقديم بدائل لواجهة اجلبهة التقدمية وقيادة احلزب الواحد ونفـوذ اللجنـة 
 .املركزية والقيادة القطرية التي هييمن عليها العسكريون

 حتدثت املصادر عن إحالة جمموعة من قـادة األجهـزة األمنيـة ٢٠٠٢ويف شهر فرباير 
ــريات واســعة يف املخــابرات, ولكــن  إىل التقاعــد ضــمن سياســة هتــدف إىل إحــداث تغي
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التعيينات البديلة كانت خميبة لآلمال حيث مل يكن فيها أي تغيري يذكر; فقـد أحيـل رئـيس 
ليحل حملـه صـهر الـرئيس اللـواء االستخبارات العسكرية اللواء حسن خليل إىل التقاعد 

آصف شوكت, وأحيل اللواء عيل حوري إىل التقاعد ليحل حمله اللواء العلوي عيل محـود 
يف رئاسة األمن العام, وأحيل رئيس املخابرات اجلوية اللواء إبراهيم حوجيـة إىل التقاعـد, 

مـد ًولكنه عني مستشارا للرئيس للـشؤون األمنيـة وخـصص لـه مكتـب جمـاور ملكتـب حم
ًناصيف الذي كان من أبرز مسؤويل جهـاز األمـن العـام ثـم عـني مستـشارا للـرئيس بعـد 

  )١(.تقاعده
ــو  ــصفيات واســعة النطــاق داخــل القــوات ٢٠٠٤ويف شــهر يوني  أجريــت حركــة ت
 باملائة من ضباط القيادة يف دمشق, وباألخص قيادة سالح اجلو ٤٠املسلحة طالت حوايل 

تم استبداهلم بجيل جديد, باسـتثناء القائـد األعـىل ورئـيس التي رسح ضباطها بالكامل و
وكـان اهلـدف األسـايس مـن عمليـة التطهـري هـو تـوفري . جهاز استخبارات القوى اجلوية

النفقات يف اجليش, والتي يذهب أغلبها عىل شكل رواتب للضباط, ولكن اهلـدف الثـاين 
ار عىل اجلـيش, فقـد متـت هـذه الذي ال يقل أمهية عن سابقه كان يتمثل يف تقوية قبضة بش

 ٢٠٠٢التصفيات بناء عـىل توجيهـات العـامد عـيل أصـالن الـذي أحيـل إىل التقاعـد سـنة 
ًولكنه عني عىل الفور مستشارا لبشار أسد للـشؤون العـسكرية, وكـان أبـرز املتغـريات يف 

ًيـسا ًقيادة اجليش تعيني العامد حسن تركامين وزيـرا للـدفاع, وتعيـني العـامد عـيل حبيـب رئ

                                 
(1) Gary Gambill, (2002) 'The Military Intelligence shakeup in Syria', Middle 

East Intelligence Bulletin, vol. 4, no.2, February 2002. 



  

+ +
+ +

+ +

   رؤية مستقبليـة 

٥٣١ 

  )١(.لألركان
ومــن خــالل هــذه التــنقالت والتعيينــات يمكــن رســم صــورة واضــحة للمجموعــة 

صـهره اللـواء آصـف شـوكت, : العسكرية واألمنية حول الرئيس اجلديد, والتي تتـضمن
الذي أصبح يتمتع بنفوذ كبري يف املؤسسة األمنية والعسكرية عىل حد سـواء, ومستـشاريه 

براهيم حوجية وحممد ناصيف, ومستـشاره للـشؤون العـسكرية للشؤون األمنية اللوائني إ
العامد عيل أصالن, ورئيس األركان العامد عيل حبيب من عشرية املتاورة, وكذلك وزيري 
ًالداخلية بالتتابع اللوائني عيل محـود وغـازي كنعـان, وهـؤالء مجيعـا يرتبطـون ببـشار مـن 

هتم أضـيق مـن دائـرة الـرئيس الـسابق حيث القرابة أو املـصاهرة أو العـشرية, بـل إن دائـر
ًاتـضح فـيام ال يـدع جمـاال ائر العلويـة احلليفـة بيـنام شالذي كان يعمد إىل االستفادة من الع

 فقـد )٢(.بصورة رئيسة عـىل صـلة القرابـة املبـارشة أكثـر مـن والـدهللشك بأن بشار يعتمد 
إىل رتبـة عميـد, أمـا أسند بشار إىل شقيقه مـاهر قيـادة لـواء يف احلـرس اجلمهـوري ورقـاه 

فقد اتـسع نفوذهـا بـصورة ملفتـة لالنتبـاه, حيـث ظهـر ) والدة بشار(عائلة أنيسة خملوف 
اسم خال بشار حممد خملوف, وكذلك رامي وإهياب خملوف التي تقدر ثروة أرسهتم بأكثر 

 مليــارات دوالر, ويتهمــون باســتغالل روابطهــم الــسياسية لتحقيــق املكاســب ةمــن ثالثــ
 احلـرة املعفـاة مـن ة, ومن ذلك هيمنتهم عىل املرصف العقـاري, وعـىل التجـاراالقتصادية

                                 
(1) DEBKA file (2004), 'Assad Purges Armed Forces, Keeps Anti-US Terror 

Front', Exclusive Report and DEBKA-Net-Weekly, no. 161, June 22, 2004. 
من املسؤولني فقد تم الـتخلص مـنهم بطريقـة ال تتناسـب مـع سـنني اخلدمـة الطويلـة ومـا  أما النمط اآلخر )٢(

عبـد احللـيم خـدام, حكمـت الـشهايب, حممـود الزعبـي, عبـد : قدموه للنظام, ومنهم عىل سبيل املثال ال احلـرص
 . الرؤوف الكسم, وحممد بشري النجار
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 )١(.الرضائب يف املطارات, وكذلك عىل قطاع االتصاالت
وال بد من التأكيد عىل أن بشار أسد ال يـستطيع إحـداث تغيـري جـذري يف بينـة نظـام 

سد عن رفـع احلكم, الذي أرسيت قواعده خالل أكثر من أربعة عقود, فقد عجز حافظ أ
, وال يتوقـع مـن بـشار حتقيـق أي ١٩٦٣حالة الطوارئ التي فرضت عىل سورية منذ عام 

انفراج يذكر يف ظل الظـروف اإلقليميـة واملحليـة الراهنـة, حيـث يتغلغـل عنـارص حـزب 
 أجهــزة األمــن, بيــنام حتــافظ الفــرق  عــىل يمنهيــ و)٢(البعــث يف مجيــع مؤســسات الدولــة,

ًام, ويشكل احلكم الشمويل عبئا كبريا عىل الدولة; فأعضاء حزب الطائفية عىل توازن النظ ً
 مليون عضو, ويقدر تعداد جنود اجليش النظامي وفرق محاية ١,٩البعث يتجاوز عددهم 

النظام وأجهزة األمن بحـوايل املليـون, وهـي فئـات غـري منتجـة بـاملفهوم االقتـصادي بـل 
رغم من سوء أثرها عىل االقتـصاد واألمـن تعتمد عىل قطاع إنتاجي حمدود للغاية, وعىل ال

الداخيل فإن هذه األجهزة متثل أركان احلكم الذي أسسه حافظ أسد خالل ثالثـة عقـود, 
وكــان االقتــصاد الــسوري خــالل تلــك الفــرتة يعتمــد بــصورة أساســية عــىل املــساعدات 

ل بـأن اخلارجية والديون, وقد أشار إىل هذه احلقيقة أحد مستشاري بشار أسـد عنـدما قـا
                                 

 .١٦٩−١٦٨ص ., مصدر سابق, ص)٢٠٠٥( فالينت ليفريت )١(
ً عضوا عامال, ويوجـد يف ٤٠٦٠٤٧ً عضوا, منهم ١٩٠٤٥٨٠: ٢٠٠٠ بلغ عدد أعضاء حزب البعث سنة )٢( ً

ً عـضوا, ٢٥٠٦٦ حلقة حزبية بلغ عدد أعضائها ١٦٥٦ شعبة, و٢١٢ً فرعا حلزب البعث و٢٧اجليش السوري 
 من أصل القضاة ٩٩٨: وتشري املعطيات إىل تغلغل احلزب يف قطاعات أخرى غري املؤسسة العسكرية, حيث إن

 ٥٦ هم حزبيون, ويبلغ عدد احلزبيني من حمارضي جامعة دمـشق ١٣٠٧العاملني يف سورية الذين يبلغ عددهم 
 باملائة من حمارضي ٨١ باملائة من حمارضي جامعة ترشين, و٧٩ باملائة من حمارضي جامعة حلب, و٥٤باملائة, و

بشار : باسم األب) ٢٠٠٥(إيال زيرس : انظر. ة مطلقةجامعة البعث, وهييمن احلزب عىل وسائل اإلعالم بصور
 .١٢٤., مكتبة مدبويل, القاهرة, صاألسد, السنوات األوىل يف احلكم
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ًسورية ال متلك اقتصادا وطنيا باملعنى الطبيعي للمـصطلح, فاالقتـصاد الـسوري اقتـصاد  ً
دخيل كالسيكي عاش عىل اإلعانات املالية من دول اخللـيج واملـساعدات العـسكرية مـن 

  )١(.تي الذي اندثرييڤاالحتاد السو
خفيف مـن وطـأة وال بد من التمييز بني اإلجراءات الشكلية التي تتخذها السلطة للت

النظام الشمويل, وبني سعي أقطاب القرص اجلمهوري إىل عدم إحـداث تغيـري جـذري يف 
ــشكيلة  ــة حــزب البعــث أو ت ــة النظــام, حيــث إن اســتحداث أي تغيــري أســايس يف بني بني

سيؤثر عـىل اسـتقرار  ق الطائفية أو املؤسسات األمنيةاحلكومة وجملس الشعب, أو يف الفر
, وبشار أسد هـو جـزء مـن هـذه املعادلـة, فقـد تـم تعيينـه يف منـصب نظام احلكم وتوازنه

رئاسة اجلمهورية للمحافظة عىل هذا الكيان ال لتغيريه أو إصالح بنيتـه, وإال لكـان هنـاك 
مرشـحون أفــضل منـه وأقــدر عـىل القيــام هبـذه املهمــة الـصعبة, فهــو يمثـل االســتمرار ال 

 .التغيري

                                 
 .١٥٥ص ., مصدر سابق, ص)٢٠٠٥( فالينت ليفريت )١(
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  ةـخامت
  

ذب السيايس حاولت الـصفحات املاضـية ربـط املـشاكل التـي ًبعيدا عن أجواء التجا
تواجهها سورية اليوم مع جذورها التارخيية التـي ارتبطـت بظهـور الكيـان اجلمهـوري يف 
فرتة االنتداب الفرنيس, فقد أدت ظروف التجاذب االستعامري إىل تأسيس كيان ضعيف 

حدويـة التـي بـاءت مجيعهـا البنية يبحث عن فرص االستقرار من خالل تبني املشاريع الو
ًبالفشل وورثت سورية بديال عن ذلك عالقات متوترة مع جرياهنا يف أغلـب الفـرتة التـي 
ًأعقبت االسـتقالل, بـل إن املـشكلة اجلغرافيـة قـد ازدادت تعقيـدا مـع سـقوط اجلـوالن, 

ًسـكندورنة نكبـة جديـدة ال تـزال ترسـم نـدبا يف حيث أضيفت إىل مشكلة سـلخ لـواء اإل
ًطة السياسية وتشكل جرحا وطنيا يف أعامق كل مواطن سورياخلار ً. 

وال تزال اجلمهورية العربية السورية تعـاين مـن مـشكلة تـوتر العالقـات مـع جرياهنـا 
, حيث جلب القرن الواحد والعـرشون معطيـات إقليميـة جديـدة; عـىل رأسـها )العرب(

بنـان, وفـرض عزلـة إشكالية االحتالل األمريكـي للعـراق, واالنـسحاب الـسوري مـن ل
إقليمية عىل سورية بسبب سياسـاهتا اخلارجيـة املثـرية للجـدل واملتمثلـة يف دعـم املـرشوع 
اإليراين داخل البالد العربية من خـالل تـسليح وتنظـيم ميليـشيات طائفيـة تـدين بـالوالء 

 . لطهران
هبـا وال بد من االعرتاف بأن بشار أسد وفريقـه ال يملكـون املهـارة التـي كـان يتمتـع 

الــرئيس الــسابق يف اجلمــع بــني املتناقــضات وتنــاول امللفــات الدوليــة واإلقليميــة بحنكــة 
 . ومراس, مما أدى إىل تراجع الدور اإلقليمي لسورية وتعميق عزلتها يف املنطقة

ًوتزداد الضغوط يوما بعد يـوم عـىل القيـادة الـسورية لتبنـي سياسـة خارجيـة جديـدة 
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 العرب, وإهناء حالة التوتر والفـوىض التـي سـادت يف بـالد تقوم عىل التكامل مع اجلريان
زة األمنيـة هـالشام جراء تسليح فئات طائفية يف املنطقة, وتسخري اجلـيش الـسوري واألج

 .لفرض دور إقليمي مل يعد من املمكن االستمرار فيه
لقد خاضت أوروبا يف القرن العـرشين أكـرب معـارك التـاريخ يف نزاعـات حدوديـة مل 

 مـــن حـــسمها, وانتهـــت بعـــد ذلـــك إىل رضورة حتقيـــق التكامـــل االقتـــصادي تـــتمكن
االحتـاد, والـسوق املـشرتكة, : واالجتامعي والثقايف بني أبناء القارة األوروبيـة مـن خـالل

ــوارق  ــي ألغــت الف ــن اإلجــراءات الت ــا م ــة, وغريه ــد العمل ــان األورويب, وتوحي والربمل
لــشام حتتــاج إىل تبنــي مــشاريع تكامــل احلدوديــة بــني هــذه الــدول, وال شــك بــأن بــالد ا

ًاقتصادي واجتامعي وثقايف يمهد للوحدة املنشودة بدال من التدخل العسكري والتغلغـل 
األمني واحلمالت اإلعالميـة املوجهـة وغريهـا مـن اإلجـراءات العدوانيـة التـي ال حتقـق 

 .األمن وال تنشد االستقرار
أما عىل الصعيد اإليديولوجي فقد واجهت مجيع القوى السياسية الفاعلـة يف سـورية 
خالل مرحلة االنتداب مشكلة تقديم بديل ناضج يقوم عليه النظام اجلمهـوري, وانتـرص 
يف النهايــة املــرشوع الفرنــيس الــذي قــام بتقــسيم ســورية خاصــة, وبــالد الــشام عامــة إىل 

نوات األخرية مـن االنتـداب, وجترعـت سـورية بعـد كانتونات طائفية استمرت حتى الس
استقالهلا مرارة هذا الرشخ االجتامعـي, فحاولـت القـوى الوطنيـة رأب الـصدع وحتقيـق 
املصاحلة بني أبناء املجتمع عىل أساس املواطنة دون طائل, وعندما فشلت مجيع األحـزاب 

 مكن من تقديم أطروحـاتيف ممارسة العمل السيايس بنضج, ومل تت) التقليدية والتقدمية(
 جاء حزب البعث عىل ظهور دبابات اللجنة العـسكرية ,ثقافية مقنعة لتحقيق كيان مستقر

ووقع يف دوامة رصاعـات داخليـة أفقدتـه قياداتـه ونظرياتـه وكـوادره, وبقيـت شـعارات 
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الوحدة واحلرية واالشرتاكية, التي ابتعد عنهـا النظـام الـسوري أكثـر فـأكثر خـالل حكـم 
أسـد; فتعطلـت احليـاة الـسياسية, ومنعـت احلريـات العامـة, وترسـخت القطريـة, حافظ 

 .ونشأت نخبة متمولة من السلطة اجلديدة التي قامت عىل أنقاض الفكر االشرتاكي
ــبالد أصــالتها  ــد إىل ال ــديولوجي يعي ــديل إي ــشة إىل ب ــوم متعط ــورية الي ــزال س وال ت

 الـــسنني, خاصـــة وأن األداء وجـــذورها العربيـــة اإلســـالمية التـــي امتـــدت عـــرب مئـــات
ًاإليديولوجي حلزب البعث يشهد انحسارا حمليا وإقليميا كنتيجة طبيعية لغياب احلريـات  ً ً

 .وهيمنة أجهزة األمن
ولكن العامل الذي يشكل خطورة أكرب عىل مستقبل الكيان اجلمهـوري هـو اجلانـب 

لغـانم ببعـث االجتامعي; حيث قامت نظريات ميشيل عفلق وزكي األرسوزي ووهيـب ا
 يف املجتمع السوري, والتي كان ال بد »الربجوازية«األحقاد الطائفية الدفينة ضد األغلبية 

انقالبية, ثورية, اشرتاكية, أدت إىل إيقاظ الفتنة : بأساليب) حسب نظرياهتم(من تغيريها 
وتشكيل جمموعات طائفية تسعى إىل االنتقام من املجتمع الذي هضم حقوقهـا, وانقـض 

 أو يف سـجون نظـام ى فقىض قادة البعـث نحـبهم يف املنفـارد عىل من أخرجه من قمقمهامل
 . البعث

إن احلل الوحيد للمجتمعات التعددية هو حتقيق التوازن, فال هتضم األغلبية حقـوق 
األقليات, وال تقوم األقليات بالتسلط عىل املجتمع من خالل احتكارها ألجهزة الـسلطة 

 . وفرق اجليش
ت تاريخ سورية احلديث منذ االنتداب الفرنيس وحتى هناية األلفية الثانية بأن لقد أثب

النظام الـشمويل هـو رشيـان حيـاة الكيانـات الطائفيـة, وإذا مل تكـن الـشعوب قـادرة عـىل 
التوصل إىل حل تدرجيي للتعامل مـع املـشكالت املستعـصية التـي رافقـت ظهـور الكيـان 
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خمــاوف اســتحواذ املــشهد العراقــي عــىل الــساحة اجلمهــوري خــالل فــرتة االنتــداب فــإن 
 .السورية تتضاعف, وهو أمر ال يرغب به أحد

وما أشبه املنطقة العربية يف مطلـع القـرن الواحـد والعـرشين مـع أوضـاعها يف مطلـع 
القرن العرشين, حيث تبسط جمموعة من امليليشيات الطائفيـة املمتـدة مـن العـراق وحتـى 

طة مركزيــة, وتطالــب هــذه الطوائــف بــاحرتام خــصوصيتها ًلبنــان نفــوذا يتجــاوز أي ســل
وكياناهتــا العــسكرية وتطبيــق احلكــم الفيــدرايل أو املحاصــصة الطائفيــة, يف ظــل احــتالل 

 .أمريكي ومرجعية فارسية
أمــا املــشكلة األساســية التــي كانــت حمــور هــذا البحــث فهــي العالقــة بــني املؤســسة 

 أكثر من نصف إيراداهتا منذ االستقالل عـىل العسكرية واحلكم املدين, فقد أنفقت سورية
ًاجليش, ولكن املردود مل يكـن متناسـبا مـع حجـم اإلنفـاق, فقـد أخـذت اجلبهـة اجلنوبيـة 

, حتــى فقــدت ١٩٤٨الــرشقية للكيــان اجلمهــوري تــتقلص بــصورة تدرجييــة منــذ حــرب 
مبنـى اجلوالن بالكامل, بينام انشغلت فـرق اجلـيش يف دمـشق بـاحتالل رئاسـة األركـان و

 أخــذت ١٩٧٠وعنــدما توقفــت االنقالبــات ســنة ). ١(اإلذاعــة, وصــياغة البيــان رقــم 
القوات املسلحة تتحول إىل مؤسسة قمع حمـيل, حيـث رشعـت الفـرق العـسكرية يف شـن 
حرب داخلية واسعة النطاق لتمشيط املدن السورية مـن مجيـع أنـواع املعارضـة, ومل تكـن 

ومنــصات الــصواريخ قــادرة عــىل التمييــز بــني املؤيــد قــذائف الــدبابات واملدفعيــة الثقيلــة 
واملعــارض فحــصدت اآللــة العــسكرية أرواح عــرشات اآلالف مــن املــواطنني يف مطلــع 
ثامنينيات القرن العـرشين, وغـصت الـسجون بـآالف املعتقلـني, وال تـزال احلاجـة ملحـة 

أب الـصدع إلجراء حتقيقات مستقلة تتبعهـا مـشاريع مـصاحلة وطنيـة السـتعادة الثقـة ور
ومعاجلـة الـرشخ االجتامعـي اخلطـري الـذي تـسببت بـه فـرق محايـة النظـام يف تلـك الفـرتة 
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 . العصيبة
ويمكن القول بأن القوات املسلحة السورية قد مرت خالل القـرن العـرشين بـثالث 

 :مراحل رئيسة
متيزت بتبني الفرنـسيني لـسياسة التجنيـد الطـائفي ): ١٩٤٥−١٩٢٠ (املرحلة األوىل

 .ثامر مشاعر الكراهية لدى الطوائف, لرضب احلركة الوطنيةواست
التــي عانــت فيهــا القــوات املــسلحة الــسورية مــن ): ١٩٦٣−١٩٤٥ (املرحلــة الثانيــة

االنقسام بسبب تغلغل االنتامءات احلزبية والتكتالت التي تغلبت عىل املشاعر الوطنية ممـا 
 .نأدى إىل سلسلة انقالبات عسكرية, وحركات مترد وعصيا

ًوفيهــا تــم ترســيخ حــزب البعــث قائــدا للدولــة ): ٢٠٠٠−١٩٦٣ (املرحلــة الثالثــة
واملجتمع, ودجمت قيادة اجليش مع زعامة احلزب هبدف إنـشاء جـيش عقائـدي, وتـزامن 

وانتهت األحداث بتشكيل نظـام شـمويل . ذلك مع سلسلة تصفيات إيديولوجية وطائفية
دنيـة للحكـم, وجـيش يـشاطر مؤسـسات يعتمد عىل حزب واحد يسيطر عىل الواجهـة امل

احلكم املدين يف قيادته احلزبية وسلطته التنفيذية, وحيقق يف الوقت نفسه توازن النظام عـىل 
 .عشائرية−أسس طائفية

ولتحقيق االستقرار واألمن الداخيل فإنه ال بد من مرحلة رابعة هتـدف للوصـول إىل 
سات احلكم املدين والقـوات املـسلحة عـىل نمط من التوازن يف متثيل أبناء املجتمع يف مؤس

حد سـواء, وإهنـاء دور أجهـزة األمـن واالسـتخبارات يف احليـاة العامـة, مـع العمـل عـىل 
فـاجليوش . العشائري لضباط اجلـيش−تفكيك الفرق الطائفية والتخيل عن االنتامء البعثي

 احلزب, وإنام تقـوم عـىل املتحرضة يف العامل اليوم ال تقوم عىل أساس االنتامء إىل الطائفة أو
حتقيـق االنــتامء للــوطن, وقــد دفعــت ســورية تكلفـة باهظــة لتمويــل اجلــيش وجتهيــزه مــن 
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 .ثرواهتا, وال يصح أن حتتكر قيادته فئة معزولة تتحكم به وفق أهوائها
ويقع الكثريون يف خطأ اخللط بني االستقرار املنشود, وحالة اجلمود التي تعـاين منهـا 

ىل الــرغم مــن توقــف االنقالبــات العــسكرية وطــول أمــد احلكومــات ســورية اليــوم, فعــ
, إال أنـه مـن غـري املمكـن تـصور حالـة ١٩٧٠السورية باملقارنة مـع الفـرتة الـسابقة لعـام 

, وترسـيخ ١٩٦٣استقرار تقوم عىل قانون الطوارئ املفـروض عـىل سـورية منـذ انقـالب 
ف غـري الرسـمية, وتعطيـل حكم احلزب الواحد, ومرشح الرئاسة الواحد, ومنع الـصح

احلريات العامة, وتسلط أجهزة األمن عىل السلطة التنفيذيـة, وانتـشار الفـرق الطائفيـة يف 
العاصمة ويف حميطها, واستمرار االعتقاالت التعسفية وإصدار أحكام قاسية عىل أي فكر 

 . سيايس خمالف
واطنني مـن تـدهور هذه هي حالة اجلمود التي تكون يف العادة متوازية مـع معانـاة املـ

األوضاع االقتـصادية وانتـشار البطالـة واستـرشاء الفـساد, ألن احلكـم الـشمويل منـاقض 
 .للشفافية, والشفافية رشط أسايس ملنع التعدي عىل املال العام

أما االستقرار فإنه يقوم عىل التوازن, والتوازن يقوم عىل وعي فئات املجتمع بدورها 
من ثم تكالب جهود هذه الفئات لتحقيق املصلحة العامـة, الوطني وبحجمها احلقيقي, و

 .دون تسلط األغلبية أو مترد األقلية
وال يتأتى ذلك الوعي إال من خالل حرية البحث العلمي, الذي جترمه أنظمة احلكم 
الشمويل, حيث تقـوم هـذه األنظمـة إىل تبنـي إيديولوجيـة معينـة ثـم تقـوم بمنـع أي رأي 

ــا, ــالف هل ــد )١(خم ــة  فتعم ــتى املجــاالت االجتامعي ــر الدراســات والبحــوث يف ش إىل حظ
                                 

 متثل هذا التوجه الشمويل يف موقف السلطة من أطروحات املنتديات الثقافية يف سورية, وذلـك مـن خـالل )١(
وم الذي شنه بشار أسد عىل املثقفني السوريني, واهتام وزير الدفاع الـسابق العـامد مـصطفى طـالس ووزيـر اهلج
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ــ ــارة الفــتن:صادية والــسياسية بحجــج واهيــة منهــاواالقت .  إضــعاف احلــس القــومي وإث
واحلقيقــة هــي أن اجلهــل, واالنغــالق, وانعــدام الدراســات اجلــادة واملــسؤولة, وغيــاب 

س القومي, بـل وتفجـري احلريات العامة, هي املسببات الفعلية إلثارة الفتن وإضعاف احل
حروب أهلية عانت منها دول جماورة, وكان من املمكـن تفادهيـا عـن طريـق نـرش الـوعي 
بحقوق األقليات وطبيعة حجمها, وحقيقة دورها, وال بـد مـن فـتح جمـال احلـوار البعيـد 
عــن املجــامالت, والبعيــد كــذلك عــن تغــايض اإلشــكاليات احلقيقيــة التــي هتــدد الــسلم 

ــة تــسعي لفهــم الواقــع االجتامعــي يف ســ ورية, وذلــك مــن خــالل تبنــي دراســات علمي
واسترشاف املستقبل, وإذا كانت أجهزة احلكم الـشمويل عـاجزة عـن القبـول هبـذا املبـدأ, 
فإن املسؤولية تقع عىل عاتق اجلهات العلمية املستقلة أن تطرح األسئلة املصريية وتناقشها 

ري يف أعنـاق املثقفـني والبـاحثني املعنيـني يف مناخ حر, وهذا هو أقل حق للمواطن الـسو
بتحقيق مستقبل أفضل ومشاركة إقليمية تقوم عىل الرشاكة والتوازن, ال عـىل االضـطهاد 

 .واإللغاء
 

                                                                                     
اإلعالم األسبق عدنان عمران, لشخصيات إصالحية سورية بالعاملة وتلقي األموال من جهـات خارجيـة, بـل 

اخالت ريـاض سـيف إال أن إن رئيس جملس الشعب عبد القادر قدورة مل جيد عبارة أبلـغ للـرد عـىل إحـدى مـد
ووراءنا عرشة ماليـني وكـل مـن حيـاول الـضغط عـىل قرارنـا ) يقصد بعثي( مليون شخص ١.٢٥نحن ": يقول

 .٢٠٠١ فرباير ٢: انظر صحيفة القدس العريب! "السيايس يكون له قطع األرقاب
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