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ملخص البحث

لــم يكــن االنفصــال هزيمــة أنظمــة وجيــوش، بــل كان هزيمــة أيديولوجيــا قوميــة تقدميــة، احتضنهــا 
ــن  ــف يمك ــرة، فكي ــقطته المدم ــدي س ــل التراجي ــقط البط ــد س ــن، لق ــم باليقي ــوريٌّ مفع ــداٌن س وج
ــاد  ــة، وس ــكون بالفجيع ــرارة ومس ــن بالم ــاد مبط ــوري ح ــزاج س ــأ م ــك، نش ــب ذل ــي عق ــوض؟ ف النه
اإلحســاس باإلحبــاط والعقــم وعــدم الجــدوى. لكــن اليــأس البصيــر خيــٌر مــن األمــل األعمــى، إن هــذا 
ــدة،  ــد الوح ــا بع ــة م ــي لمرحل ــن التاريخ ــس، كان الحاض ــئ بالكوابي ــع الممتل ــي الفاج ــع السياس الواق
وعلــى نحــٍو مــا حــار النــاس واضطربــوا بيــن يقيــن قديــم تقــّوض وأحــالم تتزيــا بــزي األوهــام، وازدادت 
األمــور تعقيــًدا وســوًءا عندمــا حــاول البعــض تحويلنــا إلــى هوامــش تاريخيــة نــدور فــي فلــك غيرنــا. 
وال أزعــم أن كل المشــاريع الوحدويــة العربيــة ســتكون علــى هــذه الشــاكلة، فهــذا زعــٌم يأبــاه اإلنصــاف 
والواقــع، ولكننــي أظــن أن كثيــًرا مــن العبــث قــد دخــل مســار هــذه الوحــدة حتــى انحرفــت عــن ســبيلها 
انحراًفــا شــديًدا، فــكأن هــذه الوحــدة الســورية المصريــة ديــٌن إمــا أن تعتنقــه وتدخــل فيــه دفعــة واحــدًة، 

وإّمــا أن تنكــره وتخــرج منــه دفعــًة واحــدًة!
ــة  ــن أزم ــي م ــن نعان ــا، نح ــا جميًع ــوه حياتن ــف وج ــتحكمة تل ــاملة مس ــة ش ــي أزم ــن ف ــًرا، نح وأخي
انتمــاء، حتــى المتحمســون لالنتمــاء العربــي يتحدثــون عنــه جمجمــة، فكأنهــم يتحدثــون عــن شــيء مــن 

مخلفــات الماضــي البعيــد الــذي تجــاوزه الزمــن! 
ــا إن الشــعوب التــي لــم تســتطع  فهــل حّقــا تصــدق فكــرة الفــوات التاريخــي علــى العــرب؟ هــل حقًّ
بنــاء قومياتهــا فــي الماضــي لــن تســتطيع بناءهــا اآلن؟ إننــا ال ننكــر القوميــة العربيــة، لكننــا نؤمــن بهــا 

ــا مــن انتمائنــا الســوري ال مــن التنــازل عــن هــذا االنتمــاء. انطالًق
مــا الحــل إذن؟ الحــل أن نطالــب باســتراتيجيا ثقافيــة قوميــة أكثــر التصاًقــا بواقعنــا، فنحــن اليــوم نفتقــد 
نقطــة االرتــكاز، أي نفتقــد تحديــد االنتمــاء الــذي تســتند إليــه األمــة وتســتضيء بــه، ومــا انهيــار الهويــة 
إال إيــذاٌن بانهيــار األمــة؛ لذلــك نحــن فــي أمــس الحاجــة إلــى مــا يمكــن أن يســمى بـــ )الهويــة الواقيــة) 

علــى حــد تعبيــر العقــاد. 

كلمات مفتاحية: االنفصال . عبد الناصر . القومية العربية . الوحدة السورية المصرية . عبد الكريم النحالوي
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أوال

ال أحــد ينكــر اليــوم أن الســوريين يقاتلــون قتــااًل تراجعًيــا، فهــم مستســلمون يســلمون حصونهــم التاريخيــة 
ــا بعــد آخــر، وال أحــد ينكــر أنَّ الثقافــة هــي آخــر القــالع الحصينــة التــي توشــك أن تقــع ســبّيًة بأيــدي  حصنً
الغــزاة، فمــا العمــل؟ إن موقعنــا التاريخــي يؤهلنــا بــكل موضوعيــة ألن نتســم بالنديــة الحضاريــة، ولكــن مــا 
هــو كائــن يطبعنــا علــى العكــس مــن ذلــك بطابــع التبعيــة والغثائيــة. فكيــف نعلــل هــذه الهــوة الســحيقة بيــن 
مــا هــو كائــن ومــا يجــب أن يكــون؟ هــذه التبعيــة والغثائيــة تبــدأ بخــواء األمــة بعــد إفراغهــا مــن مكوناتهــا 
ــة، وهــذا ينطبــق علــى واقــع  ــم الشــخصية الثقافي ــراز معال ــة، وإب ــات الــذات، ووجــود الهوي الصحيحــة كإثب
ــة  ــكل ندي ــا ل ــذًرا بفقدانه ــك من ــاس، وكان ذل ــى الن ــت عل ــها، فهان ــى نفس ــت عل ــي هان ــورية الت ــا الس أمتن
ــا  ــراز هويته ــا وإب ــذات، وإثباته ــذه ال ــاف ه ــا باكتش ــن مؤرًق ــن المثقفي ــر م ــاب كثي ــد كان خط ــة، ولق حضاري

ــا مــن الزمــان. وثقافتهــا، فكأننــا اليــوم نســتدير مــن جديــد إلــى الــوراء قرًن
إًذا، مــا العمــل؟ هــل يجــدي أن نســتمر فــي تســّول اعتــراف اآلخــر بنــا؟ هــل مــن الحصافــة أن نكــون غيرنــا 
ليرضــى اآلخــرون عنّــا؟ بالطبــع علينــا أال نتصــرف ونفكــر كأننــا وحدنــا فــي هــذا العالــم، نحــن فــي حاجــة 
إلــى اآلخريــن، واآلخــرون فــي حاجــة إلينــا، وإذا هددنــا اآلخــرون، فلنكــن قادريــن علــى تهديدهــم، نريــد أن 
ــا، ولكــن  ننتمــي إلــى هــذا العصــر بــال ذوبــان أو اســتالب كمــا يليــق بأمــة عريقــة أن تفعــل. هــذا مــا نريــده حقًّ

كيــف ينبغــي أن نتعامــل مــع الواقــع المــأزوم الــذي ال يحتمــل االنتظــار!؟
ــا عــن مصيرهــا،  ــًة تماًم ــة بريئ ــادر أن تكــون الضحي ــًرا مــن المســؤولية، فمــن الن نحــن نتحمــل جــزًءا كبي
فــي أغلــب األحيــان تكــون الضحيــة شــريًكا متواطًئــا مــع جالدهــا، فــال أعــرف أمــًة عريقــًة واحــدًة علــى مــا 
أصابهــا مــن الكــوارث والنكبــات، وعلــى مــا عصفــت بهــا األحــداث التاريخيــة، تنكــرت لماضيهــا وانتمائهــا، 
وأعلنــت قطيعتهــا معهــا، وخرجــت مــن جلدهــا دفعــًة واحــدًة، كمــا تخــرج األفاعــي مــن جلودهــا وتخلفهــا 
ــا  ــر النتمائن ــى التنك ــباب- إل ــن األس ــا تك ــا -مهم ــد أن يدعون ــق أح ــن ح ــس م ــراء. إًذا، لي ــي الع ــا ف وراءه
وتاريخنــا، فالعروبــة والقوميــة العربيــة ال تتحققــان بجلــد الــذات والتنكــر للجــذور، وإشــاعة اليــأس الضريــر 
فــي األمــة الســورية، بــل تتحققــان فــي قــراءة الواقــع الراهــن قــراءًة علميــًة صحيحــًة، ال لفهمــه فحســب، بــل 
لتغييــره أيًضــا. إن هــذه الدعــوة إذا أحســنا الظــن بهــا تعبــر عــن رؤيــة ســكونية للتاريــخ، وعــن نفــاذ الصبــر. 
بيــد أن الثقافــة هــي حصــن األمــة وقلعتهــا األخيــرة؛ لذلــك يجــب أن ُتبنــى وفــق اســتراتيجية قوميــة ســورية، 
وإال فــإن حــس الهويــة ســينهار، وســندخل فــي فوضــى التعــدد، وهــذا مــا ســنراه فــي الصفحــات المقبلــة، 

وفــي جــوف هــذا الطوفــان غــدا حــس الهويــة واالنتمــاء أثــًرا بعــد عيــن!
1 - أهمية البحث 

تتجلــى فــي كونــه جــاء فــي ســياق تفعيــل فكــر نقــدي، ومراجعــة بعــض المفاهيــم والقضايــا الفكريــة التــي 
ــة  ــة أو بمرحل ــة الّذاتّي ــة النّقدّي ــن المراجع ــة م ــر بحال ــا نم ــا أننّ ــد، وبم ــر وتجدي ــادة نظ ــى إع ــة إل ــي بحاج ه
)المــا بيــن( كمــا ســماها الّدكتــور الغذامــي، فالتفكيــر النقــدي ضــرورة وحاجــة ثقافيــة وحضاريــة نابعــة مــن 
ــادة  ــق بإع ــا تتعل ــا، إنه ــن حوله ــم م ــها وللعال ــا لنفس ــة وفقهه ــي األم ــكيل وع ــادة تش ــر وإع ــات التغيي متطلب
ــا،  ــكل وعين ــح يش ــا، وأصب ــه خطابن ــي علي ــذي انبن ــي ال ــاء المعرف ــة البن ــة وصياغ ــس المرجعي ــة األس تجلي
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وشــّكل تاريخًيــا الوعينــا الذاتــي، إنــه إًذا مــا نقــدم بــه ذاتنــا إلــى العالــم، والصــورة التــي نعكــس بــه تصورنــا 
ورؤيتنــا للعالــم، ومــن هنــا يصبــح التفكيــر النقــدي الــذي ننشــده جواًبــا لتحديــات اللحظــة المصيريــة التــي 
تحياهــا األمــة، وال تجــدي معهــا المراوغــة البالغيــة أو مجــرد القــول: إن الوحــدة العربيــة هــي الحــل لــكل 
مشــاكلنا السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، إذ أصبــح التفكيــر فــي الوحــدة والتخطيــط لهــا شــأًنا 
متعولًمــا، وزادت مدارســة قضاياهــا، وإشــكاالتها تجــاوزت مركزهــا الجغرافــي التقليــدي، إننــا فــي حاجــة 
إلــى نقــد الواقــع ونقــد األفــكار التــي تكبــح نهوضنــا وتقيــد انطالقنــا، وتعطــل فاعليــة عقولنــا، وتوكلنــا إلــى 

الســلبية والقشــرية واالنغــالق.
2 - أهداف البحث 

هــذا البحــث محاولــة إلجــراء تحقيــب معرفــي؛ للتعــرف علــى طبيعــة التحــوالت السياســية المفصليــة التــي 
مــّرت بهــا ســورية وهــي تواجــه الفكــر السياســي لـــ اآلخــر - العربــي، وتجابه ســلطته من جهــة، وتعيــد النظر في 
منظومتــه الفكريــة مــن جهــة أخــرى، إًذا فهــو ينطلــق مــن المنظومــة الفكريــة العربيــة السياســية مفهوًمــا ومنهًجا، 
منهــا وضّدهــا، بغيــة إعــادة تشــكيل رؤيتنــا األيديولوجيــة المعاصــرة وفــق اســتراتيجية بنائيــة تدّرجيــة تركيبيــة، 
غيــر تجزيئيــة أو إســقاطية، تأخــذ بالحســبان مــدى تعقــد تكوينيــة المجــال زمانًيــا ومكانًيــا وقيمًيــا وأيديولوجًيــا 
وتقاطعًيــا مــع مجــاالت أخــرى، وتفصــل إجرائًيــا بيــن مــا هــو جهــد فــردي )جهــد تيــارات سياســية( ومــا هــو 
مشــروع فكــري متكامــل لألمــة ككل، إذ تســعى هــذه الدراســة إلــى ألم وجبــر مكونــات الرؤيــة التــي اغتربــت 
منــذ أمــٍد بعيــد أو جهــد مفكريهــا الــذي طــواه أوضــاع معينــة فــي زوايــا العتمــة والنســيان مؤكــدة علــى قــوة 

الروابــط بيــن وضعيــة النظريــة السياســية ووضعيــة الثقافــة والحضــارة ككل.
3 - منهجية البحث 

استقرائية تحليلية.
4 - أسئلة البحث 

دعــا السياســيون الســوريون بحــرارٍة وصــدٍق إلــى الحــوار مــن أجــل إحيــاء الوحــدة، وإلــى ضــرورة احترام 
الكرامــة والســيادة، ولكــن: هــل نحــن الذيــن نرفــض حوارهــم أم هــم الذيــن يرفضــون حوارنــا؟ مــا جــدوى 
أن نؤمــن بالوحــدة، وندعــو إليهــا فــي الوقــت الــذي يبلــغ فيــه الصلــف والغطرســة باآلخــر مبلًغــا يصــّده عــن 
حوارنــا، ويريــه نفســه فــي مــرآة محدبــة، ويريــه اآلخــر )نحــن( فــي مــرآة مقعــرة، فعبــد الناصــر غيــر مســتعد 
لحوارنــا، لكنــه مصــّر علــى إمــالء تصوراتــه علينــا، وال اعتــراض لديــه علــى أن نســمي هــذا اإلمــالء حــواًرا. 
ــداًدا  ــا أن ــى اعتبارن ــم عل ــف نجبره ــيادتنا؟ كي ــا وس ــظ احترامن ــدة تحف ــي وح ــتطيع أن نبن ــف نس ــك، كي لذل
لهــم؟ كيــف نقنعهــم أن مصالحهــم االســتراتيجية فــي حاجــة ماســة لنــا، وأننــا غيــر مســتعدين لتأميــن هــذه 
المصالــح، إذا لــم يغيــروا موقفهــم المتعالــي منـّـا؟ إن هــذه األســئلة ال تعنــي إلغــاء الحــوار، بــل تعنــي أن نوفــر 

لهــذا الحــوار شــروًطا موضوعيــة، تجعلــه خصًبــا ومثمــًرا.
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5 - مصطلحات البحث 

ــا، فلــم تتفــق اآلراء علــى تحديــد  الســلطة(1): تعــّد مــن أكثــر المفاهيــم السوســيولوجية اســتخداًما وخالًف
هــذا المفهــوم. لكــن، يمكــن القــول إن )الســلطة( عموًمــا هــي: »القــدرة علــى عمــل شــيء«، والســلطة فــي 
مواجهــة اآلخريــن هــي: »قــدرة شــخص علــى فــرض إرادتــه علــى اآلخريــن أو التأثيــر فيهــم«(2)، والســلطة 
تتطلــب قــوة، أمــا القــوة بــال ســلطة فظلــم واســتبداد، وهكــذا فــإن الســلطة تعنــي الحــق. ومادامــت الســلطة 
ــا، فيجــب أن تطــاع بــوازٍع مــن ضميــر، أي علــى ســنة النــاس واألحــرار، ومــن أجــل المصلحــة العامــة(3)؛  حقًّ
ولــذا يجــب أن يحــل محــل الســلطة القائمــة علــى القهــر، الســلطة القائمــة علــى كل مــن القهــر واالقتنــاع، أي 
إن بهــا عنصــًرا داخلًيــا وآخــر خارجًيــا، ومــن الناحيــة النفســية تكمــن الســلطة فــي إرادة المحكوميــن وثقتهــم 
بهــا أكثــر مــن كونهــا تكمــن فــي إرادة الحاكميــن، وهنــا يظهــر تاريخًيــا مــا ســماه بيرترانــد دي جوفينيــل )ســر 
ــن  ــر م ــرية ال يغي ــرق القس ــة أو بالط ــرق الديمقراطي ــلطة بالط ــى الس ــول إل ــة)(4)، أي إن الوص ــة المدني الطاع
شــرعية هــذه الســلطة، غايــة مــا فــي األمــر أن الســلطة غيــر المشــروعة تســّمى ســلطة فعليــة؛ ألنهــا تفــرض 
نفســها بالقــوة، والســلطة المشــروعة تســمى ســلطة قانونيــة. وهكــذا فــإن رضــا المحكوميــن بالســلطة القائمــة 
ــة،  ــة قانوني ــى حكوم ــة إل ــة فعلي ــن حكوم ــي م ــا بالتال ــرعية، ويحوله ــة الش ــا صف ــي عليه ــذي يضف ــو ال ه

فتكتســب بذلــك قــوة معينــة(5).
   وأحــب أن أضيــف احتــراًزا مــن النقــص، هــل التــزم السياســيون الســوريون مصلحــة الشــعب الســوري؟ 
ــة عــن هــذا  ــد السياســيون عــن فكــرة مصلحــة الجماعــة؟ لخــص أرســطو اإلجاب حقيقــًة ال، إًذا، لمــاذا يحي
الســؤال بقولــه: »إن النــاس ال يعملــون شــيًئا مطلًقــا إال لفائدتهــم«، هنــا يكمــن التناقــض الــذي يفســر خــروج 
الحــكام علــى فكــرة الجماعــة عــن الخيــر المشــترك )علــى حــد تعبيــر جــورج بيــردو( وحاصــل القــول إنــه: 

The Age of Power  بعض علماء السياسة المعاصرون يدرسون العصر الحديث على أنه عصر السلطة  (1)

 Carl J. Friedrich and Charles Blitzer, The Age of Power, Ithaca, New York: Cornell 
University Press. 1957.

فليــب بــرو؛ علــم االجتمــاع السياســي، ترجمــة: د. محمــد عــرب صاصيــال، المؤسســة الجامعيــة للدراســات   (2)

والنشــر والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة األولــى، 1998م: 24. وانظــر أيًضــا: عبــد اللــه إبراهيــم ناصــف؛ مــدى 
ــة الحقــوق  ــى كلي ــوراه مقدمــة إل ــة، رســالة دكت ــدول الحديث ــوازن الســلطة السياســية مــع المســؤولية فــي ال ت

ــرة، 1981م: 7-6. ــة القاه بجامع
ــدًة  ــر ج ــوم أكث ــى مفه ــتملت عل ــي اش ــة الت ــة العالمي ــوعة العربي ــي الموس ــاء ف ــا ج ــى م ــارة إل ــن اإلش ويمك  
ــة المتخصصــة  ومعاصــرًة للســلطة. انظــر: حســن البحــري؛ الســلطة، بحــث منشــور فــي الموســوعة القانوني
الصــادرة عــن هيئــة الموســوعة العربيــة التابعــة لرئاســة الجمهوريــة الســورية، المجلــد الرابــع، دمشــق، الطبعــة 

األولــى، 2010م: 144.
(3)  انظــر: جــاك ماريتــان؛ الفــرد والدولــة، ترجمــة: عبــد اللــه أميــن، ومراجعــة: د. صالــح الشــماع ود. قرياقــوس 

ــة 1962: 146-154. ــروت، طبع ــاة، بي ــة الحي ــيس، دار مكتب موس
)4( See: Prelot )Marcel( et Boulouis )Jean(, Institions politiques et droit constitutionnel, Paris, 

Dalloz, 7th edition, 1978, p:13.

انظــر: غســان عرنــوس، مبــدأ التــالزم بيــن الســلطة والمســؤولية فــي النظــم السياســية المعاصــرة بيــن النظريــة   (5)

ــر:  ــا. انظ ــا بعده ــق، 2012م: 16 وم ــة دمش ــي جامع ــوق ف ــة الحق ــة لكلي ــوراه مقدم ــالة دكت ــق، رس والتطبي
ــلطة: 143. ــري؛ الس ــن البح حس
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دراسات ثقافية واجتماعية )محك
الصراع على السلطة في سوريا في أثناء الحكم االنفصالي؛ الخريطة السياسية

ال ينبغــي أن نغفــل ونحــن نــدرس غايــة الســلطة، أهــواء ورغبــات الحــكام، وهكــذا فــإن غايــة الســلطة مركبــة 
مــن عنصريــن: العنصــر األول هــو فكــرة الجماعــة عــن الخيــر المشــترك، والعنصــر الثانــي هــو أهــواء ورغبات 

الحــكام، والوضــع األمثــل للســلطة هــو الوضــع الــذي تســتطيع فيــه تحقيــق التــوازن بيــن الغايتيــن(6).
االنفصــال: حــدث االنفصــال بيــن ســورية ومصــر مــن خــالل حركــة الضبــاط الدمشــقيين فــي 28 أيلــول/ 
ســبتمبر 1961م، ومــدة الحكــم االنفصالــي 18شــهًرا، تعاقبــت خــالل هــذه الفتــرة خمــس وزارات، أغرقــت 
ســوريا فــي متاهــة الفوضــى، ومــا هــذا إال دليــل علــى القلــق والتخبــط بيــن مســاري العــودة إلــى الوحــدة، أو 

الثبــات علــى االنفصــال(7).
وثيقــة االنفصــال: وهــي الوثيقــة التــي اتفــق علــى إعالنهــا السياســيون الســوريون الذيــن عقــدوا اجتماًعــا 
فــي 2 / 10 لمناقشــة االنقــالب االنفصالــي ومواقفهــم منــه. اشــترك فــي هــذا االجتمــاع كثيــر مــن رجــاالت 
األحــزاب الســابقة المنحلــة ممــن كانــوا يميلــون إلــى تأييــد االنفصــال عــن الحكــم الناصــري تماًمــا، ســواء 
ــة  ــت الوثيق ــد وضع ــلمون، وق ــوان المس ــعب واإلخ ــزب الش ــي أو ح ــزب الوطن ــث أو الح ــزب البع ــن ح م
ــوريا،  ــر وس ــن مص ــة بي ــد التفرق ــذي أوج ــوري ال ــه الديكتات ــر وحكم ــد الناص ــى عب ــال عل ــؤولية االنفص مس
فأفقــد الوحــدة بينهمــا معانيهــا الســامية، وأبعدهــا عــن أن تكــون نــواة للوحــدة العربيــة الشــاملة الصحيحــة، 

وأيــدت الوثيقــة )الثــورة المباركــة للقــوات المســلحة الســورية).
ثانًيا: اإلطار النظري

1 - الخريطة السياسية السورية في أثناء االنفصال 

ــورية  ــن س ــال بي ــوع االنفص ــى وق ــة عل ــل إقليمي ــة (8) وعوام ــل عام ــخصية وعوام ــل ش ــاعدت عوام س
ومصــر(9)، ويذكــر الدكتــور مصطفــى الفقــي :»أنَّ التصــادم العنيــف بيــن حــزب البعــث وجمــال عبــد الناصــر 
ــه  ــث وج ــزب البع ــا أن ح ــدة(10)«، علًم ــة المتح ــقوط الجمهوري ــى س ــي أدت إل ــباب الت ــم األس ــن أه كان م

الــدول  فــي  المســؤولية  مــع  السياســية  الســلطة  تــوازن  مــدى  ناصــف؛  إبراهيــم  اللــه  عبــد  انظــر:   (6)

.1 3 8 -1 3 7 : يثــة لحد ا
انظــر: حشــاد عدلــي، عطيــة عبــد الجــواد، ســقوط االنفصــال، سلســلة كتــب قوميــة، الــدار القوميــة للطباعــة   (7)

ــى، 1968م: 161. ــة األول ــرة، الطبع ــر، القاه والنش
  FO-371-158733-0025_ انظر: وثائق الخارجية البريطانية  (8)

(9)  تعــرض الصحافــي محمــد حســنين هيــكل ألســباب االنفصــال وكشــف عــن ارتــكاب بعــض األخطــاء فــي 

كتابــه ســنوات الغليــان، وأشــار إلــى مســؤولية عبــد الناصــر فــي ارتــكاب بعــض األخطــاء التــي يســوغها لــه، 
انظــر: محمــد حســنين هيــكل، ســنوات الغليــان، دار الشــروق، القاهــرة، 2004م: 302. كمــا تعــرض اللــواء 
عبــد المحســن أبــو النــور فــي حديــث لــه فــي مجلــة آخــر ســاعة عــدد آذار/ مــارس 1988م، حيــث نســب 
لالنفصــال نوعيــن مــن األســباب: أولهــا إســاءات الــوزراء الســوريين بتصرفاتهــم فــي ســوريا وثانيهــا الروتيــن 
ــة،  ــورية المصري ــدة الس ــركات، الوح ــليم ب ــك: س ــل ذل ــر تفصي ــر، انظ ــي مص ــول ف ــاري المفع ــذي كان س ال

ــق، 1996م: 181. ــاد، دمش ــة االتح مطبع
ــي 4/11/  ــادر ف ــدد21021 الص ــاة، الع ــة الحي ــر، صحيف ــد الناص ــث وعب ــة البع ــي، مقال ــى الفق (10)   مصطف

2000م؛ لمعرفــة وجهــة نظــر الرئيــس جمــال عبــد الناصــر فــي أســباب االنفصــال.
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اتهاًمــا مباشــًرا للرئيــس عبــد الناصــر فــي مســؤوليته عــن االنفصــال(11)، وقــد اعتــرف حــزب البعــث بأخطائــه 
ــه(12) .  تجــاه قيادات

  حقيقــًة، كل هــذه األســباب التــي قيــل: إنهــا رســخت االنفصــال، أغفلــت ســببا ال يقــّل أهميــًة، فالوحــدة 
تحتــاج إلــى وحــدة حيــاة اجتماعيــة، فــال يجــوز إلغــاء الواقــع االجتماعــي ومعطياتــه، إن كان فــي ســورية أو 
ــا بتجربــة الوحــدة الباكســتانية  فــي مصــر، حتــى ال نحصــل علــى وحــدة مشــّوهة كمــا حــدث، وهــذا يذكرن
ــى  ــتان إل ــيم باكس ــد أن تقس ــن(13)، إذ وج ــورد ماونتبات ــه الل ــأ ب ــا تنب ــذا م ــال، وه ــا االنفص ــي كان مصيره الت
ــة، إقليــم غربــي تفــوق مســاحته مــرات  ــال مــن األراضــي الهندي إقليميــن منفصليــن، تفصلهمــا مئــات األمي
عــّدة الجــزء األول، وإقليــم شــرقي كان كـ»كائــن غيــر حــي(14)«، لقــد كان وضًعــا شــاًذا ينــذر بحــدوث توترات 
مســتقبلية(15)، لــم يكــن العامــل الجغرافــي الوحيــد الــذي أدى إلــى االنفصــال، إذ أدت عوامــل أخــرى دوًرا 
ــوع  ــي وق ــاهم ف ــة س ــاة االجتماعي ــالف الحي ــن اخت ــا لك ــالم يجمعهم ــن أن اإلس ــم م ــى الرغ ــارًزا، فعل ب
االنفصــال(16) .إًذا، إّن وحــدة الحيــاة االجتماعيــة أهــمُّ مــن أي عامــل آخــر، فالتجــارب االتحاديــة القديمــة، 
اقترنــت باالســتبداد علــى الصعيــد السياســي، والقطعيــة الوثوقيــة علــى الصعيــد المعرفــي، واالحتــكار علــى 
الصعيديــن االقتصــادي والثقافــي، لكــن قدمــت تجربــة االتحــاد األوروبــي تجربــًة فريــدًة، تمثــل إثباًتــا علــى 
أهميــة وحــدة الحيــاة االجتماعيــة فــي تحقيــق وحــدة حقيقيــًة حــّرة، تضــع مــن أولوياتهــا خدمــة المجتمعــات 

المدنيــة وفًقــا لمبــادئ العدالــة والمســاواة.
 أخيًرا، كثيًرا ما تستوقفني األسئلة اآلتية: 

ــزاب  ــّل األح ــّم ح ــل ت ــدة(17)؟ ه ــام الوح ــرٍط لقي ــية ش ــزاب السياس ــل األح ــون ح ــن أن يك ــة م ــا الغاي م  •
ــل مســؤولية االنفصــال  ــر 1961م، حّم ــا فــي الخامــس مــن تشــرين األول/ أكتوب أصــدر حــزب البعــث بياًن  (11)

ــة  ــن الجمهوري ــمالي م ــم الش ــي اإلقلي ــت ف ــي وقع ــكرية الت ــة العس ــر، فالحرك ــد الناص ــال عب ــس جم للرئي
المتحــدة هــي نتيجــة الحكــم اإلقليمــي الفــردي الــذي طبقــه الرئيــس جمــال عبــد الناصــر فــي دولــة الوحــدة، 
ــة  ــي الجمهوري ــم ف ــا الحك ــن ميزت ــن اللتي ــة؛ ألن الظاهرتي ــس ديمقراطي ــى أس ــدة عل ــد الوح ــب بتجدي وطال

ــوري. ــم الدكتات ــة والحك ــا: اإلقليمي ــة هم العربي
ــدة  ــة الوح ــول تجرب ــر 1962م ح ــباط/ فبراي ــي 21 ش ــا ف ــدر بياًن ــتراكي أص ــي االش ــث العرب ــزب البع ح  (12)

ــرم  ــا أورده أك ــر م ــة  FO-371-158733-0001_انظ ــة البريطاني ــق الخارجي ــر: وثائ ــر، انظ ــوريا ومص ــن س بي
الحورانــي، مذكــرات أكــرم الحورانــي، دار زغلــول، القاهــرة، 1991م: 4 / 251.

(13)  انظر: روجر باركنسن، موسوعة الحرب الحديثة، بيروت، 1986م: 2/ 63

)14( Mohammed Ayoob, Conflict and Intervention in the Third World, London, 1980, 41.

(15)  انظــر: عبــد العزيــز العجيــزي، المؤامــرة االنفصاليــة فــي باكســتان الشــرقية، السياســة الدوليــة، مجلــة القاهــرة، 

.118 1978م: 

(16)  انظــر: عبــد المنعــم المشــاط، انعكاســات الحــرب األهليــة فــي باكســتان، السياســية الدوليــة، عــدد 26، الســنة 

ــر، 1971م: 151. ــرين األول/ أكتوب ــابعة، تش الس
ــي،  ــاه العلم ــش االتج ــر تهمي ــد الناص ــة: أراد عب ــا اإلجاب ــل لن ــة، تحم ــر الديني ــد الناص ــات عب ــن توجه لك  (17)

وتوســيع التيــار الدينــي، فعلًيــا كان عبــد الناصــر أول مــن أتقــن لعبــة خلــط الديــن مــع السياســة، َعِلــَم أّنــه بهــذه 
المعادلــة ســيدغدغ مشــاعر العــرب والمســلمين فــي كل مــكان، فوّســع مــن ســلطة األزهــر الدينيــة وجعلهــا 
غطــاًء شــرعًيا لجماهيريتــه ولسياســاته، فالعروبــة لــم تكــن لديــه إال دعــوة سياســية إلقامــة دولــة مســلمة تنطــق 
بالعربيــة، علمــأ أن ميشــيل عفلــق عــّرف العروبــة بقولــه:« العروبــة جســٌد روحــه اإلســالم«، وليســت الناصريــة 
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مة(
ّ

دراسات ثقافية واجتماعية )محك
الصراع على السلطة في سوريا في أثناء الحكم االنفصالي؛ الخريطة السياسية

السياســية أم تصفيتهــا؟ هــل تــّم ذلــك فــي ظــل الوحــدة أم قبــل حــدوث الوحــدة؟ هنــا أرغــب فــي اإلشــارة 
ــاة السياســية الســورية (18).  ــر فــي الحي ــه مــن أث ــان المالكــي، ومــا كان ل ــد عدن إلــى مقتــل العقي

ــذ  ــم تؤخ ــاد، ول ــة وبحي ــدرس بواقعي ــم ت ــراءات ل ــدة بإج ــق وح ــى تحقي ــورية إل ــّر س ــن ج ــة م ــا الغاي م  •

ــبان؟ ــي الحس ــه ف ــيادته وكرامت ــورية وس ــعب س ــح ش مصال
ــد  ــى بل ــل ســورية إل ــذي أصــاب االقتصــاد الســوري، وعــن تحوي ــذر أحــد عــن الدمــار ال ــم يعت لمــاذا ل  •
يمــون مصــر بالقمــح والخضــروات وليكــون ســوًقا للصناعــة المصريــة، حتــى وصــل األمــر إلــى إعــالن 
إفــالس ســوريا ألول مــرة فــي تاريخهــا قبــل أن يعلــن عــن موافقتهــا علــى قبــول المســاعدات األمريكيــة 

ــا(19)؟ أيًض
لماذا كل هذا االستسالم واالنسياق وراء الوحدة وقادتها؟  •

أّمــا المبــررات التــي ُقدمــت إلحيــاء الوحــدة، فالقــارئ يقــف حائــًرا أمامهــا، يحــاول اســتنطاقها فتســتعجم، 
لقــد غــدت مبــررات الوحــدة بدعــة فاشــية، يزيــن بهــا السياســيون مــا يقولونــه، وكأن البــدع ال تكــون ضاللــًة 

إال فــي الديــن!
 أ- حركة الضباط الدمشقيين 28 أيلول/ سبتمبر 1961م 

أدرك الســوريون أننــا أمــام نهــٍج جامــٍح فــي التفكيــر، وصناعــة القــرار السياســي، وأن األحــداث الداخليــة 
الجســيمة(20) التــي وقعــت ال تمثــل النتائــج األخيــرة لهــذا النهــج بــل تمثــل مقدماتــه األولــى، ولــم يكــن هــذا 
اإلدراك كلــه رجًمــا بالغيــب أو حدًســا قوًيــا بأمــور تلمــح مــن وراء، بــل كان إدراًكا لسياســة معلنــٍة ال يداخلهــا 

لرياء. ا
 فقــد قــام جمــال عبــد الناصــر بضــرب البرجوازيــة الســورية مــن خــالل قوانيــن التأميــم الصــادرة فــي 20 
تمــوز/ يوليــو 1960م، ولــم يكــن يتوقــع أن تحــاول تحريــك عناصرهــا فــي الجيــش(21) للدفــاع عــن نفســها 

فــي صميمهــا إال تيــارات تحمــل ميــواًل دينيــة . وقــد أورثنــا الحكــم الناصــري لســوريا، إنمــاء التوجــه الدينــي 
وإنمــاء الحــس االســتخباراتي، وهــذان عامــالن مــا نــزال نعانــي منهمــا إلــى اآلن.

(18)  هل يمكن أن نقول إن المخطط لالغتيال هو المخطط للوحدة؟!

نــص بيــان تأييــد الغــرف االقتصاديــة لقيــادة حركــة 28 أيلــول/ ســبتمبر. نقــاًل عــن عبــد الكريــم زهــر الديــن،   (19)

(مذكراتــي فــي فتــرة االنفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8 آذار/ مــارس(، دمشــق، الطبعــة 

ــى، 1965م: 101.  األول
السياســة التعليميــة والسياســة االقتصاديــة التــي تــّم اتباعهــا فــي اإلقليــم الشــمالي، ســاهمت كثيــًرا فــي تقبــل   (20)

ــاد  ــم واإلرش ــة والتعلي ــر التربي ــص وزي ــزة الن ــور ع ــا أورده الدكت ــر م ــال، انظ ــوري لالنفص ــام الس ــرأي الع ال
ــرف  ــر غ ــن مؤتم ــدرت ع ــي ص ــرة الت ــا: المذك ــر أيًض ــال. وانظ ــد االنفص ــي عه ــة ف ــي أول حكوم ــي ف القوم
ــن،  ــر الدي ــم زه ــد الكري ــر: عب ــر 1961، انظ ــرين األول/ أكتوب ــي 21 تش ــوريا ف ــي س ــة ف ــارة والصناع التج
(مذكراتــي فــي فتــرة االنفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8 آذار/ مــارس):101-109. كمــا 

ــّل  ــن ح ــاًل ع ــدة، فض ــل الوح ــة قب ــين صحيف ــى خمس ــا إل ــل عدده ــد وص ــورية، وق ــف الس ــاء الصح أّن إلغ
األحــزاب السياســية الســورية، كل ذلــك ســاهم فــي تهميــش الحيــاة السياســية الســورية وجعلهــا مجــرد ظــل 

ــرة، 1970م: 114. ــدة، القاه ــة الوح ــر وتجرب ــد الناص ــر، عب ــالح نص ــر: ص ــة. انظ ــة المصري للسياس
(21)  علًمــا أن عبــد الناصــر قــد حــاول إبعــاد الجيــش الســوري عــن الســاحة السياســية انطالًقا مــن التاريخ الســوري 
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ضــد إجــراءات حكمــه، أّمــا المشــير عامــر(22) الــذي ُمنــح صالحيــات واســعة فــي ســوريا، كان هــو المســؤول 
ــادات  ــي قي ــقيين( ف ــاط الدمش ــة )الضب ــح البرجوازي ــوري لصال ــش الس ــي الجي ــوى ف ــع الق ــادة توزي ــن إع ع
ــاط  ــن الضب ــة م ــى مجموع ــندة إل ــور مس ــت األم ــة، إًذا، بقي ــة مهم ــب إداري ــي مناص ــكرية وف ــق العس المناط
ــوي(23)،  ــد عل ــد أحم ــاون العقي ــالوي مع ــم النح ــد الكري ــدم عب ــهم المق ــى رأس ــن كان عل ــقيين الذي الدمش
وقــد ســاعد الوضــع السياســي والموقــع العســكري الــذي شــغله فــي إجــراءات تنقــالت لصغــار القطعــات 
ــة  ــت كلم ــث أطلق ــالب حي ــذوا االنق ــن نف ــه مم ــو ورفاق ــا ه ــي وضعه ــة الت ــم الخط ــورة تالئ ــة بص المحارب
ــرات  ــة المخاب ــر وبمالحق ــعرون بالخط ــذوا يش ــه أخ ــالوي وأتباع ــدم النح ــن المق ــق(24)، لك ــن دمش ــر م الس
الحثيثــة، وهــذا مــا دفعهــم إلــى المنــاداة بضــرورة تحديــد الموعــد بأقصــى ســرعة واالســتفادة مــن أول فرصــة 
ســانحة(25). وكانــت الفرصــة الســانحة هــي خــالف المشــير عامــر وعبــد الحميــد الســراج، ووقــوف أعــوان 
ــة  ــات العمالي ــي والنقاب ــن الداخل ــاص، واألم ــب الخ ــث والمكت ــر المباح ــن عناص ــراج م ــد الس ــد الحمي عب
والطالبيــة وغيرهــا فــي صفــه ضــد المشــير عبــد الحكيــم عامــر، مــا ســاهم فــي نجــاح هــؤالء الضبــاط فــي 

تخطيــط وتنفيــذ حركتهــم االنقالبيــة فــي 28 أيلــول/ ســبتمبر.
ــن  ــات م ــكرية ودباب ــات عس ــركات قطع ــن تح ــر(26) ع ــم عام ــد الحكي ــير عب ــى المش ــاء إل ــت أنب  وصل
معســكرات قطنــا باتجــاه دمشــق فــي ليلــة 27 / 9، فأوعــز المشــير عامــر بــدوره إلــى عناصــر القيــادة بوجــوب 
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلحبــاط العمليــة(27) ومــع تحــركات القطعــات العســكرية األخــرى، اســتطاع كل 
ــى  ــى مبن ــم النحــالوي الوصــول إل ــد الكري ــر عقــل والمقــدم عب ــد زهي ــد موفــق عصاصــة والعمي مــن العمي
ــادة وفــرض شــروطهم للبــدء بالمفاوضــات، ثــم قــرر ضبــاط الثــورة تســفير الرهائــن الذيــن كانــوا فــي  القي

ــة  ــة، وبتصفي ــة الناصري ــر المصري ــش بالعناص ــد الجي ــى رف ــد إل ــك عم ــكرية؛ لذل ــات العس ــل باالنقالب الحاف
ــرة  ــر: النش ــم. انظ ــش دوره ــر لتهمي ــى مص ــة إل ــل األكثري ــم ونق ــم منه ــريح قس ــك بتس ــن وذل ــه البعثيي حلفائ

ــل 1962م. ــان/ أبري ــة، نيس ــادة القومي ــة، القي ــة الدوري الداخلي
(22)  أثيرت حول إخالص المشير عامر لدولة الوحدة ولعبد الناصر الكثير من عالمات االستفهام.

ــن 28 أيلــول/ ســبتمبر  ــا بي ــرة االنفصــال فــي ســوريا م ــي فت ــي ف ــن، )مذكرات ــم زهــر الدي ــد الكري انظــر: عب  
و8 آذار/ مــارس(: 23-24، وانظــر أيًضــا: ريــاض المالكــي، ذكريــات علــى درب الكفــاح والهزيمــة، مطبعــة 
ــرة، 1971م: 421. ــعب، القاه ــة،     دار الش ــام، الناصري ــه اإلم ــد الل ــر: عب ــق، 1972م:302. وانظ ــات، دمش الثب

(23)  انظر: محمد حسنين هيكل، سنوات الغليان: 201.

(24)  انظــر: عبــد اللطيــف البغــدادي، مذكــرات عبــد اللطيــف البغــدادي، المكتــب المصــري الحديــث، القاهــرة، 

.61 1972م: 

(25)  انظر: سامي عصاصة، أسرار االنفصال، دار الشعب، القاهرة، الطبعة األولى، 1989م: 131.

علًمــا أّن المشــير عامــر وضبــاط القيــادة كافــًة، كانــوا ال يغــادرون مكاتبهــم إال بالتنــاوب نهــاًرا، أمــا فــي أثنــاء   (26)

الليــل فكانــوا فــي حالــة اجتمــاٍع دائــٍم فــي مبنــى القيــادة، وكان ينضــم إليهــم الــوزراء المنقولــون مــن الجيــش: 
أكــرم ديــري وجــادو عــز الديــن وأحمــد حنيــدي وجمــال الصوفــي وطعمــة العــودة اللــه. وكان قــادة القطعــات 
الموثوقــون كالعقيــد جاســم علــوان ينتقلــون باســتمرار مــا بيــن قطعاتهــم والقيــادة؛ الســتقصاء المعلومــات عن 
وضــع القطعــات ونقلهــا إلــى القيــادة العامــة. انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة االنفصــال 

فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8 آذار/ مــارس): 25. 
(27)  انظــر: مصطفــى طــالس، مــرآة حياتــي، دار طــالس للدراســات والترجمــة والنشــر، دمشــق، 2002م، العقــد 

ــي: 381. الثان
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دراسات ثقافية واجتماعية )محك
الصراع على السلطة في سوريا في أثناء الحكم االنفصالي؛ الخريطة السياسية

مبنــى القيــادة العامــة، وذلــك بعــد أن تمكنــوا مــن حركتهــم ووثوقهــم بــأن زمــام األمــر أصبــح بأيديهــم(28)، 
ــورت  ــا تط ــرة، وعندم ــى القاه ــم إل ــن ونقلته ــاط الرهائ ــرف الضب ــت تص ــة تح ــرة خاص ــت طائ ووضع
المفاوضــات أرســلت طائــرة ثانيــة إلــى القاهــرة حاملــة الــوزراء العســكريين )أكــرم ديــري وجــادو عــز الديــن 

وطعمــة العــودة اللــه وجمــال الصوفــي وأحمــد حنيــدي(.
ب- موقف عبد الناصر من حركة الضباط الدمشقيين 28 أيلول/ سبتمبر 1961م 

 واجــه الرئيــس عبــد الناصــر الحركــة االنفصاليــة مــن خــالل عــّدة خطــوات، تراوحــت بيــن اإلجــراءات 
العســكرية واإلجــراءات السياســية:  

- اإلجراءات السياسية والرد عليها:
1.  ألقــى جمــال عبــد الناصــر خطاًبــا فــي الســاعة التاســعة صباًحــا مــن إذاعــة القاهــرة(29)، أعلــن فــي الخطاب 

عــن تمســكه بالوحــدة، وأكــد علــى خطــر تفــكك ســوريا، وأضــاف قائــاًل :»مــاذا عــن موقفنــا اآلن، إننــا 
نريــد أن نتجنــب ســفك الدمــاء، إن قواعــد الجيــش األول فــي كل مــكان تتحــرك اآلن إلــى دمشــق؛ لتقــاوم 
هــذه القــوة التــي تمــردت علــى إرادة الشــعب التــي قامــت لتهــدد ســالمة الجمهوريــة بعــد أن صــدرت لــه 
األوامــر ليوقــف هــذه الحركــة وليوقــف هــذا التمــرد . فأنــا مســؤول عــن هــذه الجمهوريــة مــن القامشــلي 

إلــى أســوان(30)« 
ــى  ــض عل ــن، وح ــه باالنفصاليي ــدد في ــال، ن ــوم االنفص ــاء ي ــابعة مس ــاعة الس ــي الس ــا ف ــا ثانًي ــى خطاًب ألق  .2

ــه.  ــن صفوف ــن بي ــة م ــقاط الخون ــوري إس ــي الس ــعب العرب ــن الش ــب م ــال، وطل ــرب االنفص ض
توجيــه اتهامــات مــن إذاعــة صــوت العــرب والصحــف المصريــة إلــى قــادة حركــة الثامــن والعشــرين مــن   .3

أيلــول/ ســبتمبر، واتهامهــم بالرجعيــة والعمالــة.  
الــرد: ضبــاط حركــة الثامــن والعشــرين مــن أيلــول/ ســبتمبر وجهــوا نــداًء إلــى الرئيــس جمــال عبــد الناصر 
رًدا علــى خطاباتــه التــي اتهمهــم فيهــا باتهامــاٍت جائــرٍة، وقــد عــّد الضبــاط فــي ندائهــم بــأن مــا حــدث فــي 
ســوريا هــو تحقيــق لرغبــة الشــعب العربــي الســوري، كمــا أكــدوا أن زمــام األمــور فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية بيــد قــادة أقويــاء آمنــوا باللــه والعروبــة، ولــم يكونــوا يوًمــا رســل إقطــاع أو اســتغالل أو انفصــال(31)، 
ــة، األمــر الــذي  ــرد الصــاع صاعيــن للصحــف واإلذاعــات المصري كمــا قامــت وســائل اإلعــالم الســورية ب
ــى  ــات عل ــت الصراع ــث كان ــش، حي ــاط الجي ــدى ضب ــي ول ــارع السياس ــاط الش ــي أوس ــلبيَا ف ــًرا س ــرك أث ت

دوائــر النفــوذ علــى أشــدها بينهــم(32).  

(28)  انظر: أكرم الحوراني، مذكرات أكرم الحوراني: 231.

كان بإمــكان الرئيــس جمــال عبــد الناصــر أن يتوجــه إلــى إذاعــة حلــب، بــداًل مــن التوجــه إلــى إذاعــة القاهــرة.   (29)

انظــر: عبــد الهــادي البــكار، صفحــات مجهولــة مــن تاريــخ ســوريا الحديــث، دار الذاكــرة، 2003م: 219.
من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في 28 أيلول/ سبتمبر 1961م، موقع مكتبة اإلسكندرية اإللكتروني.  (30)

انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة االنفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8   (31)

ــارس): 83. آذار/ م
ــام  ــرأي الع ــام وال ــر واألي ــة النص ــور كصحيف ــى الظه ــادت إل ــد ع ــة ق ــف المحلي ــن الصح ــد م ــت العدي (32)  كان

ــع  ــت م ــد عطل ــف ق ــذه الصح ــت ه ــة، وكان ــب كحال ــا حبي ــي كان يديره ــي الت ــك المبك ــة المضح وصحيف
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- اإلجراءات العسكرية والرد عليها:
   ينقــل عبــد الهــادي البــكار حديًثــا عــن صبــري رئيــس الــوزراء المصــري األســبق، قــال فيــه: إن الرئيــس 
ــوات  ــل ق ــم يرس ــه ل ــه، وإن ــب وقوع ــكرًيا عق ــال عس ــة االنفص ــي مقاوم ــاًدا ف ــر كان ج ــد الناص ــال عب جم

ــي:  ــام باآلت ــة إال علــى هــذا األســاس(33)؛ لذلــك ق ــى الالذقي ــة جــًوا مــن مصــر إل عســكرية محمول
أصــدر قــراًرا بوصفــه القائــد األعلــى للقــوات المســلحة ينــص علــى عــزل المتمرديــن وتجريدهــم مــن   .1

ــم.  ــن كل والء له ــم م ــم وجنوده ــاء ضباطه ــم، وإعف رتبه
أصــدر أوامــره بالتحــرك العســكري بإنــزال قــوات المظلييــن والصاعقــة فــي مطــار الالذقيــة، وأن تتحــرك   .2

المدمــرات مســاًء؛ لتصــل إلــى مينــاء الالذقيــة فــي 29/ 9 فــي الســاعة الرابعــة بعــد الظهــر(34). كمــا تــّم 
ــتيالء  ــم االس ــر، وأن يت ــق البح ــن طري ــدرع ع ــواء م ــك ل ــلحتهما، وكذل ــاة بأس ــن المش ــن م ــال لواءي إرس
علــى كل بواخــر النقــل العربيــة الســتخدامها فــي نقلهــم، علــى أن يبــدأ إبحــار تلــك القــوة فــي مســاء اليــوم 

التالــي(35). 
أمر أسراب الطائرات الحربية باإلقالع من قواعدها في األراضي المصرية باتجاه األجواء السورية.  .3

ــد الناصــر وأبلغــه  ــا بالرئيــس جمــال عب الــرد: أجــرى ســفير االتحــاد الســوفيتي فــي مصــر اتصــااًل هاتفًي
ــى  ــرات إل ــراب الطائ ــة أس ــادة بقي ــر بإع ــأنها(36)، فأم ــوريا وش ــول: دع س ــن تق ــن الكرملي ــفهية م ــالة ش رس
قواعدهــا فــي مصــر، وأمــر قائــد الســرب جــالل هويــدي بتســليم نفســه وعناصــره إلــى الســوريين مــن دون 
ــر  ــد الناص ــا عب ــي أمره ــورية الت ــات الس ــي المحافظ ــش ف ــات الجي ــن قطع ــد م ــا أّن العدي ــة(37)، كم مقاوم
ــد  ــل المشــير عامــر القائ ــالب بترحي ــادة االنق ــي، وقامــت قي ــت تأييدهــا لالنقــالب االنفصال بالتحــرك، أعلن
العــام للقــوات المســلحة، وجمــال فيصــل قائــد الجيــش األول وجميــع الضبــاط المصرييــن إلــى مصــر فــي 
مســاء 28 أيلــول/ ســبتمبر. كمــا أن تتالــي اعتــراف الــدول األجنبيــة والعربيــة بدولــة االنفصــال، واســتعادة 
ــر الرئيــس جمــال عبــد  ــر 1961م، أجب ــة فــي 28 تشــرين األول/ أكتوب ســوريا مقعدهــا فــي الجامعــة العربي
الناصــر علــى االعتــراف بواقــع االنفصــال فــي البيــان الــذي أذاعــه فــي الخامــس مــن تشــرين األول/ أكتوبــر 
1961 (38)، وقــال: لــن ينــوي إقامــة حصــار دبلوماســي حــول ســوريا، وإنــه لــن يمانــع فــي عودتهــا الحتــالل 

ــي  ــال ف ــرة االنفص ــي فت ــي ف ــن، )مذكرات ــر الدي ــم زه ــد الكري ــر: عب ــة انظ ــورية المصري ــدة الس ــالن الوح إع
ــارس): 133. ــبتمبر و8 آذار/ م ــول/ س ــن 28 أيل ــا بي ــوريا م س

_FO-371-157827-0001 انظر: وثائق الخارجية البريطانية  (33)

ــة  ــات البحري ــوارج أو القطع ــاله للب ــل إرس ــر قبي ــد الناص ــال عب ــس جم ــلهم الرئي ــن أرس ــون الذي ــزل المظلي ن  (34)

الحربيــة فــي مطــار حميميــم الــذي يبعــد قرابــة خمســة كيلــو متــر مــن مدينــة الالذقيــة. انظــر: موقــع الجزيــرة 
ــخ 10 / 8 / 2003. ــة، تاري ــة الخامس ــح، الحلق ــو صال ــد أب ــر، أحم ــى العص ــاهد عل ــج ش ــت، برنام ن

انظر: عبد اللطيف البغدادي، مذكرات عبد اللطيف البغدادي: 112.  (35)

)36( Khalil, Houssan El dawla: The Soviet foreigns policy towards Egypt 1955; 64 )Ph.D.Howard 
Un Dept .Of political sc.1979( p16.

صحيفة الزمان، الموقع اإللكتروني على الرابط اآلتي:   (37)

 http://www.azzaman.com/articies/200220-1/01//a99157.htm
ــاع  ــذا االجتم ــر ه ــوزراء، وحض ــس ال ــي مجل ــوريين ف ــاء الس ــر األعض ــد الناص ــال عب ــس جم ــتدعى الرئي اس  (38)

http://www.azzaman.com/articies/2002/01/1-20/a99157.htm
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دراسات ثقافية واجتماعية )محك
الصراع على السلطة في سوريا في أثناء الحكم االنفصالي؛ الخريطة السياسية

موقعهــا فــي هيئــة األمــم المتحــدة، ولكــن الرئيــس جمــال عبــد الناصــر أبقــى فــي هــذا البيــان معركــة إعــادة 
ســوريا إلــى وحدتهــا مــع مصــر مفتوحــة، مــن خــالل قولــه :« وســتبقى الجمهوريــة العربيــة المتحــدة رافعــة 

راياتهــا، مــرددة نشــيدها، باذلــة فــي ســبيل العروبــة ...إلــخ«(39)  
ت- تورط عبد الناصر في انقالب 28/ 3/ 1962م

ــب،  ــراء النق ــى صح ــه إل ــحب مياه ــر األردن وس ــرى نه ــل مج ــرائيلية لتحوي ــاوالت اإلس ــت المح  كان
ــى إقامــة تعــاون دفاعــي  ــا للحكومــة والشــعب فــي ســوريا؛ لذلــك عمــدت ســوريا إل ــا مقلًق تشــكل هاجًس
واتفــاق سياســي واقتصــادي وتعــاون مشــترك بمشــاريع الــري وســد الفــرات مــع العــراق، صــدر عنــه بــالغ 
بتاريــخ 25/ 12/ 1962م، وقــد وافــق مجلــس الجامعــة فــي أثنــاء اجتماعــه بتاريــخ 26/ 2/ 1962 علــى 
ــي  ــرة الت ــى المذك ــاًء عل ــي 5/ 3/ 1962م بن ــد ف ــتثنائية تعق ــة اس ــى جلس ــي إل ــاع العرب ــس الدف ــوة مجل دع
تقدمــت بهــا ســوريا فــي أن إســرائيل جــادة فــي إقامــة المنشــآت الالزمــة لضــخ ميــاه نهــر األردن مــن بحيــرة 
ــابقة  ــرارات الس ــي أن الق ــاع بداع ــذا االجتم ــى ه ــة ألغ ــن الجامع ــن أمي ــب، ولك ــى النق ــا إل ــا؛ إليصاله طبري
التــي اتخذهــا مجلــس الجامعــة قــد أصبحــت آليــة، والســبب الحقيقــي هــو ممانعــة مصــر قيــام االجتمــاع، 
كمــا كتبــت الصحــف المصريــة فــي تلــك الفتــرة(40)، مــا حمــل رئيــس الجمهوريــة ناظــم القدســي علــى عقــد 

اجتمــاع مــع الرئيــس العراقــي عبــد الكريــم قاســم وطلــب مســاعدة عســكرية منــه .
ثــم بــدأت تتســع االنشــقاقات بيــن القيــادة السياســية والقيــادة العســكرية فــي ســوريا (41) وفــي جلســة 27 
ــق، تغيــب عــن حضورهــا مأمــون  ــر مــن خمــس دقائ ــاوز افتتاحهــا ورفعهــا أكث ــم يتج ــي ل آذار/ مــارس الت
ــة  ــت الحكوم ــاًل، فقدم ــواب قلي ــن الن ــور م ــدد الحض ــم، وكان ع ــة وجميعه ــاء الحكوم ــري وأعض الكزب
اســتقالتها أمــام الضغــط العســكري، وفــي 28 / 3 قــام الجيــش باعتقــال صبــري العســلي وناظــم القدســي 

ــم(42).  ــد العظ ــم خال ــواب بينه ــن الن ــدد م ــي وع ــروف الدواليب ومع
   وفــي صبيحــة 28/ 3 / 1962 قــام العقيــد زهيــر عقــل والعقيــد محمــد منصــور والرائــد فايــز الرفاعي(43) 
ــا  بتنفيــذ انقــالب 28 آذار/ مــارس، وبــدأت اإلذاعــات الســورية تذيــع البالغــات بــأن االنقــالب كان تحقيًق
لرغبــات الشــعب وحفاًظــا علــى مكاســبه، وقــد تبيــن أن مقابلــة هــؤالء الضبــاط الثالثــة لـــ عبــد الناصــر هــي 
ــّم عقــد مؤتمــر  ــادة االنقــالب، وت ــم تتجــاوب مــع ق ــادة الجيــش ل ــي شــجعتهم علــى ذلــك(44)، لكــن ق الت
شــارك فيــه قيــادات الجيــش الســوري كافــة فــي حمــص 4/1/ 1962، وقــد قــرر هــذا المؤتمــر عّدة قــرارات 

جميــع نــواب رئيــس الجمهوريــة، فأعلــن أمامهــم أنــه البــد مــن االعتــراف باألمــر الواقــع المريــر، وأنــه وضــع 
_FO-371-157827- ــة ــة البريطاني ــق الخارجي ــر: وثائ ــوم. انظ ــك الي ــاء ذل ــه مس ــا أذاع ــك بياًن ــل ذل ــن أج م

0012

بيان الرئيس جمال عبد الناصر في الخامس من تشرين األول/ أكتوبر 1961م، موقع مكتبة اإلسكندرية اإللكتروني.  (39)

انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة االنفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8   (40)

ــارس): 241. آذار/ م
(41)  انظر: المرجع السابق: 217.

(42)  انظر: خالد العظم، مذكرات خالد العظم، الدار المتحدة للنشر، بيروت، 2003م، المجلد الثاني والثالث: 201.

انظر: عبد اللطيف البغدادي، مذكرات عبد اللطيف البغدادي: 206.  (43)

انظر: أكرم الحوراني، مذكرات أكرم الحوراني: 171.  (44)
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مــن شــأنها إعــادة األمــور إلــى نصابهــا فــي الجيــش غيــر أن مجموعــة مــن الضبــاط أهمهــم جاســم علــوان 
ولــؤي األتاســي(45) انســحبوا مــن مؤتمــر حمــص إلــى مدينــة حلــب، وشــكلوا قيــادة جديــدة أطلقــوا عليهــا 
اســم )قيــادة الضبــاط األحــرار(، وطلبــوا الدعــم العســكري مــن القاهــرة، وبــدؤوا بتســليح المقاومــة الشــعبية، 

وســاهمت إذاعــة القاهــرة فــي توســيع الشــرخ، لكــن العصيــان بــاء بالفشــل فــي 4 / 4/ 1962م.
كان هــذا االنقــالب المــزدوج بالتآمــر مــع القاهــرة، كمــا أشــار الفريــق لــؤي األتاســي فيمــا بعــد(46)، وعلــى 
أثــر فشــل هــذا االنقــالب دعــا قائــد الجيــش عبــد الكريــم زهــر الديــن بتاريــخ 10/ 4/ 1962 عــدًدا مــن 
ــي  ــم القدس ــن ناظ ــراج ع ــّم االف ــم ت ــاع(47)، ث ــي وزارة الدف ــاع ف ــة لالجتم ــية واالقتصادي ــادات السياس القي

وإعــادة مكانتــه مــن خــالل بيــان صــادر عــن قيــادة الجيــش(48).
لكــن، لمــاذا كل هــذا التآمــر المصــري الناصــري علــى ســوريا؟ هــل القوميــة العربيــة شــعور جمعــي لدينــا 

فقــط أم هــي مجــرد خيــاالت جميلــة فــي أذهــان بعــض المفكريــن الســوريين؟ 
ومــن الجديــر ذكــره أّن عبــد الناصــر الــذي ســعى إلــى إعــادة الوحــدة مــع ســوريا بــكل الطــرق، تخلــى عــن 
الســودان التــي تمثــل البعــد الحيــوي لمصــر، لــم يّصــر جمــال عبــد الناصــر علــى الوحــدة مــع ســوريا مــن 
أجلنــا ومــن أجــل مصالحنــا، إنمــا تعّلــم مــن التاريــخ، وأدرك أن األمــن القومــي المصــري يجــب أن يمتــد فــي 
عمــق ســوريا مــن حيــث أتــى الهكســوس(49)؛ لذلــك اندفــع الفراعنــة فــي الماضــي مثلمــا اندفــع عبــد الناصــر 
اآلن إلقامــة إمبراطوريــة تمــّد نفوذهــا علــى البحــر األحمــر وعلــى جنــوب ســوريا وشــرق المتوســط(50). إًذا، 

هــي لــم تكــن وحــدًة، والمقدمــات الخاطئــة مهمــا لوينــا عنقهــا، لــن تعطــي نتائــج صحيحــة.
ث- تيارات ضباط االنقالب االنفصالي 

ــاط  ــن الضب ــات بي ــتغلت الخالف ــك اس ــدوي؛ لذل ــم الوح ــن الحك ــورية م ــة الس ــررت البرجوازي تض
الســوريين والمصرييــن، وتصاعــد الســخط والنقمــة فــي صفــوف الجيــش الســوري؛ مــن أجــل جــّر العناصــر 

(45)  انظر: خالد العظم، مذكرات خالد العظم، 101.

(46)  انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة االنفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8 

ــارس(: 171. آذار/ م
(47)  انظــر: يحيــى ســليمان قســام، الموســوعة الســورية الحديثــة، دار نوبلــس للنشــر والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة 

األولــى، 2005م: 86.
(48)  انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة االنفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8 

ــارس(: 192. آذار/ م
(49)  انظــر: جرجــي زيــدان، العــرب قبــل اإلســالم، دار الحيــاة، بيــروت، الطبعــة األولــى، د.ت: 54. وانظــر أيًضــا: 

جمــال واكيــم، صــراع القــوى الكبــرى علــى ســوريا، شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر، الطبعــة الثانيــة، 
2013م: 17 ومــا بعدهــا. وانظــر: صــالح رشــيد الصالحــي، بابــل وآشــور ونــادي القــوى العظمــى )العالقــات 

الدوليــة فــي عصــر العمارنــة(، مجلــة آداب الفراهيــدي، العــدد األول، كانــون األول/ ديســمبر، 2009، العــدد 
ــداد،  ــارات، بغ ــخ الحض ــي تاري ــة ف ــر، مقدم ــه باق ــر: ط ــا. وانظ ــا بعده ــث :251 وم ــر الثال ــاص بالمؤتم الخ

1973م: 364/1. وانظــر: ســليم حســن، مصــر القديمــة، القاهــرة، 1948م: 5/ 258-253.

 Kamal Salibi, A History of Arabia, New York: Caravan, 1980, 17.

(50)  ال بــّد لنــا مــن التطــرق إلــى )وثيقــة كامبــل( والمقــررات التــي تســربت عــن مؤتمــر 1905م، فهــي تعطينــا مــا 

نحتاجــه إلكمــال الصــورة.
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مة(
ّ

دراسات ثقافية واجتماعية )محك
الصراع على السلطة في سوريا في أثناء الحكم االنفصالي؛ الخريطة السياسية

التــي كانــت علــى صلــة بهــم )الضبــاط الدمشــقيين( إلــى القيــام بانقــالب عســكري، هدفــه ليــس االنفصــال 
ــا.  ــة مواطنيه ــوق وكرام ــوريا وحق ــان س ــرام كي ــن احت ــا يضم ــار بم ــح المس ــل تصحي ــر، ب ــن مص ــام ع الت
ولكــن بمجــرد تنفيــذ االنقــالب ونجاحــه فــي 28 أيلــول/ ســبتمبر، وبــدء المفاوضــات مــع عامــر، باشــرت 
البرجوازيــة الســورية مســاعيها فــي أوســاط ضبــاط االنقــالب، الذيــن أطلقــوا علــى أنفســهم )القيــادة العربيــة 
الثوريــة العليــا للقــوات المســلحة(، مــن أجــل حملهــم علــى حويــل االنقــالب مــن حركــة تصحيحيــة إلــى 

ــة عــن مصــر(51)  حركــة انفصالي
نتيجة لذلك انقسم ضباط االنقالب إلى(52):

ــالت  ــن ذوي الص ــة، م ــق عصاص ــيني وموف ــري الحس ــل س ــري وفيص ــدر الكزب ــال حي ــي أمث ــار اليمين التي
ــام عــن مصــر. ــد عمــل النفصــال ســوريا الت ــرة، وق ــة الســورية الكبي الواســعة مــع البرجوازي

التيــار المعتــدل: أمثــال عبــد الكريــم النحــالوي ومحمــد منصــور وزهيــر عقيــل وفايــز الرفاعــي، وقــد مــال 
إلــى الضغــط علــى الحكــم الناصــري مــن أجــل تصحيــح األخطــاء، وأكــّد علــى ضــرورة االحتفــاظ بالوحــدة 

وعــدم اإلســاءة إليهــا(53) .
ــى  ــل عل ــن، وبالعم ــاط المصريي ــل الضب ــي وبترحي ــالح الداخل ــر باإلص ــير عام ــود المش ــاهمت وع س
التماثــل بيــن الســوريين والمصرييــن فــي المراكــز المدنيــة والعســكرية(54) فــي ترجيــح كفــة التيــار المعتــدل، 
وهــذا ظهــر مــن خــالل إصــدار بــالغ رقــم )9)(55) الــذي أعلنــت فيــه الحركــة االنفصاليــة عــودة األمــور إلــى 
مجراهــا الطبيعــي اعتمــاًدا علــى ثقتهــا بوعــود المشــير عامــر، وقــد اختلفــت المواقــف بعــد إعــالن البــالغ، 
فقوبــل بابتهــاج واضــح مــن المســتنكرين للحركــة االنفصاليــة، وغضــب مــن مؤيــدي الحركــة حتــى وصــل 
األمــر إلــى التهديــد بقصــف القيــادة علــى رؤوس مــن فيهــا(56). ولكــن تراجــع المشــير عامــر عــن وعــوده(57)، 

ــدد 1349،  ــة( ع ــة العربي ــي نشــرة )الصحاف ــا للقــوات المســلحة ف ــة العلي ــة الثوري ــادة العربي ــان القي ــر: بي انظ  (51)

3-9/ 10/ 1961م. بالنســبة للبالغــات والتفاصيــل حــول انقــالب 28 أيلــول/ ســبتمبر. انظر: إدارة الشــؤون 

العامــة والتوجيــه المعنــوي للجيــش العربــي الســوري، حقيقــة الثــورة وأهدافهــا، 28 أيلــول/ ســبتمبر 1961م، 
ــق، 1961م. ج1، دمش

)52( Itamar RABINOVIH, Syria under the Baath 1963 - 1966, New York, 1972.
الحــوار بيــن عبــد الناصــر وبعــض قــادة االنفصــال فــي األهــرام، عــدد 27530، 27 نيســان/ أبريــل 1962م.   (53)

انظــر: محاكمــات المســؤولين عــن االنفصــال فــي الصحافــة الســورية فــي أيلــول/ ســبتمبر وتشــرين األول/ 
ــر 1963م. أكتوب

انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة االنفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8   (54)

آذار/ مــارس(: 54-53.
انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة االنفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8   (55)

آذار/ مــارس(: 56-54.
انظــر: مطيــع الســمان، وطــن وعســكر -قبــل أن تدفــن الحقيقــة فــي التــراب )مذكــرات 28 أيلــول/ ســبتمبر   (56)

ــم )9(. ــالغ رق ــرة الب ــى، د.ت: فق ــة األول ــان، الطبع ــارس 1963(، بيس 1961 - 8 آذار/ م

كثيــر مــن الشــخصيات السياســية وجهــت اتهامــات إلــى المشــير عامــر بتعمــد نقــل صــورة خاطئــة تماًمــا إلــى   (57)

عبــد الناصــر عــن حقيقــة وضــع االنقــالب، فقــد صــّوره علــى أنــه عصيــان بســيط فــي دمشــق فقــط، مــا قــاد 
عبــد الناصــر إلــى االســتهانة باالنقــالب وبقدرتــه علــى النجــاح؛ لذلــك قــام باإليعــاز لعامــر برفــض مطالــب 

قياديــي االنقــالب الذيــن نعتهــم عبــد الناصــر بالمتمرديــن.
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الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

ورفضــه إصــدار بيــان علنــي يتعهــد فيــه بعــدم اتخــاذ أي إجــراء بحــق قــادة الحركــة االنقالبيــة فيمــا لــو أنهــوا 
عصيانهــم، قــد حملهــم جميعــا دفاعــا عــن أنفســهم، علــى المضــي فــي حركتهــم إلــى نقطــة االنفصــال التــام 

عــن مصــر وبالتالــي رجحــان كفــة التيــار اليمينــي. 
ــن  ــة، لك ــة االنفصالي ــتهانة بالحرك ــؤولية االس ــر مس ــير عام ــت المش ــة، حّمل ــع التاريخي ــن المراج ــر م كثي
القــرار لــم يكــن للمشــير عامــر، إنمــا كان للرئيــس جمــال عبــد الناصــر، فقــد أجــاب بانفعــال شــديد: »إزاي 
توافــق؟ ســنطبق الخطــة؟(58)«. وكان هــذا االتصــال مراقًبــا وتحــت ســمع أحــد ضبــاط الحركــة االنفصاليــة، 
مــا أســفر عــن البيــان رقــم )10(، ثــم صــدر عــن ضبــاط االنفصــال البــالغ رقــم )11(، بمنــع التجــول، ولحقه 

البــالغ رقــم )12( الــذي كان رصاصــة الرحمــة للوحــدة(59).
لــم يطلــب عبــد الناصــر التريــث أو االستشــارة، لــم يطلــب موفــد مــن ضبــاط الحركــة، يشــرح لــه حقيقــة 
األمــر، لــم يقــرر القــدوم شــخصًيا إلــى دمشــق، ولــم يدافــع عــن الوحــدة بقــوٍة عســكريٍة، حقيقــًة كان موقفــه 
هزيــاًل مقارنــًة بموقفــه مــع اليمــن بـــ 1962م! لــم يكــن عبــد الناصــر على المســتوى الــذي رفعنــاه إليــه قومًيا. 

ج- التأييد الشعبي والرسمي السوري لقادة الحركة االنفصالية

ــة  ــادة الحرك ــوا ق ــن دعم ــوا أّول م ــواب، كان ــيين ووزراء ون ــن سياس ــدة م ــاع الوح ــي: صنّ ــار السياس التي  .1

ــوري  ــع الس ــون الوض ــتعرض المجتمع ــي 2/ 10 واس ــق ف ــي دمش ــوا ف ــد اجتمع ــة (60)، فق االنفصالي
المتــردي، وأجمعــوا الــرأي علــى تأييــد القــوات المســلحة الســورية فــي ثورتهــا، وعلــى توجيــه الشــكر 

ــوًدا (61). ــاط وجن ــف ضب ــا وص ــم ضباًط إليه
التيــار االقتصــادي والصناعــي: الهيئــات والمؤسســات التجاريــة واالقتصاديــة والصناعيــة والزراعيــة، وفــي   .2

بيــان للفعاليــات االقتصاديــة أيــدت الغــرف التجاريــة الســورية الحركــة لجملــة األســباب (62).  
التيــار الشــعبي: الهيئــات والنقابــات األهليــة، ففــي بيــان لالتحــاد العــام لنقابــات العمــال فــي 1 تشــرين   .3

ــح  ــة إلــى تصحي ــي الســوري، والرامي ــام بهــا الجيــش العرب ــي ق ــد االتحــاد الحركــة الت ــر أي األول/ أكتوب
األوضــاع وإعــادة الحــق الســليب إلــى نصابــه. كمــا أصــدر االتحــاد العــام لطــالب ســوريا بياًنــا أيــد فيــه 
قــادة الحركــة، ودعــا إلــى محاولــة إحيــاء اتحــاد الطــالب العــرب، وطالبــوا أن تكــون دمشــق المتحــررة 

ــة التركيــة أن المشــير عبــد الحكيــم عامــر، تعمــد عــدم القيــام باإلصــالح  تفيــد بعــض الوثائــق فــي الخارجي  
تمهيــًدا لزيــادة النقمــة وتســريًعا لمســألة االنفصــال.  أرشــيف وزارة الخارجية التركيــة، كرتونة رقــم 197/ ل و.

انظــر: مطيــع الســمان، وطــن وعســكر -قبــل أن تدفــن الحقيقــة فــي التــراب )مذكــرات 28 أيلــول/ ســبتمبر   (58)

ــم )9(. ــالغ رق ــرة الب ــارس 1963(: فق 1961 - 8 آذار/ م

انظــر: مطيــع الســمان، وطــن وعســكر -قبــل أن تدفــن الحقيقــة فــي التــراب )مذكــرات 28 أيلــول/ ســبتمبر   (59)

ــن. ــين باالنفصاليي ــك حس ــال المل ــرة اتص ــارس 1963(: فق 1961 - 8 آذار/ م

_FO-371-157827-0005 انظر: وثائق الخارجية البريطانية  (60)

انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة االنفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8   (61)

ــارس(: 166. آذار/ م
(62)  نــص بيــان الغــرف التجاريــة الســورية، انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة االنفصــال فــي 

ــارس(: 62. ــبتمبر و8 آذار/ م ــول/ س ــن 28 أيل ــا بي ــوريا م س
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مركــًزا لعقــد مؤتمــر تمهيــدي لتشــكيل اتحــاد الطــالب العــرب (63)
التيــار الدينــي: علمــاء الديــن اإلســالمي، ورجــال الديــن المســيحي، الذيــن أعلنــوا تأييدهــم للحركــة التــي 

أعــادت ســوريا إلــى مكانتهــا الطبيعيــة، وأوصــدت البــاب أمــام ممارســات العهــد الســابق(64). 
وفــي يــوم الثالثــاء العاشــر مــن تشــرين 
ــور  ــه الدكت ــام 1961م، وج ــر ع األول/ أكتوب
مصطفــى البــارودي وزيــر الدولــة الســورية 
للدعايــة واألنبــاء مــن اإلذاعــة والتلفزيــون 
البيــان اآلتــي:« تلقــى رئيــس مجلــس الــوزراء 
الدكتــور مأمــون الكزبــري مــن الرئيس شــكري 
ــفى  ــي المستش ــا ف ــود حالًي ــي(65)، الموج القوتل
ــه  ــن اغتباط ــن ع ــد أعل ــا، وق ــا بياًن ــي ألماني ف
لوثبــة الجيــش المظفــرة، والتفــاف الشــعب 
حــول الجيــش والحكومــة، وهــو يقــدم التهنئــة 
ــة  ــش والحكوم ــعب والجي ــى الش ــة إل الخاص
ــر،  ــاح المظف ــد والنج ــل الجي ــذا العم ــى ه عل
ويســأل اللــه مزيــًدا مــن التوفيــق لهــذه الحركــة 
الوحــدة  تحقيــق  علــى  العاملــة  المباركــة 
الصحيــة الحقيقيــة الكبــرى علــى أســاس ســليم 
متيــن ال ينفــر منهــا أحــد مــن شــعوب العــرب. 
ولقــد حّمــل الرئيــس شــكري القوتلــي الرئيــس 
ــورة  ــال الث ــى رج ــه إل ــه وأمنيات ــري تحيات الكزب
األشــاوس وإلــى الســادة الــوزراء، وإلــى أبنــاء 
ــم  ــد العظ ــا (66) »، وكان لـــ خال ــعب جميًع الش

رأي يســتحق الذكــر هــو:« عندمــا جــال الفرنســيون عــن ســورية لــم يشــغل بالنــا إال االســتقالل وصــون البــالد 
واليــوم ال يهمنــا إال هــذان األمــران، فــكل تفكيــر بغيــر ذلــك هــدر للوقــت والجهــد، وزوال االســتعمار يومئــٍذ 

ــة(67)« ــيطرة المصري ــن الس ــه م ــا في ــذي تخلصن ــوم ال ــذا الي ــه ه ــورية يماثل ــن س ع

حــوى بيــان الرئيــس شــكري القوتلــي ســرًدا عاًمــا ألســباب االنفصــال، وكان منهــا عــدم اشــتراك دمشــق فــي   (65)

الحكــم، نقــاًل عــن عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة االنفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ 
ســبتمبر و8 آذار/ مــارس(: 91. وانظــر أيًضــا: عبــد الهــادي البــكار، صفحــات مجهولــة مــن تاريــخ ســوريا 

ــث: 232. الحدي
نــص بيــان الدكتــور مصطفــى البــارودي وزيــر الدولــة للدعايــة واألنبــاء مــن اإلذاعــة والتلفزيــون الموجــه إلــى   (66)

الشــعب العربــي عامــًة وإلــى الشــعب العربــي الســوري خاصــًة.  انظــر: خلــدون الحصــري ويوســف خــوري، 
الوثائــق العربيــة، دائــرة الدراســات السياســية واإلدارة العامــة للجمعــة األمريكيــة، بيــروت، 1971م: 2 / 211.

منصور سلطان األطرش، الجيل المدان: 306.  (67)
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ح- التيارات السياسية في سوريا بعد االنفصال، وأبعادها اإلقليمية 

كانت الصراعات اإلقليمية على سوريا تتركز في ثالثة محاور:
مصر: التي كانت تسعى إلى إعادة وحدتها مع سوريا  •

العراق: التي كانت تسعى إلى إبعاد سوريا عن الحكم الناصري  •
الســعودية واألردن: تعمــالن لفصــل ســوريا عــن مصــر وإســقاط حكــم عبــد الكريــم قاســم فــي العــراق،   •
وتصعيــد الخــالف بيــن الحكميــن التقدمييــن فــي العــراق ومصــر، ألن أي تقــارب بينهمــا انتصــار للخــط 
القومــي االشــتراكي التقدمــي ويعنــي بالتالــي خطــًرا علــى اســتمرار ملكيتهمــا، هــذا انعكــس علــى الصــراع 

السياســي الداخلــي الســوري، فظهــرت تيــارات متوافقــة مــع الصــراع اإلقليمــي.
  التيار األول ظهوًرا وانتهاًء: )السعودي - األردني(

أبــرز مؤيديــه: فيصــل ســري الحســيني وحيــدر الكزبــري ومأمــون الكزبــري، رئيــس الــوزراء األول فــي   •

دولــة االنفصــال الــذي أعلــن فــي بيــان وزارتــه عــن إيمانــه »بالوحــدة العربيــة الحقيقيــة الشــاملة، وبإعــادة 
الحــق الســليب إلــى عــرب فلســطين األبيــة، وبمســاندة نضــال الشــعب العربــي فــي الجزائــر وفــي شــتى 

ديــار العــرب والعروبــة(68)«  
البيان في الصحافة السورية في 1 تشرين األول/ أكتوبر 1961م.  (68)
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بداية التيار: قبل حدوث االنفصال(69)   •

هدف التيار: التحالف مع السعودية واالتحاد مع األردن.  •

ــى  ــت عل ــا دل ــري وغيرهم ــدر الكزب ــيني وحي ــاالت الحس ــري واعتق ــون الكزب ــتقالة مأم ــار: اس ــة التي نهاي  •

ــار. ــذا التي ــة ه تصفي
التيار الثاني ظهوًرا وانتهاًء: )العراقي(

أبرز مؤيديه: ناظم القدسي ومعروف الدواليبي.  •

بدايــة التيــار: ظهــر بقــوة فــي المجلــس النيابــي المنتخــب فــي 12 كانــون األول/ ديســمبر 1961م، مــن   •

ــار. ــذا التي ــد حــزب البعــث له ــالل وجودعناصــر مــن حــزب الشــعب، فضــاًل عــن تأيي خ
ــن ســوريا والعــراق  ــار فــي تحســين العالقــات بي ــار: االتحــاد مــع العــراق، وســاهم هــذا التي هــدف التي  •

التــي فتحــت أبوابهــا لســوريا بعــد االنفصــال دون أي قيــد أو شــرط فــي ســبيل تعويــض مــا خســره التجــار 
ــون الســوريون مــن إغــالق أســواق القاهــرة(70). والصناعي

نهايــة التيــار: بــدأت بــوادر نهايــة أثــر هــذا التيــار مــع لقــاء القدســي بعبــد الكريــم قاســم فــي 12 آذار/   •

مــارس 1962م فــي الرطبــة(71) ورغبــة القدســي فــي التعــاون العســكري مــع العــراق، وطلــب قــوة دفاعيــة 
لمســاعدتنا ضــد العــدوان اإلســرائيلي(72) ولكــن الرفــض المســتمر(73) مــن قبــل القيــادة العليــا للجيــش، 
تــدل علــى ضعــف تأثيــر هــذا التيــار فــي قــرارات القيــادة العســكرية الســورية التــي كانــت تقــرر مجريــات 

األحــداث فــي ســوريا.
التيار الثالث ظهوًرا وانتهاًء: )الوحدة على أسس جديدة، يوافق عليها عبد الناصر(

أبــرز مؤيديــه: عبــد الكريــم النحــالوي وهشــام عبــد ربــه ومهيــب الهنــدي وفايــز الرافعــي الذيــن كانــوا   •

ــرة(74). ــع القاه ــة م ــى صل عل
ــس  ــل مجل ــده بح ــوا بع ــارس 1962 وقام ــالب 28 آذار/ م ــاح بانق ــالل النج ــن خ ــر م ــار: ظه ــة التي بداي  •

ــر  ــع مص ــدة م ــادة الوح ــي إلع ــي والعدائ ــاه العراق ــيطرة االتج ــًرا لس ــي نظ ــة وزارة الدواليب ــواب وإقال الن
كشــفت المخابــرات الســورية فــي أوائــل كانــون األول/ ديســمبر 1961م صلــة هــؤالء مــع األردن ومــا قدمتــه   (69)

لهــم مــن دعــم مــادي؛ ليقومــوا بعمليــة االنفصــال، وكان هــذا مــن جملــة األســباب التــي دعــت القيــادة العليــا 
للجيــش أن تطلــب مــن مأمــون الكزبــري تقديــم اســتقالته. انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي 

فتــرة االنفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8 آذار/ مــارس(: 148-144.
الصحافة السورية 11/4/ 1961، وانظر أيًضا: خالد العظم، مذكرات خالد العظم: 3/ 365.  (70)

SAAB,op,cit.p110   (71)، انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة االنفصــال فــي ســوريا 

ــارس(: 177-176. ــبتمبر و8 آذار/ م ــول/ س ــن 28 أيل ــا بي م
انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة االنفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 أيلــول/ ســبتمبر و8   (72)

آذار/ مــارس(: 178-177.
انظر: المرجع السابق: 178-177.  (73)

انظر: المرجع السابق: 210-206.  (74)
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ــل  ــوات والمراح ــن الخط ــروع ع ــر مش ــن بتحضي ــن الدي ــد زي ــور فري ــف الدكت ــوا بتكلي ــم قام ــا، ث عليهم
ــدة. ــاء الوح ــا إلحي ــب اتباعه الواج

هــدف التيــار: إعــادة الوحــدة علــى أســس جديــدة يوافــق عليهــا عبــد الناصــر، ولــم يــَر مانًعــا من التســاهل   •

فــي شــروط عبــد الناصــر فــي ســبيل ذلــك، وقــد باشــروا بالمفاوضــة مــع العناصــر الوحدويــة الناصريــة 
ــد  ــا عب ــق عليه ــة يواف ــكيل وزارة وحدوي ــل تش ــن أج ــرب م ــن الع ــة القوميي ــث وحرك ــاء البع ــن أعض م

الناصــر، لتقــوم بمفاوضــات معــه إلعــادة الوحــدة.
نهايــة التيــار: مــع بــروز تيــار خامــس أكثــر قــوة فــي أوســاط الضبــاط الســوريين القيادييــن وهــو االتجــاه   •

ــوريا  ــظ لس ــي تحف ــة الت ــدة العربي ــى الوح ــو إل ــوريا، ويدع ــان س ــاظ بكي ــى االحتف ــر عل ــذي كان يص ال
ــا. ــا وكيانه كرامته

التيار الرابع ظهوًرا وانتهاًء: )حركة القوميين العرب- الوحدة مع عبد الناصر دون قيد أو شرط(
أبــرز مؤيديــه: )الخماســي الناصــري( المؤلــف مــن علــي بوظــو وعبــد الصمــد الفتيــح وراتــب الحســامي   •

ــادة الســابقة لحــزب الشــعب (75) ــد الوهــاب حومــد، ومعظمهــم مــن القي ونهــاد القاســم وعب
بداية التيار: كانت بعد حّل االتحاد القومي في 1 تشرين األول/ أكتوبر.  •

هــدف التيــار: شــكلت حركــة القومييــن العــرب القــوة الناصريــة المنظمــة الوحيــدة على الســاحة السياســية   •

ــة  ــرة رجعي ــال مؤام ــّدت االنفص ــد ع ــن(76)، وق ــر والناصريي ــد الناص ــة بعب ــى صل ــت عل ــوريا وكان ــي س ف
ــا  ــة وبياناته ــف الحرك ــادرت صح ــرب 1948م(77).وب ــة ح ــبيهة بنكب ــة ش ــة الثوري ــة العربي ــة للحرك ونكب
بالطلــب إلــى الســلطة الســورية البــدء بالمباحثــات إلعــادة الوحــدة، وباشــرت بالتعــاون مــع بقيــة العناصــر 
ــادة  ــال، وإع ــقاط االنفص ــب بإس ــت تطال ــي كان ــة الت ــرات الجماهيري ــم التظاه ــل تنظي ــن أج ــة م الناصري
ــى  ــيطرتها عل ــة وس ــر الناصري ــرة العناص ــتغالل وف ــالل اس ــن خ ــا(78) م ــابق عهده ــى س ــوًرا إل ــدة ف الوح

ــوري(79). ــارع الس الش

أمــا بقيــة قياديــي هــذا الحــزب فقــد تــراوح موقفهــا بيــن الســلبية والمشــاركة فــي حكمــه، كمعــروف الدواليبــي   (75)

ــد  ــي 26/ 4/ 1976م.  وق ــو ف ــع بوظ ــي 3/ 6/ 1976، وم ــدا ف ــع برم ــة م ــر: مقابل ــري. انظ ــاد جب ورش
انقســمت القيــادة الســابقة لـــ »الحــزب الوطنــي« بيــن وحــدوي كفائــز كيالــي وأحمــد إســماعيل، وانفصالــي 
ــي  ــن ف ــاء المعروفي ــد األعض ــماعيل )أح ــد إس ــع أحم ــة م ــر: مقابل ــوري. انظ ــهيل خ ــلي وس ــري العس كصب
ــابقة  ــة الس ــد الحزبي ــا القواع ــي 3/ 5/ 1976م. أم ــن( ف ــي الناصريي ــن قيادي ــح م ــم أصب ــي ث ــزب الوطن الح
ــا  ــل محاولتهم ــر فش ــذا يفس ــا، وه ــر عناصره ــتقطب أكث ــر أن يس ــد الناص ــتطاع عب ــد اس ــن، فق ــن الحزبي لهذي
ــدد 18 و24/ 12/ 1962م،  ــام، ع ــر: الش ــرة: انظ ــذه الفت ــالل ه ــد خ ــن جدي ــيهما م ــم نفس ــادة تنظي ــي إع ف

ــدد 26/ 12/ 1962. ــدة، ع والجري
انظر: نجاح محمد، الحركة القومية العربية في سوريا، ج1، دمشق، دار البعث: 407-402.  (76)

ــن  ــة القوميي ــورات حرك ــروت، منش ــعبي، بي ــم الش ــورة والتنظي ــة والث ــم، الديمقراطي ــن إبراهي ــر: محس انظ  (77)

.14-10 1962م:  العــرب، 
ــن  ــع حس ــي 2/ 2/ 1977م، وم ــماعيل ف ــز إس ــع فاي ــي 24/ 4/ 1976م، وم ــي ف ــامي ضاح ــع س ــة م مقابل  (78)

إســماعيل )أحــد القيادييــن لمعروفيــن فــي حركــة الوحدوييــن االشــتراكيين ثــم فــي االتحــاد االشــتراكي( فــي 
1976م  /4  /19

مقابلة مع بوظو في 26/ 4/ 1976، ومع حومد في 28/ 12/ 1976م.  (79)
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دراسات ثقافية واجتماعية )محك
الصراع على السلطة في سوريا في أثناء الحكم االنفصالي؛ الخريطة السياسية

نهايــة التيــار: قــام ضبــاط الحركــة االنفصاليــة منــذ اليــوم الثانــي لالنفصــال بمداهمــة مراكزهــا، وإغالقهــا   •

وبمصــادرة وثائقهــا(80) 
 التيار الخامس ظهوًرا واألقوى تأثيًرا: )وحدة تحفظ لسوريا كرامتها وكيانها(

أبــرز مؤيديــه: القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة الفريــق عبــد الكريــم زهــر الديــن(81)، واللــواء   •

نامــق كمــال، واللــواء ميخائــل ورد، وصبــري الســيد إلــخ... وقــد اســتطاع عناصــر هــذا التيــار التخلــص 
ــل 1962م،  ــان/ أبري ــي 2 نيس ــوريا ف ــن س ــا م ــالوي(82)، وترحيله ــة النح ــر مجموع ــم عناص ــن معظ م

ــي(83).   ــم القدس ــع ناظ ــد م ــن جدي ــاق م واالتف
ــون األول/  ــل كان ــي أوائ ــف ف ــذي تأل ــي ال ــن القوم ــى لألم ــس األعل ــع المجل ــكل م ــار: تش ــة التي بداي  •

ــش. ــكرية للجي ــا العس ــادة العلي ــاء القي ــن أعض ــه م ــة أعضائ ــت أكثري ــمبر 1961 وكان ديس
ــا  ــوريا كرامته ــظ لس ــي تحف ــة الت ــدة العربي ــى الوح ــو إل ــوريا، ويدع ــان س ــاظ بكي ــار: االحتف ــدف التي ه  •

وكيانهــا، فقــد جــاء فــي االتفــاق أن علــى رئيــس الجمهوريــة أن »يســعى إلــى تحقيــق وحــدة عربيــة مــع 
األقطــار العربيــة المتحــررة، وفــي طليعتهــا مصــر علــى أســس صحيحــة ســليمة، تحفــظ لســوريا العربيــة 
كرامتهــا وكيانهــا، علــى أن تعــرض هــذه األســس فــي اســتفتاء شــعبي حــر، وعلــى أن تتخــذ الخطــوات 

ــة (84)« ــرعة الممكن ــك بالس ــق ذل ــة لتحقي اإليجابي
خ- التيارات السياسية البعثية 

ــى  ــا عل ــود توقيعهم ــوغ وج ــا يس ــار، م ــي والبيط ــه: الحوران ــرز مؤيدي ــال(: أب ــي )االنفص ــار االنفصال التي
وثيقــة االنفصــال(85)، أيــد هــذا التيــار االنفصــال نظرًيــا وعملًيــا مــن خــالل المشــاركة فــي الحكــم منــذ أيامــه 

األولــى وحتــى نهايتــه. 

انظر ما أورده نجاح محمد عن حركة القوميين العرب: 5 وما بعدها.  (80)

ــن 28 أيلــول/ ســبتمبر  ــا بي ــرة االنفصــال فــي ســوريا م ــي فت ــي ف ــن، )مذكرات ــم زهــر الدي ــد الكري انظــر: عب  (81)

ــا  ــالع، كم ــتحق االط ــن يس ــر الدي ــواء زه ــي الل ــا ف ــمان رأًي ــع الس ــارس(: 201-242. أورد مطي و8 آذار/ م
أنــه اعتــرض علــى كثيــر مّمــا ورد فــي مذكــرات اللــواء زهــر الديــن بحــق الضبــاط الدمشــقيين، انظــر: مطيــع 
ــبتمبر -1961 8  ــول/ س ــرات 28 أيل ــراب )مذك ــي الت ــة ف ــن الحقيق ــل أن تدف ــكر -قب ــن وعس ــمان، وط الس
آذار/ مــارس 1963(: فقــرة )تعييــن زهــر الديــن قائــًدا للجيــش- رأي أحــد السياســيين بتعييــن زهــر الديــن- 

ــا ذكــره فــي ملحــق البحــث: 17. ــي(. أوردت بعًضــا مّم ــي بغياب ــح محفظت ــن يفت زهــر الدي
أو كما كان يطلق عليهم جماعة الضباط الشوام.  (82)

ــاس  ــى أس ــارس 1962 وعل ــالب 28 آذار/ م ــد انق ــا، بع ــتقال منه ــد أن اس ــة بع ــة الجمهوري ــتالم رئاس الس  (83)

عــدم انحيــازه أليــة فئــة أو حــزب، وعــدم قيامــه باالســتعانة بأيــة قــوات عربيــة إال بعــد موافقــة ثلثــي أعضــاء 
ــه الســابقة الســتدعاء قــوة مــن  المجلــس األعلــى لألمــن القومــي، وهــذا مــا يشــير إلــى تخوفهــم مــن رغبت
العــراق إلــى ســوريا. انظــر: عبــد الكريــم زهــر الديــن، )مذكراتــي فــي فتــرة االنفصــال فــي ســوريا مــا بيــن 28 

ــارس(: 243-242. ــبتمبر و8 آذار/ م ــول/ س أيل
المرجع السابق: 243 وما بعدها.  (84)

انظــر: حــزب البعــث فــي الطريــق المســدود، حلقــة 5 )األحــد، عــدد 751، 15/ 8/ 1965م( . انظــر أيًضــا:   (85)

ــروت، 1967م: 54-57، و75-73. ــرة، بي ــة الم ــرزاز، التجرب ــف ال مني
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التيــار القومــي )الوحــدة مــع عبــد الناصــر أو مــن دون عبــد الناصــر(: أيــد الحورانــي والبيطــار فــي شــيء 
وخالفهمــا فــي شــيء آخــر، فقــد حّمــل مســؤولية االنفصــال »للحكــم اإلقليمــي الفــردي الــذي طبقــه الرئيــس 
عبــد الناصــر فــي دولــة الوحــدة (86)«، إال أنــه رفــض تأييــد االنفصــال، وعــّده نكســة ومؤامــرة رجعيــة إقليميــة 
مدعومــة مــن االســتعمار(87)، وحــاول هــذا التيــار إنقــاذ الوحــدة رغــم التقاطهــا أنفاســها األخيــرة(88)، فقــد 
دعــت قياداتــه فــي اجتماعهــا األخيــر فــي آب/ أغســطس 1961م إلــى العمــل علــى إصــالح أخطــاء الحكــم 
ــد  ــالن عب ــى إع ــر إل ــل األم ــو وص ــى ل ــة(89)، حت ــوة انفصالي ــة دع ــة أي ــدة ومحارب ــل الوح ــي ظ ــري ف الناص
ــه علــى  ــد الناصــر، فصعــد مــن هجومــه وهجــوم مؤيدي الناصــر اســتقالته، زاد هــذا الطلــب مــن غضــب عب
ــا البعــث بالتخلــي عــن الوحــدة العربيــة وبالمســاهمة فــي ضــرب دولــة الوحــدة، والتعــاون  البعثييــن، متهًم
مــع االنفصــال(90). هــذه االتهامــات التــي تــّم كيلهــا جزاًفــا ســاهمت فــي تقليــص جماهيريــة حــزب البعــث 

فــي أوســاط الشــعب الســوري آنــذاك. 
التيــار القطــري )الوحــدة مــن دون عبــد الناصــر(: رأى عناصــر هــذا التيــار أن إحــدى عوائــق الوحــدة مــع 
مصــر الطبيعــة الفرديــة والديكتاتوريــة لعبــد الناصــر؛ لذلــك كانــوا ال يؤيــدون الوحــدة معــه. تألــف هــذا التيــار 
مــن القيادييــن البعثييــن فــي النســق الثانــي ومــن القواعــد الحزبيــة المثقفــة، مّمــن كانــوا قــد بــدؤوا فــي أواخــر 
الحكــم الوحــدوي عقــد اجتماعــات، غلبــت عليهــا المســائل التنظيميــة الحزبيــة فضــاًل عــن مناقشــة األوضاع 

التــي وصلــت إليهــا ســوريا ودولــة الوحــدة والحــزب. انقســم هــذا التيــار إلــى ثالثــة اتجاهــات:
اتجاه مال إلى تيار الحوراني االنفصالي: كعيون السود وقنوت وعلي عدي، وهم األغلبية.  •

اتجاه مال إلى التيار القومي: كنبيل شويري ووسيم سفرجالني، وهم األقلية  •

ــي  ــوًرا ف ــرة ف ــث المباش ــن حي ــتغالله م ــب اس ــا يج ــال واقًع ــّدت االنفص ــد ع ــى: فق ــة العظم ــا األغلبي أم  •

النضــال مــن أجل»إزالــة العوائــق التــي تعتــرض الوحــدة مــن رجعيــة وإقليميــة انفصاليــة ودكتاتوريــة (91)«، 
وحّملــوا الحورانــي وعفلــق والبيطــار قســًما مــن مســؤولية االنفصــال، لتســرعهم فــي تســليم ســوريا مــن 
دون ضمانــة إلــى عبــد الناصــر المعــروف بفرديتــه وديكتاتوريتــه، والمســؤولية الكاملــة لتشــتت الحــزب 

بيــان البعــث فــي 5 تشــرين األول/ أكتوبــر 1961، نضــال البعــث: 6 /11-14، وانظــر: التعميــم الداخلــي فــي   (86)

كانــون األول/ ديســمبر 1961، نضــال البعــث: 6 / 43-20.
انظــر: بيــان البعــث فــي 14/ 10/ 1961م فــي الكفــاح، عــدد 110، 17/ 10/ 1960م، وفــي نضــال البعــث:   (87)

.19-15 / 6
ففــي اليــوم الثانــي لالنفصــال، أبلغــت القيــادة القوميــة فيــه مســؤواًل فــي الجمهوريــة المتحــدة خطــورة الوضع   (88)

وطلبــت منــه أن يبلــغ عبــد الناصــر بــأن »أســلوبه فــي الحكــم قــد أدى إلــى هــذه االنتكاســة...وال بــّد لحمايــة 
الوحــدة مــن عمــل ثــوري يجمــع القــوى الوطنيــة فــي داخــل الجمهوريــة حــول الوحــدة مــن جديــد، والبــد 
لهــذا مــن إجــراء حاســم وســريع يعيــد للوحــدة ثوريتهــا، أي البــّد مــن إعطــاء ضمانــات لحمايــة الوحــدة مــن 
التســلط اإلقليمــي والحكــم الديكتاتــوري والمفهــوم المنحــرف، وإن أي اعتبــار آخــر يجــب أال يقــف حائــاًل 
ــة الوحــدة«. انظــر: حــزب البعــث فــي  ــة لحماي ــدة الممكن دون هــذه الخطــوة مــا دامــت هــي الوســيلة الوحي

الطريــق المســدود، حلقــة 6، األحــد عــدد 752، 22/ 8/ 1965م. وانظــر: نضــال البعــث: 6/ 32.
انظر: نضال البعث: 6/ 31-30.  (89)

انظر: الحرية، أعداد تشرين األول/ أكتوبر 1961 وحزيران/ يونيو 1962م وأيلول/ سبتمبر 1962م.  (90)

مقابلة مع عيون السود في 11/ 3/ 1977، ومع قنوات في 13/ 2/ 1977م.    (91)
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وضياعــه؛ لذلــك فقــد قــررت عناصــر هــذا االتجــاه إعــادة تنظيــم الحــزب مــن خــالل اســتبعاد القيــادات 
البعثيــة الســابقة(92).

ــز إســماعيل  ــان وفاي ــه ســامي صوف ــرز مؤيدي ــد الناصــر حصــًرا(: أب ــار الناصــري(93) )الوحــدة مــع عب التي
وســامي الجنــدي وأديــب النحــوي، عــّد هــذا التيــار االنفصــال مؤامــرة اشــترك فيهــا االســتعمار والرجعيــة، 
ــة  ــكل »حرك ــذي سيش ــو ال ــاح ه ــذا الجن ــرط، وه ــد أو ش ــن دون قي ــوًرا وم ــدة ف ــادة الوح ــب بإع وطال
الوحدوييــن االشــتراكيين« فيمــا بعــد(94). آمــن هــذا التيــار بأحقيــة عبــد الناصــر فــي زعامــة الحركــة القوميــة 
العربيــة، ودافــع عــن مواقفــه، وتبنــى خطــه النضالــي، ومبادئــه االشــتراكية. ومــن الجديــر ذكــره أن عناصــر 
هــذا التيــار أرســلوا مذكــرة إلــى عبــد الناصــر تــّم االتفــاق عليهــا مــن خــالل اجتمــاع حمــص حزيــران/ يونيــو 
1961م، شــرحوا فيهــا أخطــاء الحكــم الوحــدوي فــي ســوريا، واألوضــاع التــي نتجــت عــن هــذه األخطــاء، 

وخطورتهــا، والســبيل إلــى حلهــا، لكــن االنفصــال حــال دون إرســالها(95).
ا: خاتمة

ً
ثالث

ــا  ــة، احتضنه ــة تقدمي ــة قومي ــة أيديولوجي ــل كان هزيم ــوش، ب ــة وجي ــة أنظم ــال هزيم ــن االنفص ــم يك ل
وجــدان ســوري مفعــم باليقيــن، لقــد ســقط البطــل التراجيــدي ســقطته المدمــرة، فكيــف يمكــن النهــوض؟ 
ــاط  ــاس باإلحب ــاد اإلحس ــة، وس ــكون بالفجيع ــرارة ومس ــن بالم ــاد مبط ــوري ح ــزاج س ــأ م ــك، نش ــب ذل عق
ــذا  ــس، إن ه ــر أدوني ــد تعبي ــى ح ــى عل ــل األعم ــن األم ــٌر م ــر خي ــأس البصي ــن الي ــدوى. لك ــم والالج والعق
الواقــع السياســي الفاجــع الممتلــئ بالكوابيــس، كان الحاضــن التاريخــي لمرحلــة مــا بعــد الوحــدة، وعلــى 
نحــٍو مــا حــار النــاس واضطربــوا بيــن يقيــن قديــم تقــّوض وبيــن أحــالم تتزّيــا بــزي األوهــام، وازدادت األمور 
تعقيــًدا وســوًءا عندمــا حــاول بعضهــم تحويلنــا إلــى هوامــش تاريخيــة نــدور فــي فلــك غيرنــا. ال أزعــم أن 
كل المشــاريع الوحدويــة العربيــة ســتكون علــى هــذه الشــاكلة، فهــذا زعــٌم يأبــاه اإلنصــاف والواقــع، ولكننــي 
أظــن أن كثيــًرا مــن العبــث قــد دخــل مســار هــذه الوحــدة حتــى انحرفــت عــن ســبيلها انحراًفــا شــديًدا، فــكأن 
هــذه الوحــدة الســورية المصريــة ديــٌن إمــا أن تعتنقــه وتدخــل فيــه دفعــة واحــدًة، وإّمــا أن تنكــره وتخــرج منــه 

دفعــًة واحــدًة!
وأخيــًرا، نحــن فــي أزمــة شــاملة مســتحكمة تلــف وجــوه حياتنــا جميًعــا، نحــن نعانــي مــن أزمــة انتمــاء، 
حتــى المتحمســون لالنتمــاء العربــي يتحدثــون عنــه جمجمــًة، فكأنهــم يتحدثــون عــن شــيء مــن مخلفــات 

الماضــي البعيــد الــذي تجــاوزه الزمــن! 

مقابلة مع عيون السود في 11/ 3/ 1977، ومع قنوات في 13/ 2/ 1977م.   (92)

مقابلــة مــع فايــز إســماعيل فــي 2/ 2/ 1977م. وانظــر شــريف الكــوش. »حركــة 16 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر   (93)

التصحيحيــة وحــزب الوحدوييــن االشــتراكيين«، مجلــة الــرأي، بيــروت، عــدد 27، تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
1976م: 24-25، ومقابلــة مــع الكــوش )أحــد أعضــاء اللجنــة المركزيــة لحركــة الوحدوييــن االشــتراكيين( 

ــي 5 / 1976/5م. ف
انظر: عبد الله اإلمام، الناصرية: 445 - 447.  (94)

ــي 23/ 6/  ــتراكيين( ف ــن االش ــة الوحدويي ــة حرك ــام األول لطليع ــن الع ــان )األمي ــامي صوف ــع س ــة م مقابل  (95)

1976م.
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ــا إن الشــعوب التــي لــم تســتطع بنــاء  ــا تصــدق فكــرة الفــوات التاريخــي علــى العــرب؟ هــل حقًّ فهــل حقًّ
قومياتهــا فــي الماضــي لــن تســتطيع بناءهــا اآلن؟ إننــا ال ننكــر القوميــة العربيــة، لكننــا نؤمــن بهــا انطالًقــا مــن 

انتمائنــا الســوري ال مــن التنــازل عــن هــذا االنتمــاء.
ــد  ــوم نفتق ــن الي ــا، فنح ــا بواقعن ــر التصاًق ــة أكث ــة قومي ــا ثقافي ــب بأيديولوجي ــل أن نطال ــل إًذا؟ الح ــا الح م
نقطــة االرتــكاز، أي نفتقــد تحديــد االنتمــاء الــذي تســتند إليــه األمــة وتســتضيء بــه، ومــا انهيــار الهويــة إال 
إيــذاٌن بانهيــار األمــة؛ لذلــك نحــن فــي أمــس الحاجــة إلــى مــا يمكــن أن يســمى بـــ )الهويــة الواقيــة( علــى حّد 

تعبيــر العقــاد.
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2017م.

محســن إبراهيــم، الديمقراطيــة والثــورة والتنظيــم الشــعبي، بيــروت، منشــورات حركــة القومييــن العــرب،   .27

1962م.

محمــد حــرب فــرزان، الحيــاة الحزبيــة فــي ســوريا دراســة تاريخيــة لنشــوء األحــزاب السياســية وتطورهــا   .28

بــن 1905-1955، منشــورات دار الــرواد، الطبعــة األولــى، 1955.

محمد حسنين هيكل، سنوات الغليان، دار الشروق، القاهرة، 2004م.  .29

ــى،  ــاة السياســية فــي ســوريا عهــد االســتقالل، دار اإلعــالم، الطبعــة األول ــاروق اإلمــام، الحي محمــد ف  .30

2012م.

مصطفــى دندشــلي ويوســف جباعــي، حــزب البعــث العربــي االشــتراكي 1940-1963، األيديولوجيــا   .31

والتاريــخ السياســي، صيــدا، 1979م.
ــد  ــق، 2002م، العق ــر، دمش ــة والنش ــات والترجم ــالس للدراس ــي، دار ط ــرآة حيات ــالس، م ــى ط مصطف  .32

ــث. ــي والثال األول والثان
ــراب )مذكــرات 28 أيلــول/ ســبتمبر  ــي الت ــة ف ــن الحقيق ــل أن تدف ــع الســمان، وطــن وعســكر -قب مطي  .33

ــى، د.ت. ــة األول ــان، الطبع ــارس 1963(، بيس 1961 - 8 آذار/ م
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منصــور ســلطان األطــرش، الجيــل المــدان، ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، بيــروت، الطبعــة األولــى،   .34

2008م.

منيف الرزاز، التجربة المرة، بيروت، 1967م.  .35

نجاح محمد، الحركة القومية العربية في سوريا، ج1، دمشق، دار البعث.  .36

هاشم عثمان، تاريخ سورية الحديث، دار رياض الريس للكتب والنشر، الطبعة األولى، 2012م.  .37

ــة  ــروت، الطبع ــع، بي ــر والتوزي ــس للنش ــة، دار نوبل ــورية الحديث ــوعة الس ــام، الموس ــليمان قس ــى س يحي  .38

ــى، 2005م. األول
مراجع أخرى

بقلم سياسي مطلع، مؤتمر شتورا، نهاية طاغية، دار الحياة، دمشق، د.ت.   •

عبد الناصر بدأ في دمشق وانتهى في شتورا، مطابع ألف باء، دمشق.  •
مجموعــة مــن الرســائل المفتوحــة الموقعــة بقلــم مطلــع، الســجل األســود، الســراج ومؤامــرات الناصريــة،   •
دار الحيــاة، دمشــق، د.ت، مؤتمــر شــتورا نهايــة طاغيــة ....الغــادري، الكتــاب األســود ...رســائل مطلــع 

مــع وثائقهــا إلــى عبــد الناصــر والســراج، ال مــكان وال تاريــخ . 
بيان عفيف البرزة المطبوع في دمشق في 14 حزيران/ يونيو 1962م.   •

مراجع أجنبية

• Carl J .Friedrich and Charles Blitzer, The Age of Power, Ithaca ,New York: Cornell University 
Press.1957.

• Prelot )Marcel( et Boulouis )Jean(, Institions politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 7 edition, 
1978.

• Mohammed Ayoob,Conflict and Intervention in the Third World, London, 1980

• Khalil,Houssan El dawla:The Soviet foreigns policy towards Egypt 1955 )Ph.D.Howard Un Dept .Of 
political sc.1979(

• Itamar RABINOVIH, Syria under the Baath 19631966-.New York.1972.

• Kamal Salibi, A History of Arabia,New York: Caravan.1980

• SAAB,op,cit.p110
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وثائق

 _FO-371-158733-0025 وثائق الخارجية البريطانية  .1

_FO-371-158733-0001 وثائق الخارجية البريطانية  .2

 _FO-371-157827-0001وثائق الخارجية البريطانية  .3

_FO-371-157827-0012 وثائق الخارجية البريطانية  .4

_FO-371-157827-0005 وثائق الخارجية البريطانية  .5

  _FO-371-158786-0085 وثائق الخارجية البريطانية  .6

أرشيف وزارة الخارجية التركية، كرتونة رقم 197/ ل  .7
رسائل وأطروحات

عبــد اللــه إبراهيــم ناصــف؛ مــدى تــوازن الســلطة السياســية مــع المســؤولية فــي الــدول الحديثــة، رســالة   •
ــرة، 1981م. ــة القاه ــوق بجامع ــة الحق ــى كلي ــة إل ــوراه مقدم دكت

ــة  ــن النظري ــن الســلطة والمســؤولية فــي النظــم السياســية المعاصــرة بي ــالزم بي ــدأ الت ــوس، مب غســان عرن  •

ــق، 2012م. ــة دمش ــي جامع ــوق ف ــة الحق ــة لكلي ــوراه مقدم ــالة دكت ــق، رس والتطبي
أبحاث محكمة

ــة  ــن هيئ ــادرة ع ــة الص ــة المتخصص ــوعة القانوني ــي الموس ــور ف ــث منش ــلطة، بح ــري؛ الس ــن البح حس  .1
ــى،  ــة األول ــق، الطبع ــع، دمش ــد الراب ــورية، المجل ــة الس ــة الجمهوري ــة لرئاس ــة التابع ــوعة العربي الموس

2010م.

صــالح رشــيد الصالحــي، بابــل وآشــور ونــادي القــوى العظمــى )العالقــات الدوليــة فــي عصــر العمارنــة(،   .2
مجلــة آداب الفراهيــدي، العــدد األول، كانــون األول/ ديســمبر، 2009، العــدد الخــاص بالمؤتمــر الثالــث. 
عبــد العزيــز العجيــزي، المؤامــرة االنفصاليــة فــي باكســتان الشــرقية، السياســة الدوليــة، مجلــة القاهــرة،   .3

1978م.

عبــد المنعــم المشــاط، انعكاســات الحــرب األهليــة فــي باكســتان، السياســية الدوليــة، عــدد 26، الســنة   .4
ــر، 1971م. ــرين األول/ أكتوب ــابعة، تش الس
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مقابالت

عبــد الكريــم النحــالوي فــي حــواره مــع الصحافــي أحمــد منصــور فــي برنامجــه )شــاهد علــى العصــر(   .1
فــي قنــاة الجزيــرة.

حزب البعث في الطريق المسدود، حلقة 5 )األحد، عدد 751، 15/ 8/ 1965م(.   .2

حزب البعث في الطريق المسدود، حلقة 6، األحد عدد 752، 22/ 8/ 1965م.  .3

مقابلة مع برمدا في 3/ 6/ 1976.  .4

مقابلة مع بوظو في 26/ 4/ 1976م.  .5

مقابلــة مــع أحمــد إســماعيل )أحــد األعضــاء المعروفيــن فــي الحــزب الوطنــي ثــم أصبــح مــن قياديــي   .6
ــي 3/ 5/ 1976م. ــن( ف الناصريي

مقابلة مع سامي ضاحي في 24/ 4/ 1976م.  .7

مقابلــة مــع فايــز إســماعيل فــي 2/ 2/ 1977م، ومــع حســن إســماعيل )أحــد القيادييــن لمعروفيــن فــي   .8
ــي 19/ 4/ 1976م. ــتراكي( ف ــاد االش ــي االتح ــم ف ــتراكيين ث ــن االش حركــة الوحدويي

مقابلة مع حومد في 28/ 12/ 1976م.  .9

10. مقابلة مع عيون السود في 11/ 3/ 1977.

11. مقابلة مع قنوات في 13/ 2/ 1977م.  

12. مقابلــة مــع الكــوش )أحــد أعضــاء اللجنــة المركزيــة لحركــة الوحدوييــن االشــتراكيين( فــي 5/ 
1976م. /5

13. مقابلــة مــع ســامي صوفــان )األميــن العــام األول لطليعــة حركــة الوحدوييــن االشــتراكيين( فــي 23/ 6/ 
1976م.

حوارات صحفية  

مصطفــى الفقــي، مقالــة البعــث وعبــد الناصــر، صحيفــة الحيــاة، العــدد21021 الصــادر بتاريــخ 4/11/   •
2000م.

ــل  ــان/ أبري ــدد 27530، 27 نيس ــرام، ع ــي األه ــال ف ــادة االنفص ــض ق ــر وبع ــد الناص ــن عب ــوار بي الح  •

1962م.
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ــرين األول/  ــبتمبر وتش ــول/ س ــي أيل ــورية ف ــة الس ــي الصحاف ــال ف ــن االنفص ــؤولين ع ــات المس محاكم  •

أكتوبــر 1963م.
ــن  ــزب الوحدويي ــة وح ــر التصحيحي ــي/ نوفمب ــرين الثان ــة 16 تش ــوش. »حرك ــريف الك ــع ش ــة م مقابل  •

االشــتراكيين«، مجلــة الــرأي، بيــروت، عــدد 27، تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1976م.
الشام، عدد 18 و24/ 12/ 1962م.   •

الجريدة، عدد 26/ 1962/12.  •

األهرام، عدد 11/ 6/ 1962م.  •

الحرية، أعداد تشرين األول/ أكتوبر 1961 وحزيران/ يونيو 1962م وأيلول/ سبتمبر 1962م.  •

الصحافة السورية 4/ 11/ 1961.  •

الصحافة السورية، تاريخ 14/ 9/ 1962.   •

البيان في الصحافة السورية في 1 تشرين األول/ أكتوبر 1961م.  •

نشرة الصحافة العربية عدد 1349، 30/ 9/ 1961 - 30/ 10/ 1961.  •
• مجلة آخر ساعة عدد آذار/ مارس 1988م.

نشرات حزبية

النشرة الداخلية الدورية، القيادة القومية، نيسان/ أبريل 1962م.  •

بيــان القيــادة العربيــة الثوريــة العليــا للقــوات المســلحة فــي نشــرة )الصحافــة العربيــة( عــدد1349، 9-3/   •

1961م.  /10

إدارة الشــؤون العامــة والتوجيــه المعنــوي للجيــش العربــي الســوري، حقيقــة الثــورة وأهدافهــا، 28 أيلول/   •

ســبتمبر 1961م، ج1، دمشــق، 1961م.
بيان البعث في 5 تشرين األول/ أكتوبر 1961.  •

نضال البعث: 14-11/6.  •

التعميم الداخلي في كانون األول/ ديسمبر 1961.  •

بيان البعث في 14/ 10/ 1961م في الكفاح، عدد 110، 17/ 10/ 1960م.  •

نضال البعث: 6/ 19-15.  •
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مواقع إلكترونية

مــن خطــاب الرئيــس جمــال عبــد الناصــر فــي 28 أيلــول/ ســبتمبر 1961م، موقــع مكتبــة اإلســكندرية   •

ــي. اإللكترون
موقع الجزيرة نت، برنامج شاهد على العصر، أحمد أبو صالح، الحلقة الخامسة، تاريخ 10/ 8/ 2003.  •

http://www.azzaman.com/articies/2002/01/1-20/a99157.htm صحيفة الزمان  •

ــة  ــع مكتب ــر 1961م، موق ــرين األول/ أكتوب ــن تش ــس م ــي الخام ــر ف ــد الناص ــال عب ــس جم ــان الرئي •  بي

اإلســكندرية اإللكــرتوين.

http://www.azzaman.com/articies/2002/01/1-20/a99157.htm
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