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ميسلون للثقافة 
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ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى  إضافًة 

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيًضا عضوية في اتحاد 

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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وحدة الترجمة مسؤولة عن أعمال 
الترجمة في مؤسسة ميسلون، من 

اللغات األوروبية إلى العربية، وبالعكس؛ 
صدره مؤسسة ميسلون باللغة 

ُ
ترجمة ما ت

العربية، وفًقا الختيار إدارتها، إلى عدٍد من 
اللغات األخرى، بهدف إيصال دراساتها 
إلى الناطقين باللغات األخرى، وترجمة 
البحوث والدراسات والمقاالت المهمة 

من اللغات األخرى إلى اللغة العربية 
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والمهتمين في منطقة الشرق األوسط 
ببعض ما ينشر عن المنطقة في مراكز 

البحوث العالمية. 
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Sottimano Aurora أورورا سوتيمانو

السورية  الدراسات  مركز  في  زمالة  عضو  بالقاهرة،  البريطانية  الجامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذة 
)جامعة سانت آندروز، بريطانيا(، ومحاضر زائر في مركز الدراسات الدولية في معهد الجامعة بلشبونة ) 
)CEI-IULالبرتغال. خبرة سوتيمانو هي في مجال االقتصاد السياسي والعالقات الدولية في الشرق األوسط، 
المقاومة:  محور  يسّمى  وما  البعثية  سورية  في  االقتصادية  السياسات  البحثية  مشاريعها  وتتضّمن 
سورية، إيران، حزب الله )مشاريع كتب(، وأيضا دور االتحادات العمالية ومبادئ العدالة االجتماعية خالل 

ا ميدانية في سورية ولبنان ومصر وتركيا والبحرين والعراق.
ً
وبعد الربيع العربي. أجرت أبحاث

الكاتب/ةالكاتب/ة

فاتن شمس

مسؤولة وحدة الترجمة في مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، تخرجت في كلية اآلداب بجامعة 
دمشق/ قسم اللغة اإلنكليزية في عام 2006، عملت سابًقا في مجال اإلدارة التنفيذية، وفي حقل التحرير 
باللغتين العربية واإلنكليزية، في عدد من الصحف والمجالت ووسائل اإلعالم العربية واألجنبية، لها عدة 

كتب مترجمة، منها »كشف الغموض عن سورية«، تحرير فريد اتش الوسن.

المترجم/ةالمترجم/ة

اإلشارة المرجعية للدراسة: 

يجوز استخدام هذه الدراسة ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية إليها، كاآلتي:

سوتيمانو، أورورا )2008(. األيديولوجية والخطاب في عهد اإلصالحات البعثية: نحو تحليل للحاكمية االستبدادية. ترجمة فاتن 
شمس، مراجعة حازم نهار، ميسلون للثقافة والترجمة والنشر.

مت في مؤتمر )اإلصالح االقتصادي في سورية(، مركز الدراسات السورية، جامعة سانت أندروز،  المصدر األساسي: دراسة ُقّدِ
اسكتلندا، 10-12 أبريل 2008.

حقوق النشر

هذا المصنف منشور برخصة اإلبداع المشاعي
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تهدف هذه الدراسة إلى تطوير تحليٍل لالقتصاد السيا�سي في سورية البعث من منظور تحليلي خطابي. وباستخدام رؤى 
ميشيل فوكو Michel Foucault حول الخطاب والسلطة والحكومة، يكون هدف الدراسة استقصاء دور الخطاب االقتصادي 
في املحافظة على عالقات السلطة وتحويلها في سورية. ويوحي هذا النهج بأن الخطاب االقتصادي كان فعااًل ليس فحسب في 
املجتمع  بناء  يعيد  بينما  االجتماعي  ل  املُتخيَّ تشكيل  إعادة  في  أيًضا  بل  الزمن،  مرور  مع  السوري  االقتصاد  هيكلة  إعادة 
السوري. وبالنظر إلى تشكيل وعمل ومسار الخطاب االقتصادي السوري، يكون أحد أهداف هذه الدراسة توضيح كيف 
يمكن لتحليل الخطاب أن يساهم في إعادة تشكيل نظرتنا التحليلية. وعلى صعيد آخر، فإن الدراسة نفسها تتعلق بتوسيع 
التصحيح،  مثل  تحركات  خالل  )من  االقتصاد  في  الجارية  األشكلة  إن  للحكومة.  الحديثة  لالستيراتيجيات  التحليلي  فهمنا 
اإلصالح، االنفتاح، التحول( قد ترافقت مع صقٍل لفن الحكم الذي ينطوي على إعادة النظر بطرق ومواضع تطبيق السلطة. 
وهذا التحليل شرط أسا�سي لالنعكاسات النظرية على املفاصل االستبدادية للسلطة وتحولها، بهدف وضعها – بمساعدة 

مفاهيم فوكو حول االنضباط والحاكمية – على مسار إضفاء الحاكمية governmentalisation  في الدول الحديثة.
 إن اختياري ملنهٍج خطابٍيّ لتحليل الحقائق السياسية واالقتصادية يتطلب بعض الشرح. يحدث أن يأتي مفهوم الخطاب 
م مجموعة متنوعة من برامج تحليل الخطاب املؤلفة من أجزاء لنظريات مختلفة  بمعاٍن متباينة في مواضع مختلفة، إذ ُتقّدِ
لتحليل  برنامًجا  آخر،  شخص  أي  من  أكثر  فوكو،  ميشيل  وضع  وقد  التحليلية))(.  اإلستراتيجيات  من  خياراٍت  مجموعة 
، والتحليل السيا�سي بشكٍل  الخطاب، والذي مهد الطريق الستخدام مثل هذا التحليل لخدمة العلوم االجتماعية بشكٍل عاّمٍ
خاص. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يكن يسعى بقصد لتشكيل مدرسة أو نظرية، بل إنه، وبداًل من ذلك، دعا الباحثين إلى 
بينما  ما،  نوًعا  انتقائي  بشكٍل  فوكو  الستخدام  مبرري  هو  وهذا  للتحليل))(.  »أدوات«  كصندوق  اكتشافاته  »استخدام« 

أعطيت لنف�سي الحرية في إدراج عناصر من نظريات أخرى للخطاب ضمن مناقشتي. 
السورية  االقتصادية  للسياسات  شامٍل  تاريٍخ  تقديم  غير  أخرى  ألسباٍب  زمنًيا  ترتيًبا  الدراسة  لهذه  سردي  في  أتبع 
املتبادل تجاه خلفية  الخطاب االقتصادي، تشكلها، تحولها وتكيفها  البعثية. وينصب تركيزي على عناصر  واأليديولوجية 
أوسع تؤدي فيها الخطابات واملمارسات األخرى دوًرا. ولذلك، فإن املنظور التاريخي أسا�سي إلدراك التحوالت التي خضعت لها 
تاريخ سيا�سي واقتصادي، فإن هذه  الحال مع أي  إنتاج الخطاب. وكما هو  إنتاج وإعادة  أثناء عملية  في  األفكار والقضايا 
املنظور على االستمرارية  ز هذا  يرّكِ السائدة،  التاريخية  الروايات  والتغيير. ومع ذلك، وبخالف  باالستمرارية  ُتعنى  الدراسة 

والتغيير ضمن الخطاب، مثل ظهور الدالالت، املفاهيم واإلستراتيجيات الخطابية، وطريقتهم في األداء.

في تحليل الخطاب واإلستراتيجيات التحليلية
لقد وسعت أعمال ميشيل فوكو دراسة الخطاب وأْثرتها إلى أبعد من الحدود التي ُطرحت لهذه اإلشكالية من جانب مؤرخي 
الفكر النموذجيين الذين ُيْعَنون بمجموعة ثابتة من األفكار؛ ومحللو التيار املارك�سي عازمون على فضح التالعب واالستغالل 
د سابًقا، والذي تطبق عليه قواعد  بالنسبة لفوكو، فإن أي قوٍل يكون دائًما موضوًعا ضمن خطاب محدَّ األيديولوجي))(. 
معينة. هذا املفهوم للخطاب يشير إلى شبكة من املعايير، االفتراضات، التعاريف وأجزاء مشتركة من املعنى: من خالل التالعب 
ز  وتمّيِ ف  ُتصّنِ أولويات وهرميات؛  تبني  تتحدث عنه«؛  الذي  املوضوع  منهجًيا  الخطابات »تشكل  فإن  الضمنية،  بالقواعد 
د حدود ما  التجربة االجتماعية؛ وتخلق أنظمة لالستثناء، والتي تضع مفاهيم معينة وتبنيها على أنها »حقيقة«))(. وبينما نحّدِ

 .Foucault, Laclau, Koselleck and Luhman إستراتيجيات تحليلية منطقية، 2003، حول النهج التحليلي لفوكو، الكلو، كوسليك ولوهمان ،Andersen 1(  انظر أندرسونأندرسون(

للحصول على التاريخ الفكري لمفهوم الخطاب، انظر سوير Sawyer، خطاب حول الخطاب: التاريخ اآلثاري لمفهوم فكري، في الدراسات الثقافية، المجلد 16، 3، ص: 456-433.

)2(  انظر فوكو Foucault، السلطة/المعرفة. آراء مختارة وكتابات أخرى، 1890، ص: 145.

)3(  انظر فوكو Foucault، الحقيقة وحديث السلطة، في ميشيل فوكو، السلطة، الحقيقة، اإلستراتيجية، 1979، ص: 36.

)4(  فوكو Foucault، حفريات المعرفة، 1972، ص: 49.
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ل من قيمة الخيارات األخرى  يمكن أن يقال وُيفكر به بطريقة طبيعية أو مقبولة – وبذلك فإننا بشكٍل مباشر أو ضمني نقّلِ
– فإن الخطابات تؤسس »أنظمة الحقيقة« التي تنظم طريقتنا لفهم العالم، فهم بعضنا بعًضا، وفهم أنفسنا. وبهذه الصورة، 

تكون »الحقيقة« قابلة للتتبع تاريخًيا، احتمالية، ونتاًجا للصراع))(.
إن اإلستراتيجيات الخطابية التي تنتج خطاًبا حقيقًيا – بما في ذلك إجراءات االستثناء، ومعايير القبول – هي مواضيع 
في  ويعمل  الخطابي،  الحقل  من  جزء  املوضوع  للخطاب:  مشروعة  مواضيع  أيًضا  تنتج  اإلستراتيجيات  وهذه  فوكو.  تحليل 
موضوع«  »مواقف  بـ  االجتماعيين  الفاعلين  السائدة  الخطابات  فيها  د  تزّوِ والتي  التنظيمية،  املمارسات  من  خطابٍيّ  سياٍق 
و»وجهات نظر مشروعة«))(. لذلك، وبهذه الصورة، فإن حدود ما هو مقبول وصحيح سياسيًا، ما ُيعتبر حقيقة، وَمن يصبح 

إما عدًوا أو موضوًعا مشروًعا للحقوق، جميعها ُرسمت من سياق خطابي. 
والخطوة التالية في اإلستراتيجية التحليلية عند فوكو هي تبيان كيف أن الخطاب ال يمكنه الوجود بمعزٍل عن السلطة. 
ده، بينما  وكما في كّلٍ من ُمركبات السلطة/املعرفة ووسائل االتصال على حد سواء، فإن الخطابات تصف واقًعا ما كي تجّسِ
ن املمارسات واملعايير االجتماعية، والتي هي نفسها ال يمكن أن توجد خارج الخطاب. وتماًما كشبكة إستراتيجيات لنشاط  ُتكّوِ
هادف، وكمركبات إلعادة إنتاج مثل هذه اإلستراتيجيات في الوقت نفسه، تكون الخطابات هي نفسها آليات للسلطة))(. وعلى 
الرغم من الصالبة الظاهرة لتشكيالت السلطة/الحقيقة املهيمنة، إال أن هيكل هذه السلطة بطبيعته غير مستقر ومثير 
للجدل، ولم يتم أبًدا إدراج الشعب تماًما ضمن عالقات الهيمنة))(. إن التقاليد التي تشكل النظام االجتماعي يجب إعادة 
إنتاجها وتعزيزها باستمرار في حاالت تواصل فعلية، وبناء عليه، فإن بنية سلطة مجتمع ما يمكن وينبغي دراستها مباشرة من 

خالل الخطاب. 
خ املمارسات  التي ترّسِ القواعد، الحدود، واإلستراتيجيات  بأدواٍت لوصف  ل السيا�سي  د تحليل فوكو للخطاب املحّلِ ُيزّوِ
االجتماعية والسياسية، والستقصاء إنتاج وإعادة إنتاج بنية السلطة. وتنصب املهمة التحليلية للخطاب على االستفسار 
عن املقوالت التي نستخدمها؛ السؤال عن الحكاية التي بقيت محايدة في ما يتعلق بالحقيقة أو ادعاءات القيمة التي تحملها 
في ثناياها؛ كي نكون متنبهين للمصطلحات التي من خاللها تم إنجاز الصراعات الخطابية حول الحقيقة، املعايير والقضايا. 

والنظرة الفوكوية بالغة األهمية بطبيعتها أيًضا: فهي تنبهنا إلى إمكانات التفكير والعمل بشكٍل مختلف.
وفي الختام، تهدف هذه الدراسة إلى تطوير تحليل للخطاب االقتصادي الذي شّكل املشروع البعثي إلعادة رسم املشهد 
االقتصادي، االجتماعي والسيا�سي لسورية بين فترة الستينيات ومطلع األلفية الثالثة. وباالعتماد على رؤى فوكو في الخطاب، 
دة تاريخًيا من املفاهيم، املعايير، واإلستراتيجيات، والتي أدت  املعرفة والسلطة، أستخدم الخطاب هنا ليعني مجموعة محدَّ
عطي معنًى للحقائق الفيزيائية 

ُ
مة، والتي من خاللها أ مة واملَُنّظِ دوًرا حاسًما في نشر مجموعة من املمارسات االجتماعية املَُنظَّ

واالجتماعية. والخطاب االقتصادي هو النقطة حيث تلتقي معرفة راسخة أو »حقيقية« عن االقتصاد بممارسة السلطة، 
اعتبارها  للمرء  يمكن  التي  االقتصادي  النشاط  وطرائق  أهداف  هي  وما  االقتصاد،  ل  ُيشّكِ الذي  ما  اآلخر.  بعضهما  ز  ويعّزِ
ُتبنى بشكٍل خطابي. وعالوًة على ذلك، فإن الخطاب االقتصادي يرسم األعمال  في أي حال من األحوال، هذه كلها  مالئمة 
ن حدود التصورات التي  واألدوار للفاعلين االقتصاديين ليقوموا بها؛ األعمال التي تتطلب مشاركتهم في املمارسات التي تعّيِ

)5( حول »أنظمة الحقيقة« انظر رابينو Rabinow )الطبعة(، قارئ فوكو، 1984، ص: 74. وحول سياسات الحقيقة، انظر راشمان Rajchman، ميشيل فوكو: حرية الفلسفة، 1985، ص: 

.119

)6( مفهوم الخطاب ال يفترض مسبقًا موضوًعا بشريًا على غرار النموذج الذي تقدمه الفلسفة الكالسيكية. انظر فوكو، مقابلة »سلطة الجسد«، في السلطة/المعرفة، اقتباس؛ وفوكو، اللغة، الذاكرة 

السلبية، الممارسة، 1977، ص: 199.

)7( انظر فوكو، السلطة/المعرفة، اقتباس؛ فوكو، االنضباط والعقاب، 1991.

)8( هذا النوع من اللهجة »الحتمية« التي توحي بها تعبيرات مثل هيكل، منطق، وعقالنية، جنبًا إلى جنب مع نزوع الباحثين لترتيب تنظير الخطاب عند فوكو منهجيًا، ال يرتبط بمكان ما بنظرية 

المعرفة في نهجه. 
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تكون مقبولة؛ ما هي التوقعات التي ينبغي إنجازها؛ وأخيًرا َمْن هم الفاعلون. إن تحلياًل للخطاب االقتصادي البعثي سيظهر: 
ل االجتماعي وتكوين مجتمع عصري؛ وب( أن الخطاب  أ( أن مؤسسة اقتصاد حديث هي في صميم عملية إعادة تشكيل املَتخيَّ

االقتصادي يعمل كتقنية للحكومة.

صورة سورية البعثية
ثيرت فيها مسألة التقدم، بترسانتها غربية األصناف، أول مرة في أواخر العهد 

ُ
سورية إحدى الدول النامية املتأخرة، وقد أ

التي أعطيت  القوة  في تشكيل دولة قومية »حديثة« جديدة. وقد أدخلت فرنسا،  في ما بعد أساسية  العثماني، وأصبحت 
االنتداب من جانب عصبة األمم لتحسين البالد باسم الحضارة الغربية، قدًرا من التحديث في البنى التحتية والزراعة بشكٍل 
لتنمية  ضروري  مسبق  شرط  هي  حقيقية«  اجتماعية  »ثورة  بأن  العترافهم  محدوًدا  سورية  لتحديث  الجهد  وكان  أسا�سي. 
االستقالل،  ومنذ  ذلك))(.  في  للشروع  كلتاهما  والشرعية  املصلحة  تمتلك  أن  يمكنها  فحسب  قومية  حكومة  وأن  حقيقية، 
أصبحت سورية »ميداًنا حقيقًيا للتجربة« في مجال االبتكار السيا�سي واالقتصادي، بما في ذلك الليبرالية، االشتراكية، الحكم 
السيا�سي  االستقالل  تعزيز  إلى  امللحة  الحاجة  وكانت  والرأسمالية)1)(.  االنفتاح،  الدوالنية،  املطلق،  الحكم  العسكري، 
بسياسات تنمية اقتصادية واجتماعية تسود على نشوء اقتصاد سيا�سي وطني. وفي حين كانت النخبة السياسية السورية، 
الليبرالية واالشتراكية على حد السواء، ترفض االحتالل والتدخل الغربي، فإنها اعتمدت ترسانة من أصناف التنمية الغربية 
الحق  الحداثة؛ من  إلى  التقليد  التقدم كمسار خطي من  إن مفاهيم  التي حاربتها كمستعمر.  نفسها  القوى  متمفصلة مع 
الطبيعي للشعوب بالتقدم؛ من الدور املركزي الذي تؤديه الدولة في دفع التاريخ إلى األمام – كلها كانت محورية في الجهد الذي 
ٍز  بذلته األنظمة السورية لبناء السيطرة بعد االستقالل. وتمثلت نقاط االنطالق باإلرادة للتغيير، وبرؤية التنمية كتقدٍم معزَّ
بالثقة بضرورته والرغبة في تحقيقه؛ وأخيًرا بالنظر إلى االقتصاد كمجاٍل للتدخل العقالني، حيث تطبيق املعرفة املالئمة من 
ثون السوريون من جميع العقائد متحدين بفكرة ضرورة كسر »الحواجز  شأنه أن يحقق الرخاء االقتصادي. وكان املحّدِ
االجتماعية« للتقدم – أي حّل اقتصادات ما قبل التحديث ووجميع دعاماتها الثقافية – املقترنة بالنفور من تحمل مخاطر 
أجل  من  بالتقدم  للشعوب  الطبيعي  الحق  لتأكيد  ذاتها  فرض  في  الجديدة  الدولة  مهمة  دفعت  ما  وسرعان  بذلك.  القيام 
اللحاق بركب الغرب املتقدم باملحدثين السوريين إلى االصطدام بالقيادة الوطنية األقدم القانعة بمجرد االستقالل السيا�سي. 
وعززته  االستقالل،  أجل  من  الصراعات  بسبب  ل  تشكَّ منيع  مواجهة  بموقف  التطور  إلى  امللحة  الحاجة  هذه  اقترنت  وقد 

التهديدات التي فرضتها الحرب الباردة واحتالل فلسطين. 
نظًرا إلى استيالئهم على السلطة بثورة عام ))))، استمر قادة البعث يواجهون املشكالت العالقة من خلق نظام سيا�سي 
مستقر واقتصاد وطني فعال. وبعزم أطلق الثوريون البالد على طريق التقدم مسلحين بالشرعية املكتسبة في أثناء الصراعات 
في   statist techniques الدولتية  التقنيات  الدولة؛ خبرة  باسم  بالحديث  ضد »اإلقطاعية«؛ سلطة حكومة وطنية مخولة 
املؤسساتي  التطور  ونموذج  املؤسساتي  واإلرث  الفرنسيين؛  عن  املوروثة  البيروقراطي  والتنظيم  االقتصادية  اإلدارة 
corporatist development للوحدة مع مصر عبد الناصر. واتسم االستيالء البعثي عام )))) بوالدة نظام حكم استبدادي 

املطلق  والحكم  الدوالنية  على  بعيٍد  حٍدّ  إلى  وترتكز  االقتصادية،  للتنمية  معلنة  اشتراكية  إستراتيجية  ينتهج  شعبوي 
للنشاط  الرئي�سي  املحرك  أنها  الدولة على  فهم  بقومية شديدة؛  التحديث  نحو  البعثي  الطريق  تميز  )األتوقراطية()))(. وقد 
االقتصادي؛ اعتماد البرامج االقتصادية على التأميم، اإلصالح الزراعي، الدعم الحكومي، مراقبة األسعار، إحالل الواردات 

)9( وايتكر Whitaker، اتحاد ديميترا مع زيوس: الزراعة والسياسة في سورية الحديثة، أطروحة، 1996، ص: 356.

)10(  السمان، االقتصاد السوري والرأسمالية الجديدة، 1997، ص:1.

)11(  يرتكز هذا القسم على سوتيمانو Sottimano، سياسات اإلصالح االقتصادي في سورية األسد، في مجلة دراسات المتوسط، المجلد 14 رقم 1و2، 2004، ص: 138-134.
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الدنيا  والطبقة  الفالحين  الخصوم؛ تحشيد  األتباع ومعاقبة  ملكافأة  الحكومة  املحلية؛ تخصيص موارد  الصناعة  وحماية 
ل بسيطرة حكومية على العمل املُنّظم واستخدامه  املدينية ضد األوليغارشية )حكم األقلية(؛ نمو التشدد النقابي العمالي املظلَّ
كجيٍش احتياطي للتظاهرة الحاشدة دعًما للحزب؛ وهدف معلن بإعادة االستقرار إلى البالد وبعض الكرامة للسياسة التي 
كانت سابًقا بأيدي سياسيين ال يمثلون تطلعات املجتمع)))(. ومثل هذا املجتمع، الذي باسمه كان قادة البعث يحكمون، لم 
ر البعثيون مجتمًعا عربًيا  يكن موجوًدا بعد. بين املفهوم املقدس لـ »أألمة العربية« وتشرذم وتخلف الجماهير السورية، تصوَّ
سوريًةا جديًدا: كان مجتمًعا ما زال عليه أن ُيصاغ بمصطلحات الهوية، مجتمع الرؤية، اإلرادة واملصالح. وهذا الذي من شأنه 
أن يكون إحدى املهمات األساسية للخطاب االقتصادي. وقد أخذت قيادة البعث على عاتقها ليس تقرير ماهية السياسيات 
التي كانت أفضل لتحقيق االزدهار فحسب، بل أيًضا ما هي القضايا، القيم، القوى واملمارسات التي سيتم إدراجها بعنوان 

»االقتصاد الوطني«. 
ظهر البعث كقوة تحديٍث مقابل عدّوٍ طبقٍيّ مؤلٍف من اإلقطاعيين، البرجوازيين واملجموعات البيروقراطية »غير القادرة 
ف سورية واعتمادها على الرأسمالية العاملية: ولذلك  لقيت على عاتقهم مسؤولية تخلُّ

ُ
على حماية ثروة البالد«)))(. وهؤالء أ

فقد كان ُيعتقد أن إستراتيجية اشتراكية تقوم على الدوالنية والحكم املطلق هي إستراتيجية ضرورية. وعلى مستوى الخطاب، 
تم بناء االقتصاد باعتباره حقاًل للصراع: صراع بين املعرفة العلمية »الحقيقية« واملواقف املوجودة سلًفا؛ بين مؤسسات 
الدولة الجديدة والهياكل القديمة؛ بين القوى التقدمية والرجعية. واعتنق البعثيون معرفة علمية غربية، عاطفة قومية، 
دته بعثة االنتداب. وبهذه الصورة، فإن  تخطيًطا اشتراكًيا، وصراًعا طبقًيا جنًبا إلى جنب مع نموذٍج أبوّيٍ للتنمية الذي جسَّ
الشعب »املتخلف« احتاج إلى فترة طويلة من التعليم كي يصبح قادًرا على تبني العقالنية املالئمة التي تمكنه من التقدم، بدًءا 
ر منها، وسوف يفعل. وأصبحت التنمية حًقا للشعب، وبشكٍل  من إدراك أنه يعيش في مرحلة ما قبل تاريخية، يمكنه أن يتحرَّ
أكثر تحديًدا حًقا للعمال، الفالحين والقوى التقدمية في األمة. لقد وضع ثوريو البعث ألنفسهم صورة من يقود الجماهير 
و«ينقذهم« من عقلية القرون الوسطى التي عرقلت تقدمهم، ناظرين ألنفسهم باعتبارهم مستودعات للمعرفة الحقيقية، 
دي األخالق »الصحيحة«، وكذلك املدركين لقوانين الضرورة التاريخية)))(. ليس استجابة ملطالب الشعب فحسب،  ومجّسِ
بل في الواقع من أجل أن يوضحوا ويفسروا لهم: كانت هذه مهمة »الطليعة« البعثية، والتي سوف تبذل »جهًدا أيديولوجًيا 

مستمًرا بين الجماهير« من أجل نشر »األخالق االشتراكية املالئمة«)))(.
لم يكن تحويل املواطن السوري العادي إلى أداة للتقدم ليحدث ال بالقوة وال بفرض القانون أو األمر السيادي؛ فقد كان 
من الضروري إيجاد تقنيات أكثر فعالية. والعديد من هذه التقنيات أصبحت متاحة عن طريق مؤسسات الدولة الحديثة: 
فاملدرسة، الجيش، الحزب، ووسائل اإلعالم كانت أدواٍت فعالًة في إعادة تنظيم الفضاء والزمان العاّمين. الكثير من أماكن 
الحياة العامة الجديدة– بما في ذلك ساحات التجمع واالحتفاالت الحكومية؛ مدارس التعليم الوطني؛ النقابات والتعاونيات 
لتدريب وتنظيم العمال والفالحين؛ انضباط الخدمة العسكرية واملنظمات الشعبية – كلها عملت كهيئات انضباط النخراط 
الشعب في األعمال العامة، نشر لغة مشتركة، وأخيًرا خلق تآلف اجتماعي وإحساس بـ »السيادة القومية«. إن توافر مؤسسات 
الهندسة  مشروع  من  جعل  الشعب،  لضبط  كمواقع  استخدامها  على  البعث  جانب  من  والقدرة  هذه،  الحديثة  الدولة 
االجتماعية الضخم هذا أمًرا ممكًنا. وقبل كل �سيء، كانت مؤسسة االقتصاد في الحقيقة الخطابية الجديدة في ما يتعلق 
بالتنمية هي التي فتحت هذا الحيز الجديد للتدخل السيا�سي، أي تعزيز القيم والسلوكات املالئمة التي تف�سي إلى التنمية. 

)12(  هذا تعريف للشعبوية بحسب بنجامين أرديتي، والمصّمم بشكل جيد لسورية البعث.

)13(  حزب البعث العربي االشتراكي، بعض المبادئ النظرية، 1974 )المنطلقات من اآلن فصاعدًا(، ص: 56. 

)14(  المنطلقات، اقتباس، ص: 23. 

)15(  حزب البعث العربي االشتراكية، برنامج الحزب، 1965، ص: 28-27.



األيديولوجية والخطاب في عهد اإلصالحات البعثية: نحو تحليل للحاكمية االستبدادية

9

دة خطابًيا )العمال، الفالحين، القوى التقدمية، الجماهير  وقد تم توزيع األفراد، املجموعات، والطبقات في فئات فاعلين محدَّ
ب منهم مشاركة من نوع جديد وأحاسيس جديدة، في إطار جديد للمعنى كان مبنًيا أيًضا بشكٍل  املنتجة..إلخ(، األمر الذي تطلَّ

خطابي. 
وكان هذا املشروع موجًها بالدرجة األولى للعمال والفالحين: إذ كانوا الفاعلين األساسيين في عملية التحول االقتصادي 
املتوقعة للبالد، ودعامات نظام البعث الجديد. وكفل التنظيم املحكم للعمال الصناعيين في نقابات تحت إشراف ممثلي 
الحزب مشاركتهم املنضبطة في مشروع التنمية البعثي، واندماجهم في الدولة البعثية. كما تم تحفيز العمال لإلقرار بحقيقة 
املدافعة عن حقوق  التي كانت سابًقا  النقابة،  بعد اآلن«)))(. وعليه، أصبح دور  السلطات  »أنهم ال يخوضون معركة ضد 
العمال بينما تعمل على تحسين أحوالهم املادية، تجسيد الشعار البعثي في »الوحدة، الحرية واالشتراكية« في ظل »توجيه 

وتنوير« الحزب. 
))))، وقع قطاع االقتصاد الزراعي أيًضا فريسة شبكة من الترتيبات املؤسساتية املراد بها صراحة إعادة  وبعد العام 
الفالحون على  تعاونيات وجمعيات سيحصل  في  الدولة. وبتنظيمهم  تنظيم عالقاتهم مع  الفالحين، وإعادة  توجيه مواقف 
للتدريب الالزم لتطوير »وعي«  بينما يخضعون  البالد«  ]... و[ ويزيدون ثروة  فوائد مادية ألنفسهم؛ يصبحون »قوة منتجة 
مصلحتهم ودورهم في مشروع كهذا)))(. واعُتبرت مشاركتهم في الثورة الزراعية أمًرا ال غنًى عنه من أجل »الزج بالجماهير في قلب 
انقالب  وبعد  إنسان جديد ومجتمع جديد«)))(.  أجل »خلق  املطاف من  نهاية  وفي  والتحرر«،  االشتراكية  أجل  النضال من 
شباط/فبراير عام )))) تم إنشاء جهاٍز مؤسساتّيٍ كامٍل للدولة . ويشتمل هذا الجهاز على الجمعيات املهنية القائمة، وكذلك 
ل، بما فيها املجموعات شبه العسكرية. ال يمكن املبالغة في تقدير مركزية  على عدٍد كبيٍر من املنظمات الشعبية حديثة التشكُّ
الخطاب االقتصادي في املشروع البعثي لوضع نظام جديد لسورية. فقد »ُغرس في أذهان« الناس معجٌم سيا�سيٌّ يرتكز على 
الكرامة  الحرية،  املساواة،  الحقوق،  االجتماعية،  العدالة  فعلًيا:  الجدل  تقبل  ال  التي  املشتركة  املعاني  من  أخالقي  عالم 
ونها، وصورة  الوطنية، التقدم، والرفاهية. وفي اقتصاد الخطاب الجديد هذا، نال الفاعلون االقتصاديون أدواًرا جديدة يؤدُّ
د نحو تحويل القادة الثوريين إلى ُحكام شرعيين، وتحويل الشعب إلى عمال »منتجين« ومواطنين  جديدة للذات، األمر الذي مهَّ

منضبطين. 
ومن خالل تولي مسؤولية االقتصاد، اكتسبت الدولة البعثية هوية خاصة كذلك: بأنها أداة التنمية املحتملة الوحيدة 
إلشباع كامل التراب الوطني، كما هي الضامن الوحيد املحتمل لعدالة هذه التنمية. ومع وضع االقتصاد ضمن حيز الدولة 
القومية – مادًيا، وكذلك رمزًيا – أصبحت مسألة التنمية برمتها الشغل الشاغل للسيادة. وقد تم بناء التنمية، التي تساوت 
والتحرر االقتصادي من االستغالل الخارجي كما الداخلي، بشكٍل خطابي كحّقٍ للدولة القومية حديثة االستقالل، وكانت 
نتيجة طبيعية لالشتراكية. وبالتعريف بأنفسهم على أنهم مجتمع ذو رؤية وإرادة مشتركة، ستكتسب الطبقات العاملة الحق 

والقدرة على تحقيق التنمية، و»خلق األمة« بالفعل)))(. 
مخزوٍن  تشكيل  على  البعثي  االقتصادي  الخطاب  عمل  بكثير،  االقتصادي  القطاع  بناء  إعادة  في  وظيفته  يتجاوز  وبما 
البعثية  السياسة  صانعو  خاللها  من  استطاع  والتي  والرمزية  األيديولوجية  األخالقية،  العاطفية،  اإلمكانات  من  ضخٍم 
استدرار األدوات والتكتيكات ملمارسة السلطة. وكان توزيع األفراد واملجموعات في فئات فاعلين محددة خطابًيا )العمال، 
الفالحين، البرجوازية،..إلخ(، األمر الذي يتطلب من هؤالء الرعايا أنواًعا جديدة من املشاركة في إطار جديد للمعنى، عماًل من 

)16(  برنامج الحزب، اقتباس، ص:33.

)17(  بيطار، بيان مجلس الوزراء، دمشق، 23 أيار / مايو، في الوثائق السياسية العربية، 1964، ص: 168. 

)18(  اتحاد الفالحين في الجمهورية العربية السورية، 1970، ص: 4؛ وبرنامج الحزب 1965، اقتباس، ص: 28.

)19(  المنطلقات، اقتباس، ص: 18.
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التدخل  من  نوًعا  شّكل  مزعومة  علمية  ملعرفة  وفًقا  والتكتيكات  املفاهيم  تعريف  إعادة  إن  كما  بالفعل.  الحكومة  أعمال 
السيا�سي. وعملت البرامج والسياسات املقدمة كنتيجة لـ »التفكير العلمي السليم« و»الدراسة املوضوعية العميقة لألوضاع 
العربية«)1)( كآلية لتحديد ما يمكن أن ُيقال؛ تحديد األولويات؛ وتشويه وجهات النظر البديلة. وبما أن »التخطيط العقالني 
العلمي« وحده يمكنه ضمان التنمية)))(، كان من املمكن رفض املطالب التي ال تتوافق مع األولويات الثابتة باسم هذه الخطة. 

ولذلك كان نشر الخطاب االقتصادي جزًءا من ممارسة تتطلب قبواًل ضمنًيا ونقاًشا سياسًيا محاذًرا. 
ويظهر أسلوب السرد الجدلي بشدة كخاصية أخرى للخطاب االقتصادي البعثي الذي يستلزم النظر إليه باعتباره تكتيك 
سلطة. فقد ُبني االقتصاد خطابًيا كحقل للصراع بين الرعايا الذين يمتلكون الحقوق واملبادئ والقوى الرجعية املسؤولة عن 
»التخلف املوروث للبالد«)))(. وظهر أن التمزق بين الثورة والثورة املضادة، التقدم والرجعية، كان أبعد من اإلصالح: فقد تم 
ت  ثبَّ إذ  النمط من السرد كان أكثر من حيلة بالغية:  التامة. هذا  الهزيمة  إنشاء املعارضين السياسيين كعدو ُيحارب حتى 

ممارسات سياسية واقعية وضعت مباشرة العدالة والحق والبراءة في معسكر واحد)))(.
لقد دعم البناء الخطابي لـ »األخالقية االشتراكية« البعثية إعادة بناء جذرية اقتصادية، اجتماعية وسياسية، والتي غيرت 
صورة البالد. وتضمن هذا التغيير إعادة توزيع األصول على نطاق وطني؛ تهميش طبقتي البرجوازية وماّلك األرا�سي القدماء؛ 
ز ثروات األمة. كما أن خلق »اقتصاد وطني« استلزم إعادة بناء جذرية للمتخّيل االجتماعي  د ويعّزِ وتشكيل قطاع عام يجّسِ

السوري، تنشئة ممثلية محددة )فردية وجماعية( للشعب كي »يصحو« ويصبح قادًرا، كأمة، على بناء ازدهاره الخاص. 
كذلك، كانت األجندة السياسية البعثية ذخيرة من األدوات النافعة للحكم. فقد قدم الخطاب القومي لـ »بناء االقتصاد« 
مت عملية البناء الخطابي للجماهير املتخلفة  الشرعية والرؤية الالزمتين للبعثيين ألخذ زمام املبادرة في مسيرة التقدم. وقدَّ
البناء  باألمة«(.  )»جدير  إلى شعب  الجماهير  لتحويل هذه  تعتبر ضرورية  املجتمع  انضباط  لعملية  أساًسا منطقًيا  التابعة 
الخطابي لالقتصاد كحقل للصراع ضد األعداء في الداخل من دون وضع حدوٍد قويٍة بين الصديق والعدو؛ املرغوب فيه وغير 
الوارد؛ املواقف الصحيحة والسلوك غير األخالقي. لقد أصبحت املعسكرات املتعارضة التي تحمل هويات مقصية بالتبادل 
دة سلًفا، مترافقة بسلوك »صحيح«، سمًة من سمات الحقل الخطابي الذي ترتكز عليه  مع خيارات ومصالح ثابتة أو محدَّ
الهويات، ويقوم عليه مشروع البعث للهندسة االجتماعية. إن استيعاب البناء الخطابي باعتباره عملية فعالة وتمكينية أمٌر 
التقسيم خريطة حقل  للسلطة. وقد رسم هذا  السوري كخطاٍب  الخطاب االقتصادي  بها  التي عمل  الطرق  لفهم  حاسٌم 
املزعومة  الصفات  أصبحت  حاسٍم،  وبشكٍل  عدة.  بطرق   – اإلجباري  أو  الشرعي  ر،  املُعّبِ وهو،   – املمكن  السيا�سي  الفعل 
املنسوبة للمواطن »الجيد« جزًءا من السلوك »الصحيح«. وقد ساعد ذلك في تشكيل هوية املواطن السوري، بما في ذلك 

تطلعاته ومطالبه، ونوع التآلف االجتماعي املطلوب منه/منها التماهي فيه. 
عمل هذا الخطاب على تنشئة اإلدراك وتشكيل مفهوم النظرة إلى العالم )))(Weltanschauung)*( عند البعثيين من الجيل 
األول. فما إن تسلموا زمام السلطة حتى استأنفوا خطابهم السيا�سي ليكون قومًيا بفخر، متحدًيا بقوة )محلًيا، وفي سياستهم 
الستينيات  فترة  وخالل  السورية.  والسياسية  االقتصادية،  االجتماعية،  بالهياكل  يتعلق  ما  في  تقدمًيا  وثورًيا  الخارجية(، 

)20(  حافظ، مقابلة، 10 آب / أغسطس 1963 في الوثائق السياسية العربية، ص: 356. بيطار، بيان مجلس الوزراء، اقتباس، ص: 262. انظر أيًضا المنطلقات، اقتباس، ص: 25-23. 

.64-OFA، 1963 ،21( تقرير االقتصاد السوري(

)22( المنطلقات، اقتباس، ص: 90. 

)23(  رابينو وروز Rabinow and Rose، فوكو الجوهري، 2003، ص: 24-18.

)24( )*( مصطلح »النظرة إلى العالم« »Weltanschauung« هو مصطلح ألماني األصل يعني »نظرة« أو منظور للعالم أو الكون »يستخدم لوصف النظرة الكلية الخارجية للفرد إلى الحياة، 

والمجتمع ومؤسساته، مجموعة من االفتراضات المترابطة عن طبيعة العالم تسمى »النظرة إلى العالم«. بالمعنى األكثر عمومية، النظرة إلى العالم هي العدسة المترجمة التي يستخدمها الفرد 
لفهم الواقع والوجود الذاتي في خالله )المترجم(.
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املضطربة، عندما تحدى منافسون أقوياء – األوليغارشية القديمة، الناصريون، اإلخوان املسلمون، وكذلك الشيوعيون 
ى الخطاب االقتصادي في املواجهة وظيفتين اثنتين، كأداة ودعامة في املواجهة. وقد تنافس  – مطالبَة البعثيين بالحكم، أدَّ
القيادة  من  للتخلص  سالًحا  ليكون  الثوري  الخطاب  تخصيص  على  اليساري  املعسكر  من  األخرى  القوى  مع  البعثيون 
»الرجعية« القديمة وتهميش إسالمويي »ما بعد الحداثة«. واستمرت داخل البعث االختالفات األيديولوجية ضمن النخبة 
على وتيرة وعمق »االشتراكية العربية« والتعريف املالئم لكوكبة القضايا حولها. وفي نهاية املطاف، لم يكن فقدان الصرامة 
والوضوح األيديولوجي عائًقا أمام ابتكار إستراتيجية تحشيد تقوم على حيل الخطاب البعثي الجازمة بشدة. وبشكٍل حاسٍم، 
ى تحشيد العمال، الفالحين والقوى التقدمية وظيفتين: أداة لدعم النظام ووسيلة للتلقين السيا�سي. وكان الهدف »غرس«  أدَّ
الحساسية الصحيحة سياسًيا، تلك التي من شأنها أن تضمن السلوك »الصحيح« من جانب املواطنين، وفي النهاية تحقيق 
التحول البعثي للبالد. وقد صاغ هذا السياق الخطابي تشكيل سورية البعثية؛ كما شكل أيًضا مجااًل للمناورة للسياسيين 
السوريين، كما سيظهر »تصحيح« السياسات البعثية. فقد بدأ تصحيح األسد للتقنيات البعثية لتوجيه االقتصاد من هذه 

املقدمات املنطقية، وعمل إلى حّدٍ بعيٍد ضمن أفق الخطاب الثوري البعثي. 

»الحركة التصحيحية« لألسد
بحلول عام 1))) كان النموذج البعثي للتنمية على بساط البحث بالفعل. وقد شهد االستيالء على السلطة من قبل اللواء 
حافظ األسد في تشرين الثاني/نوفمبر 1))) االفتتاح الرسمي لـ »تصحيح« السياسات البعثية، وأدخل تغييراٍت مهمًة على 
على  األسد  استولى  االشتراكية.  االقتصادية  للمبادئ  جدية  خروقات  على  انطوت  تغييرات  لسورية،  السيا�سي  االقتصاد 
فيه  تكن  لم  الذي  الوقت  في  اقتصادي،  بركود  بالده  على  الحكم  يعني  بصرامة  موجًها  اقتصاًدا  بأن  إدراكه  مع  السلطة 
واملبادرات  األجنبي  الرأسمال  على  سورية  ففتح  الطويل.  املدى  على  ناجحة  إستراتيجية  الراديكالية  االشتراكية  السياسات 
الخاصة، وشجع القطاع املشترك )العام والخاص(، وخفف من القيود على التجارة الخارجية، رخص املناطق الحرة، وصاغ 
تحالفاٍت مع دول عربية محافظة من دون أوراق اعتماد اشتراكية. وعلى الجبهة الداخلية، قدم هذه الحركات على أنها مقدمة 
لسياسة »تعددية سياسية« جديدة و»انفتاح على الشعب«، والتي تضمنت إطالق الجبهة الوطنية التقدمية ووضع دستور 
التحرر االقتصادي والديمقراطية الشعبية،  وتم  إقامة  التشديد على  تم  الجديد،  بين وعود نظام الحكم  جديد)))(. ومن 
د. ومع ذلك، لم ينتقد األسد صراحة اإلنجاز املهم لالشتراكية البعثية، كما  تأطير كليهما ضمن »السباق نحو التنمية« املتجّدِ
لم ينبذ الذخيرة البعثية من األدوات األيديولوجية: املبادئ التوجيهية لسياسة سورية االقتصادية، التي توضحت في العام 
)))) بعد أن عمل على استقرار الشؤون السورية في الداخل والخارج، عملت بكل بساطة على تطوير املبادئ التوجيهية 

واستمر  العلمي)))(.  التخطيط  وأهمية  العام،  للقطاع  املحفز  الدور  االشتراكية،  مركزية  على  التأكيد  وأعادت  الراسخة، 
تة،  الثالوث البعثي »الوحدة، الحرية واالشتراكية« باحتالل مركز الصدارة في اللغة السياسية. وتماشًيا مع حكمة البعث املثبَّ
تضمنت الئحة املبادئ التي تزعم أنها تعرف بالسياسات العامة: االقتصاد الوطني كتعبير عن االستقالل والتقدم؛ االشتراكية 
اإلمبريالية  ضد  الثورة  عن  والدفاع  الرأسمالية  احتواء  العام؛  للقطاع  الرائدة  القيادة  ظل  في  الشعب  لرفاهية  كطريق 
التي  التغييرات  الوطنية. وقد تم تسويغ جميع  الثروة والكرامة  يتم تطوير اقتصاد حديث الستعادة  في حين  والرأسمالية، 
طلق عليها رسمًيا منذ ذلك الوقت(، حركة موجهة لـ »تصحيح الطرائق 

ُ
دخلت أيديولوجًيا على أنها »حركة تصحيحية« )كما أ

ُ
أ

التي كان يتم بها تنفيذ السياسات«، ولذلك فهو تصحيح أكثر منه إبطال أو نقض ملا كان ُيرى على أنه انحرافات عن نقاط 
االنطالق النظرية للحزب )املنطلقات()))(. وعلى الفور، وافق املؤتمر القطري على أعمال األسد وبرنامجه. 

)25(  سجالت الشرق األوسط 1969-1970، ص: 1163.

)26(  تقرير سورية االقتصادي، 1973-74، ص: أ11-10.

)27(  سجالت الشرق األوسط، اقتباس، ص: 1159-1158.
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ملعظم  ووفًقا  االنتباه.  من  كثيًرا  بالبعثية  املعلنة  واستمراريتها  التصحيحية«  »الحركة  بين  الواضح  التناقض  يلفت  لم 
الباحثين، تم الحفاظ على االشتراكية باعتبارها معتقًدا في خطاب الحزب الحاكم، في حين تحول االقتصاد السيا�سي لسورية 
إلى رأسمالية الدولة)))(؛ بينما خدم االستعراض املستمر للشعارات البعثية في أحسن أحواله كأداة شرعنة، نظًرا إلى النهماك 
ق االستياء، وأخذت  في شعبية البعث بين الجماهير العربية)))(. ونظًرا إلى الضعف الذي لحق بصدقية البعث مع الزمن، تعمَّ
حماه(،  في  اإلسالموية  للمعارضة  الوح�سي  القمع  نذكر  أن  )يكفي  وشرًسا  مأسوًيا  ُبعًدا  واملعارضة  الحكومة  بين  املواجهة 
وأصبحت القوة التفسيرية ملفهوم الشرعنة في ما يتعلق ببقاء األيديولوجية البعثية في أحسن األحوال موضع شك. وإذا ما 
أخذنا هذا األمر على ظاهره، يمكن للمرء حتى أن يجادل بأن املُثل العليا البعثية قد أعطت نتائج عكسية في الواقع، إذ إنه 

حدث واسُتخدمت ضد القيادة التي بدت بالكاد تجسد الصورة التي رسموها خالل دعايتهم الخاصة. 
م تحليل الخطاب االقتصادي البعثي تفسيرات أخرى الستخدام الخطاب البعثي املستمر – شريطة أن نتخلى عن  قد ُيقّدِ
لـ »الخطابة« كوسيلٍة لتوصيل معنًى »كاذب«، وتحليل الدالالت الخطابية والرمزية بداًل من ذلك  املعنى االزدرائي الرافض 
باعتبارها جزًءا من اإلستراتيجيات الخطابية. وبالتسليم بالُبعد اإلستراتيجي واملعياري للخطاب، ووضع »الحركة التصحيحية« 
لألسد مقابل السياق الخطابي للخطاب البعثي، يمكننا إعادة تقويم حركة األسد التصحيحية، وإقامة الدليل على الفرضية 
بالتأثير على كيفية استجابة قادتها  الثامن من آذار حّولت مسار التنمية للبالد بطرٍق استمرت في ما بعد  القائلة أن ثورة 
للقضايا املعاصرة مثل التحرر االقتصادي واإلصالح السيا�سي)1)(. وحجتي هنا أن اإلستراتيجيات الخطابية للبعثية امتلكت 
مة  م لهم أدواٍت قّيِ ما يكفي من الصالبة واملرونة لالستمرار في الحّدِ من حيز املناورة لصانعي السياسة السوريين، في حين تقّدِ
إلدارة العمليات االقتصادية والسياسية. وفي ظل قيادة األسد، لم يكن استبقاء الذخيرة الخطابية للبعث لكونها عنصًرا من 
عناصر شرعية النظام ال يمكن التخلي عنه فحسب، بل أيًضا ألنه قام بوظيفته كآلية فعالة لتشكيل رعايا »يمكن حكمها«. 
وطاملا بقيت إمكانية تشغيل هذه الوظيفة، استمر الخطاب البعثي بتزويد املجتمع السيا�سي السوري بأرضية مشتركة يمكن 
على أساسها افتراض موافقة ضمنية بشأن طبيعة شكل الحكم السوري، والتوّجه الذي ينبغي أن يتحرك باتجاهه، بينما 

يتوقع إذعاًنا مطلًقا للسياسات العامة. 
من منظوٍر خطابي، فإن املوافقة واإلذعان ال يستندان ال إلى الكاريزما الويبرية Weberian )))()**(، وال إلى مفهوم الشرعية 
مة)))(. وكل من هذه املناهج يركز على املناورة  فة بأنها أفكار سائدة تبدو موثوقة وقّيِ القانونية العقالنية، وال إلى السيطرة املُعرَّ
اإلستراتيجيات  وتعمل  واعية.  دوافع  على  يقوم  الفاعلين  سلوك  أن  يفترض  وكالهما  الفردي،  واإليمان  املفيدة  النخبوية 
تابٍع منضبٍط وطائٍع ألنه  إنشاء  للتقويم واإليمان؛ من خالل  الخطابية بداًل من ذلك من خالل وضع معايير تكون سابقة 
محوط بهذه املعايير؛ من خالل تمكين ممارسات تتطلب وتفترض املشاركة الفاعلة لتابٍع تكون خياراته وسلوكاته قابلة للتنبؤ 
والحكم. إن هذا النوع من »التطبيع« الخطابي بداًل من تجنيس األفكار املوضوعية وأيديولوجية نظام حكم معين، تفسر 

الفعالية السياسية لإلستراتيجيات الخطابية)))(.
 لم تقم عملية األسد »التصحيحية« بتصحيح املمارسات االنضباطية املمأسسة من قيادة البعث السابقة، وال منطق 
العدائية الكامن وراء سياسات الهوية البعثية. وبداًل من ذلك، ابتدأ تصحيح األسد من هذه املقدمات املنطقية، وعّمق أو 

)28( انظر بيرتيس Perthes، االقتصاد السياسي لسورية في ظل حكم األسد، 1995. 

)29(   انظر بيتران  Petran، سورية، 1972.

)30(  هايدمان Heydemann، االستبدادية في سورية، 1999. 

)31(  )**( نسبة إلى ماكس ويبر Max Weber )عالًما ألمانيًا في االقتصاد والسياسة، وأحد مؤسسي علم االجتماع الحديث ودراسة اإلدارة العامة في مؤسسات الدولة(.

)32(  حول الشرعية، انظر بيتهام Beetham، شرعنة السلطة، 1991؛ توماس، ووكر  Thomas, Walker وزيلدتش Zelditch، الشرعية والعمل الجماعي، في القوى االجتماعية، المجلد 

65، رقم 2، 1986. ولنقاش حول مفهوم السيطرة في التقليد الماركسي، انظر الكلو Laclau وموف Mouffe، السيطرة واإلستراتيجية االشتراكية، 1985.

)33( يترجم التطبيع الخطابي إلى ممارسات يكون المواطنون فيها »شركاء« بداًل من مجرد ضحايا. انظر ويدين Wedeen، غموض الهيمنة، 1999. 
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كّثف قوة تأثير عملية فرض االنضباط البعثية على املجتمع من أجل إعادة بناء هوية الشعب، وتسريح املشاركة الشعبية. 
في سورية األسد، استمرت اآللية الخطابية الثابتة بالعمل كشبكة من الوضوح للحقائق السياسية، االجتماعية واالقتصادية 
بينما حافظت الدالالت البعثية على ذرائعها السياسية كأدوات سلطة قادرة على جعل سلوك املواطنين قابٍل للتنبؤ، املعاقبة 
نشئت في الستينيات كآلية للتعبئة املوجهة، بشكٍل 

ُ
وبالتالي الحكم. فمن ناحية ، تم توسيع شبكة املنظمات الشعبية، التي أ

عت عملية ضبط  أكبر. وتم إطالق حملة تجنيد جماهيرية لضمان وصول حزب البعث لكل قرية، مصنع، حي ومؤسسة. وتوسَّ
املواطنين لتشمل املجتمع برمته عملًيا، في محاولة إلعادة صوغ شكل الحكم السوري ضمن قالب حزب البعث الذي »هو، 
وفي بنيته األساسية ذاتها، تجسيٌد ملا يجب أن يكون عليه املجتمع«)))(. ومن ناحيٍة أخرى، بقيت إدارة الدولة لالقتصاد أمًرا 
أساسًيا لجعل االقتصاد يعمل وفًقا ملبدأ املساواة والعدالة االجتماعية املتضمنة في مفهوم »االقتصاد الوطني«. وأخيًرا، لم 
توضع العالقة التمييزية للعمال والفالحين بالدولة موضع شك. وُاعتبرت كل من هذه العناصر »مكاسب مكتسبة« للبعثية، 
إنجازات »الثورة املباركة« التي ال يمكن التشكيك بها، فضاًل عن نقضها: حدُّ متفٌق عليه ضمنًيا أن صانعي السياسة يمكنهم 
التجاوز فحسب عند تعرضهم الشخ�سي للخطر. حتى أنه في اقتصاد الخطاب الجديد الذي كان يؤسس في السبعينيات، 
عملت »املكاسب املكتسبة« أيًضا وبوضوح كعتبة ملا يمكن أن يعتبره الشعب »تطلعاتهم املشروعة«)))(. وكان هذا جلًيا في 
ٌر لوجود  د »النقابية السياسية«؛ إذ لم يعد هناك مبّرِ تحويل منظمات العمال من مجموعات »مطالبية« إلى مجموعات تجّسِ
األولى بعد أن أصبحت سورية بالفعل دولًة اشتراكية. وعليه، لم يعد مسموًحا للنقابات بالعمل املستقل، وتحولت إلى وسائل 
لنقل أقوال السلطة في حين تعمل كأداٍة لرؤية طرق التنفيذ املالئمة للقرارات التي تتخذها املستويات العليا)))(، وكان عمل 

املنظمات الشعبية األخرى مماثاًل. 
ز مسار األسد الجديد صورًة جديدًة للقطاع الخاص في مجالي التجارة والصناعة في سورية، مع رؤية باتجاه التعاون  عزَّ
بين القطاعين العام والخاص، ومن أجل إعطاء »كل الفرص املمكنة ملبادرة القطاع الخاص والتي بها يتعزز شعبنا«)))(. في 
قوى  غطاء  تحت  جميعها  واإلمبريالية  واالستعمار  اإلقطاعية  مع  جنب  إلى  جنًبا  الرأسمالية  تقبع  البعثية،  األيديولوجية 
د األوجه الذي يعمل داخل وخارج البالد، والذي ضده كان على القوى »التقدمية« أن تواصل  »الرجعية« نفسه، العدو متعّدِ
ة املحتوى الطبقي  فة حدَّ تعبئتها باستمرار. وقد بدأت سياسة األسد من »االنفراج« و»االنفتاح« بتغيير هذا الخط، مخّفِ
بالحصانة  األسد  الذين وعدهم  املنفيين  األعمال  املحلية ورجال  الصغيرة  البرجوازية  مكاًنا الندماج  تفسح  بينما  للتقسيم 
والفرص االستثمارية. واستند هذا املسار الجديد على وضع إطار مفاهيمي جديد للرأسمالية: ففي حين كانت الرأسمالية 
االحتكارية بأيدي البرجوازية الخارجية أو الداخلية، العدو اللدود الذي على عاتقه تقع مسؤولية جميع النكسات، كان هناك 
نمط آخر للرأسمالية غير االحتكارية واملتناغمة مع القومية، والتي يمكن جلبها إلعطاء دفعة لالقتصاد الوطني. وباقتطاع 
لـ »الرأسماليين األخيار« هكذا، كان للدولة اآلن أن تحفظ أعمال البرجوازية الصغيرة املحلية، والتي يمكن  حيٍز من القوة 
لنشاطها »بعيًدا من االستغالل واالحتكار« أن يسهم في التنمية الوطنية«)))(.  واعتبر إدماج »الرأسمالية الخّيرة« في الجبهة 
للرأسماليين  وال  لألجانب  ال  السوري  االقتصاد  تدع  لن  البعثية،  العقائد  مع  بتماشيها  والتي،  سياسية  خطوة  التقدمية 
االحتكاريين. وهكذا، أصبح هناك نافذة مفتوحة لرجال األعمال السوريين، أولئك الذين كانوا على استعداد للمساهمة في 

»جهد البناء«، أي العمل ضمن الحدود األيديولوجية والجغرافية للدولة السورية البعثية. 

)34( رضا، التاريخ ليس منقواًل بالمصادفة، 1995، ص: 150.

)35( حزب البعث العربي االشتراكي، بيان القيادة القطرية، 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1970.

)36( مؤتمر االتحاد العام لنقابات العمال 1972، في هانوير Hannoyer وسورا Seurat، الدولة والقطاع العام الصناعي في سورية، 1979، ص: 53-48.

)37( سجالت الشرق األوسط، اقتباس، ص: 1181. راديو دمشق، سانا، 7 كانون األول / ديسمبر، في سجالت الشرق األوسط MER 1969-1970، ص: 1165-1164.

)38( العمادي، دراسة تحليلية لالقتصاد السوري 1978-1979، في تقرير االقتصاد السوري 1978-1979، أ1-.
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كانت سياسة االنفتاح على الرأسماليين السوريين محاولًة لضبط رجال األعمال، صيغت باللغة البعثية األخالقية من 
البالد، على  بتنمية  البعث  تاريخ  في  التي »لم تقم بدورها«  البرجوازية،  الوطنية، والهوية املشتركة. وحصلت حينها  املبادئ، 
فرصٍة جديدٍة وأخالقياٍت اقتصاديٍة جديدٍة: كتلة الحق، الخير، والنجاح«)))(. وقد تجنب هذا االنفتاح بحذر سبر الحدود 
الحدود  ت  واستمرَّ السواء.  حد  على  البعثي  الثوري  الخطاب  في  دائًما  الحاضر  التضاد  لهيب  تنشق  أو  الثابتة  الخطابية 
الخطابية بين الثورة وأعدائها لتكون في منزلة حّدٍ فاصٍل غير قابل للتفاوض، بينما ُطلب من »البرجوازيين األخيار« التماهي مع 
معسكر »الحق والخير«، ومع الرؤية البعثية لالقتصاد. واستمرَّ النظام في تصوير الرأسمالية كخطٍر محتمٍل على التنمية 
والتماسك االجتماعي. وبمواجهة هكذا شر، كانت املراقبة واملكافحة الدائمة أمًرا ضرورًيا. وبالتالي، كانت »الثورة« صراًعا 

»متواصاًل«، في حين استمرَّ بناء االقتصاد على أنه حقل للصراع. 
الركود  إنقاذ سورية من  التصحيحية عجزها عن  العملية  أثبتت  السبعينيات،  أوائل  في  املبدئية  النجاحات  بعد بعض 
االقتصادي. وقد استجاب الرأسماليون السوريون الذين تم إدخالهم، لكن »بطرٍق غير مباشرة«)1)( بنوٍع من الحيطة وعدم 
املناخ من  الحين فصاعًدا)))(. وسط هذا  الوطنية منذ ذلك  إنجاز واجباتهم  في  دين  مترّدِ الحكومة، وظلوا  الثقة الحتضان 
اليدوية  الحرف  الصابون،  األحذية،  واملالبس،  )النسيج  القطاعات  بعض  في  الخاصة  الصناعات  توسعت  الثقة،  انعدام 
واملعادن الخفيفة(، إال أن كثيًرا من الصعوبات »املقنعة أو الظاهرة« كانت ال تزال قائمة، من عدم الكفاءة إلى املشكالت 
التحّرر من  بمزيٍد من  األعمال  متجاهلًة مطالب مجتمع رجال  الدولة،  تديرها  التي  اليومية  الصحف  الهيكلية)))(. واصلت 
أرجعت  بطريقٍة  للرأسماليين  االزدراء  إظهار  الحكومية)))(،  الهيئات  بها  مت  تقدَّ التي  الحذرة  االنتقادات  القيود، فضاًل عن 
صدى الحمالت العنيفة املناهضة للرأسمالين في الستينيات، مع اتهاماٍت بالفساد والتآمر لتدمير القطاع العام)))(، والتوّجه 
حول  تدور  العامة  املناقشات  كانت  كهذه،  أحواٍل  وفي  األكثر.  والجدوى  األقل  املخاطر  ذات  االقتصادية  املشاريع  نحو 
مسؤوليات الفاعل االجتماعي من دون التشكيك سواء بإدارة القيادة أو الرؤية االقتصادية نفسها. وكانت فئة من »الرأسماليين 

الطفيليين« ال تزال تلقى اللوم علًنا باعتبارها املسؤولة عن انتكاسات االقتصاد الوطني. 
دت حول مفهوم الثورة، أثبتت إستراتيجية األسد في دمج  ونظًرا إلى كونها ارتكزت على إستراتيجية خطابية من التضاد ُشّيِ
رجال األعمال في جهد التنمية مع الحفاظ على والء دائرة البعث التقليدية عجزها عن معالجة التنافر االجتماعي الحاد الذي 
للسياسات  املوجهة  واالنتقادات   – أحياًنا  والعنيفة   – املتنامية  اإلسالمية  املعارضة  وُقوبلت  السوري.  املجتمع  ُبني  عليه 
الحكومية من جانب دوائر مجتمع األعمال باتهامات بـ »األعمال التخريبية والرجعية« من صحافة النظام، جنًبا إلى جنب مع 
دعواٍت إلى »مزيٍد من الوالء ملبادئ محاربة الطائفية، ومزيٍد من التشبث بالوحدة الوطنية، والسير بوتيرة أسرع وراء قائد 
املسيرة«)))(. ال يعني فشل األسد في دمج مجتمع األعمال في املسعى الوطني أن خطواته كانت من دون نتائج أو عواقب: فقد 
عمل املناخ العام من عدم الثقة وتأويل الحياة العامة أخالقًيا على تشكيل املشهد السيا�سي واالجتماعي لسورية لسنواٍت 

مقبلة. 
ولم يكن السبب في عدم إمكانية إعادة االعتبار الكامل للرأسماليين كفاعٍل جمعٍيّ في االقتصاد السوري ليوجد فحسب 
الهويات  لبناء  البعثي  املنطق  في  أيًضا  بل  االستغالل،  ضد  التقدمية«  »للقوى  االشتراكية  النضاالت  من  سورية  تاريخ  في 

)39( ُخطبة األسد في حفل الذكرى الـ 25 لتأسيس حزب البعث، 1972.

)40( انظر مقابلة نبيل سكر في »حداد«، الثمن االقتصادي ألمن النظام: انعدام الثقة، شبكات تجارية حكومية، وركود اقتصادي في سورية، 1986-2000، ص: 136.

)41( كانوفسكي Kanovsky، ما وراء المشكالت االقتصادية الحالية في سورية؟، 1985، ص: 17.

)42( المؤتمر الحادي والعشرون لغرف التجارة، الصناعة والزراعة السورية، في التقرير 1972-73، ص: أ- 25.

)43( أشار مكتب اإلحصاء المركزي بالفعل عام 1971 إلى مشكلة معدالت الصرف المتعددة واألسعار »الوهمية« للعمالت األجنبية. 

)44( انظر الثورة، 27 آب / أغسطس 1977، في هانوير Hannoyer، مرجع سابق، ص: 87.

)45( انظر الثورة، 2 آذار / مارس 1973؛ العمادي، دراسة تحليلية، اقتباس، أ- 2.



األيديولوجية والخطاب في عهد اإلصالحات البعثية: نحو تحليل للحاكمية االستبدادية

15

لم  الرأسماليين  ألن  »الشعب«،  مع  جنب  إلى  جنًبا  خطابًيا  يصنفوا  أن  »األخيار«  للرأسماليين  أبًدا  يمكن  فال  السياسية. 
يشاركوا هذا الشعب تاريًخا من الحرمان، وال »الخبرة النضالية« و»غريزة املساواة« التي أنتجها ذاك التاريخ)))(. كانت »التجربة 
النضالية« هذه السمة والرمز والرابط لـ »الشعب« باعتباره موضوًعا سياسًيا: إذ تشتمل على مجموعة متنوعة من املطالب 
»القوى  مقابل  بكونها موضوًعا خطابًيا  »الشعب«  الذي وسم هوية  األمر  واملظالم، جميعها مشروعة وجميعها متساوية، 
الرجعية«. وبما أن »الظلم« الوحيد الذي تقاسمه الرأسماليون السوريون مع الشعب كان القمع الخارجي، كانت القومية هي 
الوحيد  املطلب  كان  القومي  واملوقف  السوريين،  باملواطنين  السوريين  الرأسماليين  يجمع  الذي  املشترك  الوحيد  القاسم 

املشترك خطابًيا الذي يمكنه تشكيل الهوية السياسية »الصحيحة«. 
وقد منع منطق املواجهة الحادة للخطاب البعثي إعادة االعتبار الكامل لفئة مجتمع األعمال واندماجها غير املشروط في 
املناخ  بذلك  محبطًة  املحتمل،  باالستغالل  مشؤومًة  صلًة  الرأسمالية  واستبقت  »الصحيحة«.  السياسية  القوى  ائتالف 
االستثماري ألي مستثمٍر محتمل؛ بينما ظل النشاط الخاص خاضًعا لتخطيط الدولة، وهيئاتها الرقابية تشرف على التزامه 
باإلستراتيجيات االقتصادية للدولة. وعليه فإنه ليس من املستغرب أن الرأسماليين السوريين كانوا يتجنبون بحذر املشاريع 
ٍض محتمٍل النقالب في الرعاية من جانب النظام. وكان الرأسمال السوري ال يزال مجمًدا  االقتصادية ذات املخاطر وأي تعرُّ
في املصارف اللبنانية والغربية، واقتصر توسع القطاع الخاص على املشاريع ذات الربح السريع، بينما حصل عدٌد قليل من 
رجال األعمال الكبار على دخول انتقائي الحتكارات الدولة من خالل إنشاء مشاريع مشتركة. وفي ُمناٍخ كهذا، ال عجب أن 
»األخالق  اكتسبوا  الذين  بالرأسماليين  الثقة  عدم  حالة  تتوّطد  للنظام،  االقتصادي  باالنفتاح  اليساريين  شكوك  ز  تتعزَّ

الوطنية« حديًثا فحسب. 

معادلة »التوازن اإلستراتيجي«
إلى أن استعادة  الراديكالي مشروع تنمية غير منتٍه فضاًل عن دولٍة مبتورٍة وجيٍش مهزوٍم: فنظًرا  البعث  ورث األسد من 
التنمية االقتصادية، كانت إعادة تفعيل إستراتيجيات  في  الجوالن – ومعه الكرامة الوطنية – كانت مرتبطًة بجهٍد أعمق 
دت املصادر الرسمية بشكٍل متزايٍد على أهمية القطاع االقتصادي  التعبئة أمًرا ضرورًيا أيًضا. ومنذ أوائل السبعينيات، شدَّ
على األهداف األمنية: فالتنمية والجهد الحربي يتطلبان إعادة بناء مجتمع سورية وعكس أهميتهما النسبية. كانت سورية 
تواجه »عدواًنا دائمًا.... سياسًيا، عسكرًيا واقتصادًيا«)))(، ولذلك لم تعد التنمية هدًفا مستقاًل فحسب، بل »هدٌف وطنيٌّ 
العدوان  مفهوم  د  تجسَّ وقد  املساواة)))(.  قدم  على  العدو  ملواجهة  اإلستراتيجية  بالضرورة  مرتبط  املواطنين  لكل   » وقوميٌّ
الدائم، والحًقا مفهوم »املعركة املزدوجة للبناء والتحرير« )معركة البناء والتحرير()))( في مفهوم »التوازن اإلستراتيجي« الذي 
غ أيًضا عسكرة الحياة اليومية، والنزعة االستثنائية في  يرسم العالقة بين اقتصاد سورية والسياسة الخارجية. وهذا ما سوَّ

ر جوهرًيا التنشئة »االشتراكية« البعثية.  القانون والنظام، وأخيًرا شرعنة نموذٍج من التعبئة من شأنه أن يغّيِ
وقد انطوت التعبئة االقتصادية على أكثر من مسعى باتجاه التقدم والنصر: إذ تم تأطير هذه الدعوات في قصة ملحمية 
نتيجة هذه  العربية سيعتمد على  أمتنا  السامية، »معركة حياة وموت، فمصير ووجود  البطولية واملشاعر  اإليماءات  من 
للتآلف  التوازن اإلستراتيجي، استتبع هذا الشعار إعادة تعريف  في معادلة  املعركة«)1)(. وبما أن كل جوانب الحياة دخلت 
للقوة  عاماًل  التنمية  وأصبحت  والتنمية.  االشتراكية  في  النظر  إعادة  عن  فضاًل  السيا�سي،  والتصحيح  الشعبي  االجتماعي 

)46( حول »غريزة المساواة« انظر الكالو Laclau، عن السبب الشعبوي، 2005، ص: 76.

)47( حيدر، مؤتمر صحفي، 20 تشرين األول / أكتوبر 1973، في التقرير 1973-74، ص: أ1-.

)48( التقرير 1971؛ التقرير 1973-74، ص: أ17-.

)49( هانوير Hannoyer، اقتباس، ص: 4. 

 ،Hannoyer أ/1؛ انظر أيًضا البعث، 14 كانون األول / ديسمبر 1972، والبعث 1978 في هانوير/SWB ME/ 4172 50( ُخطبة األسد للفالحين، 16 كانون األول / ديسمبر 1972، في(

اقتباس، ص: 40.



األيديولوجية والخطاب في عهد اإلصالحات البعثية: نحو تحليل للحاكمية االستبدادية

16

الوطنية أكثر منها غاية بحّدِ ذاتها، واالشتراكية أصبحت تعني النمو السريع، التركيز على اإلنتاج، واستغالل املوارد املتاحة 
كافة من أجل مقاومة العدوان. وإحدى األفكار الرئيسية للحركة التصحيحية وفي موازاة »الدفاع عن القطاع العام« كانت 
»الصراع من أجل اإلنتاج« لتلبية متطلبات الدفاع، الصمود ومعركة التحرر)))(. األمر الذي كان انعطاًفا عكسًيا عن مبادئ 
االشتراكية البعثية التي ربطت اإلنتاج بالرفاهية، واستثنت التراكم صراحة »ملصلحة النظام« و»ملصلحة سيادة الدولة على 
التقشف  الشاملة،  الحرب  لثقافة  خطابٍيّ  كسياٍق  العربي-اإلسرائيلي  الصراع  عمل  الطريقة  وبهذه  األخرى«)))(.  الدول 
القابل لالختزال: أصبحت كل هذه العناصر جزًءا من »التجربة النضالية« التي جسدت الهوية  االقتصادي، والعداء غير 
الصحيحة سياسًيا في سورية األسد، وأصبحت شرًطا مسبًقا لالنخراط في التحالف السيا�سي. وتحول خطاب األسد أكثر 
فأكثر ليصبح ملحمة، قصة جليلة والتي، بإلزام الجميع التضحية والنضال من أجل »مصير سورية«، عملت على إضعافهم 

أكثر مقابل ضرورات القضية الوطنية األسمى.  
زة  وفي خطوٍة أخرى مهمة من البعثية األولى، حدث أن ُاعتبر الصراع الطبقي في سورية األسد ضاًرا باملصالح الوطنية املحفَّ
اآلن ضد اإلمبريالية والصهيونية. ولخوض هذه »املعركة الرئيسية« كان ال بّد  من أن ُتمحى كل التناقضات الداخلية، إذ إن 
الجبهة املحكمة وحدها يمكنها املقاومة واالنتصار)))(؛ ففي ساحة املعركة كما في النضال من أجل التنمية على حد السواء، 
كان إجماع اإلرادة والتصميم والتضحية ما يقود إلى النصر. وعليه أصبح »الشعب« مجموع مواطنين متجوهرين مترفعين 
متطهرين من جميع التناقضات والخالفات، وأصبحت األمة مثالية كفضاء من البراءة. وكان املفهوم السائد هو االنقسام بين 
الرجعية والقوى التقدمية: فلم يعد ُينظر لالئتالفات الداخلية على أنها تحالفات طبقية، بل وسائل لتحقيق الوئام الوطني 
لة عام )))) كتحالٍف للقوى الشعبية يسيطر عليه بصرامة حزب  واالجتماعي. وقد مّثلت الجبهة الوطنية التقدمية، املُشكَّ
إلى جزء من وحدة كاملة ذات مصالح عامة وتصميم ومسؤوليات ومصائر  َل الطبقات من وحدات متنافسة  البعث، تحوُّ
مشتركة. وقد كان الصراع الالمنتهي الذي ُدعي إليه الشعب – صراع من أجل التنمية، التحرر، الدفاع، استعادة األرا�سي 
وتجربة  أخالقية،  مسؤولية  لهم  بالنسبة  كله   – العام  والقطاع  املكتسبة  واملكاسب  االشتراكية  حماية  وكذلك  والحقوق 

مة كذلك.  تكوينية قّيِ
في سورية األسد، كانت مواضيع الخطاب االقتصادي ال تزال مواضيع خطابية حول الحقوق واملبادئ والتي يجب االعتراف 
بها أواًل، ومن ثم حمايتها أو استعادتها. وبقي تاريخ هذه املواضيع تاريًخا خطًيا من التخلف إلى التقدم، إال أن دورها كان يتماهى 
أكثر فأكثر مع املوقف الدفاعي لحماية املكاسب املكتسبة في الوقت الذي تدافع عن الثورة وإنجازاتها. وبالدور امللقى على 
عاتقهم كحراس للثورة، كان على الناس أن يتقبلوا -  وأكثر من أي وقت م�سى في الجو املثقل ملنتصف الثمانينيات – عبء 
»املهمة التاريخية« التي تتطلب منهم »بذل الجهد والكد والتضحيات«. في السبعينيات، كان الفالح،كما العامل، »يعمل اآلن 
ويكدح ويضحي من أجل مصلحته ومصلحة عائلته، ومصلحة البالد وكل املواطنين«)))(. أما في الثمانينيات، تطلب األمر جهًدا 
غير مشروٍط من القوى االجتماعية التقدمية كافة من أجل األمة ومصير سورية)))(. وكانت الدولة التي اعتلت الجميع وطالبت 
بالطاعة والتضحية الحكاية األسمى لحل التعبئة االجتماعية: فلم تكن القيادة البعثية مهتمة بتمكين طبقات معينة، بل 
انكبت بداًل من ذلك على إضعاف قطاعات املجتمع كافة بالتساوي بهدف الحفاظ على استقالليتها، األمر الذي كانت عبارة 

النظام امللطفة عنه »السالم االجتماعي«. 

)51( سجالت الشرق األوسط، 1969-1970، ص: 1141.

)52(  داعوق، اشتراكية البعث ومنهجه االقتصادي، 1974، ص: 9 و17-16.

)53( ُخطبة األسد، الذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس حزب البعث، 1972.

)54( ُخطبة األسد التحاد الفالحين السوريين، 14 كانون األول / ديسمبر 1972.

)55( طالس )الطبعة(، كلمات األسد Paroles d’ Asad ، ص: 154.
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في أوائل السبعينيات، بلغ »تصحيح« األسد انفتاًحا جزئًيا وانتقائًيا لبعض القطاعات »غير اإلستراتيجية« من االقتصاد 
بالكاد يمكن  الوطني على املبادرات الخاصة. وبما أن الرأسمالي ال يمكن ضبطه بسهولة ضمن أفق الخطاب البعثي، فإنه 
اإلطار  خارج  االنتقائي  االندماج  أخذ  ذلك،  من  وبداًل  سيا�سي.  كموضوع  والبرجوازية  البعثية  الدولة  بين  تحالف  مأسسة 
انعدام  تعزيز  إلى  التطورات  وأدت هذه  اقتصادية)))(.  وإنشاء شبكات  الفساد  األعمال شكل  املؤسساتي لجزء من مجتمع 
الثقة املتبادلة بين اليساريين، داخل وخارج الحكومة، ودوائر األعمال. لم يعمل »تصحيح« األسد على تحويل القطاع العام 
و«ُملك  لالشتراكية«  املادي  »التعبير  لالقتصاد«،  الفقري  »العمود  رسمًيا  بقي  ذلك  ومع  فعال،  القتصاد  محرك  إلى 
للجماهير«)))(. وباعتباره »مكسًبا مكتسبًا« من االشتراكية البعثية، كان من واجب الشعب حمايته، كما أنه استمر بالعمل 
باعتباره صمام أمان مهم )يوفر فرص العمل( فضاًل عن كونه رمًزا قوًيا للتآلف االجتماعي البعثي، والذي كان ُينظر إلى زواله 
باعتباره أمًرا خطًرا سياسًيا. وبصرف النظر عن مسائل اإلنتاجية والفساد، احتفظ القطاع العام بدوره باعتباره داللة على 
الخطاب البعثي: فالتشكيك بدوره من شأنه أن ُيعّرِض صرح البعثية بأكمله، بما في ذلك األدوار التي تقوم بها موضوعات 

الخطاب البعثي وممارسات السلطة االنضباطية التي كانت تقوم على صرح كهذا. 
الخطاب  في  املرء االنعطاف  الشعبية واالندماج: ومن هنا يرى  التعبئة  أعاد تصحيح األسد مناقشة طبيعة ومعطيات 
االقتصادي من مواجهة طبقية إلى تكافل اجتماعي؛ من دعوة من أجل إعطاء الحقوق االقتصادية للشعب إلى موقف دفاعي 
تجاه »املكاسب املكتسبة« للثورة البعثية. وفي سياق املواجهة املستمرة مع إسرائيل، تطلبت اإلستراتيجية الجديدة للمواجهة 
من  املزدوجة  الغايات  لتحقيق  محكمة«  »جبهة  كـ  اآلن  مًعا  يكافحون  الذين  االقتصاديين  للفاعلين  تخليًقا  االقتصادية 

»االنتصار والتقدم«)))(.
وكانت التطورات التي حدثت في الثمانينيات، أي األزمة اقتصادية األعمق والنقص في الريع، تعني أن سياسة تنمية لتحقيق 
بنية تحتية ضخمة، وإعادة تخصيص املوارد لم تعد مجدية، وأن اتخاذ تدابير اقتصادية جديدة أصبح أمًرا ضرورًيا. ومع 
إعادة تعريف التنمية واالشتراكية بالفعل، تمحور اإلصالح االقتصادي لفترة الثمانينيات حول إعادة تعريف األدوار الخاصة 
باالقتصادات العامة والخاصة. وسمحت الخطة الخمسية السادسة )))))-1)))( للقطاع الخاص باالنخراط في أعمال 
من  أخرى  موجة  وتبعها  الخاصة،  االستثمارات  لتشجيع  الحوافز  من  عدٍد  تقديم  وتم  الدولة،  سيطرة  تحت  سابًقا  كانت 
د األسد على اتساق إستراتيجيته مع البعثية، وكانت التغييرات ال تزال  التحرر االقتصادي االنتقائي والحذر. ومجدًدا شدَّ
غ أيديولوجًيا في حكاية تعرض حالة من االستمرارية مع تاريخ الثورة البعثية. واستمرت البعثية بتقديم املفاهيم واملعايير  ُتسوَّ
ل االجتماعي، الهويات واألدوار، فضاًل عن ضبط العقول واألجساد. وبرأيي، فإن هذه الذريعة السياسية هي  لتشكيل املَُتخيَّ
املفتاح لفهم طول عمر البعثية والطرق التي استمرت من خاللها بتأمين األرضية للموافقة الضمنية على طبيعة شكل الحكم 
السوري، والتوجه الذي باتجاهه ينبغي عليه التقدم. وبهذه الطريقة كان نظام الحكم قادًرا على تجنب إبعاد دائرته البعثية 

األصلية، واإلبقاء على املوارد االنضباطية واملعيارية التي يمتلكها الخطاب البعثي كذلك. 
ل االجتماعي والهوية، مركزة جميع السلطات في دولة اعتلت املجتمع في الوقت  ضبط األجساد والعقول، تشكيل املَُتخيَّ
الذي ترمز فيه إلى وحدة الجسد االجتماعي: لم تتوقف هذه املمارسات أبًدا عن توجيه سياسات األسد. وكان أمن الدولة، 
االزدهار والكرامة تتطلب في بعض األحيان تعدياًل في التحالفات والسياسات استجابة لألحوال التاريخية املختلفة. وبعلى 
د العدو من الصديق، الرخاء من الفقر، الفخر من العار. وعلى  ر الحدُّ الخطابيُّ املتصلب الذي يحّدِ الرغم من ذلك، لم يتغيَّ
العكس من ذلك، كان التغير في السياسات االقتصادية في الواقع هو الذي تم تسويغه في الخطابات الرسمية بضرورة البقاء 

)56( حول الشبكات انظر حداد، اقتباس، الفصل الخامس. 

)57( العمادي، القطاعات المشترك والخاص، في ندوة، اقتباس، 1986.

)58( األسد، 8 آذار / مارس 1973 خطاب الذكرى السنوية للثورة، في SWB ME/4241/أ/4. 
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ضمن هذه الحدود ذاتها بينما نتكيف مع بيئة سياسية مختلفة. وفي سورية األسد ظل التآلف االجتماعي البعثي »الصحيح« 
الطفيلي  البرجوازي/الرأسمالي  و»اآلخر«:  و»التقدمي«،  واملنتج  ر  الخّيِ الجديد  اإلنسان  بين  متصلبٍة  حدوٍد  على  قائًما 

واالستغاللي والرجعي. وبهذه الطريقة استمرَّ الخطاب البعثي ليكون في منزلة خزاٍن احتياطّيٍ ألدوات الحكم.  
عقالنية الخطاب البعثي: روايات نظام

إن تحلياًل لخطاب البعث االقتصادي يكشف مستوى جديًدا من وضوح االقتصاد السيا�سي لسورية املعاصرة. وفي هذا 
الخطاب، تتقارب ضرورة أخالقية، تاريخية، أيديولوجية ُبنيت خطابًيا – حقيقة – مع إستراتيجية سياسية، تلك التي تأخذ 
املجتمع كنقطة تطبيق لها، وتعمل من خالل سياسة الهوية وممارسات االنضباطية والتطبيع. وتطلبت والدة اقتصاد حديث 
في سورية تعبئة شعبية ومشاركة في مشروع التنمية، وبالتالي أصبحت عملية الحكم مسألة تنظيم، توجيه، قيادة ومراقبة 
لت مهمة الحكومة التنموية، أكثر من مجرد امتالك وإدارة الثروة، بإدارة سلوك الناس: فالناس الذين  لنشاط الشعب. وتمثَّ
كانوا متراكبين مع الثروة كمنتجين، مستهلكين، مالكين، ودافعي ضرائب، كانوا صانعي موارد، وبالتالي فهم مورد بحّدِ ذاتهم. 
وفي مقابل هذه الخلفية، أصبحت القضية الجوهرية قضية سيطرة اجتماعية: إذ رأى ُصناع سياسة البعث تنمية سورية 
من حيث كيفية جعل االقتصاد الحديث ممكًنا اجتماعًيا. وفي النهاية، كان ضبط العقول واألجساد أمًرا ضرورًيا من أجل 

جعل الناس قادرين وراغبين في العمل، في الوقت الذي يكونون فيه مستعدين للتقدم و»جديرين بالثورة«.
بين  صارخ  بانقساٍم  االختالفات  من  معقدة  مجموعة  استبدال  خالل  من  السيا�سي  الفضاء  البعثي  الخطاب  ط  بسَّ
األشخاص الجيدين والسيئين، السلوكات والظواهر الشاذة مقابل املقبولة. وكما هو الحال في الخطاب الثوري، كان املنطق 
البعثي في تكوين الهويات السياسية مانويًا: إذ إنه يميل إلى تجميع التفردات االجتماعية كافة حول قطٍب أو قطٍب آخر من 
ت بها قطاعات الشعب املختلفة )الفالح املقموع، العامل املُسَتغل،  االنقسام بين الصديق والعدو. »املظالم« التاريخية التي مرَّ
الوطني املُسَتعمر، البدوي املحتجز في حياة ما قبل الحداثة من جانب سياسيين »رجعيين«( تعتبر كلها متكافئة إزاء الطبقات 

العليا القمعية، اإلمبريالية والجشعة. وتلك األخيرة اندمجت هي ذاتها وتجمعت مًعا لتكون في منزلة »أعداء الشعب«. 
قابٍل  غير  وعداٍء  للتفاوض،  قابلة  غير  مبادئ  على  مبنيًة  للبعثية  الفقري  العمود  شّكلت  التي  الخطابية  الحدود  كانت 
الحقوق  أن رواية  السلوك غير األخالقي. وبما  في مقابل  املتعارضة؛ وعلى سلوٍك مبدئٍيّ  بين املعسكرات والهويات  لالختزال 
املسروقة، املنتهكة، واملُنكرة رسمت صورة تنتمي فيها املبادئ والكرامة بإنصاف ملعسكر واحد، فإنها شرعنت أيًضا الدعوة 
لحرب »نزيهة« شاملة أينما كانت الهوية واألخالق على املحك. وبهذه الطريقة كانت الحدود الخطابية تعمل في منزلة دعوٍة 
األمام  إلى  املتنافسة  باملصالح  يدفع  الخطابية،  واملعايير  الخطوط  تجاوز  خالل  من  يكن،  لم  عدو  ضد  للنضال  مستمرٍة 

فحسب، بل كان يتحدى الصرح األخالقي البعثي برمته والتماسك االجتماعي لسورية. 
وعلى  الجماعي؛  االنضباط  أشكال  من  كشكٍل  االجتماعي  التماسك  على  يرتكز  لعقود  سورية  حكم  الذي  الخطاب  كان 
املسؤولية الفردية مقابل مجموع املواطنين؛ وعلى املواضيع الفردية املشيدة لتكون ناقالٍت لألخالقيات العامة؛ وعلى مفهوم 
املجتمع باعتباره الوسط والنقطة النهائية لتطبيق السلطة. وفي هذا الخطاب، فإنه من خالل »تحسين« الشعب أو إعادة 

بناء املجتمع، يكون من املمكن تطوير اقتصاد حديث، مواطن متقدم، ودولة قوية. 
لقد ُحكمت سورية األسد من خالل االنضباط األخالقي للمجتمع: فقد ُفهم املجتمع على أنه كياٌن أخالقيٌّ – كيان غير 
ناضج بحاجة إلى التوجيه على طريق التقدم. إن مشروع غرس فكرة »الدين االجتماعي« religion sociale في الكيان االجتماعي 
السوري يفترض مسبًقا انعدام ثقة أساسية بالناس، الذين كانوا ُيعتبرون جهلة ومتخلفين، وبحاجة إلى تعليٍم مستمٍر. وهنا 
يكمن غموض جوهري في الخطاب البعثي: مشروع بناء رعية شعبوية بشكٍل مستقٍل عن التأييد الشعبي. وبالتأكيد كان قادة 
لـ  ووصائية  أبوية  رؤية  خالل  من  فحسب  ولكن  ومخاطبتها،  الحقيقية  الشعبية  املطالب  عن  التعبير  على  قادرين  البعث 
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»الجماهير« التي كانوا يبشرونها بالفضائل البعثية. ونظًرا إلى تحوله من تمثيل مصالح الطبقة إلى تجسيد إرادة »الشعب« 
الرؤية  الداخلية ملصلحة  أو تفاوض على االنقسامات  البعثي من على شاشته أي وساطة محتملة  النظام  املتجانس، محا 
االستبدادية للسلطة والهوية السياسية. وكان عرض التأييد العام ال يزال أمًرا ضرورًيا – كالتظاهرات املسرحية، املهرجانات، 
املسيرات، والهتافات التي تعرض الرموز والشعارات – إذ كان يظهر كتمرين انضباطي للمواطنين املنصاعين. ولم يكن التأييد 

الحقيقي من الشعب أمًرا ال غنى عنه، طاملا كان يتم التشديد على االنضباط واالمتثال. 
وفي نهاية املطاف، كانت سورية األسد في ما يبدو نظاًما »شعبويًا« ال يثق بالشعب، الشعب نفسه الذي ادعى أنه يمثله، 
نظرة  إلى  البعثية  الثورية  الطوباوية  تحولت  النهاية  وفي  والقمع.  الشكوك  املراقبة،  على  يقوم  استبدادي  حكم  إلى  وتحول 
استبدادية للعالم: نظرة يمكن فيها للتغير الكلي فحسب أن يحقق مجتمًعا مثاليًا؛ التغيير الذي يتطلب تفانًيا كلًيا وبطولًيا 
تقريًبا. ولذا فقد ُطلب من املواطن السوري صراحة أن يعمل، يضحي، يناضل، وحتى أن يموت في الحاضر من أجل مثالية 

تكون موجودة دائًما في املستقبل. 
إن رؤية السياسات االقتصادية في سورية من منظوٍر خطابّيٍ تلقي الضوء على طبيعة وعمل السلطة في سورية البعث. 
وبحسب مصطلحات فوكو، نرى عقالنية سياسية ذات نمط سيادي وسلطة انضباطية تعمالن مًعا: فالحكم ال يعني  الحفاظ 
ُسكاًنا منضبطين ومنتجين)))(. وقد  أن تخلق  التي من شأنها  التكتيكات  أيًضا توظيف  بل  األرا�سي والوالء فحسب،  على 
تطورت ممارسات السلطة البعثية في عهد األسد إلى حّدِ دمج العوامل االقتصادية بإنشاء األخالقيات العامة. وبهذه العقالنية، 
الحقوقية،  االنتهاكات  إثبات  وتزامن  بعًضا.  بعضها  ز  وتعّزِ تتعايش  السيادية  واالهتمامات  االنضباطية  املمارسات  فإن 
والنضال من أجل إعادة تخصيص الثروة الوطنية املسروقة مع الحاجة إلى التلقين املستمر و»غرس« الحكمة البعثية في 
األذهان. ففي بيئة قومية فحسب، ومن خالل »تطوير وعي املواطن« املستمر، يمكن للمواطن السوري أن يصبح عاماًل قوًيا 
ر عنها هكذا مخطط إلى حاكم أبدي، متعاٍل على الشعب، مصدر املعرفة  في تاريخه الخاص. ويتمثل نوع السلطة التي يعّبِ
»الحقة« واإلرشاد. إن شخصنة السياسة السورية، التي انتقلت من مواجهة مّرة مع الجماعات السياسية واملجتمعية إلى 
 »moralisation طاعة زعيم غامض ُيخ�سى منه، ولكن ُيحترم أيًضا لفطنته السياسية، هي التمجيد ملثل عملية »التخليق 

هذه)1)(. 
لية بمحاولة نقل الحّدِ الخطابي إلى الحدود الخارجية للدولة، وإظهار التجانس املجتمعي من  بدأت عملية األسد التحوُّ
القيادة  مناورة  مجال  من  للحّدِ  كافية  صالبة  »الشعب«  لـ  الخطابي  البناء  أثبت  وقد  داخلية.  صراعاٍت  وجود  إنكار  خالل 
في املعادلة االجتماعية السياسية. ومن  الكامل للرعايا ذوي االعتمادات »الثورية« املشكوك فيها  السورية، مانًعا االندماج 
ناحيٍة أخرى، أظهرت تصحيحات األسد كيف أن التفضيالت »األيديولوجية« والوالءات املعلنة ال تمنع انتكاسات السياسة: 
والتسعينيات  الثمانينيات  أواخر  وفي  وتأثيراتها.  السلطة  تطبيق  نقاط  تتغير  الخطابية،  والدالالت  الحدود  تتحول  حاملا 
الدالالت على راديكاليتها  الثورية، والتي فيها حافظت  للتقاليد  التي تعود  القضايا واملطالب  بإعادة صوغ  العملية  استمرت 

بينما أصبح مضمونها مختلًفا، وفي النهاية انعكس املعنى السيا�سي نفسه للعملية برمتها.
ٍد، تمت متابعة إستراتيجية األسد االحتوائية للبرجوازية ضمن معايير الخطاب البعثي ألسباٍب أخرى غير  وبشكٍل متعمَّ
استغالل قوتها املشرعنة التي كانت تتال�سى في مواجهة األزمة االقتصادية والقمع الداخلي. وقد حافظت تصحيحات األسد 
واستخدمتها  السابقة،  البعثية  القيادة  جانب  من  املمأسسة  االنضباطية  املمارسات  وعلى  املتغلغلة  السيطرة  أدوات  على 

ران( تأثير فوكو: دراسات في فن الحكم، 1991،  )59( حول مفاهيم السيادة، االنضباط والحكومة عند فوكو، انظر فوكو، الحاكمية في بورشل، غوردون وميلر Gordon and Miller )محّرِ

ص: 104-87.

)60( حول عبادة األسد انظر ويدين Wedeen، الغموض والهيمنة 1999.
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ُيعتقد أن الحفاظ على سلطة اآلليات الخطابية قادٌر على  بناء هوية الشعب وحل تعبئة املشاركة الشعبية. وكان  إلعادة 
التي  ضبط املجتمع من ناحية، بينما الحفاظ على بعض من »صمامات األمان« االجتماعية واالمتيازات للطبقة الشعبية 
ُتشكل الدائرة االنتخابية البعثية من ناحيٍة أخرى، كان ُينظر إليها بوضوح على أنها عناصر مترابطة ملعادلة واحدة. وعالوًة 
على ذلك، فإن »الحذر« املضروب به املثل والتدريجية في السماح بالتغيير كان يرجع جزئًيا إلى الفائدة السياسية املُدركة 
للدالالت البعثية التي تعمل كآليات حقيقية لالنضباط، وليس كاستعارات بالغية بسيطة لم يعد معظم السوريين أنفسهم 

يؤمنون بها. 

اإلصالح االقتصادي السوري في التسعينيات
بينما كان من املمكن في منتصف الثمانينيات االلتفاف على أزمة اقتصادية بتحريٍر انتقائٍيّ وتغييراٍت طفيفٍة في االئتالفات 
السياسية، فإن فترة الركود العام في التسعينيات تطلبت إصالًحا شاماًل من شأنه أن يشمل إعادة النظر في سياسات إعادة 
البيريسترويكا  الباردة،  الحرب  )نهاية  مفاجئ  بشكٍل  املتغيرة  الدولية  الخلفية  ومقابل  ذلك،  على  وعالوًة  والرفاهية.  التوزيع 
قاباًل  خياًرا  اإلستراتيجي  التوازن  يعد  لم  الخليج(  وحربي  الرأسمالية  عوملة  السوفياتي،  االتحاد  انهيار  ثم  ومن  السوفياتية 

للتطبيق، وفقدت االشتراكية صدقيتها. وهكذا، أصبح املناخ مواتًيا للتغيير. 
التي  املدني،  املجتمع  في اإلعالم، وداخل منتديات  وُنوقش  القيادة،  أعمق من جانب  ل  تحوُّ علًنا بضرورة  االعتراف  وتم 
العام)))(. وبدأت  )))) و))))، في جو جديد من الحوار والنقاش  في عامي  العقد وأصبحت وعال صوتها  في بداية  ظهرت 
الجمعية  تنظمها  التي  السنوية  املحاضرات  سلسلة  وفي  املطبوعة  اإلعالم  وسائل  وفي  العام،  الخطاب  في  تظهر  القضايا 
املسائل  حول  الديمقراطي  للحوار  املنتديات  أهم  من  واحدة  أصبحت  حكومية  غير  منظمة  وهي  السورية،  االقتصادية 
االقتصادية. وُنشرت سلسلة من املقاالت تعرض وجهات نظر جدلية كتبها أكاديميون، رجال أعمال ومسؤولون حكوميون 
حول اإلصالحات في سورية في صحيفة الحياة في أيار/مايو وحزيران/يونيو ))))، وأثارت جداًل مثيًرا واضعة مسؤوليي الدولة، 
دخلت مبادئ اقتصاد السوق في اللغة العامة، 

ُ
االقتصاديين واملثقفين من مختلف الخلفيات في مواجهة بعضهم بعًضا)))(. وأ

وبدا وكأن الحكومة السورية كانت تعيد تنظيم أجهزة الدولة كما القطاعات املنتجة لالقتصاد لكي تضع في حسبانها املبادئ 
االقتصادية في اإلنتاجية والكفاءة. وقد أشاد مراقبون ببداية »انسحاب الدولة« من االقتصاد السوري.

وبعلى الرغم من اإلصالحات التي أدخلت على سورية لم يكن العقد الثالث لحكم األسد يعني أقل انضباًطا، أقل تدخاًل 
من األعلى، وال تحواًل كبيًرا في إستراتيجية األسد الحكومية – على الرغم من اإلدخال الرسمي لعدد من الخطوات املهمة وغير 
القابلة للعكس. ُافتتحت فترة التسعينيات بإعالن التعددية وإصدار القانون رقم 1) حول االستثمارات. وتجلى هذا العقد 
االستثماري.  للمناخ  »املالئمة«  األوضاع  وحول  والخاصة،  العامة  االقتصادية  القطاعات  أدوار  حول  مناقشات  غمرة  في 
للخطوات  بالنسبة  وأما  باألهداف(.  )اإلدارة  اإلداري  اإلصالح  في  تجربة  بإطالق  األسد  حافظ  لحكم  األخير  العقد  واختتم 
السابقة )من االشتراكية البعثية إلى التصحيح في السبعينيات، ومن التصحيح إلى االنفتاح في وسط الثمانينيات(، فإنه من 

غير الدقيق تقويم هذه التدابير في ظّلِ تدخٍل متناقٍص للدولة وحرية متزايدة للديناميات املجتمعية واالقتصادية. 
وقد كان جمود وضعف أداء القطاع العام قضية في سورية منذ الستينيات، مع مناقشات النهائية تدور حول العوائق 
والعقبات أمام التشغيل األمثل لهذا القطاع. وفي التسعينيات، ومع صيغة التعددية)))( أشارت القيادة رسمًيا إلى استعدادها 
إلعادة النظر في العالقة بين قطاعي االقتصاد، وأعقب ذلك موجة جديدة من تدابير التحرير. وكانت التعددية االقتصادية 

.)Syrianeconomy.com( انظر اإلصدار السنوي للجمعية االقتصادية السورية: ندوة الثالثاء االقتصادية والموقع اإللكتروني  )61(

)62(  صحيفة الحياة، 14 و15 أيار / مايو 1999: أعداد الصحيفة ُمنعت من دخول سورية في البداية، وبعد بضعة أيام كانت تباع في كل مكان من البالد. انظر حداد، اقتباس، ص: 242. 

)63(  ظهر المصطلح بشكٍل بارز في خطاب التنصيب لألسد عام 1991.
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د  كإستراتيجية لالقتصاد السوري بالكاد خطوة غير مألوفة في االقتصاد السيا�سي السوري. فمنذ األيام األولى للتصحيح شدَّ
تتغير  ولذلك  تتغير،  التي  قدرته،  »بحسب  دوًرا  قطاع  كل  إعطاء  وعلى  التنمية،  عمليات  في  التعددية  اعتماد  على  النظام 
وتكراًرا  املتغيرة«)))(.  القدرات  مع  للتالؤم  متتابعة  استثمارية  تشريعات  هناك  كانت  السبب  ولهذا  تحكمها،  التي  القواعد 
دلي بها في أعوام سابقة، قيل إن التعددية االقتصادية تستند إلى ركائز ثالث: »الدور القيادي للقطاع العام، دور 

ُ
لتصريحات أ

القطاع الخاص كشريك أسا�سي، والقطاع املشترك كنهج للتعاون بين القطاعين العام والخاص«)))(. ولم يكن التحول من 
االقتصاد املركزي إلى التعددي يعفي من »التمسك الشديد بكل ما هو قومّي وأخالقي في سياق الخطاب السيا�سي العربي«)))(، 

مت التعددية مرة أخرى باعتبارها خياًرا سوريًةا مستقاًل »تفرضه اإلرادة القومية«)))(. وُقّدِ
في بداية التسعينيات، أعاد ُصّناع سياسة قياديون االتجاه املألوف القائل بأن القطاع العام كان »واجًبا، وليس تجربة 
فاشلة ليتم نبذها«، وأن التخطيط وتحقيق االستفادة املُثلى من املوارد يبقى اهتمام الدولة)))(. وأما بالنسبة لدور القطاع 
للمشاركة  أمامه  مفتوحة  األبواب  ستكون  البالد،  بناء  في  أكبر  مسؤولية  »تولي  على  يوافق  عندما  فحسب  فإنه  الخاص، 
السياسية«)))(. لم يعترف النظام بوجود مشكالت، ومع ذلك، وبعد سنوات خمس ال يزال االقتصاديون السوريون يؤكدون 
أنه ليس اإلبقاء على القطاع الحكومي فحسب، بل االستمرار في توسعه والحفاظ على احتكاريته في القطاعات األساسية، 
ظلَّ امليزة األكثر أهمية لالقتصاد السوري)1)(. وبحلول نهاية التسعينيات، كان املوقف الرسمي يرى أن »االقتصاد املخطط 
واقتصاد السوق ينعمان بحسن الجوار«، ورفضت قيادة الحزب حل القطاع العام عن طريق الخصخصة)))(. وكان الحفاظ 
على سياسة »الدعم االجتماعي، حتى وإن انخفض في بعض املناطق«، والحفاظ على سياسة الحماية الجمركية من أجل 

الصناعة الوطنية غير الفعالة، على ما يبدو، خط السياسة املفضل في الوقت الراهن)))(.
أعطى االقتصاديون السوريون ورجال األعمال غير املرتبطين بالنظام صورة مختلفة عن حالة األعمال الوطنية: فقد دعا 
والقيود على شكل  التهميش  بعد سنواٍت من  الخاص«،  الصناعي  القطاع  »إنقاذ  أجل  رياض سيف لسياسات عاجلة من 
متطلبات ترخيصية؛ تسريب املواد الخام؛ وضع العقبات أمام استيراد اآلالت الصناعية؛ جعل الدعم املالي غير متوافر؛ 
فرض ضرائب مرتفعة ورسوم جمركية على املنتوجات املوزعة محلًيا؛ و»مضايقة« أصحاب املشاريع بتشريعات خاصة مثل 
»مزمن  الجسم  هذا  على  ومحدودة  انتقائية  إصالحات  إدخال  إن  نشاطهم)))(.  يستهدف  الذي   (( واملرسوم  األمن  محكمة 

املرض« ال يمكنها عكس الوضع: وهكذا توّسع القطاع الخاص، ولكنه بقي »غير صحي«. 
املحتملة،  أو إستراتيجيات زعزعة االستقرار األخرى  الهيكلي  أكثر من اإلصالح  االنتقائي،  القيود  ومع ذلك، أصبح رفع 
الطريق املختار للتحرير، إذ رأت الحكومة وسيلة للخروج من الركود االقتصادي من خالل تحفيز عملية التصنيع. وكان محور 
ل القانون  ب باملستثمرين الدوليين. وقد مثَّ التحرير في التسعينيات هو قانون االستثمار الجديد رقم 1) للعام )))) الذي رحَّ

)64( عبد النور في الثورة، 15 و19 شباط / فبراير 1997، مقتبس في عبد النور، دور األجهزة الحكومية في ظل آليات السوق، في ندوة، اقتباس، 1999. 

)65( فؤاد السيد، التعددية االقتصادية: وجهات نظر مستقبلية، في ندوة، اقتباس، 2001.

)66( سالمة، اإلدارة باألهداف... إلى أين، في ندوة، اقتباس، 2000. 

)67( المرجع السابق نفسه. 

)68( الزعيم، القطاع العام في سورية، في ندوة 1990.

)69( العمادي، كلمة افتتاحية في معرض دمشق الدولي، في سورية والعالم العربي، 1990.

)70( سعيفان، 9 تموز / يوليو 1998، مقتبسة في عبد النور، دور األجهزة الحكومية في ظل آليات السوق، اقتباس. 

)71( االقتصادي وعضو الحزب ناصر عبيد في صفحات البعث االقتصادي الحكومية، 22 آذار / مارس 1998. 

)72( سعيفان، في عبد النور، اقتباس. 

)73( سيف، تعليق على محاضرة لعبد النور، اقتباس، المرسوم 24 يحظر على المواطنين السوريين التعامل بالعمالت األجنبية. 



األيديولوجية والخطاب في عهد اإلصالحات البعثية: نحو تحليل للحاكمية االستبدادية

22

انعطافة مهمة من وصاية الدولة إلى تشجيع املبادرات الخاصة. وبموجب أحكام القانون، تمت إجازة االحتفاظ واالستخدام 
املال  رأس  جذب  بهدف  للمستثمرين  أخرى  وامتيازات  ضريبية  إعفاءات  منح  تم  حين  في  مرة،  أول  األجنبي  للنقد  الخاص 
1)، وعلى نطاٍق واسٍع، نقطة االنطالق لعملية إصالح تدريجية، والتي كانت تسير في  األجنبي. وُاعتبر قانون االستثمار رقم 
اتجاه تحرير اقتصادي وتقليص لدور القطاع الحكومي)))(. وقد اتفق الكثيرون على أن »سورية في الواقع تستبدل نموذج 

االقتصاد املخطط مركزًيا باقتصاد سوق حرة«)))(.
وتحول القانون رقم 1)، رمز التحرير االقتصادي السوري، إلى �سيٍء أكثر قلياًل من لفتة رمزية للنيات الحسنة. ولسنوات 
)) �سيء السمعة. وقد  وقف وحده من دون جهد لجعله منسجًما مع التشريعات املتضاربة، وال سّيما املرسوم التشريعي 
مت النتائج املختلطة إلدخال القانون رقم 1)، وكذلك نواقصه وتعديالته، باعتبارها ناجمًة عن توقف عملية السالم مع  ُقّدِ
الواضح على  بين اإلجماع  تناقٍض  في سورية وجود  الدائر حول مناخ االستثمار  الجدل  أظهر  ذاته،  السياق  وفي  إسرائيل. 
ضرورة االنفتاح على االستثمار الدولي، وعدم القدرة على تخفيف املناخ املثقل بالشك من »التدخل« األجنبي)))(. وعلى الرغم 
من االعتراف بالقيود التي ُبنيت في النظام السيا�سي السوري )العائق البيروقراطي، الفساد، نظام مصرفي غير كاٍف، تعّدد في 
عدم  الواقع  في  أو  األجنبي،  االهتمام  وراء  األسباب  حول  قومية  شكوك  طرح  العامة  النقاشات  واصلت  الصرف(،  أسعار 

االهتمام، باالستثمار في البالد)))(.
وعموًما، بدا أن السياسات االقتصادية في سورية األسد تتبع اتجاه االنفتاح التدريجي على الرأسمالية الخاصة. من الدور 
املتمم املمنوح للقطاع الخاص في السبعينيات باعتباره راية التعددية االقتصادية)))(، إلى إستراتيجية التعاون بين القطاعات 
العامة والخاصة واملشتركة في الثمانينيات)))(، وأخيًرا إلى املنافسة بين بعضها بعًضا)1)(، فكل مرحلة من مراحل التحرير أو 
سياسة الباب املفتوح تظهر وكأنها اتساٌع تدريجيٌّ لالنفتاح، وانكماٌش مقابٌل للقطاع االقتصادي الحكومي. وكانت مؤشرات 
عدة تؤكد االتجاه الجديد نحو الليبرالية)))(. وبحلول نهاية التسعينيات، أعطى مراقبون مطلعون في دمشق صورة مخيبة 
لآلمال عن وضع االقتصاد)))(. كان لسورية اقتصاد مختلط تتعايش فيه املشاريع الخاصة مع قطاع عام ضخم في بيئة ال 
تزال ذات تنظيٍم صارم. وبنظرة عن كثب على القطاع الخاص نتأكد أنه مثبط العزيمة: إذ ال يزال عمل املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة معرقاًل بشدة بسبب عدم كفاءة القطاع املصرفي، قوانين االستيراد والتصدير التي عفا عليها الزمن، والصراع 
الدائم للحصول على تراخيص التوكيالت وصرف العمالت األجنبية. وقد تم تشكيل قطاٍع خاٍصّ الحتكار القلة، ناجٍح نسبًيا 
من جانب مجموعة من الشركات تعود إلى عدٍد صغيٍر من رجال األعمال املرتبطين ارتباًطا وثيًقا باملؤسسة السياسية، والذين 
بدا أنهم في املوقع األفضل لالستفادة من التحرير الجزئي املنفذ منذ العام )))). وكانت الشبكات غير الرسمية للعالقات 
نشئت بالفعل في الثمانينيات، قد احتكرت بشكٍل تاّمٍ تقريًبا املشاريع الجديدة الكبرى، 

ُ
بين القطاعين العام والخاص، التي أ

)74( انظر بويلنغ Poelling، قانون االستثمار رقم 10: أي مستقبل للقطاع الخاص؟ في كينل Kienle، سورية المعاصرة، 1994. هينيبوش Hinnebusch، سورية، سياسات التحرير 

د مساًرا  االقتصادي، في فصلية العالم الثالث، المجلد 18 رقم2، 1997، ص: 249-265؛ هوبفنغر وبوكلر Hopfinger and Boeckler، خطوة خطوة نحو نظام اقتصادي منفتح: سورية تحدِّ
للتحرير، في BJMES، 1996، 23 )2(، ص: 202-183.

)75( هوبفنغر وبوكلر Hopfinger and Boeckler، خطوة خطوة، اقتباس، ص: 183.

)76(  تشرين 6 كانون األول / ديسمبر 1996، االستثمار في سورية. تقول األسطر األخيرة من المقالة: »ولكن ألي وقت سنكون بحاجة إلى مستثمرين أجانب؟«.

)77( العروض في مؤتمر »مناخ االستثمار«، جامعة دمشق، 1998، تشرح هذه النقطة. 

)78( رسالة األسد إلى مجلس الشعب المؤقت، 22 شباط / فبراير 1971.

)79( ُخطبة األسد بمناسبة افتتاح دورة جديدة لمجلس الشعب، 1986.

)80( ُخطبة األسد في افتتاح دورة جديدة لمجلس الشعب عام 1994.

)81( بين العامين 1985 و1996 انخفضت حصة القطاع العام في إجمالي قيمة تكوين رأس المال؛ انخفض االستثمار العام في التعليم والصحة؛ وإلغاء القيود على الواردات جعلت نسبة مجموع  

الواردات في أيدي القطاع الخاص تصل إلى 69.3 في المئة في عام 1997. انظر عبد النور، دور...، اقتباس، الفصل الثاني. 

)82( االتحاد األوروبي، مذكرات غير منشورة؛ مقابالت دي جيروالمو Di Girolamo، أمين سر االتحاد األوروبي، 1998 و2000.
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متمتعة بفوائد خاصة وحماية. وبعد عقٍد من التحرير الرسمي، كان القطاع الوحيد املزدهر في سورية هو االقتصاد غير 
ٍف من أولئك الذين تعلموا التحايل على غابة األنظمة  الرسمي: وقد تشكل هذا من قطاع عريض من املجتمع السوري مؤلَّ
القائمة، نتيجة لتواطؤ بين أفراد القطاع الخاص ومسؤوليي الدولة – ويطلق عليهم باملصطلحات السورية تسمية »الحيتان 
والديناصورات« – مع مصلحة شخصية في تجاوز التشريعات وسيطرة الدولة)))(. ويمثل هذا »القطاع« عنصًرا مهًما للمرونة 
في النظام، ويقوم بدور امتصاص الصدمات وصمام األمان في مجاالت مثل املالية وتجارة االستيراد. وفي الختام، أدى القانون 
رقم 1) لعام )))) والتعددية االقتصادية إلى خلق »عملية نقل للحماية واالحتكارات من القطاع العام إلى أفراد في القطاع 

الخاص«)))(.
أعطت هذه التطورات ُبعًدا آخر لالدعاء القائل أن القطاع العام لم يكن تجربة فاشلة ليتم نبذها، بل إنها تجربة »ُعِمَل 
على تفشيلها«)))(. وقد اشتكى مؤيدو الدور املباشر للدولة في االقتصاد – ومن بينهم الوزير الزعيم، وعدد من االقتصاديين 
ينبغي،  العام كان متخًما بموظفين غير مؤهلين، ويتقاضون أجوًرا أقل مما  القطاع  في مناسبات عدة من أن  السوريين – 
والذين كانوا مثقلين بالروتين البيروقراطي. وبشكل أقل غالًبا كانت توجه انتقادات صريحة للتواطؤ بين السياسيين الفاسدين 
ورجال األعمال، ملمحة إلى مصلحتهم املكتسبة في منع إصالح القطاع العام. وفي النهاية، أنتجت الطريق السورية نحو التحرر 
انخفاًضا فعلًيا في دور القطاع الحكومي، ولكن القطاع الخاص النا�سئ كان خاًصا باالسم فحسب، كونه كان محمًيا، بأمر 
السورية  النسخة  ظهرت  فقد  وأخيًرا،  العليا)))(.  السلطة  مراتب  من  أصحابه  قرب  خالل  من  وسياسًيا  اقتصادًيا  الواقع، 

للتراكم الرأسمالي الحكومي أنها لم ُتفد ال املجتمع وال الدولة بوصفها دولة)))(.
ل قضية مهمة منذ استيالء األسد على السلطة. وقد ركز  إن مواجهة مشكلة الجمود واألداء الضعيف للقطاع العام شكَّ
في السبعينيات والثمانينيات على رفع »الحواجز« والعوائق الخارجية؛ حمالت عرضية ملكافحة الفساد؛  اإلصالح اإلداري 
في  النكسات  كل  املسؤولة عن  البيروقراطية«  العقلية  »التغلب على  أجل  الشعبي من  والتلقين  الهرمية  السيطرة  وتشديد 
القطاع العام. وليس من املستغرب أن تكون الهيئة الحكومية املسماة »الرقابة والتفتيش« املكتب األكثر تسلًطا في القطاع 
العام منذ ذلك الحين. وفي التسعينيات، استمر جمود األجهزة اإلدارية ليكون حالة إشكالية في أوضاع انضباطية متفشية 
باعتباره سلوًكا غير صحيح من جانب املوظفين الحكوميين األفراد، ما يتطلب رقابة أكثر صرامة ومزيًدا من التلقين.  فضاًل 
عن أن مشكلة الفساد ُاعتبرت فشاًل أخالقًيا بحًتا مع أضرار اقتصادية مرافقة: نتيجة الفهم »الخاطئ« للقضايا الوطنية 
اإلهمال«  بقيت »ظاهرة   (((( العام  نهايات  أو هيكلية. وحتى  تقنية  اعتبارات  أي  بعيًدا من  الفردية،  واملسؤوليات  العليا 
املسألة املركزية)))(. ومع تجنب قضايا الشفافية والشرعية، كان »حب العمل« ضمن إطار »الوالء الوطني« ُيعتبر الشرط 

الضروري لإلدارة األمثل للشؤون اإلدارية في الدولة البيروقراطية)))(.

)83( انظر بطاطو، طبقة الفالحين في سورية، سليلي وجهائها الريفيين األقل شأنا وسياساتهم، ص: 213-14 للتفاصيل حول نشاط التهريب بين سورية ولبنان. من الواضح أنه ليس هناك أي 

تقديرات لحجم االقتصاد غير الرسمي، لكن تقريًرا غير منشور تم إعداده عام 1987 من قبل خبراء اقتصاديين يقول بأنه 30 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي كرقم محتمل. 

)84( إحسان سنقر، 29 كانون األول/ديسمبر 1998، مقتبس في حداد، اقتباس، ص: 442. المؤسسات التي تأسست بموجب تشريع االستثمار الجديد أصبحت مكانًا للشبكات االقتصادية، بما 

في ذلك المجلس األعلى لالستثمار برئاسة رئيس الوزراء الزعبي. 

)85( انظر المقالة في ندوة الثالثاء االقتصادية في البعث، 4 أيار/مايو 2000. كاتب االفتتاحيات وضع هذا االدعاء - دون مزيد من التوضيح – في معرض تعليقه على المحاضرات المقدمة 

في جمعية االقتصاد السوري لعام 2000 )ندوة(. 

)86( حول االنتقادات الموجهة للقطاع الخاص بأنه ليس خاًصا، انظر عبد النور، القطاع الخاص في ظل الحماية، في ندوة، اقتباس، 2000.

)87( حداد، اقتباس، ص: 280.

)88( عبدهللا طلبة، ظاهرة اإلهمال في إدارة الدول النامية، )بالعربية( في فكر سياسي، 1999.

)89( سالمة، اقتباس. 
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لـ »إعادة تأهيل« القطاع العام، أدخل اإلصالحيون السوريين خالل فترة أواخر التسعينيات  وفي سعيهم إليجاد وسيلة 
الحد  لتحقيق  النموذج  تجهيز هذا  تم  العامة)1)(. وقد  الشركات  قليٍل من  باألهداف« على عدٍد  »اإلدارة  طريقة أسموها 
األمثل من األداء والفعالية من خالل وضع أهداف لكل منصب إداري، في الوقت الذي ُيمنح فيه استقاللية مادية وإدارية 
ومساءلة ُتقاس وفًقا للنتائج. وفي التجربة السورية، تم منح مديري عدٍد قليٍل من املشاريع املنتقاة حيًزا استقاللًيا محدوًدا 
للمناورة ضمن نظام رقابة هرمي محكم)))(. وعلى الرغم من النطاق املحدود للتجربة، ونجاحها النسبي، إال أنه كان هناك 
إلى طريق ال يريدون السير فيه«)))(. ومن خالل معالجة املمارسات املركزية للسلطة،  الكثير ممن اعترضوا ألنها »أملحت 
دعت التجربة للتساؤل حول مفهوم السلطة ذاته: فال يمكن متابعة تحديث األساليب اإلدارية التنفيذية من دون تحديث 
العملية  النظام اإلداري السوري مبعًدا عن  التخلي عن تحديث املديرين، وبقي  تم  النهاية،  الرقابة. وفي  ملفاهيم وأساليب 
اإلنتاجية، هيكاًل هرمًيا للسلطة ينبغي أن تسود الروابط الهرمية فيه على استقاللية املديرين الذين كانت مهمتهم الوحيدة 
تمرير األوامر واإلشراف على تنفيذ التوجيهات. وإذا ما كان من نتيجة لتجربة اإلدارة باألهداف فإنها أثبتت أن القيادة لم تكن 
مستعدة لالنتقال من مفهوم السلطات القائمة على سلطة تشع من املركز، كما لم تكن مستعدة للنظر في إصالح هيكلية 

الرقابة العتيقة. 

قراءة االنفتاحات: الحاكمية االستبدادية
ز القراءة الشائعة لتطور السياسات االقتصادية السورية العالقة بين القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى توضيح  ُتمّيِ
كيف كان االنفتاح االقتصادي ُيستخدم كعصا أو جزرة لترويض دوائر األعمال. ويمكن لقراءة أخرى محتملة لالنفتاحات 
املختلفة أن تصورها باعتبارها إستراتيجية تسريح تدريجي. في السبعينيات، تمثلت إستراتيجية توطيد سلطة األسد في املوازنة 
بين املصالح البرجوازية والشعبية من خالل إعادة االعتبار لرجال األعمال. ومن خالل االنفتاح االنتقائي على القطاع الخاص 
وتأسيس القطاع املشترك، كان للقطاع الخاص نفسه أن يتحفز للعمل بفعالية أكبر. وكان جزء من هذه اإلستراتيجية لوضع 
األهداف الوطنية فوق مصالح العمال، وبالتالي تعزيز إستراتيجية اتخاذ خطوة إلى الوراء في التقدم االجتماعي وخطوتين إلى 
األمام في النضال الوطني. فحلَّ التماسك والتضامن داخل النظام السيا�سي السوري محل االنقسامات الطبقية؛ وتأطرت 
»البراغماتية« أو إعادة الربط مع القوى اإلقليمية ضمن رواية قومية؛ وتمثلت الورقة الرابحة للحصول على الدعم والتعاون 

من الكتلة السوفياتية بالحفاظ على الهوية االشتراكية/اليسارية لالشتراكية السورية.
وشهدت نهاية السبعينيات أزمة أقتصادية جديدة أوقدت تمرًدا إسالمًيا. وكان النظام يتظاهر بالوقوف ضد طبقة رجال 
األعمال، لكنه اعترف بضرورة اإلصالح االقتصادي. وفي منتصف الثمانينيات، احتفظ األسد بالسلطة من خالل اللجوء إلى 
انفتاح جديد وإعادة صوغ الخطاب البعثي. ونظًرا إلى أن القطاع العام قد استنزف قوته الدافعة كمحفٍز لالقتصاد، لجأ 
النظام إلى تقشٍف مفروٍض ذاتًيا، رفع للقيود، ومشاريع كثيفة العمالة. وترافق هذا مع مزيٍد من فرض االنضباط املوجه 
بإحكام – باسًطا قبضة الهيئات الرقابية في جميع جوانب الحياة االجتماعية فعلًيا – و»تخليق« أعمق للمواضيع الخطابية 
والحياة العامة. ويمكن للمرء أن يرى هذا التخليق األبوي للمجتمع كعملية توازن مع اآلثار السلبية للتدابير االقتصادية على 
العمال واملوظفين، العالقين بين التضخم وتجميد الرواتب. وكان املسار الثاني هذا إلستراتيجية القطاعين العام والخاص، 
والذي ُسمي بـ »تخفيف الضغط السيا�سي املتوازن«، ال يزال مجرد انفتاٍح موّجٍه نحو القطاع املحلي أكثر من كونه طريًقا 
وكان  األق�سى.  إلى حدها  الشعبية  القوى  تخفيف عزلة  يتم  بينما  البرجوازية،  لدمج  ًما  ُمصمَّ كان  العالمي، وقد  لالقتصاد 

النظام يرى فيه تحرًرا انتقائًيا قاباًل للعكس، ويستمر بالنظر إلى التنمية باعتبارها قوة وطنية. 

)90( طريقة لإلدارة قُدمت من قبل دركر Drucker عام 1954.

)91( من ما مجموعة 7 شركات، كانت 4 شركات تعمل في قطاع النسيج، انظر سالمة، اقتباس. 

)92( المرجع السابق نفسه. 
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ت التغيرات في نظام الثنائية القطبية الدولية والعوملة من دون وجود بديل سوفياتي إلى اصطفاف  خالل التسعينيات، أدَّ
سورية مع الغرب في حرب الخليج عام ))))؛ من أجل مزيٍد من تخفيف الضغط السيا�سي الجوهري؛ إستراتيجية شركاتية 
– بداًل من إستراتيجية تعّددية – لدمج األعمال؛ وانفتاح على الرأسمالية العاملية. ولم تعد فكرة أن يصبح املرء غنًيا ومستهلًكا 
عاًرا، كما أوضح الرئيس األسد نفسه)))(. وكان لالنفتاح الثالث مظاهر اقتصادية عدة: جعل سورية وجهة سياحية، بناء 
صناعة النفط، دعوة االستثمارات الخاصة من دون قيود وطنية. لكن امليل باتجاه القطاع الخاص كان بجزئه األكبر مضلاًل، 
إذ كان املستفيدون من موجة التحرر أفراًدا متواطئين مع النظام، وكانوا في مواقع تمكنهم من االستفادة من االنفتاح الجديد. 
وقد أسفرت التدابير التحريرية، مثل القانون رقم 1)، عن استثمارات ضخمة في بداية التسعينيات، ولكن إما في قطاعات 

غير إنتاجية أو في قطاعات محمية من املنافسة. كل ذلك يعطي معنى دقيقًا بفارق ال يكاد ُيدرك لـ »القطاع الخاص«)))(. 
مون حجًجا مدروسة  رت لغة الحياة العامة بطرق محدودة؛ إذ أصبح املتحدثون باسم النظام يقّدِ في التسعينيات، تغيَّ
حول الطبيعة الديمقراطية للسياسات السورية، وتعّددية اقتصادها. والحقيقة أن هذه االدعاءات املقدمة قد توحي بنوٍع 
من التغيير في املناخ السيا�سي، إال أن العوائق غير القابلة للتجاوز بقيت، وأتت مقاومة واضحة للتحرير ليس فحسب من 
قيادة الحزب، بل أيًضا من العمال النقابيين، املوظفين العامين، الفالحين وبعض املثقفين. وكان الهم األسا�سي لتلك الدوائر 
بـ  دها التحرير)))(. ونصحت الصحافة السورية املواطنين  القائمة التي يهّدِ هو الحفاظ على سياسات الرفاهية االجتماعية 
»الصبر وعدم االندفاع في رحلة االنفتاح... لئال ينقلب التحول إلى فو�سى«)))(. ولم يتم قمع االنتقادات حول خفض اإلنفاق 
تناقض  »من  وليس  املسؤولية«  من  »إطار  ضمن  الحرية  متابعة  من  بّد  ال  أنه  من  السوريين  حذر  األسد  لكن  االجتماعي، 
االجتماعي  التماسك  حماية  تتطلب  بينما  بالسوق،  والفو�سى  االجتماعي  التمزق  ربط  تم  الرؤية،  وبهذه  وانقسام«)))(. 
واالستقرار، والذي هو واجب الدولة، عقلنة للسوق. وفي نهاية التسعينيات كانت الخطوط الرئيسية لإلصالح االقتصادي 
السوري: الحفاظ على القطاع االقتصادي الحكومي، ومواصلة توسعه والحفاظ على احتكاره في القطاعات اإلستراتيجية؛ 
الحفاظ على سياسة الدعم االجتماعي، حتى وإن ُخفضت في بعض املناطق؛ واإلبقاء على سياسة الحماية الجمركية للصناعة 

الوطنية)))(.
م تفسيًرا لتفضيل قادته الحفاظ على استقالليته  يمكن للمرء أن يناقش في أن االلتزامات األيديولوجية املعلنة للنظام تقّدِ
د الخطاب البعثي القيادة، ومنع مأسسة تحالف برجوازي حكومي. ومع ذلك،  بحلول أواخر  من البرجوازية. ونتيجة لذلك، قيَّ
التسعينيات، عندما أصبحت شبكات »الحيتان والديناصورات« مواضع القوة في سورية، أصبحت بالكاد تقتنع بقول إن 
وقاعدته  الحزب  عن  االستغناء  على  بالتأكيد  قادًرا  النظام  يكن  ولم  شرعية.  وظيفة  بامتالك  يستمر  قد  البعثي  الخطاب 
املنظمة في غياب بديل لهذه الدائرة االنتخابية. ومع ذلك، وباستخدام املوارد الخطابية – أكثر من األيديولوجية – للبعثية، 
أثبت هذا النظام نفسه أنه قادر على فرض انعكاس مهم في السياسات االشتراكية بينما يسيطر على املعارضة املحتملة. ولم 
أو  البعثية  لأليديولوجية  كبديل  السوق  بقوانين  سورية  في  اآلن  الحاضر  واملَُسّرح  املنضبط  املجتمع  يؤمن  بأن  يطالب 
االشتراكية، لكنه توقع مع ذلك من هذا املجتمع االمتثال للقرارات املرسلة من األعلى في ما يتعلق بدورة – التصحيح، االنفتاح، 
اإلصالح – في اتجاه االقتصاد الوطني. وبشكٍل مماثٍل، فإنه من الصعب الحفاظ على ذلك، في وقت كانت سورية فيه ُتحكم 

)93( هينيبوش Hinnebusch، سورية: ثورة من فوق، 2001، ص: 108.

)94( حداد، اقتباس.

)95( انظر تقرير مؤتمر العمال عام 1997 في الثورة، 15 شباط / فبراير 1997.

)96( مقالة في Surakia، رقم 675، آب / أغسطس 1996، وقد نشرت الحقًا في الثورة، 15 شباط / فبراير 1997.

)97( الوسون Lawson، الضغط الداخلي في كينل، اقتباس، 1994.

)98( سعيفان، في الثورة 9 تموز / يوليو 1998، اقتباس.
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بأمر الواقع من جانب جماعة محدودة مستقلة إلى حٍدّ بعيٍد عن املساءلة املؤسساتية، ومسيطر عليها من جانب عدد وافر 
من األجهزة األمنية، وكان التحالف املزعوم للحكومات البعثية مع دوائرها الشعبوية يعني أنه ليس من السهل على النظام 
يحمل  أن  الشعب  من  تطلب  أن  قادرة  وحدها  بعثية  قيادة  بأن  أيًضا  املجادلة  يمكن  كما  العام)))(.  الرأي  إغاظة  ل  تحمُّ
»املسؤوليات الوطنية« ويظهر »صمودًا« في أوقات التقشف. وفي النهاية، وحتى مع اعتبار مجال املناورة املحدود الذي تتيحه 
االلتزامات الشعبوية، كان األسد قادًرا على وضع برنامج تحولي حقيقي. وعالوًة على ذلك، فقد تم تنفيذ ذلك ضمن املصفوفة 

البعثية، باستخدام املوارد االنضباطية التي أتاحها الخطاب البعثي. 
إن األسئلة التي أثارتها هذه املالحظات مهمة ومثيرة للفضول. فالعالقة بين الخطابة، األيديولوجية والسياسات قديمة 
ِقَدم أرسطو، وال تنفك تظهر في الدراسات السورية والدراسات حول االستبدادية. وتكمن الصعوبة هنا في مفهومي الخطابة 
واأليديولوجية: فتاريخ سورية الحديث يظهر أن اعتناق أيديولوجية ما ال يضع حدوًدا أيديولوجية لعمل القيادة. وإذا ما كان 
هناك من استمرارية في التاريخ البعثي، فإنه أكثر وضوًحا على مستوى اإلستراتيجيات الخطابية لالنضباط املجتمعي، أكثر 
منه في االتساق األيديولوجي. فسياسات »الباب املفتوح« كانت في الواقع جزًءا من إستراتيجية »أغلقت الباب« على التحول 
االشتراكي، ومع ذلك تم االستبقاء على »الثورة« كداللة بعثية على العداء تجاه القوى الرجعية. وقد أظهر تحليٌل للخطاب 
االقتصادي السوري بأن األسد كان قادًرا على توجيه اتجاه السياسات السورية باستخدام إستراتيجية إعادة تشكيل الهوية، 
ديناميكات  تحكم  التي  الخطابية  املعايير  األسد  استخدم  نبذها،  من  بعيًدا  األدوات.  البعثي  الخطاب  وفر  أجلها  من  والتي 
الحد  الخطابية، لكن  الحدود  التي قادها األسد غيرت  السياسة واأليديولوجية  البعثية: فعملية مراجعة  الهوية  سياسات 
مسوًغا  سياسية  خطوة  لكل  األسد  قدم  وعملًيا،  األسد.  تصحيحات  خالل  من  وتعزيزه  تثبيته  بالفعل  تم  قد  كان  نفسه، 
أيديولوجًيا، والذي، أكان مقنًعا أم ال، ُيعطى هوية بذاته أو يعيد إلى الذهن كوكبة من القضايا واملعايير. وقد تم اإلبقاء على 
موضوع العمل الثوري في الخطاب البعثي في سورية األسد حًيا ألنه، كموضوع لخطاب ُيبنى حول مفاهيم معيارية من العداء، 
العمل »املبدئي« والسلطة الهرمية، يمكن أن يستثمر مع القدرة والرغبة في »اإليمان، الطاعة والتضحية«؛ وبذلك يمكن 
ضبط الرعية والتحكم بها. وباختصار، لم يتم التخلي عن الخطاب البعثي ألنه كان ُينظر إليه باعتباره يقدم مجموعة من 
التزاماٍت أيديولوجيًة أو  اآلليات إلنتاج »رعايا منصاعة« ومجتمع منضبط)11)(. وأزعم أن هذه اآلليات، بداًل من أن تكون 
املناورة  للحكم، وكذلك كقيوٍد على مجال  تعمل كموارد  يمكن استبعادها(،  أن هذه ال  الرغم من  )على  بالتضامن  شعوًرا 

لجميع التابعين الذين يعملون ضمن هذا األفق العقلي الخطابي، بمن فيهم »الطليعة«، القائد وحتى املعارضة. 

»أدبيات استبدادية«
مظهر آخر إلنتاج رعية منصاعة وقابلة للحكم يتعلق بتخصيص الدالالت والرموز والروايات السياسية. إذ إن تخصيًصا 
االجتماعي  العمل  من   – املعاني  كل  تنظم  غالبة  كداللة  »الثورة«  مفهوم  حول  يتمحور  لخطاب  األسد  نظام  جانب  من 
»الحقيقي« إلى التاريخ – حرم املعارضة من إمكانية التعبير عن مظاملهم بلغة »ثورية«، والتي ستكون خطاًبا مناهًضا للنظام 
بشكٍل نموذجي. فأولئك الذين كانوا يعارضون إعادة صوغ األسد للبعثية، وهؤالء الذين كانوا مهددين من التحرر االقتصادي، 
لصدقيتها،  املاركسية  »فقدان  بسبب  فحسب  ليس  للتخصيص«،  جاهزة  لالحتجاج  شعبوية  أيديولوجية  يمتلكوا  »لم 
التي  »الثورية«  واللغة  الرموز  كانوا محرومين من  ألنهم  أيًضا  بل  الحرة«))1)(  السوق  أيديولوجية  تبّنى  السيا�سي...  واإلسالم 

بقيت حكًرا على النظام البعثي. 

)99( هينيبوش Hinnebusch، اقتباس، ص: 112.

)100( حول »الهيئات سهلة االنقياد« انظر فوكو، االنضباط والمعاقبة، اقتباس، وقارئ فوكو، اقتباس، ص: 187-179.

)101( هينيبوش Hinnebusch، اقتباس، ص: 113.
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إن القبضة املهيمنة للخطاب البعثي على املجتمع السوري قضية تثير الكثير من الجدل. وقد لوحظ أنه، على الرغم من 
الطابع االستبدادي – وأحياًنا الوح�سي – لحكم األسد، لم يكن املجتمع السوري منقسًما )هينيبوش( أو منضبًطا )ويدين( 
االجتماعي:  النسيج  في  واضحة  البعثية  االنضباطية  السلطة  آثار  فإن  ذلك  ومع  الغربية.  املجتمعات  كما  نفسها  بالطريقة 
فالخوف، السخرية والشك هي نتيجة للتلقين املستمر والتعرض اليومي ملخزون النظام السوري من املمارسات االنضباطية. 
واألمر األكثر أهمية أيًضا، أن املمارسات االستبدادية – بما فيها نشر الخطاب البعثي املهمين – كان لها تأثيٌر في خلق االمتثال 
ودرجة من الرقابة الذاتية))1)(. ووبما أن الناس قد تعلموا أن الفساد هو القاعدة، فهم مستعدون لتحمل درجات من السلوك 
غير القانوني حتى أنهم يمتدحونه باعتباره شطارة. إن عدم الثقة أمر متأصل في املجتمع السوري، حتى أن أي شخص في 
موقع سلطة – أو ناجٍح في املشاريع الخاصة – يكون تلقائًيا مشتبًها به كربيب للنظام. واألمر نفسه ينطبق على البيروقراطيين 
استقالليتهم  بشأن  تسوية  إلى  وصلوا  قد  بأنهم  اآلخرون  ظن  بذلك  بقيامهم  ألنه  إصالحي:  لخط  روجوا  الذين  واملثقفين 
الخاصة))1)(. تشكل الحكومات االستبدادية مواطنين ينافقون ويتظاهرون، بينما يطيعون من دون إيمان: سلوك كهذا يكون 
فعااًل في الحفاظ على النظام متمتًعا بالسلطة))1)(. ومثل هذه املواقف واسعة االنتشار في املجتمع السوري تساعد في تفسير 
السبب وراء عدم قدرة حركة املجتمع املدني التي ظهرت في العام 111) بعد وفاة حافظ األسد على اغتنام اللحظة، واجتذاب 

دعم شعبي نشط))1)(. 
وعالوة على ذلك يمكن القول إن جزًءا من املعارضة كان يعبر فعاًل عن مظامله ومطالبه ضمن األفق الخطابي املقدم من 
النظام. إن الحد الخطابي متأصل بعمق شديد في سورية، حتى أن كل طرف يميل إلى رؤية العالقة بشروط محصلتها الصفر: 
فالتقدم من جانب أحدهم يعتبر تلقائًيا خسارة لآلخر))1)(. وقد أشار املفكر السوري، الطيب التيزيني، إلى أنه هناك ميل 
لرؤية الصراع من أجل التغيير كصراع بين طرفين متعارضين فحسب))1)(. ومن خالل تكرار بناء ثنائية )الصديق/العدو( 
بشكل حرج للمواقف املحتملة التي نشرها الخطاب البعثي، تختزل مسألة التغيير برمتها إلى هدف إزالة املجموعة الحاكمة 
من السلطة بقليل من الفهم لدهاء هذه السلطة، فضاًل عن تغلغل السلطة االنضباطية في الثقافة السياسية السورية – 
وكيفية فهمها ومواجهتها. كانت رؤية التغيير من األعلى إلى األسفل، وبقيت جميع اإلجراءات موجهة إلى الدولة. وهذا ُبعد مهم 
للسلطة االستبدادية، غالًبا ما ُيهمل، أو أسوأ من ذلك، ُيساء فهمه على أنه سمة ثقافية موروثة، عقل عربي ال يتغير، أو 

مخلفات إسالمية. 
والسيا�سي  الثقافي  الركود  أسباب  أحد  باعتباره  الدين  تأثير  قلق من  أدونيس عن  السوري  واملفكر  الشاعر  أعرب  وقد 
السوري))1)(. وقد تردد هذا القلق في األوساط الغربية )الفصليات(، إذ كثيًرا ما ارتبطت األصولية الدينية باملظاهر السلبية 
كافة املنسوبة للثقافة اإلسالمية بطائفة تمتمد من التمييز الجن�سي إلى اإلرهاب. ويظهر تحليٌل للخطاب االقتصادي البعثي 
أن كوكبة من القضايا التي تميز هذا الخطاب تشمل العديد من األفكار املسبقة التي هي مع ذلك ليست إسالمية وال إرًثا 
مثل  حديثة  إيمانات  إلى  أصولهم  تشير  السورية:  الحداثة  سمات  من  سمة  بعيٍد  حٍدّ  إلى  إنها  األصح  وعلى  تقليدًيا.  ثقافًيا 
القومية والتقدم الثوري، املرتبطة ببناء الدولة واملجتمعات الحديثة املتصورة – وكذلك إلى مجموعة من املعايير الخطابية 

)102( ويدين Wedeen، اقتباس. 

)103( إسماعيل، أدبيات استبدادية واالنتقال السياسي المؤجل في سورية، بحث مقدم في االجتماع السنوي لجمعية العلوم السياسية األميركية، 2006، فيالدلفيا، ص: 15.

)104( انظر ويدين Wedeen، اقتباس. 

)105( إسماعيل، اقتباس، ص: 18. 

)106( حداد، اقتباس، ص: 296.

)107( إسماعيل، اقتباس. 

)108( انظر مقابلة أدونيس، موجودة على اليويتوب. 
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التي  بالطريقة  متأصلة عميًقا  والتي أصبحت  والرجعية،  التقدمية  والعدو،  الصديق  والخطأ،  الصح  لتعريف  املستخدمة 
يفهم بها السوريون أنفسهم والعالم. 

الشمس:  وضوح  واضحة  بعبارة  السيا�سي  الفكر  في  النامية  الدول  في  االستبدادية  الحكومات  ضرورة  توضيح  تم  وقد 
البدء  العليا،  الوطنية  املصالح  راية  تحت  تقبل،  شعوبها  جعل  تستطيع  سياسية  قيادة  إلى  الثالث  العالم  دول  »تحتاج 
بالتشكيك بالسلوك السلبي القديم«))1)(. ويشير تحليل خطابي للبعثية إلى أن إمكانية تخطي سورية للمأزق الحالي يتطلب 
االبتعاد عن الخطاب الثوري االستبدادي – املتركز على العدائية – إلى خطاب يسمح بإعادة التفاوض أو التوسط بين القوى 

واملصالح املختلفة املوجودة في البالد.
ومع وجود جميع املؤشرات بأن هناك توافًقا عاًما حول ضرورة التغيير في سورية، إال أنه ليس من الواضح حتى اآلن ما 
الذي يضمره نموذج »االنتقال« في الخطاب السيا�سي السوري. فاملراتب العليا من النظام، والتابعون لهمن رجال األعمال 
الكبار، يتم إعدادهم لالستفادة من املوارد االقتصادية للبالد في ظل نظام االقتصاد املوجه هذا كما في ظل آخر بسوق أكثر 
تحرًرا. فهم يدركون بأن اقتصاد أكثر ثراًء سيقدم مزيًدا من الفرص لتراكم الثروة والسلطة مع مخاطرة ربما أقل من االستياء 
الداخلي أو الضغط الخارجي، إن لم يكن التدخل املباشر. وإن تحول طالب الكلية الحربية القياديين من األكاديمية العسكرية 
إلى األعمال الخاصة، ودرجة ما من الخصخصة أموٌر تحدث بالفعل في ظل نظام األسد. واألمر الذي بدت القيادة غير قادرة 
والسيطرة  اإلنكار  الحظر،  املراقبة،  أساس  على  السلطة  ممارسة  من  نوعية  قفزة  هو  قادرة(  غير  زالت  )وما  فعله  على 
االستبدادية إلى  التكنولوجيات الحكومية للسلطة، والتي تشكل، في النموذج الغربي، جزًءا أساسًيا من اقتصاد سوق ناجح. 
وتتطلب هذه الخطوة إعادة رسم إشكاليات الحقل الخطابي لالقتصاد، والقطيعة مع مفهوم املجتمع املتجوهر باعتباره 
املؤسساتية،  الترتيبات  طرح  على  قادًرا  النظام  سيكون  العتبة،  هذه  تخطي  يتم  عندما  وفحسب  الحكومة.  تشغيل  مجال 

االئتالفية والخطابية، والتي هي السمات املميزة لحكمه االستبدادي الشعبوي.

)109( طلبة، اقتباس. 
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