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متهيد
بحلول مساء  24متوز /يوليو  ،1920دخلت القوات الفرنسية مشارف مدينة دمشق واحتلتها .أجهز االحتالل
الفرنيس عىل مرشوع أول دولة عربية دميقراطية علامنية حديثة مستقلة نشأت بعد نهاية الحرب واالنتقال
من العثامنية إىل ما بعدها ،واستمر حكمها نحو اثنني وعرشين شه ًرا .وكان من أبرز املهامت التي كُلّف بها
الجرنال الفرنيس ماريانو غوابيه ،)1943-Mariano Goybet (1861قائد الفرقة الفرنسية التي احتلت دمشق،
مداهمة مقر املؤمتر السوري العام ،ومصادرة أوراقه ووثائقه(((.

تشكيل املؤمتر السوري العام
كان هذا املؤمتر أول هيئة تأسيسية منتخبة لوضع قانون أسايس يف العامل العريب ما-بعد العثامين.
وقد جرت انتخاباته خالل أيار /مايو وحزيران /يونيو  ،1919يف سورية الداخلية ،أو املنطقة الرشقية (العربية)،
وفق نظام االنتخابات العثامين ،عىل درجتني؛ من املجامع االنتخابية للدرجة الثانية (الناخبون الثانويون)
السابقة ملجلس املبعوثان العثامين السابق ،بسبب ضيق الوقت الذي حال دون انتخاب ناخبني ثانويني جدد،
بينام تم متثيل املناطق السورية األخرى؛ الغربية الفرنسية (يف الساحل) ،والجنوبية الربيطانية (يف فلسطني)
التي منعت السلطات العسكرية الربيطانية والفرنسية انعقاد مجامعها االنتخابية السابقة((( ،فانعقد املؤمتر
وا منتخبًا وموك ًّل ميثلون أجزاء سوريا الطبيعية(((.
بحضور تسعة وستني مندوبًا من أصل خمسة ومثانني عض ً
وكانت منطقة الحكومة العربية يف سورية الداخلية ،أو املنطقة الرشقية ،بحسب تقسيامت الجرنال اللنبي
ً
متثيل
ً
العسكرية للمناطق العسكرية «املؤقتة» يف سوريا« ،ممثلة
شامل وانتخاب ًيا»((( ،حيث انحدر أكرث من 40
(((
يف املئة من أعضاء املؤمتر من مدنها الداخلية األربع؛ دمشق وحامة وحمص وحلب  ،بينام كانت املناطق
السورية األخرى؛ الجنوبية (الربيطانية) ،والغربية (الفرنسية) ،ممثلة بواسطة التوكيالت ،مبوجب مضابط توكيل،
مبعدل ممثل لكل  12500من الذكور((( .لكن عدد أعضاء املؤمتر بدأ بالتعاظم مع انضامم أعضاء جدد إليه بطريقة
وا،
«التوكيالت» .وهكذا ،حني عقد املؤمتر السوري دورته األوىل ،فإن عدد أعضائه مل يتجاوز تسعة وستني عض ً
وا((( ،لكن استمرار متثيل املناطق األخرى بتسمية ممثليها بواسطة «التوكيالت»،
من أصل خمسة ومثانني عض ً
رفع عدد أعضاء املؤمتر ليصل يف الحصيلة إىل  107أعضاء منتخبني وموكّلني ،مثلوا كافة أنحاء سوريا الطبيعية،
عا من مؤمتر قومي سوري(((.
مبا فيها فلسطني ولبنان ،عىل نحو جعل املؤمتر نو ً
م استكامل متثيل أعضاء املؤمتر بالتوكيل عن املناطق التي مل يتمكنوا فيها من إجراء انتخابات عىل عدة
ت ّ
مراحل بني حزيران /يونيو وكانون األول /ديسمرب  ،1919حني سينضم ممثلو لواء دير الزور ،بعد ربطه بالحكومة
1 Elizabeth F. Thompson, How the West Stole Democracy from the Arabs: The Syrian Arab Congress of 1920, and the destruction of its Historic liberal-Islamic
Alliance (New York: Atlantic Monthly Press, 2020), p. 290.
2 Philippe David, Un Gouvernement arabe à Damas, Le congrès Syrien (Paris: Marcel Giard,1923), pp. 54-55.
.ويُنظر :محمد عزة دروزة ،مذكرات محمد عزة دروزة ،مج ( 1بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1993 ،ص 350
 3جورج أنطونيوس ،يقظة العرب :تاريخ حركة العرب القومية ،ترجمة نارص الدين األسد وإحسان عباس (بريوت :دار العامل للماليني ،بالتعاون مع مؤسسة فرانكلني
للطباعة والنرش بنيويورك ،)1962 ،ص 405؛ "افتتاح املؤمتر السوري" ،حلب ،العدد  ،1919/7/8 ،59ص  .1مثة اضطراب يف تقدير عدد من حرض من أعضاء املؤمتر
وا ،وفق حساب إجاميل عدد املوافقني واملخالفني
وا ،كام أفادت اللجنة املشكلة من املؤمتر ،لتقديم مطالبه أمام لجنة كينغ – كراين ،أو  63عض ً
السوري بني  69عض ً
نقل عن جريدة الكنانة.
واملستنكفني عن التصويت يف الخرب الذي نرشته جريدة حلبً ،
4

دروزة ،ص .352

 5فيليب خوري ،أعيان املدن والقومية العربية :سياسة دمشق  ،1920 - 1860ترجمة عفيف الرزاز (بريوت :مؤسسة األبحاث العربية ،)1993 ،ص .138
نقل عن جريدة الكنانة،
ً
" 6من جواب رئيس وفد املؤمتر السوري العام للجنة كينغ  -كراين ،بني اللجنة األمريكية واملؤمتر السوري" ،حلب ،العدد ،1919/7/12 ،60
ص .1
7

أنطونيوس ،ص .405

وا و 107أعضاء .ورمبا يعود
 8أجرت ماري أملاظ شهرستان دراسة مقارنة لعدد أعضاء املؤمتر ،وفق ما ورد يف عدة مراجع وروايات ،ووجدت أن العدد كان يراوح بني  89عض ً
اختالف العدد إىل أن االنتخابات مل تج ِر دفع ً
ة بشكل متزامن ،ينظر :ماري أملاظ شهرستان ،املؤمتر السوري العام ( 1920 - 1919بريوت :دار أمواج ،)2000 ،ص .41 - 38
ة واحد ً

1

يخيراتلا ةيسايسلا  -ةيعامتجالا اهتاقايسو ةنملعلا ةيلاكشإ :لوألا يروسلا روتسدلا ةيوئميوئمميوئمم

العربية ،إىل عضوية املجلس .وخالل هذه الفرتة ،سيربز تحدي االستقالليني العرب للفرنسيني ،إذ ستنتخب
ً
بريوت ،يف متوز /يوليو  ،1919ممثليها
ي العلويني توكيلً يف املؤمتر ،وهو
توكيل((( .كام سيمثل محمد الخ ّ
الخي املعروفة يف جبل العلويني يف سوريا ،الواقع ،وفق تقسيم اللنبي للمناطق
أحد أبرز وجوه عائلة
ّ
الخي أول متثيل للعلويني السوريني يف مجلس
العسكرية ،يف املنطقة الغربية (الفرنسية)( .((1وكان متثيل
ّ
نيايب أو مجلس ذي صبغة نيابية.
ٍ
انتُخب هؤالء ،من الناحية القانونية ،يف رشوط نظامية بقدر
كاف ،عىل حد تعبري أدمون ربّاط( ،((1وشكلوا،
ما ،ممثلني
وفق جورج أنطونيوس،
مجلسا متثيليًا باملعنى الصحيح للكلمة .وكانوا ،من الناحية التمثيلية عمو ً
ً
طبيعيني ملناطقهم ،بسبب صفاتهم االجتامعية والثقافية؛ فقد ضم املؤمتر مجموعة متنوعة من املالكني،
ووجهاء املدن ،وشيوخ البدو ،وعلامء املسلمني ،وبعض من تلقى علومه يف املعاهد العثامنية العسكرية
أو الحقوقية( .((1كام مثّل املؤمتر يف عضويته املسلمني عىل مختلف طوائفهم ،واليهود ،واملسيحيني.
وكان يف عضويته أكرث من عرشين نائبًا مسيحيًا ،ونائب يهودي واحد عن دمشق ،بينام كان ممثلو اليهود يف
املجامع االنتخابية الثانوية أكرب من ذلك( ،((1وكان عدد النواب املسيحيني يف املؤمتر يفوق ما يستحقونه
عىل أساس وزنهم العددي(.((1
بقرار من املجلس األعىل ملؤمتر الصلح ،شُ كّلت لجنة التحقيق الدولية التي ستقترص يف الواقع عىل
«الهيئة األمريكية من اللجنة الدولية لشؤون االنتدابات» ،والتي ستُعرف اختصا ًرا بلجنة كينغ – كراين ،يف 25
آذار /مارس  ،1919الستبيان آراء األهايل حول شكل الحكم والدولة (املنتدبة) التي يرغبون يف مساعدتها
لهم ،ملحاولة فض النزاع الربيطاين  -الفرنيس الحاد حول سوريا ،والذي وصل يف آذار /مارس  1919إىل حد
كاد يتحول فيه إىل قتال بالقبضات بني جورج كليمنصو  Georges Clemenceauولويد جورج(Gwilym Lloyd ((1
رسع من العمل عىل تشكيله
 ،Georgeوتخيري كليمنصو للويد جورج املبارزة بالسيف أو باملسدس( ،((1األمر الذي ّ
انتخابيًا ،ومن ثم فإن بدايات طرح تشكيل هيئة تأسيسية لوضع الدستور أو القانون األسايس تعود إىل األسابيع
األوىل من نشأة الحكومة العربية بدمشق ،وهذا ما تناساه معظم املؤرخني ،وتحاول الدراسة معالجته يف
إطار إشكاليتها عن العلمنة بوصفها سريورة أو عملية يف مرحلة الحكومة العربية ،ويف مرشوع الدستور
السوري األول ،وعالقتها باإلشكاليات املجاورة لها ،أو املتداخلة معها ،يف الرشوط التي نشأت فيها.

اإلعالن التاريخي عن قيام الحكومة العربية وجذور فكرة املؤمتر السوري األوىل
بادئ ذي بدء ،كان للحكومة العربية مفهومان؛ مفهوم القيادة العامة للحلفاء عن كونها إدارة عسكرية
مؤقتة للمنطقة الرشقية ،يف إطار إحداثها للمناطق العسكرية املؤقتة من أرايض العدو املحتلة حتى يبت
مؤمتر الصلح بأمر املعاهدة مع تركيا ،ومفهوم عريب آخر هو كونها نواة دولة عربية مستقلة.
9

املرجع نفسه ،ص .36

 10دروزة ،ص  .360يخالف ذلك ما ذكره يوسف الحكيم من أن العلويني مل يبعثوا بأي مندوب لعضوية املؤمتر السوري :يوسف الحكيم ،سورية والعهد الفيصيل،
ط ( 3بريوت :دار النهار للنرش ،)1986 ،ص .94
 11أدمون ربّاط ،التكوين التاريخي للبنان السيايس والدستوري ،ترجمة حسن قبييس ،مراجعة جورج كتورة ،ج ( 1بريوت :منشورات الجامعة اللبنانية – قسم
الدراسات القانونية السياسية واإلدارية ،)2002 ،ص .493
12

أنطونيوس ،ص .405

 13محمد عزة دروزة ،حول الحركة العربية الحديثة ،ج ( 1صيدا :املطبعة العرصية ،)1950 ،ص .131 - 130
14

أنطونيوس ،ص  .405قارن بـ :ستيفن همسيل لونغريغ ،سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنيس ،ترجمة بيار عقل (بريوت :دار الحقيقة ،)1987 ،ص .117

 15دانييل يرغن ،الجائزة :ملحمة البحث عن النفط واملال والسلطة من بابل إىل بوش ،ترجمة حسام الدين خضور (دمشق :دار التكوين ،)2004 ،ص .227
 16دافيد فرومكني ،سالم ما بعده سالم ،والدة الرشق األوسط  ،1918 - 1914ترجمة أسعد كامل إلياس (بريوت :رياض الريس للكتب والنرش ،)1992 ،ص .440
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وقد برز مفهوم الحكومة الدستورية يف اإلعالن التاريخي الذي وجهه األمري فيصل بن الحسني إىل «أهايل

سوريا» ،يف  5ترشين األول /أكتوبر  ،1918عن قيام هذه الحكومة .وال بأس يف أن نستعيد بشكل مكثف هذا

اإلعالن التاريخي ،لعالقته الوثيقة بنشوء إشكالية العلمنة يف املجال التداويل االجتامعي  -السيايس
ة عربي ٍ
ة دستوري ٍ
السوري ،وتشكيل املؤمتر السوري العام ،وصياغة الدستور ،إذ أعلن فيصل عن قيام «حكوم ٍ
ة

مستقل ٍ
ة استقاللً مطلقًا ال شائبة فيه ،باسم موالنا السلطان حسني ،شامل ً
ة جميع البالد السورية» ،والسعي

إلقامة حكومة مستقلة منظمة« ،وأن هذه الحكومة تأسست عىل قاعدة العدالة واملساواة ،فهي تنظر
إىل جميع الناطقني بالضاد عىل اختالف مذاهبهم وأديانهم نظ ًرا واحدًا ،ال نفرق يف الحقوق بني املسلم

واملسيحي واملوسوي» ،ويثبت فيها «أهايل سورية» «للعامل أجمع أنهم أمة الئقة لالستقالل ،قادرة عىل
إدارة شؤونها بنفسها»( .((1وثبّتت الحكومة رؤيتها للعروبة عىل أساس لغوي ثقايف ،بشكل مبكر ،يف أنها

تعتمد «جامعة الضاد» كـ «جامعة مدنية» للجميع(.((1

كان إعالن فيصل تاريخ ًّيا يف التاريخ العريب كله ،إذ كان ،عىل حد تحليل الفقيه الدستوري الكبري أدمون ربّاط،
«أول مظاهر التعبري عن عروبة الدولة التي يُعتزم تجسيدها عىل هيئة دستور حديث مستمد من الغرب،
ومتمحور عىل املساواة السياسية» .وعىل الرغم من أن مرحلة التنظيامت العثامنية ،وهي مرحلة الحداثة

العثامنية ،قد أرست مبدأ املساواة بني املواطنني العثامنيني ،بغض النظر عن أجناسهم وأديانهم ،فإن إعالن
وعب اإلعالن
فيصل شكّل «منعطفًا يف تطور وضع أهل الذمة ،واعرتافًا بصفتهم مواطنني كاميل الحقوق»(،((1
ّ

عن مفهوم جديد للعالقة بني الدين والدولة الجديدة ،وهو الذي مل يَعتده ،وفق محمد األرناؤوط ،علامء

دمشق الذين ارتبطوا ،أيديولوجيًا وسياسيًا واجتامعيًا ،بالعثمنة والخالفة اإلسالمية ،وسيربز الحقًا بأشكال
متطورة عشية الجدل حول صياغة الدستور أو القانون األسايس للدولة(.((2
ما من
ويف زيارته األوىل ملدينة حلب ،يف  11 - 10ترشين الثاين /نوفمرب  ،1918أي بعد نحو خمسة عرش يو ً

انسحاب آخر جندي عثامين من شامل سوريا ،رصح فيصل ملستقبليه بأنه سـيتم «جمع هيئة تأسيسية تضع القانون
األسايس للبالد»( ،((2وكانت تلك أول إشارة واضحة منه إليه .ويعني ذلك أن مبدأ انتخاب مؤمتر سوري عام ،يضع
دستو ًرا للبالد ،قد ارتبط ابتدا ًء بنشأة الحكومة العربية ،وإن مل يتحقق ذلك إال لدى قدوم لجنة كينغ  -كراين.

كان االعرتاف مبن كان يُطلق عليهم «أهل الذمة» كمواطنني كاميل الحقوق من أبرز املحددات العلامنية
املبكرة ملفهوم الحركة العربية يف حل إشكالية العالقة بني الدين والدولة يف املجال السوري الجديد .كان

مفهوم املواطنة القامئة عىل املساواة التامة يف الحقوق ،بغض النظر عن االنتامء املذهبي والديني،
رضا بشكل خاص لدى فيصل .وكان فيصل يبدي حذ ًرا شديدًا من استخدام مصطلح «األقليات» لوصف
حا ً

املسيحيني واليهود ،ومل يستخدمه إال للرضورة ،بحكم شيوعه يف املجال التداويل للدعاية الفرنسية،

ويف مناقشات مؤمتر الصلح ،ويف مجرى أيديولوجيا اللعبة االستعامرية األوروبية الكربى لحل املسألة

الرشقية؛ إذ اعترب فيصل من جرى تكريسهم يف تلك األيديولوجيا كأقليات عربًا متساوين كامل املساواة،

قبل أن يكونوا أقلية دينية أو مذهبية ،وسيضطر مرشوع الدستور السوري إىل استخدامه بشكل محدود ،يف
17

أمني سعيد ،الثورة العربية الكربى :تاريخ مفصل جامع للقضية العربية يف ربع قرن ،ج ( 2القاهرة :مكتبة مدبويل[ ،د .ت ،)].ص .10-9

" 18بالغ حاكم سورية العسكري العام ،رضا باشا الركايب ،إىل الحلبيني الكرام" ،حلب ،العدد  ،1920/12/23 ،5ص .1
19

ربّاط ،ص .492

 20محمد األرناؤوط" ،علامء دمشق والحكومة الفيصلية ،الدولة العربية  ،"1920-1918يف :بناء الدولة العربية الحديثة :تجربة فيصل بن الحسني يف سورية
(عمن :جامعة آل البيت ،)1999 ،ص .225 - 224
والعراق 1337ه1918/م-1351ه1933/م ،إعداد وتحرير هند أبو الشعر
ّ
 21كامل الغزي ،نهر الذهب يف تاريخ حلب ،ج  ،3ط ( 2حلب :دار القلم ،)1991 ،ص .660

3

يخيراتلا ةيسايسلا  -ةيعامتجالا اهتاقايسو ةنملعلا ةيلاكشإ :لوألا يروسلا روتسدلا ةيوئميوئمميوئمم

جانب اعتبار املقاطعة ،وليس املديرية ،دائرة انتخابية واحدة ،لضامن أعىل متثيل لهم يف انتخاب ممثليهم

مجلس النواب والشيوخ(.((2
يف
َ

سيتكرر ذلك كالزمة متواترة يف خطابات فيصل؛ ليس لصد الدعاية الفرنسية االستعامرية التي تقوم عىل
استقطاب «األقليات» بدعوى حاميتها فحسب ،بل أيضً ا لبؤرة نظره األساسية العلامنية املواطنية املبكرة
ٍ
مي
التي وسمت جيل الحركة العربية األوىل
يومئذ ،وخالصتها ما قاله يف زيارته لحلب التي جرت خالل يو َ
 11 - 10ترشين الثاين /نوفمرب « :1918العرب هم عرب قبل موىس وعيىس ومحمد .إننا عرب قبل كل يشء»(.((2
ثم أضاف فيصل يف زيارته الثانية لحلب ،يف  11حزيران /يونيو  ،1919قوله« :نحن عرب ،قبل موىس وعيىس
ومحمد وإبراهيم  ،((2(»...فنقض األولية الدينية يف تعريف الهوية ،وأشار يف هذا الخطاب األخري إىل مسألة
أساسية تتعلق بسياسة الحكومة العربية العلامنية العملية بأنه «ال شك أن أعامل الحكومة املؤقتة تدل عىل
أن ال أديان وال مذاهب»( .((2وسيكثف فيصل الروحية العلامنية لذلك يف مقولته الخالدة «الدين لله والوطن
للجميع».
جا عن الروحية العلامنية للحكومة العربية التي رافقت
ريا منمذ ً
ما قاله فيصل مل يكن عبارة دعائية ،بل تعب ً
عمليات بنائها األوىل املبكرة ألجهزتها اإلدارية والقضائية ،ونتج من ذلك أن نال املسيحيون من الوظائف
املهمة يف الجامعة ،كام يف سائر دوائر الحكومة ،أكرث مام تفرضه النسبة العددية بينهم وبني إخوانهم
املسلمني( .((2وكان يف الحكومة العربية ،حني قدمت لجنة كينغ – كراين ،نحو أربعة مسيحيني ،يشغلون رئاسة
العدل ،واملالية ،والداخلية ،والصحة ،إضاف ً
ة إىل االدعاء العام التمييزي املعادل لوظيفة رئيس العدلية(،((2
ثم شغلوا ،يف حكومة املديرين السورية األوىل التي تشكلت يف  4آب /أغسطس  ،1919وعملت فعليًا
كمجلس وزراء ،ثالثة مديرين مسيحيني ،هم :إسكندر عمون (ت ،)1920 .وجربائيل حداد ( ،)1923-1865وسعيد
شقري ( ،)1938-1868من أصل ستة مديرين( .((2وضمت حكومة االستقالل وزيرين مسيحيني ،هام :يوسف الحكيم،
وفارس الخوري ،أي بنسبة  22يف املئة من أعضائه(.((2
هذا عىل املستوى العميل ،أما عىل املستوى القانوين املتعلق بالبنية القانونية لقرارات الحكومة العربية،
فقد اضطلع مجلس الشورى العريب  -يف غياب مجلس نواب منتخب  -بوظيفة إعداد القوانني ،أو تنقيحها ،أو
 22كانت لجنة الدستور قد قسمت سوريا إىل مقاطعات مستقلة ،وقسمت املقاطعة إىل مترصفيات ،واملترصفيات إىل مديريات ،وجعلت املديرية دائرة انتخابية
واحدة ،وأن يُنتخب عن كل أربعني ألف نسمة فيها نائب واحد ،وأن يكون الكرس املعترب يف ما دون النصاب عرشين ألفًا .وهكذا ،فإن املديرية تنتخب نائبني عنها ،يف
حال كان عدد سكانها يزيد عىل ستني ألف نسمة .أما بخصوص األقليات ،فلضامن حسن متثيلهم ،اعتربت اللجنة املقاطعة دائرة انتخابية واحدة ،تنتخب نائبًا واحدًا عن كل
أربعني ألف نسمة من كل أقلية ،والكرس املعترب يف ما دون النصاب عرشون ألفًا ،ينظر" :مضبطة األسباب املوجبة لوضع الدستور" ،يف :حسن الحكيم ،الوثائق التاريخية
املتعلقة بالقضية السورية يف العهدين العريب الفيصيل واالنتدايب الفرنيس ( 1946 - 1915بريوت :دار صادر ،)1974 ،ص  .223 - 222وخضعت املادة التي تنص عىل
ذلك يف مرشوع الدستور ملذاكرات مطولة وحادة يف املؤمتر السوري ،عىل مدى عدة أيام .ويف الجلسات األخرية التي تقرر أن يبتّ فيها املؤمتر يف األمر ،نقل
غصت بالحضور .وطرح بعض النواب أنه ال أقلية وال أكرثية يف سوريا ،بينام رد عليه النائب توفيق مفرج أننا إزاء أوروبا
تقرير لجريدة لسان الحال أن قاعة املؤمتر السوري ّ
"نقول ال أقلية وال أكرثية ،بل كلنا سوريون عرب ،أبناء أمة واحدة ووطن واحد .أما إذا جئنا نتحادث فيام بيننا ،فنرصح أنه يوجد أقلية وأكرثية بينة ال تحتاج إىل برهان؛ يوجد
مسلم ومسيحي" :لسان الحال ،العدد  ،1920/6/9 ،8067 - 417ص  .1ونتج من املذاكرات تعديلها لصالح متثيل أفضل لألقليات ،فجاءت املادة ( )88يف القراءة األوىل
عىل الشكل اآليت" :تُعترب كل مقاطعة دائرة انتخابية واحدة بالنسبة إىل األقليات ،ويكون النصاب لها ثالثني ألفًا ،والكرس املعترب يف ما دون النصاب خمسة عرش ألفًا".
 23الغزي ،ص .660
24

يُنظر نص الخطاب يف :ساطع الحرصي ،يوم ميسلون ،صفحة من تاريخ العرب الحديث (بريوت :مطابع ابن زيدون ،)1947 ،ص .215

25

املرجع نفسه.

 26الحكيم ،سورية والعهد الفيصيل ،ص .45 - 44
 27هذه املعلومة مستمدة من جواب وفد علامء بريوت عن سؤال لجنة كينغ  -كراين لهم حول ما يجيبون به عن شكوى األقليات يف البالد من الحكومة العربية،
"تعي األكفاء ،دون تفريق يف دين أو مذهب ،وأكرب دليل عىل حسن نيتها أنها ع ّينت من األقلية ألهم املراكز السامية؛ فإن ناظر العدلية
فأجاب الوفد بأن الحكومة
ّ
إسكندر بك عمون ،وناظر املالية سعيد شقري باشا ،ومدعي عام التمييز ،املعادل لناظر العدلية ،إسكندر بك طراد ،وناظر الصحة سليم باشا املوصيل ،وناظر األمن
املاجور حداد باشا ،وكلهم مسيحيون .وقد تلقى املسلمون هذه التعيينات التي صادفت أهلها ومحلها بكل قبول وانرشاح" ،ينظر" :اللجنة األمريكية يف بريوت"،
حلب ،العدد  ،1919/7/14 ،61ص .2 - 1
 28تألفت حكومة املديرين األوىل يف  4آب /أغسطس  1919من ستة مديرين (وزراء) ،هم :إسكندر عمون (العدلية) ،ورشيد طليع (الداخلية) ،وسعيد شقري
(املالية) ،واللواء ياسني الهاشمي (رئاسة ديوان الشورى العسكري) ،وساطع الحرصي (املعارف) ،وجربائيل حداد (األمن العام) ،ينظر :الحكيم ،سورية والعهد
الفيصيل ،ص  .109ونرشت الحكومة نظامها يف جريدة العاصمة ،العدد  ،1919/8/25 ،53ص .3 - 2
 29عبد الكريم رافق ،محطات يف تاريخ بالد الشام الحديث (بريوت :جامعة البلمند ،)2006 ،ص .137
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أي تعديل يف قانون إال مبوجب قرار
املصادقة عليها .والتزمت الحكومة العربية بعدم إصدار أي قانون أو ّ
مجلس الشورى ،بوصفه مجلس شورى الدولة .وبهذا املعنى ،كانت دولة تنظيامتية ،وكان هذا املجلس
امتدادًا ملجلس الشورى العثامين السابق الذي متثلت إحدى أهم وظائفه يف مواءمة مشاريع القوانني مع
التنظيامت .ويف ما يتعلق بإشكالية البحث ،كرست قوانني مجلس الشورى العريب الفصل بني القضاء والدين،
إذ أصدر املجلس يف  13ترشين األول /أكتوبر  ،1918أي بعد نحو أسبوعني من إعالن قيام الحكومة العربية،
«قانون التشكيالت العدلية» الذي كرس الفصل التنظياميت العثامين السابق بني املحاكم الرشعية واملحاكم
العدلية األخرى ،فحدد مهامت املحاكم الرشعية يف «الدعاوى العائدة للمناكحات ،والنفقات ،والحضانة،
والوصية ،والدعوى عىل الرتكات املنقولة بني الورثة» ،ودعاوى األوقاف« ،ويف ما عدا ذلك ،جميع الدعاوى
الجزائية والحقوقية والتجارية ،يعود حق رؤيتها ،والحكم بها ،إىل محاكم العدلية فقط»(.((3
ن مبدأ تشكيل هيئة
تتمثل النتيجة البحثية األساسية يف هذه املرحلة من الدراسة ،والتي نكررها للتأكيد ،يف أ ّ
ن الدستور السوري كان قامئًا ابتدا ًء منذ األيام األوىل للحكومة العربية ،لكن األنباء الرسمية،
تأسيسية لس ّ
يف أوائل نيسان /أبريل  ،1919عن تشكيل لجنة كينغ – كراين ،ووصولها قريبًا إىل سوريا( ،((3وانتشار قناعة
ٍ
رسعت من خطوات
يف األوساط السياسية واالجتامعية السورية
يومئذ بأن استقالل سوريا حاصل «ال محالة»ّ ،
انتخاب هذه الهيئة تحت اسم املؤمتر السوري العام ،ومن ثم انبثاق لجنة منه لصياغة الدستور السوري.

نشوء مجال مدين عام وتهميش دور األعيان
قبل نحو ثالثة شهور من انعقاد الدورة األوىل للمؤمتر السوري العام ،بني أواخر حزيران /يونيو وأوائل متوز /يوليو

 ،1919تحولت سوريا إىل ما ميكن وصفه بلغة مجازية مبجتمع غني بالسياسة ،كان الجدل حول الحقوق الدستورية
ٍ
يومئذ «غنية» برجال اإلدارة والقضاء الذين تخرجوا يف مدارس إسطنبول ،ومارسوا
من أبرز قضاياه؛ فقد كانت سوريا
األعامل يف العهد العثامين( .((3كام كانت غنية بـ «جمهور من الشباب العرب من خريجي املدارس العالية؛ كالطب،
والحقوق ،واملكتب املليك ،وهو أعىل مدرسة إلخراج املوظفني اإلداريني»( .((3وكان خريجو املكتب املليك ،أو

الكلية امللكية الشاهانية ،مؤهلني ألن يشغلوا أعىل املناصب يف إدارة الدولة العثامنية يف عهد السلطان عبد
الحميد الثاين ،فارتقى سبعة منهم مرتبة وزير ،وواحد منهم الصدارة العظمى(.((3

عا ،وال سيام خريجي املعاهد الحقوقية ،والذين عملوا يف اإلدارة ،كانوا تنظيامتيني عىل
وهؤالء جمي ً
مستوى تكوينهم الثقايف واملهني .كام عاد إليها عدد كبري من الشخصيات السورية املدنية االجتامعية
والسياسية من إسطنبول أو القاهرة إىل دمشق .يضاف إىل ذلك املئات من الشخصيات العسكرية الذين
بديل من املفرزة الشاملية
ً
التحقوا بالجيش العريب الجديد ،واملقصود بـ «الجديد» الجيش الذي شكله فيصل
السابقة التي دخلت دمشق وتم حلها .وكان من أبرز العائدين ،عىل مستوى السياسيني ،يف نيسان /أبريل
عا
 ،1919من القاهرة ،أقطاب حزب االتحاد السوري ،املعارض لجمعية «العربية الفتاة» الحاكمة ،وكانوا جمي ً
" 30قانون تشكيالت العدلية املؤقت" ،حلب ،العدد  6 ،18شباط /فرباير  ،1919ص .2 - 1
 31نرشت جريدة العاصمة كتاب الحاكم العسكري العام ،رضا باشا الركايب ،مبا تسلّمه من نص بالغ نائب املعتمد الربيطاين األعىل ملؤمتر الصلح ،أن لجنة االستفتاء
ستصل قري ًبا ،لكن مل يحدَّد موعد وصولها ،ينظر" :تبليغات رسمية" ،العاصمة ،العدد  ،1919/4/10 ،16ص  .7قارن النص الرسمي ،بـ" :الوفد القادم ومهمته" ،العاصمة،
العدد  ،1919/4/24 ،20ص .1
 32محمد جميل بيهم ،العهد املخرضم يف سوريا ولبنان ( 1920 - 1918بريوت :دار الطليعة للطباعة والنرش ،)1968 ،ص .183
 33فخري البارودي ،مذكرات البارودي :ستون سنة تتكلم ،ج ( 1بريوت  -دمشق ،مطابع دار الحياة ،)1951 ،ص.57
 34يلامز أوزتونا ،موسوعة تاريخ اإلمرباطورية العثامنية السيايس والعسكري والحضاري 1341-629ه1922-1231 /م ،ترجمة عدنان محمود سلامن ،مراجعة
محمود األنصاري ،ج ( 4بريوت :الدار العربية للموسوعات ،)2010 ،ص .513
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من املحرتفني يف العمل الحزيب السيايس السوري( .((3وكان هذا الحزب يقرص أولوياته عىل إقامة دولة
مستقلة يف حدود سوريا الطبيعية ،وفق مبدأ «سوريا للسوريني» .وباملناسبة ،ال تزال دراسة تجربة هذا
الحزب ودوره يف الحياة االجتامعية  -السياسية السورية محدودة جدًّا.
ونتج من ذلك ،مع التهيؤ النتخابات املؤمتر السوري العام ،تشكّل مجال مدين عام تعددي حقيقي ،ميكن
قياسه مبؤرشات ،من أوضحها بروز نشاط الجمعيات والنوادي واألحزاب والهيئات النقابية العلمية ،وازدهار
نشاط الصحافة السورية املتعددة االتجاهات بصورة قياسية ال مثيل لها من قبل ،بحيث وصل عدد الصحف
يف منطقة الحكومة العربية ،أي املدن الداخلية السورية األربع ،بحلول متوز /يوليو  ،1920إىل  21جريدة(،((3
من أصل نحو خمسني جريدة صدرت يف مختلف أنحاء سوريا الطبيعية .وكان يصدر منها يف حلب نحو مثاين
صحف( ،((3ورفعت عنها الرقابة املسبقة منذ أيلول /سبتمرب  ،((3(1919وارتفعت وتائر الجدل يف الصحف يف ظل
كفالة «الحريات العامة»(.((3
ووصفت افتتاحية لجريدة العاصمة ،يف  24نيسان /أبريل  ،1919زخم التدافع يف النقاش حول مستقبل سوريا
واستقاللها ،املعتقد أنه قادم ال محالة ،بإنشاء الصحف لـ «الفصول الطوال» املتشعبة «اآلراء واملذاهب»(،((4
لنتذكر هنا أننا يف نيسان /أبريل  ،1919أي قبل نحو شهرين من إجراء انتخابات املؤمتر السوري العام.
ما للسوريني ،وتجاوزت املناقشات حدود النخب وتنظيامتها إىل أوسع نطاق
لقد غدت السياسة شأنًا يوميًا عا ًّ
من الناس الذين باتوا منخرطني يف السياسة ،ومحاولة التأثري يف تقرير مصريهم .وغدا ،وفق تقرير لضابط
االتصال الربيطاين الكرنل كورنواليس« ،ص ّد شالالت نياغارا أسهل من منع السوريني من الكالم يف السياسة»(،((4
حتى إن البعض يشري إىل أن الكالم يف السياسة غدا يف سوريا« ،حديث الخاص والعام من الناس» ،عىل حد
تعبري فوزي القاوقجي ،بحيث «طغت موجة السياسة عىل كل فرد من أفراد األمة وطبقاتها ،حتى قبائل
البادية»( .((4وهذا ما يصفه غلفن ،بلغة إريك هوبسباوم  ،Eric Hobsbawmباندالع «السياسة الجامهريية»
للحكومة العربية التي طبعت ،وفق هوبسباوم« ،األحزاب والحركات الجامهريية» بطابعها ،وترافقت مع
تعميم السياسة يف أوروبا ،يف أواخر القرن التاسع عرش( .((4ووصف خالد العظم سنوات الحكم العريب بأنها
كانت أكرث أيام سوريا «غليانًا ونشاطًا ،فهي ،بعد أن خرجت من دور الهدوء املطلق أيام األتراك ،استفاقت
دفعة واحدة ،ووجدت نفسها حرة طليقة ،بعد القيود واملظامل»(.((4
كام رصد أسعد داغر ،بعني أنرثوبولوجية ،التحول الذي وصفه بأنه «عظم االنقالب الفكري واالجتامعي يف
سوريا»(((4؛ إذ دعا حزب االستقالل إىل تظاهرة كبرية ،ردًّا عىل ترصيح أحد الوزراء الفرنسيني بشأن سوريا ،ومل
" 35وهم رفيق العظم وميشال لطف الله أخبار داخلية" ،العاصمة ،العدد  ،1919/4/13 ،17ص 4؛ "عودة إسكندر عمون" ،حلب ،العدد  ،1919/4/10 ،35ص 2؛ "عودة عبد
وا يف
الرحمن الشهبندر وكامل القصاب وخالد الحكيم من القاهرة" ،املصباح ،1919/5/2 ،العدد  ،1ص  .2ثم سيصل بعد قليل رشيد رضا من طرابلس إىل دمشق عض ً
املؤمتر السوري العام.
 36شمس الدين الرفاعي ،تاريخ الصحافة السورية  ،1947 - 1918الجزء الثاين :االنتداب الفرنيس حتى االستقالل (القاهرة :دار املعارف مبرص ،)1969 ،ص .13 - 12
 37هذا الرقم اإلجاميل يتعلق بتقدير جريدة املصباح للجرائد التي صدرت حتى آب /أغسطس  ،1919ينظر :املصباح ،العدد  ،1919/8/5 ،45ص .1
 38رفعت الرقابة املسبقة بقرار من الجرنال اللنبي مفاده أن تكون مراقبة الجرائد بعديةً ،يف حال نرش مقاالت "غري موافقة أو مرضية" ،وتقدميها للمحاكمة ،أو
لتوقيف الجريدة ،أو إلغاء رخصتها ،ينظر :العاصمة ،العدد  ،1919/9/18 ،59ص .3
39

أحمد قدري ،مذكرايت عن الثورة العربية الكربى (دمشق :مطابع ابن زيدون بدمشق ،)1956 ،ص .115

" 40الوفد القادم ومهمته" ،العاصمة ،العدد  ،1919/4/24 ،20ص .1
 41تقرير ضابط االتصال الربيطاين الكرنل كورنواليس عن الحالة السياسية يف بالد العرب ،يف  16أيار /مايو  ،1919ينظر :الجزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية (نجد
والحجاز) ،املجلد الرابع  ،1919إعداد وترجمة نجدة فتحي صفوة ،ط ( 2بريوت :دار الساقي ،)2010 ،ص .469
42

مذكرات فوزي القاوقجي  ،1932 - 1914إعداد خريية قاسمية ،ج ( 1بريوت :دار القدس ،)1975 ،ص .62
43 James L. Gelvin, Divided Loyalties, Nationalism and Mass Politics, in Syria at the Close of Empire (California: University of California Press, 1999), p. 22

 44خالد العظم ،مذكرات خالد العظم ،ج ( 1بريوت :الدار املتحدة للنرش ،)1973 ،ص .99
45

أسعد داغر ،مذكرايت عىل هامش القضية العربية (القاهرة :دار القاهرة للطباعة والنرش ،)1959 ،ص .99
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يكن لدى املتظاهرين سوى هتاف واحد هو «دين محمد دين السيف» ،لكن يف التظاهرة التالية التي نظمتها
قيادته ،بعد نحو شهر من تأسيسه ،ودعت أهل الغوطة إىل املشاركة فيها ،غاب ذلك الهتاف «الجهادي»
وعب ذلك عن ممكنات تاريخية
املتطرف ،لصالح نشيد «أنت سوريا بالدي ،»...وغريها من األناشيد الوطنية(.((4
ّ
ما ،إىل حالة جديدة تعي ذاتها فيها ،هي الحالة
يف تطور حالة الوعي الفالحية ،وحالة وعي العامة عمو ً
الوطنية .وكان ذلك جز ًءا من حالة نوعية أذكتها عملية التعبئة الوطنية التي قادتها النخب الوطنية السورية؛
فمن الحقائق االجتامعية  -السياسية أن تلك النخب ،وإن تولت عملية صياغة الخطاب الوطني السيايس
واأليديولوجي والدستوري السوري ،فإنه كان لها سياستها الجامهريية املبكرة.
وقد تجىل ذلك أوضح ما تجىل يف تشكيل «حزب االستقالل العريب» ،يف شباط /فرباير  ،1919كواجهة لجمعية
العربية الفتاة؛ فلقد كان عدد أعضاء «العربية الفتاة» ال يتعدى مئتي عضو ونيف( ،((4بينام توسعت عضوية
الحزب الذي أسسته بوتائر مذهلة يف الرسعة ،وبحلول حزيران /يونيو  ،1919بلغ عدد أعضائه ما ال يقل عن
 22ألف عضو مسجل .وحشد هؤالء ،وفق العديد من املصادر ،ما ال يقل عن  75ألف رجل ملخاطبة لجنة كينغ –
كراين ،يف حزيران /يونيو  ،1919بالربنامج الوطني السوري الذي سيق ّره املؤمتر السوري العام( .((4ووصل
إىل ذروته مع نشوء «اللجنة الوطنية العليا» ،يف  30ترشين األول /أكتوبر  ((4(1919التي تأسست بعيد أزمة
االستبدال (الناتجة من اتفاق  15أيلول /سبتمرب  1919بني فرنسا وبريطانيا ،حول إخالء القوات الربيطانية سوريا
ستعب عن اكتامل السياسة الجامهريية للحكومة العربية.
لفرنسا ،تطبيقًا التفاقية سايكس  -بيكو) ،والتي
ّ
لكن السياسة الجامهريية ترتد إىل ما هو أبعد نسب ًّيا من نشوء تلك اللجنة التي مثلت غطا ًء للجان الدفاع
الوطني يف املدن واألقضية ،فهي تعود إىل تشكيل حزب االستقالل الذي تأسس عىل األرجح يف شباط/
فرباير  ،1919وتجربة بناء الجبهة الشعبية التي تشكلت يف دمشق .ويعدد يوسف الحكيم لجانها ،وهي:
لجنة الدعاية للوحدة العربية ،ولجنة العمل للوحدة السورية ،والنادي العريب ،ولجنة اإلخاء الوطني ،ولجنة
االحتفاء بالزائرين ،ولجنة الدفاع عن االستقالل»(.((5
ولعلها نفسها ما يسميه إحسان الجابري «حزب األحزاب» الذي أخذ صيغة «جبهة وطنية» شارك فيها ممثلون
عن :حزب االستقالل ،وحزب االتحاد السوري ،وحزب العهد السوري ،وحزب العهد العراقي ،وجمعية النهضة
األدبية ،واملؤمتر السوري .وقد برز نشاط هذه الجبهة يف توجيه رسالة إىل لجنة كينغ  -كراين باالحتجاج عىل
ما رصحت به ،حني وصلت إىل فلسطني ،من لزوم تسمية دولة منتدبة وفق املادة  22من ميثاق عصبة األمم،
مطالبة بإنفاذ الحلفاء لعهودهم يف حق تقرير املصري من «أجل االستقالل التام»(.((5
ويعني ذلك أن النخبة السورية القائدة للحكومة العربية ،وأعضاء املؤمتر السوري العام الذين تشري بعض
الدراسات اإلحصائية إىل أن معظمهم كان من العنارص الشابة املثقفة« ،وهي التي تعتقد يف نفسها كام
يعتقد بها اآلخرون أنها خري من ميثل األمة»( ،((5مل تكن نخبة معزولة عن واقعها االجتامعي ،بل اتبعت ،مبك ًرا،
السياسة الجامهريية التي زجت أوسع نطاق من الناس يف السياسة.
46

داغر ،ص  .105الهتافات كانت "ال حامية ال وصاية" ،والنشيد يبدأ بـ "أنت سورية بالدي ،أنت عنوان الفخامة" ،العظم ،ص .98

وا .وعىل الرغم من االنفتاح النسبي عىل ضم أعضاء جدد إليها ،بعد الحرب ،فإن
 47كان عدد األعضاء املؤسسني لجمعية العربية الفتاة محدودًا ،ال يتجاوز  181عض ً
عددهم ظل محدودًا جدًا ،ومل يتخط ،وفق دروزة ،نحو مئتَي عضو ونيف .قارن بـ :دروزة ،مذكرات ،ص .418
 48دروزة ،حول الحركة العربية ،ج  ،1ص  .91 - 89يعادل هذا الرقم ( 75ألف عضو) عدد من انضموا إىل حزب االستقالل ،وفق أسعد داغر .ينظر :داغر ،ص .203 - 202
ٍ
يومئذ نحو  22ألف عضو،
بينام تشري خريية قاسمية ،استنادًا إىل أوراق نبيه العظمة الذي كان مسؤولً عن "ذاتيّة" األعضاء أو تسجيلهم ،إىل أن عدد األعضاء قد بلغ
وا .ينظر :خريية قاسمية ،الحكومة
وحددت درجة العضوية عىل درجتني ،هام :أعضاء مؤازرون ،وأعضاء فاعلون ،ومل يتجاوز عدد األعضاء الفاعلني نحو  2500عض ً
العربية يف دمشق بني ( 1920 - 1918القاهرة :دار املعارف ،)1971 ،ص .69
 49العاصمة ،العدد  ،1919/11/4 ،72ص  .5تجد يف العاصمة أخباريات تفصيلية عن هذه اللجنة ،وللمزيد عن نشوئها وبنيتها ،يُنظر :سهيلة الرمياوي" ،صفحات من
تاريخ الجمعيات يف بالد الشام ،اللجنة الوطنية العليا يف دمشق (أيلول  - 1919متوز  ،")1920دراسات تاريخية ،العدد  45و( 46آذار /مارس  -حزيران /يونيو .)1993
 50الحكيم ،سورية والعهد الفيصيل ،ص .58 - 56
(عمن :مجدالوي ،)1998 ،ص .111 - 110
 51قارن بـ :سهيلة الرمياوي ،الحكم الحزيب يف سوريا أيام العهد الفيصيل 1920 - 1918
ّ
52

يُنظر :قاسمية ،ص .110
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ريا يف
وترافق ذلك مع بروز الشباب يف مواجهة األعيان التقليديني ،وتهميش دورهم ،عىل نحو سيؤثر كث ً
ردة فعلهم عىل الحكومة العربية ،وتحولهم إىل أعداء لها( .((5والحظ داغر أن تقاليد سري «طبقات العامة»
وعب عن دهشته مام سمعه يف اجتامعات
خلف «األرس الوجيهة التي تتوارث النفوذ من أجيال» قد تبدلت،
ّ
اللجنة الوطنية العليا التي تأسست الحقًا يف  30ترشين األول /أكتوبر  ،1919قبل نحو يومني من بدء تطبيق
اتفاق  15أيلول /سبتمرب (اتفاق االستبدال) ،من عامة الناس ،وندّد تنديدًا شديدًا ببعض األعيان ،وذوي النفوذ
من أبناء األرس الدمشقية الوجيهة الذين كانوا متهمني ،خطأً أم صوابًا ،بالخيانة ،أو ضعف العقيدة الوطنية(.((5
والحظ داغر أنه «قد ضاعت هيبة األرستقراطية يف دمشق ،وتالىش نفوذها»( ،((5فاضطر األعيان ،وقد شعروا
«بتفوق الشبان عليهم يف الربوز ،وامتالك زمام األمور» ،إىل «مسايرة الشبان ،واالستعانة بهم يف توطيد
مركزهم بينهم»( ،((5إىل حد أن أكرب رجالها ،أمثال عبد الرحمن اليوسف ( ،)1920-1871ومحمد فوزي العظم
( ،)1919-1858وغريهام ،قد طلبوا االنضامم إىل حزب االستقالل ،السرتداد مكانتهم وهيبتهم بواسطته ،فرفض
الحزب طلبهم ،ولكن األمري فيصل وفّق ،بعد جهد جهيد ،إىل إقناعه بأن يؤلف لجنة استشارية يكونون هم من
عب ذلك عن تحوالت عميقة يف بُنى القوة
أعضائها ،وال يكون لهم بها سوى هذه العالقة االسمية»( .((5لقد ّ
االجتامعية ،وتراتبيات أصحاب األمر والنهي والنفوذ فيها؛ إذ كانت العامة «معروف ً
ة يف دمشق بأنها تسري
(((5
وراء األرس الوجيهة التي تتوارث النفوذ من أجيال ،فتستشريها دامئًا ،وتأمتر بأمرها» .
وبرز تحدي األعيان أشد ما برز يف مدينة حلب ،إذ تشكلت «الجمعية الوطنية الدميقراطية» يف أواخر كانون
األول /ديسمرب  ،1919وركزت جهدها السيايس والدعايئ عىل محاربة من سمتهم بـ «األرستقراطيني»،
وكتبت جريدة املصباح الحلبية التي ت ُعترب شبه ناطق باسمها ،قبل أن تصدر الجمعية صحيفتها الوطن ،أن
فكرة الدميقراطية انترشت «بني أفراد األمة ،فلم يعد يُحرتم الرجل لرثوته الطائلة ،وعقاراته الكثرية ،وأمالكه
الوافرة ،إمنا يُحرتم الرجل ويقدّر بتقديره الرجال ،ومعرفة ما يجب عليه نحوهم»(.((5
لقد نتج من السياسة الجامهريية للنخبة السورية القائدة تحول نوعي يف السياسة ،من نطاق األعيان
والقيادات التقليدية إىل القيادات الشابة واملثقفة الجديدة ،وكرس احتكار األعيان للسياسة ،من حيث وظيفتهم
التوسطية ،باملعنى الذي يستخدمه ألربت حوراين لدورهم السيايس يف التوسط بني الحكومة والشعب(.((6
وتحت تأثري الشباب يف الحكم ،ألغت الحكومة العربية األلقاب ،واستبدل مجلس الشورى بهذه األلقاب لقب
السيد(((6؛ فألغت الدولة العربية األلقاب العثامنية ،مثل أفندي وبك وآغا وخواجا ،واستعاضت عنها بألقاب
عربية ،كسيد وأستاذ ومعلم ،وتسابقت الحكومة والصحف السورية يف إلغائها( .((6لكن الحكومة رسعان ما
 53يشري دروزة إىل "أن طبقة الشباب استطاعت أن تفرض نفسها ،وأن تشغل حي ًزا مهمًّ  ،أو الحيز األهم ،يف الحركة والنشاط القومي ،وأن ال تستجدي مركزها من
عا أو كرهًا ،يقبلون هذا الوضع أو يسايرونه [ ]...كان الكهول والشيوخ هم املتذمرون من تفوق الشبان عليهم يف
الكهول والشيوخ استجدا ًء ،وأن تجعل هؤالء ،طو ً
الربوز ،وامتالك زمام األمور ،واملضطرون إىل مسايرة الشبان ،واالستعانة بهم يف توطيد مركزهم بينهم" ،ينظر :دروزة ،حول الحركة العربية ،ج  ،1ص .46
54

داغر ،ص .109 - 107

55

املرجع نفسه ،ص .110

 56دروزة ،حول الحركة العربية ،ج  ،1ص .46
57

داغر ،ص .110

58

املرجع نفسه ،ص .109

" 59حديث املجالس" ،املصباح ،العدد  ،1919/12/17 ،89ص .3
 60ألربت حوراين" ،اإلصالح العثامين وسياسات الوجهاء" ،يف :الرشق األوسط الحديث :طالئع اإلصالح وتبدل العالقات مع أوروبا  ،1918 - 1789الجزء األول ،إرشاف
ألربت حوراين وفيليب خوري وماري ويلسون ،ترجمة أسعد صقر (دمشق :دار طالس ،)1996 ،ص .118
 61قارن بـ :محمد كرد عيل ،املذكرات ،ج ( 3دمشق :مطبعة الرتقي بدمشق ،)1949 ،ص .800
 62مع ذلك ،ظلت تتمتع بقوة االستمرار يف املخاطبات الخاصة الشفهية والكتابية .كام استمر منح امللك للقب باشا ،بينام رصفت الحكومة العربية النظر كل ًّيا عن
الرتب التي كان مينحها السلطان العثامين منفصل ً
ة عن الوظيفة ،واكتفت بأن تبدأ املخاطبات الرسمية بلقب "صاحب الدولة" لرئيس الحكومة ،و"صاحب السعادة"
من يف درجتهم ،مع االحتفاظ باأللقاب العلمية كام كانت عليه ،وهي "السامحة" و"الفضيلة" للمفتني وقضاة الرشع وكبار العلامء ،و"السيادة"
للمديرين العامني و َ
بدل من "صاحب الرتبة" ،واملطران بـ "صاحب النيافة" أو" السيادة" ،وحوفظ عىل ألقاب الكهنة وسائر
لنقباء األرشاف .كام لقب البطريرك رسم ًيا بـ "صاحب الغبطة"ً ،
الروحيني كام كانت عليه من قبل؛ "األب" و"املحرتم" ،ينظر :الحكيم ،سورية والعهد الفيصيل ،ص .43 - 42
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تراجعت عن ذلك إزاء ردة فعل حملة األلقاب الذين كان اللقب يعكس مكانتهم يف منظومة القوة االجتامعية،
والتأثري االجتامعي والسيايس واإلداري(.((6
كام برزت مجاالت اجتامعية جديدة تتميز بسلوكها التحرري ،أو «املتلربل» ،املتملص من القيم االجتامعية
التقليدية والتدينية السائدة ،فتكاثر عدد املسارح واملقاهي يف مدينتَي دمشق وحلب التي تقدم نشاطاتها
املرسحية والغنائية والطربية .وكانت تستقبل ،وفق ما ت ُظهره شهادات وتقارير يف الصحافة السورية ،عددًا
ريا من املغنيات ،والراقصات ،واملطربني ،واملمثلني ،مبا فيها فرقة «جورج أبيض»( .((6وتأسست جمعيات
كب ً
ت ُعنى بعرض املرسحيات ،مثل «جمعية نهضة التمثيل األديب» يف دمشق التي قدمت بعض املرسحيات
عىل مرسح «زهرة دمشق»( ،((6و«جمعية النهضة العلمية» يف حلب التي اعتنت بتأسيس مدرستني للذكور
واإلناث ،وإنشاء حديقة لألطفال ،يف شباط /فرباير  .((6(1920وتحولت كل من دمشق وحلب إىل مراكز للمباهج
واملالهي الليلية ،فكان قطار الشام ينقل إليهام من الراقصات واملغنيات ما يكفي لتشغيل عرشة مقا ٍ
ه،
فضل عن «مسارح وقهوات باب الفرج»(.((6
ً
ومن الحقائق األنرثوبولوجية االجتامعية لطقوس الفرح واملباهج أن العائالت املدينية يف دمشق وحلب
جل املغنيات والراقصات ،وال تنظر إليهن نظرة معيارية سلبية أو تحقريية .ففي دمشق ،كانت املؤاخاة
كانت تب ّ
بني األمهات و«املغاين» ،بالتعبري الدمشقي املحيل يف وصف املغنيات والراقصات ،عادة شائعة؛ فكانت
ٍ
عندئذ ألهله».
مثة عادة منترشة «تقيض عىل األم بأن تبيع طفلها رمزيًا من إحدى املغنيات ،فيحفظه الله
ويرسد فخري البارودي ،يف مذكراته ،أنه مبوجب هذه العادة «هكذا باعتني والديت من املغنية هانوال
بربع ريـال»( ،((6فلقد كانت املغنيات والراقصات جز ًءا ال يتجزأ من طقس الفرح أو السهرة يف املقاهي أو
(التياترو) ،وكان بعضهن من املسلامت ،وجرى التمييز يف دمشق بني املغنيات البلديات ،وكان يطلق عليهن
اسم «املغاين» ،وبني املغنيات القادمات من مرص ،وكان يطلق عليهن اسم «العوامل»(.((6
وانترش تقليد الشباب ،يف هندامهم وترسيحات شعورهم ،للموضة ،عىل الطريقة الغربية يف زمنهم.
وترافق ذلك مع تحلل الشباب من مقيدات التدين التقليدي .وكثفت جريدة املصباح الحلبية تلك العالقة بني
ن «املدنية ال تكون مع التدين»(.((7
جا لتفكري الشباب بأ ّ
السلوك التحرري الشخيص والدين بأنه ليس إال نتا ً
ووصل األمر إىل تحلل بعض الشباب من املقيدات الدينية املنصوص عليها ،إىل درجة مجاهرتهم باإلفطار يف
شهر رمضان ،ومن الصحيح النظر إىل هذا السلوك يف ضوء بروز ظاهرة الفردنة بني الشباب ،وليس يف ضوء
موقف معا ٍد للدين يف حد ذاته بالرضورة .ومل تفرض الحكومة العربية تقييدات عليها ،معتربة إياها مسائل
خصوصا يف رمضان
شخصية ،واكتفت بأن حضت املفطرين جه ًرا عىل مراعاة «الشعائر الدينية حق رعايتها،
ً
ع شعائر دينه ال يؤمتن
املبارك» ،لكنها جعلت ذلك مسألة فردية منوطة بضمري الفرد ،وقالت إ ّ
ن «من مل يرا ِ
عىل عمله» .وعلقت جريدة حلب الرسمية عىل ذلك بحض املواطنني عىل عدم الجهر باإلفطار يف رمضان،
ووجهت مسألة إلغاء األلقاب مبعارضة شديدة دفعت الحاكم العسكري العام إىل إصدار قرار للجرائد واألهلني بعدم التخيل عن استعاملها إىل حني صدور
63
ُ
ريا بهذا الخصوص"،
قرار من الحكومة العربية بشأنها" :حفظ األلقاب للأممورين والذوات ،كأفندي ،وبك ،وباش ،وآغا ،إىل أن تتخذ الحكومة العربية ،أيدها الله ،قرا ًرا أخ ً
ينظر" :حفظ األلقاب للأممورين" ،حلب ،العدد  ،1918/12/23 ،5ص .2
 64كان يفد منهن "عدد كبري" إىل مسارح ومقاهي دمشق ،وكنّ ،وفق وصف البارودي" ،من مغن ّيات األروام واألرمن واألتراك" ،ينظر :البارودي ،ص .87
 65العاصمة ،العدد  ،1919/9/1 ،55ص .3
 66العاصمة ،العدد  ،1919/8/28 ،54ص .5
 67محمد فؤاد عنتايب ونجوى عثامن ،حلب يف مئة عام ،ج ( 2حلب :معهد الرتاث العلمي العريب ،)1993 ،ص .127
 68البارودي ،ص .86
69

املرجع نفسه ،ص .87 - 86

70

منصور الكيايل" ،ناشئتنا واملدنية" ،املصباح ،العدد  ،1919/8/4 ،44ص .1

9

يخيراتلا ةيسايسلا  -ةيعامتجالا اهتاقايسو ةنملعلا ةيلاكشإ :لوألا يروسلا روتسدلا ةيوئميوئمميوئمم

وحثّ الباعة عىل «عدم التشبث ببيع املأكوالت املستحرضة واملرشوبات عىل مأل الناس ،فإن ذلك مام يخالف
األحكام الدينية»(.((7
وكان من أبرز الظواهر الجديدة نشوء نا ٍد اجتامعي عائيل مختلط يف مدينة حلب ،هو سلف نادي حلب العائيل
(الصيفي)( ((7الذي دُمر خالل األحداث املالتوسية السورية .وحدثت ثورة يف أزياء املرأة السورية املتعلمة،
متثلت محاورها يف ما ييل :من الحجاب السميك إىل الحجاب الخفيف( ،((7ومن الحجاب إىل السفور  -اقتدا ًء
باملرأة اإلسطنبولية  -الذي قررته الحكومة االتحادية يف درجة مرتفعة من تحديثاتها( ،((7ومن الزي األسود
الصلد إىل تزييناته وتعديالته ،بحيث وصفت النساء اللوايت قمن بذلك بـ «املتربجات» ،وتعليم تلميذات املرحلة
االبتدائية مكشوفات الرأس ،عىل نحو أثار سخط بعض علامء دمشق وأعيانها ،ورموه بأنه يخالف «الدين»(.((7
فمثل ،يقول فخري البارودي
ً
فلقد كان التعصب تجاه تخفيف الحجاب أو نزعه شديدًا يف أوساط «العامة».
( )1966-1887إنه حني ألقى قصيدة يف عام  1919يف مدرسة «نور الفيحاء» بدمشق ،يف الذكرى الثانية
ويبي أن الحجاب الحقيقي ليس الذي «يسرت وجهها» ،بل هو «الطهر» ،وأن
لتأسيسها ،ينكر فيها الحجاب،
ّ
الفخر هو بـ «تعليم البنات» ،وليس بـ «حجبهن»« :هاجمني جميع أهل دمشق ،ومل يساندين غري قليل من
الشبان املثقفني»(.((7
ومثلت ظاهرة االختالط بني الرجل واملرأة ،والحرية الشخصية يف السلوك ،أحد أبرز دوافع بعض أعضاء املؤمتر
السوري يف معارضة تقييد الحرية الشخصية ،برشط املحافظة عىل اآلداب العامة .وكان رأي بعضهم ،وفق
رشيد رضا« ،أنه رشط ال حاجة إليه ،لئال يتوسل به إىل منع السكر يف املقاهي واملالهي ،واختالط الرجال
بالنساء فيها .ورأي آخرين أنه رشط حسن ،ولكن ال ينبغي ذكره يف القانون األسايس»(.((7
كام شهدت سوريا يف هذه املرحلة مشاركة أول وفد نسوي منظم ،يف متوز /يوليو  ،1919يف مقابلة
لجنة كينغ  -كراين ،وتبنيه برنامج املؤمتر السوري العام( .((7برزت ،يف هذا املجال املدين العام ،أوىل
الجمعيات النسوية االجتامعية النشطة ،يف كل من مدينتَي دمشق وحلب ،فتأسست يف دمشق «جمعية
نور الفيحاء» ،ملؤسستيها ماري عجمي ( ،)1965-1885ونازك العابد ( ،)1959-1887التي سينبثق منها أول
نا ٍد نسوي سوري ،وستصدر مجلة نور الفيحاء .وهدفت هذه الجمعية إىل توحيد العمل النسايئ السوري،
والدفاع عن الحقوق الدستورية السياسية للمرأة( ،((7ثم سيتطور ذلك إىل تشكيل العابد ،مع بعض سيدات
" 71الشعائر الدينية ،بالغ دولة الحاكم" ،حلب ،العدد  ،1919/6/5 ،51ص .2
72

"املراقص والشبان" ،املصباح ،العدد  ،1919/8/19 ،55ص .1

 73كانت املرأة يف بعض املدن العثامنية ،وال سيام إسطنبول ،قد خففت من ثقل الحجاب ،واستعاضت عن الحجاب "السميك" بـ "قامش خفيف أو شفاف" ،وكان
بعضه مزيّ ًنا ،فأصدرت الحكومة العثامنية يف  3ترشين األول /أكتوبر  ،1883قرا ًرا بإلزام املرأة بالعودة إىل "الحجاب الرشعي الكامل" (النقاب) .يُنظر :عيل محمد
الصاليب ،الدولة العثامنية :عوامل النهوض وأسباب السقوط ،ج ( 2بريوت :مكتبة حسن العرصية ،)2010 ،ص .204 - 203
عا،
 74كان االتحاديون يف إسطنبول قد اتخذوا قرارات جريئة ،بعد نرص الدردنيل ،من مسألتَي الحجاب والسفور ،بأن قرروا السفور ،وكان حتى ذلك الوقت ممنو ً
ينظر :األمري شكيب أرسالن ،سرية ذاتية ،إرشاف وتحرير سوسن النجار نرص (بريوت :الدار التقدمية ،)2008 ،ص  .141 ،122حاول االتحاديون ،منذ ثورة عام  ،1908أن يرشكوا
نساء الطبقة املتوسطة يف فعاليات خارج البيت ،وكانوا يعتقدون ،وقد عربوا عن ذلك مبقاالت سجالية ،أن املجتمع الرتيك لن يتحول حتى يسمح للنساء بتأدية دو ٍر
مناسب ،ينظر :فريوز أحمد" ،الحرب واملجتمع تحت حكم األتراك الشباب  ،"1918-1908يف :الرشق األوسط الحديث ،ص 173؛ وكان من املأثور عن أحمد رضا بك ،أحد أهم
ٍ
أقطاب جمعية االتحاد والرتقي ،قوله" :ما دام الرجل الرتيك ال يقدر أن مييش عل ًنا مع املرأة الرتكية عىل جرس غلطة ،وهي سافرة الوجه ،فال أعد يف تركيا دستو ًرا
وال حرية" .يُنظر :رشيد رضا" ،عاقبة تعليم املسلامت يف املدارس األجنبية" ،يف :املنار 21،يوليو  ،1925ج  ،3مج  ،26ص .208
 75تعرضت وزارة املعارف إىل انتقاد شديد من بعض ممثيل الحزب الحر املعتدل ،بسبب ما ُرميت به من عدم االلتفات لـ "حرمة الدين" ،وأراد بها عبد القادر الخطيب
أن الطالبات يف مكتب اإلناث "يؤىت بهن مكشوفات الرأس ،خالفًا للدين" ،ينظر" :مداخلة عبد القادر الخطيب" ،يف :املرجع نفسه ،ص .157
 76ورد يف القصيدة البيتان التاليان:
وليس حجاب البنت يسرت وجهها حجابًا بل الحجاب هو الطهر
وما الفخر يف حجب البنات وإمنا بصحة تعليم البنات غدَا الفخر
ويشري البارودي يف تعليقه عىل قصيدته وصداها إىل أنه حتى ذكر اسم البنت أو املرأة كان مكروهًا" :ويف ذلك الزمان كان الرجل إذا تكلم عن امرأته أو ابنته يقول
عند ذكرها ملخاطبه :إن خادمتك طبخت لنا كذا ،وأطعمتنا كذا" ،يُنظر :فخري البارودي ،تاريخ يتكلم (دمشق :مطابع ابن زيدون ،)1960 ،ص .80
77

رشيد رضا" ،الرحلة السورية الثانية" ،يف :املنار ،ج  ،5مج  ،23ص .396

مثل بـ" :نساء الشهباء أمام اللجنة" ،املصباح ،العدد  ،1919/7/21 ،34ص .1
ً
 78قارن
 79ديوان ماري عجمي ،جمع وتحقيق عيىس فتوح (دمشق :وزارة الثقافة ،ص  ،)2016ص  .13ويشكر الباحث الزميل تيسري خلف الذي سمح له باالستفادة من بحث
يعده حول جمعية نور الفيحاء ومجلتها يف تلك الفرتة.
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دمشق« ،مدرسة بنات الشهداء» ،و«جمعية الهالل األحمر النسائية» .ودعت الجمعية ،عشية التعبئة الشعبية
ملواجهة الغزو الفرنيس الوشيك« ،رجال الوطن» للذود عنه ضد الفرنسيني .كانت السيدات اللوايت شكلن
قوام الحركة النسوية الوطنية يتألفن من زوجات قادة الحكم وشقيقاتهم ،مثل زوجات عالء الدين الدرويب،
ونوري السعيد ،والرشيف جميل ،ويوسف العظمة ،وجعفر باشا العسكري ،وفارس الخوري .وكان بينهن ثالث
سيدات من عائلة مردم بك ،وسيدتان من آل العابد(.((8
كام ظهرت يف مدينة حلب «جمعية االقتصاد النسايئ الخريي» التي انخرطت يف الحياة العامة ،يف رشوط
األزمة االقتصادية الخانقة ،وكساد اإلنتاج املحيل إزاء املستوردات التي واجهها االقتصاد السوري بعد أيلول/
سبتمرب  ،1919وحددت أغراضها يف «محاربة األزياء ،ونبذ العادات الذميمة ،ومساعدة التجارة الوطنية ،وإعانة
مستشفيات الجنود وغريها ،وإسعاف دور األيتام ،وفتح ملجأ للفتيات البائسات الفقريات ،وفتح شعبة لتعليم
التطريز املنزيل  ...إلخ»(.((8

مناقشات الحقوق الدستورية
وار باالتجاهات ،وبنشوء مجال اجتامعي مدين عام ،غني بالصحف واألحزاب
يف هذا املناخ الحيوي امل َّ
والجمعيات والنوادي التي كانت الحكومة العربية تشجعها ،وتحديدًا األمري فيصل الذي كان يشجع تشكيلها
عا مع مخصصات شهرية لتغطية نشاطاتها ،أخذت املناقشات
وتطورها ،بحيث كان يخصص
دعم مال ًيا لها مقطو ً
ً
حول الحقوق الدستورية تنترش .حدث هذا كله قبل انعقاد الدورة الرسمية األوىل للمؤمتر السوري العام،
فنوقشت يف الصحف السورية ،وال سيام جريدة العاصمة الرسمية ،ويف أعداد متتالية ،قضايا ومسائل
وإشكاليات متعددة ،هي يف صلب قضايا القانون الدستوري ،ومسائله املتعلقة ببنية الدولة نفسها؛ شكل
الدولة ،أتكون بسيطة أم مركبة؟ بسيطة أم فدرالية أم كونفدرالية؟ وشكل نظام الحكم ،أيكون جمهوريًا أم
ملكيًّا؟ وأنواع الحكومات ،ومنها الحكومة الدميقراطية ،وأنواع امللكيات؛ امللكية املطلقة ،وامللكية الدستورية
املطلقة ،وامللكية الدستورية املقيدة ،ومناذجها التاريخية؛ وكيفية املصادقة الشعبية عىل ذلك ،أتكون عرب
استفتاء شعبي عام ،أم عرب استطالع من وصفتهم جريدة العاصمة بـ «املمثلني والرؤساء»( .((8إضاف ً
ة إىل طرح
إشكالية العالقة بني الدين والدولة يف وقت مبكر جدًّا ،والتوزان بني حقوق األفراد وحقوق الجامعات.
هذه هي رؤوس املوضوعات التي دار الجدل املبكر حولها يف الفكر السوري السيايس والدستوري
الحديث ،وهي مسائل تتصل كلها بفقه الدولة الدستوري الحديث .كام كان الجدل السيايس السوري يدور
حولها ،وال سيام حول منط الدولة البسيطة أو الدولة االتحادية ،وحول نظام الحكم؛ أيكون ملكيًا مقيدًا أم
دستوريًا أم جمهوريًا؟ وكانت هذه املوضوعات حارضة يف كافة مراحل صياغة مرشوع الدستور السوري
منذ أن تشكلت لجنته ،يف أوائل متوز /يوليو  ،1919حتى تاريخ مناقشة املؤمتر السوري العام له ،بعد إعالن
االستقالل .وعكست هذه املوضوعات ،بلغة وجيه كوثراين ،فكرة املؤمتر السوري كهيئة تأسيسية لصياغة
الدستور ،تنزع «نحو إرساء أسس دستورية لدولة قومية مستقلة»(.((8
 80السيدات هنّ :نازك العابد (رئيسة الجمعية) ،وإسعاف نابليس (كاتبة الجمعية) ،وفاطمة مردم بك (أمينة الصندوق) ،وسعاد مردم بك (الكاتبة الثانية) ،ورفيعة
عابد ،وأديبة مردم بك ،وليال ترزي ،وشفيقة تحسني قدري ،وسلوى غزي ،وعقيلة عالء الدين الدرويب ،وعقيلة عبد اللطيف العسيل ،وعقيلة أمني النزري ،وفرالن
مردم بك ،وعقيلة نوري السعيد ،وفائزة املؤيد ،وبهرية العظم ،وعقيلة الرشيف جميل ،وعقيلة يوسف العظمة ،ومنرية بنا ،وعقيلة محمد عيل التميمي ،وعقيلة
جعفر باشا ،وعقيلة فارس الخوري .قارن بـ :سلمى الحفار الكزبري ،لطفي الحفار  :1968-1885مذكراته ،حياته ،وعرصه (بريوت :رياض الريّس ،)1997 ،ص  .93وتوجد
الوثيقة التي تحمل هذه األسامء يف وثائق مركز الوثائق التاريخية بدمشق ،تحت عنوان (يا رجال الوطن) ،وقد اطلع عليها الباحث من خالل احتفاظ الزميل تيسري خلف
يف أرشيفه بصورة عنها.
 81قارن بأخبار عن نشاط الجمعية يف :حلب ،العدد  ،1920/2/2 ،120ص  .5ومع افتتاحية طاهر الكيايل عن هذه الجمعية ،ينظر :حلب ،العدد  ،1920/4/5 ،136ص .2 - 1
" 82الوفد القادم ومهمته" ،العاصمة ،العدد  ،1919/4/24 ،20ص 2-1؛ "الحكومات العربية املتحدة ( ،")1العاصمة ،العدد  ،1919/5/12 ،25ص 1؛ "الحكومات العربية
املتحدة ( ،")2العاصمة ،العدد  ،1919/5/12 ،25ص .2 - 1
 83وجيه كوثراين ،االتجاهات االجتامعية والسياسية يف جبل لبنان واملرشق العريب :من املترصفية العثامنية إىل دولة لبنان الكبري (بريوت :منشورات بحسون
الثقافية ،)1986 ،ص .294
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يخيراتلا ةيسايسلا  -ةيعامتجالا اهتاقايسو ةنملعلا ةيلاكشإ :لوألا يروسلا روتسدلا ةيوئميوئمميوئمم

وترتبط النامذج التاريخية التي عرضتها املقاالت مبا وصفته باملاملك الدستورية ،كخيارات للتعرف والتبني
والتفكر ،وجميعها مناذج دول مدنية نيابية دميقراطية ،وليست دينية يف أي حال من األحوال .ولقد أُثريت
مبك ًرا ،يف سياق هذا الجدل ،إشكالية العالقة بني الدين والدولة ،وهو ما يهمنا عىل مستوى ما يتعلق
بإشكالية البحث نفسها ،غري أن هذه الدراسة ستعرض إىل اإلشكاليات املجاورة واملحايثة لها بقدر عالقتها
باإلشكالية الرئيسة.

العلامنية والدميقراطية يف املجال التداويل السوري
ال توجد يف التاريخ عالقة رضورية تربط بني الدميقراطية والعلامنية ،فهناك العديد من األنظمة العلامنية،
بل املتطرفة علامنيًا أيضً ا ،معادية بنيويًا ومعرفيًا وفكريًا وسياسيًا للدميقراطية ،لكن مناقشات الدستور
عبت عن هذا الربط يف إطار ما ميكن وصفه بحزمة املفاهيم الحديثة املتداخلة
السوري املبكرة والالحقة ّ
واملتبادلة التأثري ،التي ترتد إىل مركب الحداثة ،وهو املركب املحدد لعملية التنظيامت العثامنية ،والتنظيامت
العربية ،يف مرحلة الحكومة العربية .ويف إطار هذه الحزمة ثارت اإلشكالية.
عقاب الدمشقية ،يف مقالة افتتاحية لها ،يف نيسان /أبريل  ،1919تحت عنوان «السياسة
كثفت جريدة ال ُ
والدين» ،هذه املناقشات بني نشطاء الجمعيات واألحزاب السورية بأنه قد «أجمعت األحزاب والجمعيات
العربية ،عىل اختالف أنواعها ،عىل وجوب التفريق بني السياسة والدين يف إدارة شؤون اململكة ،فجاء هذا
االجتامع موافقًا للمصلحة»(.((8
عقاب ،ونحن هنا يف نيسان /أبريل  ،1919مصطلح «العلامنية» ،بل استخدمت
مل تستخدم افتتاحية جريدة ال ُ
مفهومها ،فلم تكن ترجمة  Laïcitéأو  Secularityقد استقرت عىل العلامنية ،ورمبا استُخدمت مبك ًرا ،كام
حا كل الوضوح لدى
نالحظ لدى رشيد رضا ،معربة عن املصطلح الفرنيس «الئكية» ،بينام كان املفهوم واض ً
الحقوقيني السوريني ،وال سيام خريجي الكلية امللكية الشاهانية املختصة باإلدارة والعلوم السياسية،
عبوا عنه باستخدام مصطلح «مدين» ،وحكومة مدنية محايدة تجاه الدين،
وكلية الحقوق يف إسطنبول ،وقد ّ
لكنها تضمن حريات الضمري واالعتقادات املذهبية والدينية لألفراد والجامعات .وكان شيوع استخدام مصطلح
«مدين» ،يف هذا املجال التداويل ،معادلً ملفهوم «علامين».
حي «علامين» و«علامنية» يشيعان
لكن يف حواىل أيار /مايو  -حزيران /يونيو  ،1919أخذ استخدام مصطل َ
نسب ًّيا يف املناقشات الدائرة حول حل إشكالية العالقة بني الدين والدولة يف الدستور املرتقب الذي س ُيعرض
حا ،قبل أسابيع
عىل املؤمتر السوري العام .وسيتبلور ذلك بوضوح يف حزيران /يونيو  ،1919مفهو ً
ما ومصطل ً
قليلة من دخول انتخابات املؤمتر السوري العام يف مرحلتها األخرية ،ومن ثم تهيئته لالنعقاد .وظهر ذلك،
تعب عن اتجاه األحزاب والجمعيات السورية الذي كثفته
يف مذكرة تاريخية للحكومة العربية إىل مؤمتر الصلح،
ّ
عقاب ،وال سيام اتجاهات الحزبني األبرز ،وهام« :العربية الفتاة» وحزبها «حزب االستقالل» ،و«حزب
جريدة ال ُ
االتحاد السوري» .وملن هم مغرمون بالرشش الديني واملذهبي لرجال الحكومة العربية ،كانت بعض النخب
املسلمة هي التي أكرثت من استخدام مصطلح «علامين» .وال بأس أن نتوقف عندها بشكل مكثف؛ ألهميتها
خصوصا ،ويف الفكر
ما ،يف تحوالت الفكر السيايس السوري
ً
حا ومفهو ً
يف وضوح كلمة «علامنية» ،مصطل ً
ما ،بعد الحرب من ناحية ،ولصلتها الوثيقة بطريقة تفكري رجال الحركة العربية
السيايس العريب املعارص عمو ً
يف مرحلة الحكومة العربية بحل إشكالية العالقة بني الدين والدولة ،ومامرساتهم القانونية واالجتامعية
الفعلية من جهة ثانية.
84

يُنظر :القبلة ،العدد  17 ،277رجب  17 / 1337نيسان  ،1919ص .1
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حا ،يف جهاز مفاهيم بعض النخب السورية.
بحلول حزيران /يونيو  ،1919دخلت العلامنية ،مفهو ً
ما ومصطل ً
ونعني بهجهازًا مفهوم ًيا معرف ًيا يتحكم ،أو يؤثر ،يف إنتاج أفكارها ورؤاها ومامرساتها الفكرية – السياسية –
االجتامعية؛ إذ قدّم السكرتري العام للوفد الحجازي إىل مؤمتر الصلح يف باريس ،يف  24حزيران /يونيو ،1919
مذكرة بعنوان «مذكرة عن القضية القومية» ،أعدها الزعيم (العميد) نوري السعيد ،رئيس مرافقي األمري
فيصل ،تطالب بـ «تأليف حكومة مفردة واحدة ،مؤلفة من مجموعة أقطار متحدة» ،يف سوريا والعراق ،أو
«حكومة اتحادية» ،بحسب ما ورد يف املذكرة .وتتوقف املذكرة ،عند دعوى «الخطر املفرتض» املتمثّل بأن
«مثل هذه الدولة ستنفذ سياسة تعصب إسالمي يكون ذا صفة معادية للمسيحية» .وتقول املذكرة «إن صفة
العلامنية ،وغري الطائفية ،الصافية للحكومة ،ميكن ضامنها بسهولة ،بإدخال مواد يف دستور الدولة الجديدة
تقرر الفصل النهايئ التام بني السلطتني املدنية والدينية»( .((8هذا يف حدود متابعة أول ظهور واضح،
ما ،للعلامنية ،يف الفكر السيايس السوري املعارص بعد الحرب.
حا ومفهو ً
مصطل ً

تشكيل لجنة صياغة الدستور
عقدت الدورة األوىل للمؤمتر السوري العام ،وألقى فيها األمري
بعد هذه املذكرة التاريخية بأيام قليلةُ ،
فيصل كلمة افتتاحية ،حدد فيها مهمة املؤمتر بوظيفة مزدوجة ،أو ما وصفه بـ «أمرين عظيمني»؛ «األول،
متثيل األمة السورية أمام اللجنة [لجنة كينغ – كراين] ،وعرض أمانيها ومطالبها لتقدمها هذه إىل مؤمتر
ن قانون أسايس يكون دستور أعامل األمة يف املستقبل ،ويحفظ حقوق األقليات يف
س ّ
السالم .والثاينَ ،
البالد» .وجاء يف كلمته« :ال شك أن هذا االجتامع تاريخي بالنسبة للتاريخ العريب املستقبل ،وإين أمتنى أن
تكون هذه الهيئة مفتتح التاريخ العريب الجديد ،ونضع أول حجر يف الدميقراطية العربية»(.((8
ريا ،لكنه بالتأكيد
هل كان فيصل أول من استخدم مصطلح «الدميقراطية»؟ ليس الجواب عن هذا السؤال يس ً
من أوائل من استخدموه يف سوريا ما بعد الحرب ،ثم راج يف الصحافة السورية ،مع حزمة متداخلة ومتبادلة

التأثري من املفاهيم ،مثل :الدميقراطية ،والدولة ،والرأي العام ،والفرد ،واملدنية ،والحكم املدين ،والحكم
النيايب ،والهيئة الـتأسيسية ،والالمركزية اإلدارية ،والحقوق السياسية للمرأة  ...إلخ .وكان بعض هذه
جا يف املجال التداويل للنخب قبل الحرب ،يف مرحلة التنظيامت العثامنية ،كام يف مرحلة الثورة
املفاهيم رائ ً

حي «املرشوطة» أو «الدستورية» مقابل «االستبداد» ،يف املجالني
الدستورية يف إيران ،وال سيام مصطل َ
اإليراين والعثامين .وترتد جذوره إىل ما هو أبعد منهام ،مع بروز جيل املثقفني التنظيامتيني الرتك والعرب

العثامنيني ،منذ ستينيات القرن التاسع عرش ،وهو جيل النهضة العربية األوىل بالنسبة إىل األدبيات العربية.

صاغت الدورة األوىل للمؤمتر ما ميكننا وصفه مبيثاق قومي سوري ،وقدمته كمطالب قومية موحدة للجنة
كينغ  -كراين بـ «االستقالل السيايس التام الناجز للبالد السورية» .وبرزت مع هذه الدورة االستقاللية الخاصة
للمسألة السورية عن املسألة العربية .هذا الربوز مفصل مهم جدًّا يف بحث تحوالت الحركة العربية ،ومل
ِ
يستوف حقه يف الدراسة ،يف ما عدا عيل سلطان ،آخر املؤرخني العلميني املعتربين ملرحلة الحكومة

العربية يف سوريا ،ونشري إليه يك نحفز مزيدًا من الدراسات حوله .لكننا سنتوقف فقط ،يف هذا امليثاق،
عند الجوانب ذات الصلة بإشكالية البحث ،إذ نص القرار عىل طلب «أن تكون حكومة هذه البالد السورية ملكية،
مدنية ،نيابية ،ت ُدار مقاطعاتها عىل طريقة الالمركزية الواسعة ،وتُحفظ فيها حقوق األقليات».
" 85مذكرة عن القضية العربية من الزعيم نوري السعيد (مقدمة إىل رئيس الوزراء الربيطاين) ،يف  23حزيران /يونيو  ،"1919ينظر :الجزيرة العربية يف الوثائق
الربيطانية ،ص .492
" 86افتتاح املؤمتر السوري" ،حلب ،العدد  ،1919/7/8 ،59ص 1؛ سليامن موىس ،الحركة العربية :املرحلة األوىل للنهضة العربية الحديثة  ،1924 - 1908ط ( 3بريوت:
دار النهار للنرش ،)1986 ،ص 491؛ الحرصي ،ص 245؛ دروزة ،مذكرات ،ص .385

13

يخيراتلا ةيسايسلا  -ةيعامتجالا اهتاقايسو ةنملعلا ةيلاكشإ :لوألا يروسلا روتسدلا ةيوئميوئمميوئمم

شكّل املؤمتر لجنة صياغة الدستور ،برئاسة هاشم األتايس ( ،)1960-1875خريج املكتب املليك العثامين(.((8
وتعرف املكتبة السورية التاريخية الكثري عن دور األتايس الالحق ،وحتى منتصف الخمسينيات من القرن
وتبي وثائق السجل العمومي العثامنية
العرشين ،إال أنها ال تعرف سوى القليل عن سريته اإلدارية العثامنية.
ّ
أن األتايس قد تخرج يف القسم العايل يف املدرسة امللكية الشاهانية (املكتب املليك) ،يف عام ،1893
وتقلد منصب مأمور املعية لوالية بريوت ،ثم تقلد بعد ذلك قامئقاميات املرقب ،وصهيون ،وصيدا ،وصور،
وصول إىل توليه ،يف
ً
وبعلبك ،والسلط ،وعجلون ،وجبلة ،وحاجني .كام توىل مترصفية لواء الكرك بالوكالة،
عام  ،1913منصب مترصف حامة .ويشري هذا الرسد إىل أن األتايس ،حني كُلّف برئاسة لجنة الدستور ،كان  -بحكم
عا
خرباته اإلدارية  -من أكرث أعضاء اللجنة
علم باألوضاع االجتامعية السورية املتباينة يف مستوى تطورها ،تب ً
ً
للمناصب التي تقلدها(.((8
د عدد من خريجي املكتب املليك وكلية الحقوق يف إسطنبول يف عضويته ليكون ،عىل
هله وجو ُ
ولقد أ َّ
وأهل لوضع غريها من القوانني ،أو تنقيح القوانني
ً
ؤا لوضع القانون األسايس للبالد،
حد تعبري رشيد رضا« ،كف ً
وا  -عددًا من أبرز الحقوقيني
العثامنية»( .((8وضمت اللجنة  -التي سريتفع عددها إىل نحو عرشين عض ً
التنظيامتيني السوريني املتمرسني ،ممن هم أعضاء يف املؤمتر السوري( ،((9وما زالت تركيبة اللجنة يف
حاجة إىل دراسة مل تزل غائبة.
حاول بعض أعضاء لجنة الدستور ،يف جلسة  17متوز /يوليو للمؤمتر السوري ،استعجال التئامها ،وصياغة
مسودة الدستور ،يك يأخذ األمري فيصل صيغته معه إىل مؤمتر السالم« ،ليكون حجة للسوريني ،أمام العامل
املتمدن ،عىل طراز حكومتهم املدنية الجديدة القامئة عىل أساس الدميقراطية الحرة»( .((9ومع أن اللجنة
مل تتمكن من االلتئام لصياغته ،فإنها استمرت يف العمل عىل ذلك ،ومن ثم أرسلته إىل فيصل يف مؤمتر
الصلح( .((9ويشري هذا النص إىل شيوع مصطلح «الدميقراطية» ،والربط بينه وبني «املدنية» ،أي املفهوم
املعادل للعلامنية يف املجال التداويل السوري.
وبالفعل ،نرشت اللجنة يف الصحف ،يف أواخر متوز /يوليو  ،1919دعوة مفتوحة إىل املختصني بأن «يكتبوا
لها ما يرونه يف مسألة االنتخابات النيابية ،ونصابها ،ودرجاتها ،وكيفية إجرائها ،باعتبار الدوائر االنتخابية أو
التقسيامت اإلدارية ،والشكل الذي ت ُحفظ به حقوق األقليات»(.((9
وبحلول أواسط ترشين األول /أكتوبر  ،1919كانت لجنة القانون األسايس جاهزة لعرض مسودته عىل املؤمتر
السوري لتدقيقه( ،((9وكانت تحضريات دعوة املؤمتر السوري العام لعقد دورة ثانية قد جرت منذ منتصف
رسا ،يف  28ترشين األول /أكتوبر  ،1919مل تتمكن
ترشين األول /أكتوبر  .((9(1919لكن هذه الدورة التي ُ
عقدت ًّ
 87تألفت من :سعيد حيدر ،ووصفي األتايس ،ومحمد الرشيقي ،وسعيد طليع ،وعزة دروزة ،ويعقوب أفندي فراج ،ورضا الرفاعي ،وعبد الحميد أفندي :حلب،
العدد  ،1919/7/8 ،59ص  .2أما دروزة ،فيورد أنها تألفت من :هاشم األتايس ،وسعد الله الجابري ،والشيخ عبد القادر الكيالين ،ووصفي األتايس ،وإبراهيم القاسم
عبد الهادي ،وسعيد حيدر ،وعثامن سلطان ،والشيخ عبد العظيم الطرابليس ،وتيودور أنطايك :دروزة ،مذكرات ،ص  .388 - 387ويف كل حال ،حني جرى التحضري لعقد
وا.
الدورة الثالثة ،وهي دورة االستقالل ،بلغ عدد أعضاء اللجنة نحو عرشين عض ً
.وثيقة عثامنية (سجل عمومي) ،ترجمها ملصلحة البحث ،بشكل خاص ،مشكو ًرا ،األستاذ كامل خوجة أوغلو 88 DH.SAİD.76/489
89

رشيد رضا" ،طوائف اآلراء واألحزاب يف املؤمتر" ،يف :املنار ،ج  ،5مج  27 ،23أيار /مايو  ،1922ص .395

 90مضبطة األسباب املوجبة لوضع الئحة القانون األسايس التي وضعتها لجنة املؤمتر السوري العام املنعقد يف دمشق ،وقد حررها مندوب طرابلس يف
املؤمتر ،عثامن سلطان ،ينظر :الحكيم ،الوثائق التاريخية املتعلقة بالقضية السورية ،ص .228 - 214
 91من مداخلة محمد الرشيقي ،ممثل الالذقية ،ينظر" :املؤمتر السوري ،جلسة الخميس" ،حلب ،العدد  ،1919/7/17 ،62ص .2
92

"املؤمتر السوري ،جلسة الخميس" ،حلب ،العدد  ،1919/7/17 ،62ص ( .2خالصة مداوالت الجلسة).

" 93االنتخابات النيابية" ،املصباح ،العدد  ،1919/7/23 ،24ص .2
" 94الئحة القانون األسايس واملؤمتر السوري" ،املصباح ،العدد  ،1919/10/16 ،76ص .3
 95هذه املعلومة مستمدة من برقية املعتمد العريب ببريوت ،يوسف العظمة ،إىل األمري زيد ،يف  ،1919/10/29ينظر :سعد أبو دية ،املسعى النبيل :األمري زيد
عمن الكربى  -مديرية الثقافة ،)2016 ،ص .195 - 194
والحكومة العربية يف دمشق 1920 - 1918
(عمن :أمانة ّ
ّ
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من مناقشة املسودة ،بسبب هيمنة مسألة الدفاع عىل مداوالتها ،الناتجة من قرب تنفيذ اتفاق  15أيلول/
سبتمرب  ،((9(1919أو ما تطلق عليه األدبيات التاريخية السورية اسم «اتفاق االستبدال» ،القايض بانسحاب
القوات الربيطانية من سورية ،وحلول القوات الفرنسية ،بداي ً
ة من  1ترشين الثاين /نوفمرب  ،1919مكانها،
وهو ما رأت فيه الحكومة العربية تطبيقًا «برصاحة تامة» لـ «تنفيذ أحكام اتفاقية سايكس  -بيكو بحذافريها»،
و«التنازل عن املطالب القومية» ،و«الرتاجع أمام املطالب الفرنسية»( ،((9ويقصد ساطع الحرصي بها ما نطلق
عليه اتفاقية سايكس – بيكو (املعدلة) التي استغرقت تسويتها نحو عام من النزاع الفرنيس  -الربيطاين
الشديد حول سوريا ،وتعيني الحدود بني املنطقتني الربيطانية والفرنسية ،وحول الجزيرة الفراتية ،ووادي
الخابور ،وغريها من قضايا خالفية( ،((9فاتخذت الحكومة العربية قرا ًرا بالسياسة الدفاعية ،من دون أن تتمكن
من بحث مرشوع الدستور(.((9
ولألسف ،ال توجد معلومات عن هذه الدورة يف الدراسات التاريخية ،وال يف املدونات املذكراتية ،يف ما
عدا خالصات أخبارية موجزة ،نرشتها جريدت َا حلب الرسمية واملصباح .وهذه أيضً ا ثغرة أخرى يف الدراسات
عقدت يف
التاريخية املتعلقة مبرحلة الحكومة العربية ،بينام توجد معلومات واسعة نسب ًّيا عن الدورة التي ُ
 22ترشين الثاين /نوفمرب  ،1919قبيل يومني من اكتامل انسحاب القوات الربيطانية من سورية ،تنفيذًا التفاق
مستقل ،وقد نتجت منه مجموعة كبرية من املتغريات الوسيطة
ً
متغيا
 15أيلول /سبتمرب  1919الذي سيغدو
ًّ
والتابعة ،السياسية الخارجية والداخلية واالجتامعية واالقتصادية واملالية والعسكرية الخطرة التي ميكننا
مبتغي مركب متعدد األبعاد ،ومتبادل التأثري ،ما بني متغرياته التابعة والوسيطة ،وظلت تشتغل حتى
تكثيفها
ّ
املتغي املستقل الذي مثّله اتفاق  15أيلول/
وقوع االحتالل الفرنيس املبارش لسوريا ،ومفتاح فهمها هو
ّ
سبتمرب .1919
كان مقر ًرا لهذه الدورة أن تُق َّر مبادئ السياسة الدفاعية السورية التي حدد ياسني الهاشمي ،رئيس ديوان
الشورى الحريب ،أو ما يعادل رئيس أركان الجيش العريب ،مبادئها ،عىل أساس «املقاومة بالجيش والعصابات من
كل املناطق وتشكيل حكومة وطنية تعلن استقاللها»( .((10لكن الجرنال اللنبي اعتقل الهاشمي يف يوم انعقاد
املؤمتر ،للحيلولة دون اتخاذه القرار ،وأرضبت دمشق عن بكرة أبيها ،وصدرت الصحف يف اليوم التايل بيضاء.
كانت لجنة الدستور جاهزة لعرض املسودة عىل املؤمتر ملناقشته وإقراره ،بالتزامن مع إعالن االستقالل
امل َ ْنوي من املؤمتر اتخاذه ،ومن الحكومة تبنيه ،لكن األمري زيد ارتأى ،مع التزامه ،كمبدأ ،بتشكيل حكومة
مدنية دستورية مسؤولة أمام املؤمتر ،إرجاء ذلك ،يف انتظار ما ستتمخض عنه مفاوضات فيصل يف باريس.
وهذا محور معروف بدرجة كبرية ،وسال فيه الكثري من حرب املؤرخني ،فلن نتوقف عنده .واتخذ املؤمتر ،يف
 24ترشين الثاين /نوفمرب  ،1919قرا ًرا بالسياسة الدفاعية .وما يهمنا من قراراته هو «إعالن االستقالل التام
للقُطر السوري بحدوده التي عيّنها املؤمتر السوري بقراره الذي قدمه للجنة الدولية األمريكية ،وأنه غري
نص اتفاق االستبدال ،يف  15 - 13أيلول /سبتمرب  ،1913الذي أعده لويد جورج عىل :جالء القوات الربيطانية ،وانسحاب الحاميات العسكرية يف كيليكيا وغريب خط
96
ّ
بدل منها .عىل أن ت ُستبدل الحاميات الربيطانية يف املدن الداخلية السورية األربع :دمشق ،وحمص ،وحامة ،وحلب ،بقوات
(سايكس  -بيكو) ،وحلول قوات فرنسية ً
عربية ،بينام تبقى القوات الربيطانية يف فلسطني ،من "دان إىل برئ السبع" ،ويف العراق ،ومن جملته املوصل" ،فيكون هذا االحتالل مطابقًا لالتفاق املعقود يف
كانون األول /ديسمرب  ،1918بني املسيو كليمنصو واملسرت لويد جورج" .قارن مبذكرة الحكومة الربيطانية حول احتالل سورية وفلسطني والعراق ،ريثام يتم اتخاذ
القرار بشأن االنتدابات ،يف باريس ،يف  13أيلول /سبتمرب  ،1919ينظر :الجزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية ،ص .563 - 562
 97الحرصي ،ص .78
 98حدثت هذه التسوية يف شكل اتفاق شفهي بني لويد جورج وكليمنصو ،يف أوائل كانون األول /ديسمرب  ،1918بعد أيام قليلة من اتفاقية الهدنة ،وقضت
بأن يكون العراق وفلسطني لربيطانيا ،مقابل أن تكون سوريا لفرنسا ،وأن يكون لفرنسا حصة يف نفط املوصل :يرغن ،ص 221؛ زين نور الدين زين ،الرصاع الدويل
يف الرشق األوسط ووالدة دولتي سوريا ولبنان ،ط ( 3بريوت :دار النهار للنرش ،)1977 ،ص 96؛ مالكومل ياب ،نشوء الرشق األدىن الحديث ،1923 - 1792 :ترجمة خالد
الجبييل (دمشق :دار األهايل للطباعة والنرش والتوزيع ،)1998 ،ص  .330وكان كليمنصو يأمل منها الحصول عىل دعم بريطانيا مبطالبها يف حوض الراين.
" 99الئحة القانون األسايس واملؤمتر السوري" ،املصباح ،العدد  ،1919/10/16 ،76ص .3
" 100من زيد إىل فيصل يف كانون الثاين /يناير  ،1920أوراق األمري زيد" ،يف :املراسالت التاريخية  ،1923 - 1920الثورة العربية الكربى ،تحرير وتقديم موىس
(عمن[ :د .ن ،)1978 ،].ص .48 - 47
سليامن ،مج 3
ّ
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قابلٍ للتجزئة وال لالنقسام بوجه من الوجوه ،مع تعيني شكل الحكومة بأنها ملكية شورية مدنية» ،عىل أساس
«الحاكمية امللية» (القومية) ،و«تشكيل حكومة مسؤولة أمام األمة» لـ «اتخاذ وسائط الدفاع عن الوطن
جه املؤمتر السوري يف اليوم نفسه بيانًا «إىل الشعب السوري الكريم» ،يلخص
املهدد باالستعامر»( .((10وو ّ
مال وبدنًا ،ضد كل من يحاول إخالل وحدة البالد ،واستعامرها،
قراره يف أنه «يوجب عىل األمة الدفاع الوطنيً ،
والعبث باستقاللها» ،واملسارعة «إىل تلبية نداء الوطن والرشف»( .((10ولنالحظ أنها املرة الوحيدة تقريبًا
التي يرد فيها مصطلح «الشورية» ،بينام تفادى رجال الحركة العربية وآباء الدستور السوري استخدام هذا
ألي شبهة حول مفهومهم الحديث للدميقراطية واملدنية أو العلامنية.
املصطلح ،تجنبًا
ّ
استغرق عمل لجنة الدستور بضعة شهور ،يشري فيها محمد عزة دروزة إىل أنها «درست دساتري ومراجع متنوعة
ريا إىل الدورة الثالثة للمؤمتر السوري العام (دورة االستقالل)( .((10ومن هنا،
وعديدة» ،وأعدت املرشوع لتقدمه أخ ً
عرض عىل الدورة الثالثة للمؤمتر ،ناضجة واضحة ومتكاملة ،بعد شهور من املذاكرات والتشاور
جاءت صياغته حني ُ
مع ذوي الخربة ،وقادة الرأي العام .وطرحت لجنة الدستور نرشه «لريى كل مفكر من أبناء األمة رأيه فيه»(.((10
بحلول شباط /فرباير  ،1919قرر االستقالليون السوريون أن يضعوا الحلفاء أمام «أمر واقع» ،وأن يعلنوا استقالل
سوريا .يف هذا الشهر ،جرت املناقشات األساسية ملسودة الدستور التي ستُعرض عىل املؤمتر السوري
العام الذي دُعي لالنعقاد.

مرشوع القانون األسايس ومناقشات إشكالية العالقة بني الدين والدولة
طويل بني بعض قادة املؤمتر السوري
ً
جدل
ً
مل تنص مسودة مرشوع الدستور عىل دين الدولة ،األمر الذي أثار
ي الخالف
وأعضاء لجنة الدستور ،إبان اكتامل مسودة الدستور ،وإبان القراءة األوىل له يف املؤمتر.
و َ
ُ
وس ِّ
بتبني رأي الشيخ رشيد رضا بأن يُكتفى بأن ينص الدستور عىل أن اإلسالم دين رئيس الدولة أو امللك ،وليس
دين الدولة أو اململكة الرسمي( ،((10كيال يثري املتعصبون ردة فعل العامة ،ويتهمون الحكومة العربية بالخروج
عن اإلسالم ،وتعطيلها رشائعه .فجاءت املادة بهذه الصيغة« :إن حكومة اململكة السورية العربية حكومة
ملكية مدنية نيابية ،عاصمتها دمشق الشام ،ودين ملكها اإلسالم» (املادة  .)1وصحيح أن املادة مل تستخدم
ما يف صيغة نيابية مدنية ،فقد
حا «حكومة ملكية علامنية دميقراطية» ،لكنها استخدمتهام مفهو ً
اصطال ً
كان مصطلح النيابية يف املجال التداويل آلباء الدستور يعني مفهوم الدميقراطية .وسبق لرشيد رضا ،أن
استخدم مبك ًرا مصطلح «النيايب» عىل أنه مرادف لـ «الدميقراطي» ،فرشح معنى كلمة «جعل حكومة البالد
نيابية» بني قوسني كبريين بأنه (دميقراطية)( .((10وكان هذا املصطلح ،كمصطلح ومفهوم ،قد غدا ،يف الربع
 101كان أعضاء اللجنة التي صاغت القرار مؤلفة من رئيسها هاشم األتايس ،وسعيد حيدر ،وعبد القادر الخطيب ،وفوزي البكري ،وسعد الله الجابري ،وإبراهيم
هنانو ،وعيل الكايد ،ودعاس جرجس ،ورياض الصلح ،وصالح الدين الحاج يوسف .بشأن النص الكامل للقرار ،ينظر" :جواب املؤمتر السوري" ،العاصمة ،العدد ( 79السنة
األوىل) ،1919/11/27 ،ص .6 - 5
" 102منشور املؤمتر السوري إىل الشعب السوري العريب الكريم" ،املرجع نفسه ،ص .6
 103دروزة ،حول الحركة العربية ،ج  ،1ص .113
 104ينظر" :مضبطة األسباب املوجبة لوضع الدستور" ،الحكيم ،الوثائق التاريخية املتعلقة بالقضية السورية ،ص .215
 105وفق يومية الشيخ رشيد رضا ،اقرتح بعض النواب املسيحيني واملسلمني "أن يُ َنص يف قرار املؤمتر عىل أن تكون سورية املتحدة الدينية (الييك)" ،بينام
"عارضه آخرون ،مقرتحني أن يُ َنص فيه عىل أنها حكومة عربية – إسالمية ،أو دينها الرسمي اإلسالم" .ويرشح رئيس املؤمتر السوري رشيد رضا االستقطاب بني
جا من هذه الفتنة إال اقرتاح السكوت عن هذه املسألة ،وما قلته إن إعالنها كونها الدينية يفهم منها جميع املسلمني
الفريقني فيقول" :احتدم الجدال ،فلم أ َر مخر ً
أنها حكومة كفر وتعطيل ،ال تتقيد بحالل وال حرام ،ومن لوازم ذلك أنها غري رشعية ،فال تجب طاعتها وال إقرارها ،بل يجب إسقاطها عند اإلمكان ،فاألوىل السكوت
عن ذلك ،فوافق األكرثون عىل هذا الرأي ،واالكتفاء برشط أن يكون دين ملكها الرسمي هو اإلسالم ،فتقرر ذلك" ،ينظر :رشيد رضا" ،يومية األحد  7مارس /آذار :1920
العربة بسرية امللك فيصل رحمه الله" ،يف :املنار ،ج  ،1مج  ،34ص .69
 106جاء يف نص رشيد رضا ما ييل ]...[" :أن يستأنف زعامء البالد بطريقة منظمة التوقيع عىل طلب االستقالل التام املطلق الناجز ،وجعل حكومة البالد نيابية
(دميقراطية) ،تبني أحكامها عىل أساس العدل واملساواة وحفظ حقوق الفئات القليلة العدد من أهل البالد" ،ينظر :رشيد رضا" ،االستقالل ،ما هو؟" ،املنار ،ج  ،6مج
 ،21أكتوبر .1919

16

تاسارد | 17بمتبس /لوليأ

17  17

عا يف املناقشات ،ويف قرارات املؤمتر السوري نفسه الذي فرس جملة نيابية
األخري من عام  ،1919شائ ً
(((10
بأنها تعني أننا «أمة دميقراطية»  .وبحلول  23 - 22كانون األول /ديسمرب  ،1919رخصت الحكومة العربية
تشكيل «الجمعية الوطنية الدميقراطية» يف حلب ،يف حواىل  23 - 22كانون األول /ديسمرب  ،1919وأُلقيت
يف حفل إشهارها كلامت ،كان من بينها كلمة أحد أقطاب الجمعية ،أديب بك ،عن الدميقراطية ،ووضح فيها
«شدة الحاجة إليها ،وفاض يف دميقراطية األمم الغربية»(.((10
أما مفهوم «املدين» ،فكان متوات ًرا بشكل واسع ومركزي يف دورات املؤمتر السوري العام الثالث ،وهو
معادل ملفهوم «العلامنية» .وقد ربط آباء الدستور ،عرب الجمع بني «املدنية» و«النيابية» ،بني مفهومي
حا
«العلامنية» و«الدميقراطية» ،مبعنى أ ّ
ن ما يفرسهام هام مفهو َ
ما العلامنية والدميقراطية .نجد ذلك واض ً
ن املراد باملادة
كل الوضوح يف توضيح لجنة الدستور ،يف مضبطتها لبيان دواعي صياغة الدستور ،من جهة أ ّ
األوىل التي تنص عىل «أن تكون حكومة البالد العربية السورية حكومة ملكية نيابية ،عاصمتها دمشق،
ودين ملكها اإلسالم»( ،((10هو ما ييل« :أن تكون البالد نيابية مدنية ،تتجىل فيها حاكمية األمة ،لتكون حاكمة
نفسها بنفسها ،وأال يُرتك للعوامل الدينية البحتة مجال يف السياسة واألحكام العمومية ،مع احرتام حرية
األديان واملذاهب التي يف البالد ،بال تفريق بني طائفة وأخرى ،واالحتفاظ مبا يتعلق باالعتقادات املذهبية
عا للطقوس والتعاليم الدينية ،بال أدىن تقييد أو معارضة»( .((11ومن
واملعامالت الشخصية ،حيث تبقى حرة تب ً
كل من «النيابية» و«املدنية» استبداالن باراديغميان باملعنى األلسني للباراديغم ،لكل من
ن ًّ
هنا ،نرى أ ّ
مفهومي «الدميقراطية» و«العلامنية».
خرج الدستور السوري بذلك عن املادة ( )11من القانون األسايس العثامين لعام  1876التي نصت عىل أن
«دين الدولة العثامنية هو الدين اإلسالمي»( ،((11كام خرجت املادتان ( )5و( )6يف مرشوع القانون األسايس ،أو
الدستور السوري ،حول قسم امللك وقسم نائبه ،عن املادة ( )4يف القانون العثامين التي تنص عىل «أن
حرضة السلطان هو حامي الدين اإلسالمي»( .((11ومل يُ ِ
ش مرشوع الدستور السوري إىل أي يشء من قبيل أن
خالصا ،يف ما
الفقه اإلسالمي مصدر أسايس أو املصدر األسايس للترشيع ،فجاء الدستور السوري علامن ًيا
ً
عدا املواد التي تتعلق باألحوال الشخصية.
ما ،فقد تبنى الدستور يف األصل
ومن هنا ،كان النص عىل أن اإلسالم دين رئيس الدولة أو امللك رمزيًا متا ً
مفهوم السلطة امللكية املقيدة بدرجات كبرية ،يف أفق التحول إىل احتامل تبني نظام جمهوري.
وضمن ،يف حقوق األفراد والجامعات ،حرية الضمري والعقائد الدينية واملذهبية ،من دون تدخل من الدولة،
واملساواة التامة بني السوريني كافة ،بغض النظر عن مذاهبهم أو أديانهم أو طوائفهم .وجاء نص الدستور
حدد قسم امللك حني جلوسه عىل رسير امللك يف الصيغة اآلتية :بأن
عىل قسم امللك ترسيخًا لذلك ،فقد ُ
يقسم «ميني االحرتام للرشائع اإللهية ،واألمانة لألمة وامللك ،واملراعاة للقانون األسايس»( ،((11ال أكرث ،وهو
أي رعاية مميزة لدين دون آخر .كام أن مفهوم «الرشائع اإللهية» يتجاوز هنا
ما ينفي عن تحديد دينه باإلسالم ّ
مفهوم الرشائع الساموية ليشمل كل دين.
" 107جواب املؤمتر السوري" ،العاصمة ،العدد ( 79السنة األوىل) ،1919/11/27 ،ص .6 - 5
" 108الجمعية الدميقراطية" ،املصباح ،1919/12/25 ،ص .2
 109القانون األسايس  -الدستور للمملكة السورية الذي وضعه املؤمتر السوري مع مضبطة األسباب املوجبة ،املادة ( .)1يُنظر :الحكيم ،الوثائق التاريخية
املتعلقة بالقضية السورية ،ص  .194وقد عدل املؤمتر هذه املادة ،واستبدل "حكومة البالد العربية السورية" بـ "حكومة اململكة السورية العربية".
 110مضبطة األسباب املوجبة لوضع الئحة القانون األسايس ،يُنظر :الحكيم ،الوثائق التاريخية املتعلقة بالقضية السورية ،ص .217 - 216
 111املادة ( )11من القانون األسايس العثامين يف ماملك الدولة العثامنية .يُنظر :ساطع الحرصي ،البالد العربية والدولة العثامنية ،ط ( 2بريوت :دار العلم
للماليني ،)1960 ،ص .257
112

املادة ( )4من القانون األسايس العثامين يف ماملك الدولة العثامنية ،املرجع نفسه ،ص .257

 113املادتان ( )5و( ،)6املرجع نفسه.
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يخيراتلا ةيسايسلا  -ةيعامتجالا اهتاقايسو ةنملعلا ةيلاكشإ :لوألا يروسلا روتسدلا ةيوئميوئمميوئمم

لقد كرست قرارات مجلس الشورى العريب من قبل ،بشكل مبكر ،الفصل بني اختصاص املحاكم الرشعية
واختصاص املحاكم العدلية ،وحرصت اختصاص املحاكم الرشعية يف األحوال الشخصية ومستتبعاتها .وكان
هذا الفصل امتدادًا للفصل التنظياميت العثامين ،منذ أواخر ستينيات القرن التاسع عرش ،بني وظائف مجلس
الشورى وديوان العدلية واألمور الدينية التي ت ُركت ملشيخة اإلسالم ،فـ «ال يتدخل شورى الدولة وال الديوان
ما إىل املشيخة»( .((11لكن بعد عام  ،1915أُتبعت املحاكم
العديل باألمور الدينية ،ويُرتك هذا املجال متا ً
(((11
الرشعية العثامنية الوزارة العدلية ،وغدت مشيخة اإلسالم من دون عمل تقري ًبا  ،لتفصل إصالحات االتحاديني
بني الخالفة (وشيخ اإلسالم معها) والسلطة التنفيذية(.((11
وبخصوص مناقشات الدستور السوري املتصلة بهذه النقطة ،ذهب العديد من أعضاء املؤمتر ،املسلمني
واملسيحيني والشخصيات الفكرية  -السياسية الناشطة يف املجال العام ،إىل ما يتجاوز التحديث العثامين
االتحادي السابق ،بجعل املحاكم الرشعية تابعة للمحاكم العدلية ،وسلخ سلطة مشيخة اإلسالم عليها ،فطرح
البعض تضييق صالحيات املحاكم الرشعية بأكرث مام ضيقها مجلس الشورى العريب ،لتكون عىل غرار املحاكم
الروحية املسيحية يف األمور املتصلة بالدين مبارشة ،بل مال البعض  -بحسب يوسف الحكيم  -إىل «إلغاء املحاكم
عا ،وقيام القضاء العديل مقامها ،وفقًا ملا هو جا ٍر يف معظم الدول األوروبية»(.((11
الرشعية والروحية م ً
ومن هنا ،برز بني بعض أعضاء املؤمتر خالف حول مسألة تعيني شيخ لإلسالم ،أو وزير لألمور الرشعية .ورأى
البعض أنه ال حاجة إىل وزير ديني أو إسالمي ،بينام رأى البعض اآلخر أنه مثة حاجة إىل رئيس ترجع إليه أمور
وت الحكومة العربية هذا النزاع بتدخلها يف تعيني الوظائف الشاغرة يف
املحاكم الرشعية واألوقاف( .((11وس َّ
اإلمامة ،والخطابة ،والتدريس ،والتولية عىل األوقاف ،إىل مسابقات تقوم بها «لجنة التوجيهات العلمية»،
ويصدر األمري قرا ًرا بها ،ويُنرش يف الجريدة الرسمية( .((11ثم أصدرت ،يف  29آذار /مارس  ،1920قانونًا بتشكيل
«مديرية األمور العلمية» ،مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء ،ترشف عىل املؤسسات الدينية اإلسالمية ،وتقوم
عا للمفتني ،واملدرسني ،ومشايخ الطرق»( .((12وقد أوكلت
باإلدارة العامة لألوقاف اإلسالمية ،وتكون «مرج ً
(((12
رئاستها إىل الشيخ تاج الدين الحسني ( ،)1943-1885ابن محدث دمشق الشيخ بدر الحسني .
لكن املادة ( )15من مرشوع الدستور ،املتعلقة بتنظيم إدارة املحاكم الرشعية ،واملجالس الطائفية ،وكيفية
إدارة األوقاف ،أثارت مخاوف رجال الدين املسيحي ،وترافق تعاظم هذه املخاوف ،مع قوة االتجاه إللغاء
املحاكم الرشعية اإلسالمية والروحية املسيحية ،من أن تنطوي عىل ثغرة تنفذ منها السلطة التنفيذية
للتدخل يف إدارة األحوال الشخصية واملذهبية والوقفية للطوائف املسيحية( .((12من هنا ،مل ت ِ
ُرض املادة
 114كان العمل مبجلس الشورى امتدادًا للعمل بـ "مجلس شورى الدولة" يف مرحلة التنظيامت العثامنية ،وقد أُحدث هذا املجلس يف األول من نيسان /أبريل
ُسم بدوره إىل مجلسني ،هام :مجلس "شورى الدولة" و"ديوان األحكام العدلية" .وتخصص املجلس
 ،1868يف إطار إحداث "مجلس واال" (مجلس العدل) الذي ق ّ
وا يف الوزارة العثامنية مبرتبة وزير .ومل يقترص اضطالع
األول بأمور الدولة اإلدارية العليا ،بينام تخصص الثاين باألمور القضائية العليا .وكان رئيس شورى الدولة عض ً
مجلس الشورى بوظائف محكمة إدارية عليا ،بل تعداه إىل وظيفة إعداد قوانني الدولة كلها ،أو صياغة القوانني التي تقرها الحكومة ،ووضع شكلها النهايئ
عا من مجلس ترشيعي ،يف ظل غياب مجلس ترشيعي منتخب .وكان يقر املوزانة املالية التي تضعها وزارة املالية،
ليصادق عليها السلطان ،فكان يف الواقع نو ً
بوصفها قانونًا من قوانني الدولة ،ليصدرها السلطان ،بعد صياغتها النهائية ،كقانون .وكانت دائرة التنظيامت من أهم أقسام شورى الدولة ،فتضطلع هذه الدائرة
مبالءمة القوانني مع نظام التنظيامت ،وهي مسؤولة عن تطبيق التنظيامت يف الدولة ،أي إنها تقوم بواجبات محكمة دستورية :أوزتونا ،ج  ،3ص .76 - 74
115

أرسالن ،ص .141 ،122

116

يُنظر :عزيز العظمة ،العلامنية من منظور مختلف ،ط ( 3بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2008 ،ص .136 - 135

 117الحكيم ،سورية والعهد الفيصيل ،ص .42
118

رشيد رضا" ،يومية االثنني  1آذار /مارس  ،"1920يف :املنار ،ج  ،1مج  ،34ص .71

 119األرناؤوط ،ص .233
" 120قانون تشكيل ’مديرية األمور العلمية‘ يف  29آذار /مارس  ،"1920حلب ،العدد  ،1920/4/26 ،141ص .6
 121لسان الحال ،العدد  ،1920/3/31 ،8021 - 371ص  .2ورد يف الخرب منصب الشيخ تاج الدين الحسني ،مدير الصحية ،وهو خطأ مطبعي ،وصوابه العلمية .وينتقد
ما .قارن
ما ،لكن عمر الحسني كان يف الواقع خمسة وثالثني عا ً
محمد كرد عيل الحكومة العربية لتعيينها الحسني مدي ًرا لها ،ألن عمره مل يتجاوز واحدًا وعرشين عا ً
بـ :كرد عيل ،ج  ،1ص .136
 122هي املادة ( ،)14وتنص عىل "كيفية إدارة املحاكم الرشعية ،واملجالس الطائفية التي تنظر بحسب رشائعها يف األحوال الشخصية املذهبية ،وكيفية إدارة
األوقاف العامة ،تعني بقوانني خاصة تصدر عن املؤمتر".
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وضعت يف مرشوع الدستور للمحاكم الرشعية والبطركيات أعضاء املؤمتر املسيحيني ،فامتنع رئيس
التي ُ
ة ملوقفهم ،وذهب مع بعض أعضاء املؤمتر
املؤمتر ،رشيد رضا ( ،)1935-1865عن طرحها عىل التصويت ،مراعا ً
إىل منزل بطريرك الروم (= األرثوذكس) ،غريغوريوس حداد أو غريغوريوس الرابع ( ،)1928-1859واتفق معه
عىل النص الذي يُريض النصارى ،وهو الذي تقرر( .((12وكان البطريرك من أبرز داعمي الحكم العريب وامللك
فيصل ،وأُطلق عليه اسم محمد غريغوريوس ،و«حرب النصارى واملسلمني»(.((12
ة من هذه التسوية التي قام بها رضا ،عىل نح ٍ
و جعل املؤمتر عاج ًزا عن
ومع ذلك ،يبدو أن النزاع كان أكرث ح ّد ً
البت يف املادة ،وانعكس ذلك عىل املادة ( ،)14يف فصل «يف حقوق األفراد والجامعات» ،بأن «كيفية إدارة
ّ
املحاكم الرشعية واملجالس الطائفية التي تنظر بحسب رشائعها يف األحوال الشخصية املذهبية ،وكيفية
إدارة األوقاف العامة تعني بقوانني تصدر عن املؤمتر»( .((12وظلت املناقشات حول مسألة ربط املحاكم
الرشعية باملحاكم النظامية قامئة ،فأحالت حكومة رضا باشا الركايب ،وهي أول حكومة دستورية تتشكل يف
عهد االستقالل السوري ،املرشوع إىل لجنة مختصة لدراسته(.((12
يف الواقع ،كان قد تشكل بني بعض أعضاء املؤمتر السوري نزعة اعتقادية مدنية أو علامنية صلبة ،متأثرة
بالنمط الراديكايل الفرنيس للعلامنية يف دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة ،إىل حذف كل إشارة تتصل
بالدين .ووصف رشيد رضا هذه الفئة بـ «رؤوس اإللحاد واإلباحة»( ،((12لكنه حرص عىل التسوية معها .ووصف
سمهم بالشبان لفصل السياسة عن الدين بلغة أهدأ من
عبد القادر الكيالين ،عضو لجنة الدستور ،نزعة من
ّ
لغة رشيد رضا؛ إذ قال« :إخواين الشبان ينفرون عند سامع بحث ديني ،ويعتقدون أنه مرض باملصلحة ،لذلك
ظن بعضهم أن الدين قيد»( .((12وظهر هذا النزاع عىل أشده يف قصة «البسملة» ،فلقد خلت العريضة التي
ت ُبدي فيها لجنة املؤمتر السوري الشكر للملك فيصل وتأييده من البسملة ،عىل نحو أحدث توت ًرا بني اللجنة
حل النزاع إال بتسوية قبلها العلامء
وا يف املؤمتر السوري .ومل يُ ّ
وبعض علامء دمشق ،وكان بعضهم عض ً
عىل مضض ،وهي أن تعنون العريضة بكلمة «باسم الله»( .((12وتتمثل داللة مسألة «البسملة» يف أن أعضاء
املؤمتر السوريني قد حرصوا عىل تجنب كل ما يصبغ الحكومة العربية بسمة دينية مرتبطة بدين معني دون
دين آخر يف سوريا.
لقد كان املؤمتر السوري العام هيئة متثيلية حقيقية ،ذات مصداقية متثيلية ،انتُخبت يف رشوط صحيحة
عب عن االتجاهات العامة السياسية واالجتامعية والفكرية يف
قانونيًا ،كام يُثبت ذلك أدمون ربّاط وغريه ،وقد ّ
 123من رسالة رشيد رضا إىل األمري شكيب أرسالن ،يف  11كانون األول /ديسمرب  ،1926ينظر :األمري شكيب أرسالن ،السيد رشيد رضا أو إخاء أربعني سنة :الرسائل،
تقديم وجيه كوثراين ،ج ( 2بريوت :الدار التقدمية ،)2010 ،ص .113
 124سبق له أن أيّد يف مؤمتر الصلح بباريس ،ومن ثم أمام لجنة كينغ  -كراين ،ومعه الكرثة من أبناء طائفته ،الحكومة العربية يف سوريا ،وظل وفيًا للملك فيصل
األول ،حتى بعد احتالل الفرنسيني سوريا ،ينظر :طارق مرتي" ،املسيحيون يف املرشق العريب :قراءة يف التاريخ املعارص" ،يف :املسيحية عرب تاريخها يف
الرشق ،تحرير حبيب بدر وسعاد سليم وجوزيف أبو نهرا ،ط ( 2بريوت :مجلس كنائس الرشق األوسط ،)2002 ،ص  .864كان نفسه من رواد الحركة العربية األنطاكية يف
الكنيسة األرثوذكسية ،منذ أن كان مطرانًا ،وغدا ثاين بطريرك عريب بعد البطريرك األول ماالتيوس الدوماين .وكان من كبار املتضلعني بالثقافة العربية  -اإلسالمية،
وأطلق عليه املسلمون اسم "محمد غريغوريوس" ،و"حرب النصارى واملسلمني" .وحني تويف ،يف عام  ،1928يف لبنان ،ونُقل جثامنه إىل دمشق ليدفن فيها،
توىل املسلمون االحتفال بتشييعه ،وحرض جنازته منهم ما ال يقل عن خمسني ألف نسمة :كرد عيل ،ص .139 - 138
125

املادة (.)14

 126من مداخلة الشيخ عبد القادر الخطيب ،نائب رئيس غرفة تجارة دمشق ،وعضو الحزب الحر املعتدل ،يف جلسة استجواب مندوب الحكومة ،الوزير يوسف الحكيم،
نقل عن جريدة الدفاع ،يف عددها  ،88 - 87بتاريخ  26 - 25نيسان /أبريل  .1920يُنظر :شهرستان ،ص
ً
ورد الوزير عليه .أوردت شهرستان النص الكامل ملحرض الجلسة،
158-157؛ بشأن النص الكامل ،ينظر :املرجع نفسه ،ص .159 - 149
 127يف ضوء عدم وجود محارض اجتامعات املؤمتر العام ،ميكن االستدالل عىل ذلك مبا نقله الشيخ رشيد رضا يف املنار ،عقب املناقشات التي حدثت حول قضية
"دين الدولة" ،يف القرار املوجه للملك فيصل الذي أُشري إليه هنا ،حيث يقول" :وقد ظهر بعد ذلك من العرب ،يف املؤمتر نفسه ،ما قد نبينه عند سنوح الفرصة له،
وأغربه ما نجم من رؤوس اإللحاد واإلباحة يف أثناء املناقشة يف القانون األسايس للدولة السورية" .يُنظر :رشيد رضا" ،يومية األحد" ،ص .72
ب عبد القادر الكيالين ،عضو لجنة الدستور ،عن نزعة من وصفهم بالشبان لفصل السياسة عن الدين ،بقوله" :إخواين الشبان ينفرون عند سامع بحث ديني،
 128ع ّ
ريا من األشياء التي ال توافق الطبائع البرشية ،فنرتك البحث
ويعتقدون أنه مرض باملصلحة ،لذلك ظن بعضهم أن الدين قيد" ،ويضيف الكيالين" :نعم ،إن الدين يقيد كث ً
فيها منتقلني إىل الوجهة األخالقية واإلدارية" ،ينظر" :محرض جلسة املؤمتر التي ناقش فيها األعضاء مسألة حق املرأة يف االنتخاب" ،شهرستان ،ص .196
 129الحكيم ،سورية والعهد الفيصيل ،ص .96 - 95
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تحوالت املجتمع السوري ،وبرزت فيه كتلتان نيابيتان كبريتان ،هام :كتلة «حزب التقدم» ،وكتلة «الحزب الحر
املعتدل» .وبينام مثّلت كتلة حزب التقدم الحكومة ،فإن الكتلة األخرى مثّلت حزب املعارضة(.((13
مت برملانيًا باسم «حزب االستقالل» ،وهو حزب مجليس أو نيايب،
وبرزت كتلة مستقلة أخرى غري حزبية تس ّ
تألف ،وفق رشيد رضا ،من «الذين ال يتقيدون بربنامج حزب يؤيدون رأي األكرث من أفراده إذا قرروه ال ميكن
مت بـ
أن يؤلفوا حزبًا من أنفسهم» ،يوازن بني كتلتَي الحكومة واملعارضة( .((13وظهرت معامل كتلة رابعة تس ّ
«الحزب الوطني املعتدل».
ومن هنا ،كانت القراءة األوىل ملواد الدستور حقيقية ،ويف منتهى الجدية ،واستقطابية يف القضايا
املتعلقة بإشكالية العلمنة ،لكنها ترافقت مع تسويات تاريخية كبرية ،اضطلع بها الشيخ رشيد رضا ،وقبله
هاشم األتايس ،بدور كبري .وإنصافًا لعلامء دمشق ،فإنهم تقبلوا التسوية حتى ال تحدث استثارة للعامة ،لكن
معظمهم ،يف ما عدا شخصيات علامئية دمشقية مستنرية وبارزة ،مثل الشيخ سعيد مراد ،كانوا شديدين
يف رفض تعريف الدستور للفرد السوري ،واملقصود به يف مضبطة أسباب وضع الدستور املواطن السوري،
عىل أنه يشمل املرأة أيضً ا يف االقرتاع واالنتخاب.
وكانت أكرث املواد إثارة للجدل واالستقطاب املادتان ( )78و( )79املتعلقتان بحق االنتخاب( .((13وقد أُثري هذا
الجدل مبناسبة االقرتاح الذي تقدم به إبراهيم الخطيب ،نائب جبل لبنان ،وعضو «الحزب الحر املعتدل» ،بأن
«يكون للسيدات املتعلامت حق يف انتخاب النائب األول ،فأيده قسم ،بعد مناقشات طويلة ،وعارضه آخر»(.((13
جدل حادًّا امتد إىل الشارع .إن هذه اإلشكالية متصلة
ً
ومن هنا ،أثار طرح منح املرأة املتعلمة حق االقرتاع
بإشكالية الدميقراطية ،ومفهوم االقرتاع العام للمواطنني كافةً ،واستغرق حلها يف الدول الدميقراطية
طويل جدًّا حتى األربعينيات .وعكس تأخر الدميقراطيات يف إقرار حق االقرتاع للمرأة تصويتًا
ً
الغربية زم ًنا
حا ،صداه يف مذاكرات املؤمتر السوري الشديدة حول هذه اإلشكالية؛ فحني كان املؤمتر يشهد هذا
وترشي ً
االستقطاب ،كانت بعض الدميقراطيات قد أقرت حديثًا جدًّا للمرأة هذا الحق ،مثل كندا ( ،)1917وبريطانيا (،)1918
بشكل جزيئ مقيد ،ولن يُرفع هذا التقييد إال يف عام  ،1928لتكون املرأة مساوية للرجل يف االقرتاع والرتشح.
وكذلك بولندا ( ،)1918والواليات املتحدة األمريكية التي منحت الحق للنساء البيض فقط ( ،)1920بل ستتأخر
العديد من الدميقراطيات بإقراره ،مثل فرنسا التي مل تق ّره إال يف عام .1944

الحقوق السياسية للمرأة وصلتها بإشكالية العالقة بني الدميقراطية والعلمنة
إن ما جعل مسألة الحقوق السياسية للمرأة ،ويف إطارها السجال حول متتعها بتعريف السوري يف حقه يف
االنتخاب ،مسأل ً
ة تتقاطع فيها إشكالية العلمنة مع إشكالية الدميقراطية ،هو ربط املحافظني يف رفضهم
هذا الحق بأسباب دينية .وقد ورد يف بعض مناقشاتهم أن الله خلق النساء «بنصف عقل ومرياث» ،وقال
 130دروزة ،حول الحركة العربية ،ج  ،1ص .116 - 115
131

رشيد رضا" ،الرحلة السورية الثانية" ،يف :املنار ،ج  ،5مج  ،23ص .395

 132نصت املادة ( )78عىل ما ييل" :لكل سوري أتم العرشين من سنه ،ومل يكن ساقطًا من حقوقه املدنية ،حق يف أن يكون ناخ ًبا أول ،ويكون لحائز شهادة
ما عليه بسجن شهر أو أكرث ،يجوز أن يكون
املدارس العالية منهم رأيان .وكل سوري أتم الخامسة والعرشين من سنه ،ومل يكن فاقدًا حقوقه املدنية ،وال محكو ً
خاصا" .ونصت املادة ( )79عىل ما ييل" :كل
ما
ً
ناخبًا ثانيًا .ويُشرتط [أن يكون] الناخب الثاين ممن يحسنون الكتابة والقراءة ،وأن ال يكون موظفًا ،وال ضابطًا ،وال خاد ً
ما عليه بجنحة ،يجوز انتخابه للنيابة ،يف أن يكون ناخ ًبا أول،
م العرشين من سنه ،ومل يكن فاقدًا حقوقه املدنية ،وال
سوري أت ّ
مفلسا مل يعد إليه اعتباره ،وال محكو ً
ً
ما بسجن شهر أو أكرث ،يجوز
ويكون لحائزي شهادة املدارس العالية رأيان .وكل سوري أتم الخامسة والعرشين من سنه ،ومل يكن فاقدًا حقوقه املدنية ،وال محكو ً
خاصا".
ما
ً
أن يكون ناخ ًبا ثان ًيا .ويُشرتط أن يكون الناخب الثاين ممن يحسنون الكتابة والقراءة ،وأن ال يكون موظفًا ،وال ضابطًا ،وال خاد ً
 133املحرض الكامل لجلسة املؤمتر السوري التي ناقش فيها األعضاء مسألة حق املرأة يف االنتخاب ،نقلً عن جريدة الدفاع .يُنظر" :املرأة يف املؤمتر السوري
 -مناقشات خطرية يسجلها التاريخ" ،الدفاع ،العدد  ،1920/4/27 ،89ص  .194وأعادت شهرستان نرشها ،ينظر :شهرستان ،ص .254
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بعض املتشددين إنها «نصف إنسان» ،بينام نافح األعضاء اآلخرون ،مبن فيهم بعض أعضاء الحزب الحر املعتدل،
عن منحها الحق التام يف ذلك( .((13وتوتر االستقطاب إىل حدوث اعتداءات عىل املرأة السافرة يف الشوارع.
شجب قادة املؤمتر السوري هذه االعتداءات بشدة ،وأصدرت الحكومة أم ًرا تحت عنوان «بالغ وإنذار» ضد هذه
االعتداءات ،واعتربت أن الزي مسألة شخصية «ليس من شأن أحد التعرض له» ،لكنها أشارت إىل أنها ستتصل
أي امرأة لردعها ،يف حال «تجاوزها الحد يف التربج ،والخروج عن مألوف العادة» ،مع تسيري دوريات
بويل ّ
(((13
يف الشوارع ،وإنذار كل من «يجرؤ عىل إيذاء أية امرأة بالقول أو بالفعل ،من كبري وصغري ،بأش ّد الجزاء» .
كانت سجاالت املؤمتر السوري حول حق املرأة يف االقرتاع أول سجاالت يف تاريخ الحركة النسوية ،والحركة
ما ،يف سورية بعد الحرب .وهي تفرض تأثريات مبارشة يف صياغة الدستور نفسه .لقد
الدميقراطية عمو ً
كان عدد مؤيدي هذا الحق يف املؤمتر السوري أكرث من عدد معارضيه ،لكن هاشم األتايس تدخل واستبعد
إقرار ذلك ،تجنبًا لحدوث فتنة بني العامة ،فقرر املؤمتر ،وفق ما يورده دروزة« ،اإلبقاء عىل النص الوارد
م
يف املرشوع املطلق الذي ميكن أن يشمل يف التطبيق الذكور واإلناث م ً
عا» ،وهو« :حق كل سوري أت ّ
م الثالثني أن يكون
م الخامسة والعرشين أن يكون ناخبًا ثانيًا ،وأت ّ
العرشين من عمره من أن يكون ناخبًا أول ،وأت ّ
نائ ًبا» .إضافة إىل صفات وأهليات أخرى .ومن نصوص املرشوع التي جاءت متممة للنص« :أن جميع السوريني
متساوون يف الحقوق والواجبات» ،حيث تعني هذه املساواة التامة يف كل يشء للسوريني جميعهم،
عا»(.((13
عىل اختالف نحلهم وأديانهم وأصولهم القومية ،والذكور واإلناث م ً
ولو أقر املؤمتر السوري هذا الحق ،لكانت سوريا الرائدة األوىل فيه يف كامل الوطن العريب .ولقد كانت
رائدة أول انتخابات ،ورائدة أول هيئة تأسيسية منتخبة رشعت بالتحضري النتخابات نيابية جديدة ،ورائدة أول
م ،يف ما عدا ما يتعلق باألحوال الشخصية ،ورائدة بناء أول دولة عرصية قانونية
دستور دميقراطي علامين تا ّ
تنظيامتية حديثة يف العامل العريب ما بعد العثامين .وعود عىل بدء ،فإن كل ذلك دمره االحتالل الفرنيس
املبارش ،وكان من مهامت قائد الفرقة الفرنسية اقتحام مقر الحكومة ،ومصادرة وثائق املؤمتر السوري،
ومعها صادر االحتالل الفرنيس دميقراطية السوريني الشجاعة واملبكرة والرائدة .أليس من الحق أن نردد مع
إليزابيث تومبستون« :كيف رسق الغرب دميقراطية العرب؟» ،تعالوا نقرأ ذلك من جديد.

134

"املرأة يف املؤمتر السوري" ،شهرستان.

" 135بالغ وإنذار" ،العاصمة ،العدد ( 121السنة الثانية) ،1920/4/29 ،ص .4
136

دروزة ،مذكرات ،ص .258 ،462 - 461
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