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 مقدمة

سورية بعد االستقالل من حرية رأي وتعبير ومنافسة سياسية ومشاركة أثرت في قضايا املواطنة الدستورية في 

اجتماعية وأمنية وجيوسياسية، انعكست على  اجتماعية نوعية في عملية صنع القرار الوطني وتدويره، ظروف تاريخية

ِقيمها، وتحكمت بها ملصلحة فئة أو أقلية حاكمة ُمحددة أو قوى خارجية طامعة. وبهذا اكتسب موضوع املواطنة على ضوء 

 اجتماعية وسياسية وقانونية لم تظهر في 
ً
 خاصة؛ لكونها ظاهرة

ً
التغيرات الدستورية في سورية بعد االستقالل أهمية

ية عبر والدٍة طبيعية، وإنما تطورت بعد مسيرة شاقة ومضنية. ففي أربعينات القرن العشرين، شهدت سورية ُمجمَل سور 

 
ٌ
التحوالت في البنية املؤسسية التنظيمية داخل املجتمع والدولة، وشهدت صدور أول دستوٍر ليبرالي وضعته جمعية

، كما تعرضت لضغوط إقلي
ً
 وطنية منتخبة شعبيا

ٌ
مية ودولية خطيرة انعكست على طبيعة الحياة العامة للمواطن تأسيسية

كيف ُيمكن ِفهُم قيم املواطنة وممارساتها في السوري. ووفق ذلك تحاول هذه الورقة اإلجابة عن سؤال مركزي، وهو: 

 ؟   1950 - 1946سورية بعد االستقالل الوطني وال سيما في الفترة بين عامي 

 في مفهوم املواطنة 

رحت
َ
( داخل الفضاء األكاديمي، فاختلف املفهوم في Citizenshipواملواطنة ) Citizen)عدة نظريات مفهوم املواِطن ) ط

تعريفه من ُمفكر آلخر، وخضع في بعض األحيان لغاياٍت تبريريٍة وتحريفية، وال سيما مع ارتباطه بمسألة التفريق بين املعنيين 

ستشرقين. ويشير املفهوم كما ورد في القرآن الكريم إلى أن كلمِة َموطن، هو َموضع اإلسالمي والغربي لدى بعض الباحثين وامل

وبالعودة إلى األصل اللغوي للكلمة عند ابن  .9/25التوبة:" القتال، وورد في اآلية القرآنية "لقد نصركم هللا في مواطن كثيرة 

نِزل، 
َ
. وتحيلنا املوسوعة 1وهو موطن اإلنسان ومحل إقامتهمنظور في لسان العرب، فإن املواطنة مصدرها وطن؛ أّي امل

( هي تعبيٌر عن عالقٍة بين فرٍد ودولة، كما ُيحددها قانون تلك الدولة، وهي Citizenshipالبريطانية الحديثة إلى أن املواطنة )

دل على مرتبٍة من الحرية مع ما ُيصاحبها من مسؤوليات وواجبات
َ
 . 2ت

سررررررررررررررمير َمرقل أن التنظير للمفهوم بدأ مع تحرك املواطنين؛ ألن املواطنة هي ممارسررررررررررررررة وَيعتقد املفكر املصررررررررررررررري 

 من أجل حقوقه على قاعدة املسررررراواة مع اآلخرين، 
ً
وحركة في املقام األول، إذ هي تعبير عن حركة اإلنسررررران اليومية ُمناضرررررال

 فهوم املواطنة ثالثة أبعاد رئيسية؛ وهي: ولذلك يتخذ م .3بغض النظر عن الِعرق واملذهب والدين واملستوى االجتماعي

 الُبعد األخالقي. َينطلُق من مبدأ إنسانية اإلنسان، ونجد دالالته في معاني الحرية والخير العام. -

                                                           
. درس ماجستير التاريخ العربي املعاصر في معهد الدوحة للدراسات العليا، وعنوان أطروحته: "التطورات الدستورية في سورية 1989مواليد سورية  طالب الدغيم:

أثورات الشعبية، ومقاالت في . له عدة مقاالت منشورة في مجلة الدوحة ومجلة امل2016بعد االستقالل الوطني". عمل مساعد باحث للمفكر اللبناني وجيه كوثراني في عام 

 مجالت تونسية وفلسطينية وسورية.
 .4868، 13، ج6، مجلد 2000، 2، تحقيق عبد هللا الكبير وآخرون، القاهرة، دار املعارف، طلسان العربابن منظور،  1
2Jacob E. Safra, “The New Encyclopedia Britannica,” London, (1978), vol. 3, p.332.  
 /frmBRK2http://bit.ly     يوتيوب:، انظر 2011تموز/يوليو  6، مركز العقد االجتماعيرقل، مفهوم املواطنة وأبعادها املتعددة، القاهرة، سمير م 3

http://bit.ly/2frmBRK
http://bit.ly/2frmBRK
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َحدد املواطنة كمجموعة قواعد حقوقية تشمل حقوق اإلنسان وواجباته. -
ُ
 الُبعد القانوني. وفيه ت

 لالتجاه السلوكي لألفراد في الجماعة الواحدة.الُبعد االجتماعي. باعتباِر امل -
ً
 واطنِة ُمحّددة

 األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية في سورية في مطلع عهد االستقالل الوطني

تأثير التنظيم التقليدي للمجتمع، حيث تسررررررررريطر نخبة خضرررررررررعت سرررررررررورية في العقود األولى من القرن العشررررررررررين ل

مركز القرار فيها، وبدا تشررررررررررابك البنة الشرررررررررررائحية، وظهرت تناقضرررررررررراٍت حادٍة بين امليل نحو بناء  مدينية تجارية ومثقفة على

 للسرررررررررياسرررررررررات التجزيلية ال ي اتبع ها السرررررررررلطات 
ً
 طبيعيا

ً
مجتمع مدني، وجمود القوالب املحلية التقليدية، وكلها كانت نتاجا

أخذ ينمو لدى فئات متنوعة شررررررررعور بأهميِة التضررررررررامن الوطني، . ولكن (1 )انظر في امللحق( 1946 -1920االنتدابية الفرنسررررررررية )

في جميع املدن واملناطق السررررورية ح ة نالوا االسررررتقالل خلف تلك  والعمالية، واإلضررررراباتفشرررراركوا في املظاهرات الطالبية 

طبِة االسرررررررررتقالل ال ي ألقاها الزعيم فارس الخوري "مسررررررررري ي بروتسرررررررررتان ي "أمام 4النخبة
ُ
. وبلغ الشرررررررررعور الوطني أوجه في خ

 كتاب االسررررررتقالل من األمم املتحدة في سرررررران فرانسرررررريسرررررركو األمريكية في نيسرررررران/أبريل 
ً
البرملان السرررررروري، بعد عودته حامال

 التعاضد، والعمل على بناء وطٍن يستظل بظله جميع السوريين. . وبارك للشعب السوري انتصاره، ودعاه للحمة و 1946

جار على السلطة الوطنية، بشكٍل أجهض التحول في عملية   كباِر ُمالك األراض ي والتُّ
ُ
، منذ البداية َهيمن تحالف

ً
إذا

عطينا البرملاناِت السورية في بداية ع
ُ
 واضحة االنتخابات، واالنتقال الديموقراطي الحر في سورية. إذ، ت

ً
هد االستقالل صورة

ن ويندر بمعلومات تفصيلية، طبيعة  عن تسلط فئة قليلة على مفاصل الحياة السياسية واالقتصادية في البالد، وقد بيَّ

، فنجد أن 1954وح ة انتخابات النيابة عام 1919أعمال أعضاء برملانات سورية من انتخاب املؤتمر السوري األول عام 

الك وشيوخ
ُ
 . 5من مجموع األعضاء %44القبائل من النواب اقتربت من النصف، وتجاوزت نحو  نسبة املررر

ومع ذلك فقد ساهمت التطورات في قطاع الصناعة والزراعة، وتحديث عملية املكننة، باإلضافة إلى النمو السريع 

ال ي كانت تغذي الشرائحية. حيث  الذي شهدته العملية التعليمية في التأثير على تركيبة السلطة، وفي تقليل تدريجي للُعزلة

، فلم تعد الوالءات األهلية تكفي للتعاون والحماية، بل أصبح االعتماد 
ً
تم دفع األفراد باتجاه ساحٍة اجتماعية أكثر رحابة

على قانون حكومي واضح هو املالذ اآلمن للجميع. وبالرغم من ذلك، فإن الروابط التقليدية لم تختِف باملطلق، وإنما 

كّون املجتمع املدني. فأصبح تأق
َ
لمت مع الظروف الجديدة، فأعادت إنتاج نفسها داخل الجماعة الوطنية، ودخلت في إطار ت

االنخراط في األحزاب السياسية والنقابات املهنية واألندية الشبابية، ُيشبه ما سماه األسكتلندي ريموند هينبوش"عملية 

، انضمت العائالت الكاثوليكية إلى الحزب القومي السوري وضع الخمور القديمة في أواٍن جديدة". فف
ً
ي صيدنايا مثال

                                                           
4 .23). p.1964Press, (Ohio State University ,” 1958-1945Syrian Politics and the Military: ” Gordon Torrey, 
5  .50, p.17), vol.1963Middle East Journal, (,” 2)31: part (1959-1919Syrian Deputies and Cabinet Ministers: “Richard R. Winder,  
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. وكان لذلك أثره على عملية االستقطاب 6االجتماعي؛ ألن العائالت األرثوذكسية انضمت إلى صفوف الحزب الشيوعي

 . الشعبي الهوياتي، وخلق أزمة مواطنة مستقبلية في سورية في ستينيات وثمانينيات القرن املاض ي

  1947نتخابات النيابية السورية عام اال املواطنة في سياق  

 متسلطة 
ٌ
ظر إليها على أنها فئة

ُ
تفاقم االستياء الشعبي من الكتلة الوطنية ال ي قادت معركة االستقالل، وبمرور األيام ن

، 1947نيسان/أبريل مظاهر احتجاج واسعة، ثم تكررت في 1946على حقوق الشعب. فقد بدأت منذ كانون األول/ديسمبر 

وقد نظم ها الكتل البرملانية املعارضة كاإلخوان املسلمين والكتلة الدستورية املعارضة، وبمشاركة الطالب الجامعيين، 

وطالبت الحزب الوطني الحاكم بتعديل قانون االنتخاب بما ُيالئم الظروف الجديدة لسورية، ونادت بإشراك أفراد الشعب 

 . 7السياس ي الوطنيفي عملية صنع القرار 

وتلخصت املطالب الشعبية وعرائض األحزاب املعارضة في تحويل نظام االنتخابات من اقتراع على مرحلتين إلى انتخابات 

ل ِمئة ُمقترٍع اختياَر من ينوب عنهم 
ُ
مباشرة؛ إذ كان النظام السائد في العهد العثماني واالنتدابي الفرنس ي ُيحتم على ك

. بدا االعتراض من 8ملان في دورة ثانية، وفق انتخابات سرية، وهو ما كان ُيسهل عملية تزوير االنتخاباتلينتخب أعضاء البر 

، وهذا ما عّبر عنه الزعيم 1930زعماء الحزب الوطني الحاكم، وأصروا على التمسك بالنظام االنتخابي الذي أقره دستور 

نظام االنتخابات كما هو مقابل تشديد الرقابة عليه. ورأى العظم الدمشقي خالد العظم، فدعا في البرملان للمحافظة على 

دوا على  عوَّ
َ
مكنهم من انتخاب النائب الصالح لتمثيلهم، فهم ت

ُ
أن "املواطنين السوريين لم يصلوا إلى درجة الوعي ال ي ت

 24نتخاب الجديد في . أدى اتساع الضغط الشعبي إلى صدور قانون اال 9التعامل مع زعماء أحيائهم، وشيوخ قبائلهم"

(، وكُل نائٍب ُيمثل 2(، وفي إطار من السرية)م1. حيث تم تحديد طريقة االنتخابات بأن تتم بشكٍل مباشر)م1947أيار/مايو 

 في النيابة5ألف ناخب )م 30
ً
 . 10(، فإذا فاز أحد املرشحين ِضمن دائرة ترشيحه ُيعتبر ناجحا

 بالغة في تاريخ سورية؛ فهي املرة األولى ال ي أبدى فيها السوريون  1947اكتسبت االنتخابات البرملانية لعام 
ً
أهمية

-  
ً
روا عن مواطني هم بشرررركل حّر ومسررررتقل، من خالل أوراق التصررررويت، واختيار من ُيمثلهم في البرملان.  -ولو نظريا رأيهم وعبَّ

أصرررررررررررررريبرررت األحزاب التقليرررديرررة )الحزب برررأن الرررديموقراطيرررة البرملرررانيرررة لم تكن مجرد خررردعرررة، حين  1947وأثبترررت انتخرررابرررات 

. لكن األمر اختلف في الجولة الثانية، فقد تمكن مرشررررررررررررررحو الحزب 11الوطني والشررررررررررررررعب( بهزيمة سرررررررررررررراحقة في الجولة األولى

 في نزاهة العملية االنتخابية، واُتهم رئيم الجمهورية شررررركري القوتلي 
ً
ا أثار شررررركوكا بصرررررفته  -الوطني من الفوز باألغلبية؛ ممَّ

، واملعارضررررررررررررررة واملسررررررررررررررتقلون على  24بعملية التزوير، حيث حصررررررررررررررل الحزب الوطني على  –الحزب الحاكم زعيم 
ً
. 33مقعدا

                                                           
ل الدولة الشمولية في سورية البعث، تر حازم نهار، بيروت، رياض الريم، ط 6

ّ
شك

َ
 .211ر  111، 2014، 1ريموند هينبوش، ت

7 73Torrey,p.  
8 64Torrey, p. 
 .1/332، 1973، 1خالد العظم، مذكرات خالد العظم، بيروت، الدار املتحدة للنشر، ط 9

 .362 - 361، 2001، 2نصوح بابيل، صحافة وسياسة: سورية في القرن العشرين، بيروت، رياض الريم، ط 10
 .215 - 211، 2005األربعينيات وح ة نهاية عهد الشيشكلي، تر محمد ابراهيم األتاس ي، بيروت، رياض الريم، يوهانم رايسنر، الحركات اإلسالمية في سورية من  11
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 على تزوير االنتخابات، إال أن الحكومة تعاملت 
ً
فانفجرت مظاهرات شررررعبية قادتها جمعية العلماء واإلخوان املسررررلمون ردا

ع العمل االحتجاجي في أنحاء البالد. معها بالعنف، وأغلقت بعض املساجد والصحف للحيلولة دو  وسُّ
َ
 ن ت

ومهما يكن، فإن الحزب الوطني والقوى السياسية املعارضة جعلوا من التصويت الشعبي ُمجرد َمظهٍر ونصوص 

على الورق. وفي الواقع، فقد كانت معظم القوى تتنافم على اسررررررررررررتقطاب الناخبين بطرق شرررررررررررررعية وغير شرررررررررررررعية، وتحول 

لة لإلثراء والوصرررررول للمناصرررررب، وذلك صررررررح به النائب املسرررررتقل حبيب كحالة في مذكراته، بالقول: "كثرت البرملان إلى وسررررري

الِحيل واألالعيب ال ي كان ُممثلو الشرررررعب يسرررررتعملونها من أجل مصرررررالحهم"، وعلى سررررربيل املثال، في إحدى الُقرى تم شرررررراء 

د 2000فرد من سررررررركانها بمبلغ  300أصررررررروات 
َّ
 بالريبة واإلحباط لدى املواطنين، وأصررررررربح ُيحكم  ليرة سرررررررورية؛ مما ول

ً
شرررررررعورا

. ونتج عن سرررروء األوضرررراع السررررياسررررية واالقتصررررادية تغير 12على االنتخابات من كل طرف "الفائز و املهزوم "بأنها غير سررررليمة

 على تررأمين احت
ً
يرراجرراترره ذهنيررة املواطن السرررررررررررررروري الراغررب في العيل تحررت نظرراٍم نيررابي ليبرالي، وأصرررررررررررررربح اهتمررامرره منصرررررررررررررربررا

 ال غير.   -االجتماعية واملعيشية  -األساسية 

   1949املواطنة في مرحلة االنقالب العسكري األول في سورية عام 

أيدت غالبية األحزاب الراديكالية "اإلخوان املسررررررررررررلمون والبعث والعربي االشررررررررررررتراكي" انقالب قائد الجيل حسررررررررررررني 

.وكان ذلك نتيجة طبيعية ملا مرت به البالد من أزمة ثقة 1949آذار/مارس  30الزعيم على نظام الرئيم شرررررررركري القوتلي في 

. 1948، ويضررررررراف إليها هزيمة العرب في فلسرررررررطين عام 1947بين مختلف التيارات السرررررررياسرررررررية واالجتماعية بعد انتخابات 

ت بانتكاسة. ولكن خالف حيث رأت النخب السياسية أن انقالب الزعيم سُيعيد الحياة الدستورية إلى البالد بعد أن أصيب

ر عن ذلك  ذلك كانت مرحلة الزعيم أكثر سررررررررررررررلطوية، فهو حاول االسررررررررررررررتبداد بحكم البالد، وتوجيه األمور ملصررررررررررررررلحته، وعبَّ

 
ً
صرررررررديقه املقرب النائب أكرم الحوراني بالقول: "سرررررررار انقالب الزعيم باتجاهه العسررررررركري الدكتاتوري.. وأخذ يتبلور واقعيا

حف على جميع األصررعدة؛ فع لى صررعيد حرية الصررحافة والنشررر ألعى الزعيم جميع الصررحف الحزبية، ولم يبق إال سررت صررُ

 بحّل األحزاب في البالد"
ً
. في حين كانت الصررررحافة واألحزاب بمثابة املنابر ال ي ُيعبر املواطن 13مؤيدة له، وكذلك أصرررردر قرارا

 من خاللها عن مشاركته وحقوقه في املجتمع.  

 

، ووجه أسئلة للمواطنين، وهي: عقد حسني الزعيم 
ً
 استفتاء عاما

حدد ُمدة الرئاسة في الدستور؟ 1
ُ
 رر أتقبل أن ُينتخب رئيم الجمهورية ألول مرة من الشعب على أن ت

خويل رئيم الجمهورية وضع دستوٍر جديد بمرسوم تشريعي؟ 2
َ
 ر أتقبل ت

                                                           
 .53 - 51رايسنر، املرجع السابق،  12
 .976 /2، 2000، 1أكرم الحوراني، ُمذكرات، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط 13



 www.idraksy.net                                                                      مركز إدراك للدراسات واالستشارات                  

             

 @idraksy 

 
 

7 

 أن ُيصدق من قبل مجلم النواب؟ رر أتريد أن ُيصدق الدستور الجديد من الشعب مباشرة أم تريد 3

 بلغرت  1949وفي أواخر شررررررررررررررهر حزيران/يونيو 
ً
من  99.53أعلن البرملران أن نسرررررررررررررربرة الرذين انتخبوا الزعيم رئيسرررررررررررررررا

. وبالرغم من كل ما سرررببه الزعيم 14من مجموع الناخبين 88.9مجموع املقترعين، ونسررربة الذين اقترعوا على األسرررئلة بلغت 

 سررررررررررعت من وتيرة العمل املدني 1930اني بعد إلغاء دسرررررررررتور من زعزعٍة للحكم البرمل
ً
 جديدة

ً
، فإن إجراءاته أضرررررررررافت حركة

وفق ما أكده األسررررتاذ القانوني أسررررعد الكوراني لصرررراحب جريدة ألف باء، بأن الدسررررتور الجديد يناررررجم مع اإلعالن العاملي 

 . 1948لحقوق اإلنسان لعام 

، لذا اكتف  بإصرررررررررررررردار قانون مدني  26ولم يطل عهد الزعيم بعد االسررررررررررررررتفتاء في 
ً
حزيران/يونيو إال خمسررررررررررررررين يوما

جديد. وقام بإلغاء القانون املعمول به منذ العهد العثماني، والذي كان َيسرررررررررررررتمد مواده من التشرررررررررررررريع الحنفي، فأصررررررررررررربحت 

اء في دمشرررررررق الشرررررررريعة باملرتبة الثانية بعد النل الوضرررررررعي. ورغم لرررررررخط اإلخوان املسرررررررلمون وبعض أنصرررررررار جمعية العلم

. وأصررررررررررررررردر 15وحلررب؛ ألن القررانون الجررديررد يحمررل الصرررررررررررررربغررة العلمررانيررة، إال أن النخبررة القررانونيررة عملررت على إقراره بكررل قوة

 يقضررر ي بإنشررراء مجلٍم خاٍص برجاالت العشرررائر، وهذا املجلم َينتخب سرررتة نواب ُيمثلون العشرررائر السرررورية 
ً
الزعيم قانونا

 ين العشائر، وإشعارهم بأنهم مكون أساس ي في املجتمع السوري. في البرملان، وكان الهدف من ذلك توط

 محورية في التاريخ الدسررررررررررررررتوري السرررررررررررررروري، وعلى حد قول باتريك سرررررررررررررريل فإنها أزالت 
ً
كانت مرحلة الزعيم مرحلة

 منقو 
ً
صررررررررررررة، الكثير من األعشرررررررررررراب امليتة في الحياة العامة في سررررررررررررورية. وُعدلت في عهده أغلب القوانين ال ي سررررررررررررببت مواطنة

وخلقت هويات فائضة ح ة ذلك الوقت، وكما فتحت اإلجراءات الدستورية لعهد الزعيم الطريق إلجراء انتخاباِت جمعيٍة 

 . 1950تأسيسية نجحت في صياغة أول دستور أساس ي وطني عام 

 1949املواطنة في عهد الحكومة األتاسية املؤقتة في أواخر عام 

، نقل 1949آب/أغسطم  14االنقالب الثاني في سورية( على حسني الزعيم في بعد انقالب العقيد سامي الحناوي ) 

 للبالد.  وفي 
ً
 جديدا

ً
السلطة لحكومة مؤقتة ترأسها الشيخ هاشم األتاس ي إلى حين انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا

اطنين. فأقر قانون سياق الشغور البرملاني والرئاس ي أصدرت حكومة األتاس ي مجموعة تشريعات لحماية حقوق املو 

حوز اإلناث 
َ
، على أن ت

ً
االنتخاب الجديد، وأصبح يحق لكل سورّيٍة وسورّي أتم الثامنة عشرة من العمر أن يكون ناخبا

 . 16شهادة التعليم االبتدائي

 
ً
ورأى الحوراني أن أجلَّ ما جاء في تشررررررررررررررريعات الحكومة املؤقتة هو إلغاء املحاصررررررررررررررصررررررررررررررة الطائفية، واعتبره تطورا

، سرررررررررررريمحو من األذهان الكثير من التعصررررررررررررب املذهبي، وسرررررررررررريجعل السرررررررررررروريين يختارون املرشررررررررررررح الذي ُيؤّمُن لهم اجت
ً
ماعيا

                                                           
 .  992-2/991الحوراني، املرجع السابق،  14
 .99 - 98بق، رايسنر، مرجع سا 15
 .435ر  3/434، 2016يحية قسام، موسوعة سورية بين اململكة والجمهورية، دمشق، دار يعرب،  16
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 جريئة، فهو لم ُيلغ الطائفية الدينية بل الطائفية السررررررياسررررررية، 17مصررررررالحهم الوطنية
ً
. فكان إلغاء التمثيل الطائفي خطوة

 على توزيع املقاعد على أساس هويا
ً
 تي وليم على أساس الخبرة والكفاءة.  ال ي كانت قائمة

 سررررررررررررررياسررررررررررررررية واجتماعية ذات أهمية بالغة في عهد 
ً
ومن اإلصررررررررررررررالحات ال ي أعطت الحياة املدنية في سررررررررررررررورية أبعادا

الحكومررررة األترررراسرررررررررررررريررررة، هو إقرار حق املرأة في االنتخرررراب، إذ سررررررررررررررمح القررررانون الجررررديررررد للمرأة بررررالتعبير عن رأيهررررا في الحيرررراة 

إمكانها االنخراط في االقتراع العام. وذلك القانون أثار نقاشرررررررررررراٍت طويلة، ومعارك برملانية بين قوى السررررررررررررياسررررررررررررية، وأصرررررررررررربح ب

كر 
ُ

عبر عن شرررررر
ُ
عترضررررررين أنفسررررررهم ت

ُ
اليسررررررار وجمعية العلماء املسررررررلمين، في حين كانت تصررررررل إلى الحوراني رسررررررائل من بنات امل

 كاتباتها وتأييدهن، بحسب ما أورده الحوراني في مذكراته. 

بذلك تعد سورية أول بلٍد عربي ُيقدم على تلك الخطوة. فبعد إقرار قانون االنتخاب الجديد، أبرقت رئيسة االتحاد و 

النسائي السوري، السيدة عادلة َبيهم، برقية إلى رئيسة االتحاد النسائي الدولي في ستوكهولم، وإلى سكرتير حقوق املرأة في 

 أن املرأة السو 
ً
 . 18رية أصبحت تتمتع بحق انتخاب النواب للبرملان كأول امرأة في تاريخ املشرق الحديثاألمم املتحدة ُمعلنة

ومع ذلرك، القرت تلرك اإلجراءات معرارضرررررررررررررررة قويرة من األحزاب التقليرديرة كرالحزب الوطني، حيرث رفض املرادة ال ي 

 من سررررن الخامسررررة والعشرررررين. حيث اعتبروا
ً
أن القصررررد من التعديل  تمنح من بلغ سررررن الثامنة عشرررررة حق التصررررويت بدال

هو إدخال الطالب الجامعيين في العملية السرررررررررررياسرررررررررررية، لالسرررررررررررتفادة من أصرررررررررررواتهم. كما تقدم النواب املسررررررررررريحيون في حلب 

بمذكرِة احتجاج على القانون الذي َيمنع من ال يحمل شرررررررررررررهادة ابتدائية دخول االنتخابات. كما احتج زعماء العشرررررررررررررائر على 

. وذلك يدل على عدم تقبل بعض النخب إجراء تغييرات في طبيعة النظام، وتزايد حدة 19لهم النسررررربة البرملانية املخصرررررصرررررة

 التنافم بين النخب الحزبية املختلفة على السلطة. 

  1950مرحلة الجمعية التأسيسية: املواطنة ونقاشاتها في دستور 

، وشررراركت 1949بدأت انتخابات الجمعية التأسررريسرررية بإشرررراف حكومة هاشرررم األتاسررر ي في تشررررين الثاني/نوفمبر 

فيها جميع األحزاب عدا الحزب الوطني. وحرصررررررررررت الحكومة ومجلم العقداء في الجيل بقيادة العقيد أديب الشرررررررررريشرررررررررركلي 

مة. وعلى الرغم من حدوث بعض التالعب في صرررناديق على أن تمر االنتخابات بسرررالمة، وأن يعبر الشرررعب عن رأيه بحرية تا

حماة ودير الزور، ولكن أفرزت الصررناديق فوز مرشرر ي حزب الشررعب واملسررتقلين بحصررة األسررد. وقد وصررف مراقبون تلك 

 في تاريخ سورية والشرق األوسط. االنتخابات 
ً
 بأنها األكثر نزاهة وحرية

 
ً
 برئاسة ناظم القدس ي، واستمرت وفي أول جلسة نيابية اختارت الجمعية لجنة

ً
إلعداد الدستور من ثالثة وثالثين عضوا

 . وبغية إشراك الرأي العام في التفاعل مع عملية الصياغة،20اللجنة على مدار ثالثة شهور ونيف في عملية صياغة الدستور 

                                                           
 .1044 -2/1043الحوراني، مرجع سابق،   17
 .1042-2/1041الحوراني، املرجع نفسه،  18
 .169ر  167، 2007(، تقديم عاصم الدسوقي، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1954ررر  1949عبد العال، االنقالبات العسكرية في سورية ) سيد سيد 19
 .5، 1950حزيران/يونيو  23، بتاريخ 22، الجريدة الرسمية للجمهورية السورية، العدد تقرير لجنة الدستور عبد الوهاب حومد،  20
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 من العرائض، طلبت اللجنة من أفراد الشعب أن ُيبدوا رأيهم حول مواده التفصيلية. وخالل مدة وجيزة 
ً
تلقت اللجنة طوفانا

ة أمتاٍر تحمل ألوف التواقيع . وقد لخل يوهانم راينسر ثالث عشرة عريضة طالبت بأن ينل 21وبلغ طول بعضها عدَّ

الدستور على اإلسالم كدين للدولة، ويظهر أن أكثر التواقيع كانت للطالب الجامعيين، وبعض شيوخ النقابات في دمشق 

 وحمل وحماة، وعلما
ً
 . 22ء الشريعة اإلسالمية وُمدرسيها أيضا

بجلسٍة صاخبة حول املادة املتعلقة بدين الدولة،  1950تموز/يوليو  24أولى جلسات مناقشة الدستور في  بدأت

ر )املشررررررررررررهور عند ناخبيه املسررررررررررررلمين باسررررررررررررم محمد إلياس ُدّمر( إلى فصررررررررررررل الدين عن  حيث دعا النائب املسرررررررررررري ي إلياس ُدمَّ

يَر ُمسرررتحٍب في روح كل عربي  الدولة، ورأى"
َ
 غ

ً
 نفسررريا

ً
أن وجود مادٍة في الدسرررتور أو عبارة مصررربوغة بصررربغة دينية تترك أثرا

 في وطنه، وال يتمتع بنفم الحقوق ال ي للمسررررررررررررررلم"
ً
، وكان رّد النائب مصررررررررررررررطف  23غير مسررررررررررررررلم، وبالتالي َيعتبر نفسرررررررررررررره غريبا

، وإنما السرررررررررباعي، رئيم الجبهة االسرررررررررالمية، عليه بقوله: "إن 
ً
 أجنبيا

ً
الذين ُينادون بدين الدولة لم يكونوا يسرررررررررتوحون إلهاما

األحزاب اليسرررررررررررارية إللغاء املادة،  . ومقابل ذلك، دعت24اسرررررررررررتوحوا املادة من إرادة األكثرية السررررررررررراحقة من أفراد الشرررررررررررعب"

 وإقرار دستور علماني يرض ي جميع املواطنين السوريين. 

 لحدوث أي تأزم طائفي داخل الدولة الوليدة، وبعد جدل برملاني وشعب          
ً
ي طويل، قرر العقالء حسم الخالف منعا

وكان على رأسهم مصطف  السباعي وأكرم الحوراني ورشدي الكيخيا. وانتهة الجدل إلى القبوِل بحٍل وسط من قبل لجنة 

فقه اإلسالمي مصدر للتشريع"، مع إضافِة األحزاب املشتركة، بأن تنل املادة على أن "دين رئيم الدولة اإلسالم" وأن "ال

قض ي باحتراِم الُحقوق الخاصة لجميع الطوائف في البالد. وصدر نل الُدستور بصيغته األخيرة في 
َ
أيلول/سبتمبر  5فقرٍة ت

 . 25، وختم رئيم الجمعية التأسيسية رشدي الكيخيا على مسودة الدستور بعد تصويت الجميع على صيغته النهائية1950

قضايا املواطنة ال ي اهتمت لجنة الدستور بمناقش ها مشاركة املرأة السورية، فقد أعط  الدستور الجديد املرأة  ومن

"غير األمية" حق االنتخاب، ولكنه صاغ مسألة حقها في الترشيح بشكل مفتوح يسمح لها بأن تترشح لالنتخابات في قادم 

أن "الناخبون هم السوريون والسوريات الذين أتموا الثامنة عشرة من  الثامنة والثالثون على. حيث نصت املادة 26األيام

 .  27عمرهم، وكانوا ماجلين في لجل األحوال املدنية، وتوفرت فيهم الشروط املنصوص عليها في قانون االنتخاب"

بة إذا وأحدثت املادة التاسررررررررعة والثالثون من الدسررررررررتور، وال ي تنل على أن "لكل سررررررررورّي أن ُيرشررررررررح نفسرررررررره للنيا

 بين من اعتبر أن الدسرررررتور لم َيمنح املرأة حق الترشررررريح، وبين من اعتبر 
ً
 وقانونيا

ً
 لغويا

ً
توافرت فيه شرررررروط الناخب"، جدال

أن كلمة السرررورّي تعني السررروريين والسررروريات. وهناك من اعتبر أن املقصرررود باملادة هو حق التصرررويت وليم الترشرررح. فقد 

                                                           
 .134، 1950آذار/مارس  2، بتاريخ 12هورية السورية، العدد الجريدة الرسمية للجم 21
 .155-154رايسنر، املرجع نفسه،  22
 .635-633، 1950تشرين األول/أكتوبر  9، بتاريخ 57، العدد الجلسة الثامنة والثالثون الجريدة الرسمية،  23
 . 638-637الجريدة الرسمية، املرجع السابق،  24
 .  1143 - 2/4011الحوراني، مرجع سابق،  25
 . 730، 1951آذار/مارس  1، 9الجريدة الرسمية، العدد  26
 .2/1042الحوراني، مرجع سابق،  27
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ك" أعضرررررررررراء الجمعية، وهو إعطاء املرأة حق الترشررررررررررح، ولكن بشرررررررررررط بلوغها األربعين من تقدم أحد النواب باقتراٍح" أضررررررررررح

 العمر. 

 تمام الوضرررررررررررروح، بإعطاء املرأة حق الترشرررررررررررح 
ً
شرررررررررررررعين بأن يكون النل واضررررررررررررحا

ُ
ولكن الدكتور السررررررررررررباعي طالب امل

 ما عدا الحق في الوال 
ً
، ورأى أن املرأة في اإلسرررررررررالم هي كالرجل تماما

ً
يات العامة ال ي خّل بها اإلسرررررررررالم الرجل. واالنتخاب معا

وأعاد السباعي تردي وضع املرأة السورية إلى ظروٍف اجتماعية، وليم إلى عوامل تتعلق بالنوع البيولوجي بينها وبين الرجل، 

قرت. وهكذا 28فهو اعتبرها مسرررألة اجتماعية بحتة تتطلب االرتقاء بوضرررع املرأة، وتحريرها من املعاملة الّدونية
َ
املادة حق  أ

 املرأة كمواطنٍة في امليدان السرررررياسررررر ي، إال 
َ
قبل النخب ُمشررررراركة

َ
املرأة في االنتخاب ودون اعتراض من أحد، وهو ما يدل على ت

 . 1954ح ة انتخابات النيابة ال ي أجريت عام  -بشكل عام  -أن القانون لم َيمنح املرأة األمية الحق في االنتخاب وال الترشح 

ر عن مرحلررررة 29 هو تركيزه على حقوق املواطنين والعرررردالررررة االجتمرررراعيررررة 1950دسررررررررررررررتور  إن الجررررديررررد في . فهو عبَّ

جديدة من مراحل ارتقاء الحياة االجتماعية، ونجاح السررررررررررروريين في كفاحهم السرررررررررررلمي. وكما عّد أول ُدسرررررررررررتوٍر بحث قضرررررررررررايا 

 
ً
خبة القانونية الواعية من أعضررراء الجمعية ال ي أدت دورا العمال والفالحين، وناقل قضرررية املرأة بجد وحزم. والفضرررل للنُّ

 في إعالنه ب
ً
 شكٍل مرٍض لجميع املكونات االجتماعية في سورية. بارزا

، إال أن الظروف ال ي أحاطت لقد بذلت بعض 
ً
 من أجل تعزيز مبادئ املواطنة دستوريا

ً
 كبيرة

ً
النخب الوطنية جهودا

 من استمرار العالقات الزبائنية والطبقية، وتباين اتجاهات النخب السورية واختالف توجه
ً
 وخارجيا

ً
اتها، بسورية داخليا

وطبيعة عالقاتها بالقوى الخارجية اإلقليمية والدولية، أدت إلى تراجع شعبية أنصار الليبرالية واملطالبين بالعدالة 

من النخب تدافع عن التغيير الجزئي نحو الحرية في الدولة ال ي قادتها  %18كانت ما نسبته  1951املواطنية. ففي سنة 

 ة رجح امليزان في نهاية عقد الخمسينات ملصلحة الراديكاليين اليساريين. فاعتبر ، ح1949العسكرتارية بعد آذار/مارس 

عام  %27,6إلى 1954عام %40، ومن 1949عام %35,5إلى  1947عام  %65التراُجع املتواصل في مشاركة الناخبين من 

 على انهيار شرعية الدولة الليبرالية، وتراجع الرغبة لدى كثير م 1961
ً
 واضحا

ً
ن القوى الشعبية بتوفير ظروف حياة مؤشرا

 صفق السوريون 
ً
 عن مواكبة ال هديد الخارجي وَحّل األزمات االجتماعية، وأخيرا

ً
خبة عاجزا دمقرطٍة سياسية، وبدا نظاُم النُّ

ر جوردن توري عن الحالة النفسية للنخب السياسية بقوله: "ولم تكن هناك  لجمهورية عبد الناصر البوليسية، وقد َعبَّ

وِق املتنورين ملوتها"
َ
 . 30محنة أشد مأساوية على الديموقراطية في سورية من ت

 

 

                                                           
 . 734-733الجريدة الرسمية، املرجع نفسه،  28
29Torrey,p.177.      
30  115Torrey, 142ر  141هينبوش، مرجع سابق،  :، وانظر      . 
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 خاتمة 

 سررررررررررراعد على االنتقال  
ً
 هاما

ً
تعتبر اإلصرررررررررررالحات الدسرررررررررررتورية املواطنية ال ي تحققت بعد االسرررررررررررتقالل الوطني عامال

بسرررررررررررررروريررة من حررالررة االجتمرراع األهلي إلى االجتمرراع الوطني. فقررد بررذلررت النخررب الوطنيررة جهودهررا إلغنرراء تلررك الثقررافررة برردافع 

سرررررررالمية واشرررررررتراكية. ولكن النخب السرررررررورية ركزت على إتاحة حرية تعزيز الوالء الوطني، وترسررررررريخ هوية شرررررررموليٍة قومية وإ

التصررررررررويت للمواطن، دون االهتمام باملطالب الضرررررررررورية له كاإلصررررررررالح االقتصررررررررادي وتوزيع الثروة وغير ذلك. وأصرررررررربح حق 

مجرد "صررروت"  االنتخاب والترشرررح هو القيمة السرررياسرررية الوحيدة املكتسررربة في الحياة املدنية. وتحول املواطن السررروري إلى

 في أدراج البرملان، وأداٍة تتحكم بها النخب املتصارعة وفق مصالحها السياسية واالقتصادية والفكرية.  

وفي نهاية املطاف يمكن القول، لم تتمكن القوى الوطنية التقليدية والراديكالية اليسرررررررارية من بلورِة ُهوية وطنية 

 
ُ
 من أن ت

ً
 جامعة تجمع السرررررررررررررروريين حولها، وبدال

ً
سرررررررررررررراهم في تعزيزها، قادت الجماهير إلى انتماءات هوياتية أكثر إشرررررررررررررركالية

. فقد قاد التنافم بين النخب على السررررررررررررررلطة، وزج الجيل في صررررررررررررررراعاتها، وتداعيات هزيمة فلسررررررررررررررطين الكارثية، 
ً
وتعقيدا

ع والءات األحزاب الخارجية إلى صرررررررعود نخبة تسرررررررلطية "شرررررررعبوية" لعرش سرررررررورية في مطلع عقد  وزُّ
َ
السرررررررتينيات، وحملت وت

 الحكم التسررررررررررررلطي "الصررررررررررررلب" الذي قلل من أهمية 
ُ
 عن املواطنة الدسررررررررررررتورية. وبدأت مرحلة

ً
شررررررررررررعار املواطنة الثورية بديال

املجتمع املدني السرروري، وأخضررعه لسررلطته، وربط ِقيم املواطنة وممارسرراتها بمبادئ الحزب الواحد، وبإرادة الزعيم الفرد 

 حقة من حكم سورية. طوال العقود األربعة الال 
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