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الوطنية السورية ً
أوال؟!
أحمد مظهر سعدو
تاريخ وصول المادة 4 :كانون الثاني /يناير 2021
ّ
شــك فــي أن للثــورة الســورية التــي انطلقــت أواســط شــهر آذار /مــارس  ،2011الــدور األهــم فــي
ال
إعــادة طــرح وبلــورة الفكــر الوطنــي الســوري والوطنيــة الســورية ،علــى حســاب مــا كان ســائدً ا فــي أحقــاب
خلــت ،بوعــي أو مــن دون وعــي ،ضمــن حالــة تجــاوز وتخـ ٍ
ـط للحالــة الوطنيــة المندرجــة فــي أتــون فكــر
أيديولوجــي مــا ،ســواء أكان أمم ًيــا أم إســالم ًيا أم قوم ًيــا.
ـرورا بــكل تلــك المتغيــرات الداخليــة
اليــوم ،ومــع مضــي عشــر ســنوات مــن عمــر الثــورة الســورية ،مـ ً
واإلقليميــة ،التــي أ ّثــرت وتؤثــر فــي الواقــع الســوري ،لــم يعــد ممكنًــا الركــون إلــى حــاالت التجــاوز مــا فوق
الوطنيــة ،بــل ال بــدّ مــن الوقــوف طويـ ً
ـال أمــام مجمــل المتغيــرات ،ثــم إعــادة رســم المحــددات والطريــق
المــؤدي إلــى الخــالص الوطنــي ،نحــو الحريــة والكرامــة التــي حلــم وعمــل مــن أجلهــا جـ ّـل الســوريين،
بعــد مــا ينيــف عــن مليــون شــهيد ضحــى بهــم المجتمــع الســوري علــى مذبــح الحريــة واالســتقالل الوطنــي
الســوري.

هــذا ال يعنــي مطل ًقــا أن يخــرج الســوري المؤدلــج مــن رؤيتــه الداخليــة الفكريــة والنظريــة المعتقديــة،
اآليلــة إلــى طمــوح وحلــم قــد ال يكــون آن ًيــا بــل مســتقبل ًيا ،فالقومــي مــا بــرح يحلــم بدولــة األمــة الواحــدة،
وكذلــك اإلســالمي واألممــي ،لكــن العبــور (الحلــم إلــى تلــك الدولــة األمــة) ال بــدّ أن يمــر عبــر بوتقــة
وأساســا ،وال يمكــن المضــي قد ًمــا إلــى الدولــة القوميــة مــن دون العبــور ً
أوال عبــر
الوطــن والوطنيــة ابتــدا ًء
ً
نفـ ٍ
مؤسـ ٍ
ـس وطن ًيــا بشــكل قــوي ومتيــن ،وعبــر قناعــة ديمقراطيــة تســتوعب اآلخريــن المتخارجيــن معــك
ـق َّ
بالــرأي والرؤيــا.
الحديــث هــذه اآلونــة عــن دولــة األمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة مــن دون اســتيعاب الثــورة الوطنيــة
الديمقراطيــة ،يبــدو أنــه خــارج المنطــق والمعقــول ،وخــارج الممكــن فــي الممارســة الميدانيــة ،فــي وقــت
تعانــي فيــه الدولــة الوطنيــة بحــد ذاتهــا التشــظي والتفتــت ،اللذيــن باتــا يهــدِّ دان الكيــان الوطنــي والدولــة
الوطنيــة ،ويجعــالن إعــادة إنجــاز الدولــة الوطنيــة الســورية ً
خصوصــا مــع
أمــال ال بــدّ منــه للســوريين،
ً
اســتمرار حــاالت التدخــل الخارجــي التــي ال تفكــر إال فــي مصالحهــا ،والتــي قــد ال تكــون متوازيــة مــع
مــآالت الدولــة الوطنيــة الجامعــة الواحــدة.

ـض علــى النواجــذ ،ويتحمــل األلــم عندمــا يقــرر أن يتجــاوز
وهــذا مــا يجعــل الســوري العربــي اليــوم يعـ ّ
ـرف ،بانتظــار اإلنجــاز الوطنــي ،األهــم واألقــدر ،علــى بنــاء الدولــة الوطنيــة
الحلــم القومــي ويضعــه علــى الـ ّ
ـوض
الديمقراطيــة الخاليــة مــن كل أنــواع التفتــت ،والتــي تُمســك بعوامــل القطيعــة الكليــة مــع كل مــا يقـ ِّ
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أركان الدولــة الوطنيــة الســورية الواحــدة ،مــن دونهــا أصـ ً
ـال ال يمكــن الحديــث أبــدً ا أو العبــور يو ًمــا إلــى
الدولــة (القوميــة أو األمميــة أو اإلســالمية ...الحلــم) ،لــدى مــن يمتلــك األيديولوجيــات هــذه.

لماذا الوطنية ً
أوال؟
يبــدو أنــه بــات مــن النافــل القــول اليــوم إن الحديــث عــن أن كيــان ســورية محــدد وفــق الشــرعية الدوليــة
واألمــم المتحــدة ، ،لذلــك فــإن الذهــاب إلــى دولــة األمــة يبقــى هــو المــالذ المتبقــي والممكــن.

إن مــا يجــري فــي ســورية ،مــن انفــالت ك ّلــي بحــاالت ال حصــر لهــا مــن التشــتت والتشــظي ،ومشــاريع
داخليــة وخارجيــة تريــد تجزئــة الوطــن واختــالق (فيــه ومنــه) العديــد مــن الكيانــات ،تــار ًة تحــت دعــوى
مناهضــة المركزيــة واالســتعاضة عنهــا بمــا يســمى الالمركزيــة المحليــة ،أو عبــر مشــاريع أخــرى أكثــر
خطــورة تريــد تقســيم الوطــن الصغيــر نتــاج (ســايكس بيكــو) إلــى دويــالت أخــرى ،بدعــم خارجــي يبتغــي
إعــادة صــوغ (ســايكس بيكــو) علــى أســس جديــدة تنتــح عــن فكــر أممــي عابــر للحــدود ،وغيــر متوافــق مــع
أحــالم وآمــال الســوريين فــي بنــاء الوطــن الســوري الواحــد ،والــذي اص ُط ِلــح علــى تســميته دولــة (روج آفــا)
مثـ ً
ـال ،كل ذلــك ومــا يــدور حولــه ومــا يتفــرع عنــه ،مــع الكثيــر مــن التدخــالت اإلقليميــة الالوطنيــة ،يجعــل
مــن العــودة إلــى الوطنيــة الســورية والتمســك بهامعيــار الوطنيــة والعقالنيــة فــي آن م ًعــا ، ،عــودة جديــدة
مــن خــالل معاييــر عصريــة حديثــة ،تســتجمع طاقــة قواهــا الوطنيــة وتحافــظ علــى أســوارها اإلقليميــة ،بــل
تُعليهــا حال ًيــا ،وتتكــئ إلــى إعــادة صــوغ جديــة لعقــد وطنــي جامــع وجمعــي ال يســتثني أحــدً ا ،بــل يســاهم
ـق والدســتور والقانــون
فــي إعــادة بنــاء العمــارة الســورية ،مــن خــالل العــدل والمســاواة وقيــام دولــة الحـ ّ
الجامــع ،المنبعــث مــن ماهيــة الواقــع المجتمعــي الســوري برمتــه ،بعيــدً ا عــن كل الترهــالت اإلثنيــة التــي
تحــاول تجزئتــه .والعقــد الوطنــي المطلــوب ال بــدّ أن يعيــد بنــاء الوطــن الســوري ،ويرســم مالمــح الوطــن
الواحــد الموحــد ،لعقــود طويلــة مقبلــة.

العقد الوطني المطلوب
أي إمكانيــة عمليــة إلحيــاء الوطنيــة الســورية مجــد ًدا ،وبنــاء صــرح وطــن ســوري موحــد
ال يبــدو أن هنــاك ّ
بغيــر التأســيس والتشــييد لبنيــة مجتمعيــة قانونيــة دســتورية ،تُبنــى علــى مداميــك بنيانيــة متينــة تتســاوق
بالضــرورة مــع وجــود عقــد وطنــي جمعــي ،يســتوعب كل األســس والمحــددات التــي تشــاد عليهــا عمليــات
آنــي يــكاد
البنــاء الوطنــي ،ألي كيــان وطنــي شــامل وموحــدُ ،يــراد منــه االشــتغال علــى وطــن ســوري ٍّ
يضمحــل ويتشــظى .مــن هنــا فــإن العمــل علــى الوصــول إلــى عقــد جمعــي وطنــي ،بــات ضــرورة وطنيــة
مهمــة ،بــل هــو األســاس الــذي تبنــى عليــه ،وتشــاد البنــاءات علــى أساســه ،ولعــل مــن أهمهــا:

• شــمولية العقــد الوطنــي ليكــون مســتوع ًبا ّ
لــكل اإلثنيــات والطوائــف واألديــان ،ال يســتثني أحــدً ا وال
ـق أي فــرد أو جماعــة.
يتجــاوز حـ ّ

• انبثــاق صياغــات العقــد الوطنــي مــن جوانــب الواقــع المجتمعــي الســوري ،بمــا يلبــي الحاجــة والضرورة
ويســاهم فــي زيــادة أواصــر الترابــط اإلنســاني ،وال يســمح لثغــرات مــا أن تفعــل فعلهــا فــي تقويــض
العمــل المؤسســاتي ،المــراد البنــاء عليــه.

165

العدد األول
كانون الثاني /يناير 2021

• عــدم تناقــض محــددات العقــد الوطنــي مــع معتقــدات الســوريين ،وعــدم الغــوص فــي مــا يتخطــى
المنطــق الوطنــي المتصالــح مــع كل اإلثنيــات.
• سيادة الدستور والقانون ،والعمل على بناء دستور وطني جامع.

• صــوغ محــددات دســتورية وقانونيــة تســاهم بإعطــاء الــدور األهــم للمجتمــع المدنــي ،ليكــون رقي ًبــا
علــى الســلطات التنفيذيــة المنبثقــة فــي الواقــع الســوري ،وحام ًيــا لهــا فــي الوقــت نفســه.
• أن يلتزم هذا العقد بما يوافق عليه السوريون ،عبر العملية الديمقراطية المنشودة.

• االتفاق على لجنة تأسيسية سورية ،مهمتها صوغ دستور عصري شامل لسورية المستقبل.

• إنهــاء حالــة انتشــار الســالح والتســلح خــارج إطــار الجيــش الوطنــي الرســمي ،المبتعــد عــن
األيديولوجيــات والسياســات.

• إنهــاء حــاالت التغــول األمنــي مــن قبــل فــروع االســتخبارات علــى الشــعب الســوري ،وحصــر مهماتهــا
فــي ســياق حمايــة األمــن الخارجــي للوطــن الســوري فحســب.

• أن تكون عملية فصل السلطات مبدً ا ال حياد عنه.

أي جهة داخلية أو خارجية.
• إفساح المجال لحرية ُدور العبادة وممارسة األديان ،من دون هيمنة من ّ
• إعطاء المجال الرحب لفكرة العدالة االنتقالية ،بعد عشر سنوات من الحرب والدماء.

في مواجهة الهويات الفرعية
تأتــي مســألة التأكيــد علــى الهويــة الوطنيــة الســورية ،فــي وقــت ال تــزال تتمظهــر فيــه الهويــات
الفرعيــة أو األوليــة ألفــراد أو مجموعــات بشــكل كبيــر ومتتابــع ،وهــي الهويــات ذات النــزوع الفــردي
والجماعــي ،لتعريــف الــذات أو الجماعــة بانتمائهــا إلــى طائفــة أو قبيلــة أو منطقــة بعينهــا ،والنظــر إلــى
اآلخريــن (الشــركاء فــي المجتمــع) بالمنظــور ذاتــه ،باحتســابهم ذوي انتمــاءات مــن هــذا القبيــل .وقــد
أيضــا هويــات صغــرى) فــي وعــي الكثيــر مــن األفــراد
تدخلــت هــذه الهويــات (التــي يمكــن تســميتها ً
والمجموعــات ،محــل الهويــة الوطنيــة الجامعــة ،وفــي أضعــف األحــوال تقدمــت وطغــت عليهــا أحيانًــا
ّ
محــل الروابــط المدنيــة ،كاالنتمــاء إلــى مهنــة أو نقابــة أو حــزب أو جمعيــة.
وأقصتهــا ،كمــا ح ّلــت
وفــي غيــر مــكان فــي ســورية ،فإنــه ُيلحــظ بــروز هــذه الظاهــرة ،وخاصــة فــي المناســبات التــي ُيســتنفر فيهــا
النــاس و ُيحشــدون.

ومــن الالفــت أن الظاهــرة أخــذت فــي البــروز حتــى لــدى دول ومجتمعــات ُعرفــت بروابطهــا االجتماعيــة
المتقدمــة ،وبغلبــة االرتبــاط بالوطــن والدولــة علــى أي ارتبــاط آخــر ،كحــال بعــض البلــدان التــي تبــرز
أيضــا ظاهــرة الروابــط العائليــة والمناطقيــة فــي االنتخابــات العامــة ،عــالوة علــى مفاهيــم المناطقيــة
فيهــا ً
والجهويــة والقبليــة والطائفيــة فــي الحقبــة األخيــرة ،ويبــدو أن الخــارج هــو مــن يؤســس لذلــك ،والــذي
يعمــل جاهــدً ا علــى مبــدأ المحاصصــة المحليــة والطائفيــة ،وهــذا ســينعكس علــى مختلــف نواحــي الحيــاة،
وهــو مــا يســترعي االنتبــاه والوقــوف عنــده.
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فــي ســورية ،كان بــروز هــذه الظاهــرة يتزامــن مــع شــيوع حالــة الدفــع الطائفــي التــي يقــوم بهــا النظــام
الســوري ،مــع تصاعــد هديــر الثــورة الســورية (ثــورة الحريــة والكرامــة) ،أمــام عجــز النخــب عــن مخاطبــة
الجمهــور والتأثيــر فيــه ،وكذلــك عجــز مؤسســات الثــورة الجديــدة والمجتمــع المدنــي المفتــرض ،عــن نشــر
أفكارهــا ورؤاهــا وتطبيقهــا فــي مفاصــل الحيــاة العامــة ،وإخفاقهــا فــي اعتمــاد معاييــر الوعــي الوطنــي ،وهــذه
الظاهــرة طفــت علــى الســطح ،علــى الرغــم مــن إدراك كثيريــن لخطرهــا المحــدق ،فــي وقــت تتذكــر فيــه
األجيــال المتقدمــة فــي العمــر ،أن المجتمــع الســوري لــم يكــن يعــرف هــذه الظاهــرة قبــل نصــف قــرن أو
أكثــر ،فــي مرحلــة مقارعــة الهيمنــة األجنبيــة والكفــاح مــن أجــل االســتقالل.

فعلــى الرغــم مــن أن المجتمعــات كانــت ّ
تعلمــا ،وعلــى الرغــم مــن محدوديــة وســائل اإلعــالم
أقــل ً
آنــذاك ،ونقــص وســائل الســفر والتنقــل ،فقــد كانــت الهويــات الوطنيــة الجامعــة هــي الغالبــة علــى وعــي
النــاس ،يرفدهــا انتمــاء قومــي وروحــي وإنســاني يتعــدى حــدود الوطــن الواحــد.

الهويــات الفرعيــة هــذه لــم تنبــت مــن فــراغ ،فالوحــدات االجتماعيــة مــن عائلــة وعشــيرة وقبيلــة
وطائفــة وأبنــاء منطقــة ،كانــت قائمــة وتفعــل فعلهــا فــي حيــاة المجتمــع واألفــراد ،لكنهــا لــم تكــن لتؤثــر
فــي مســيرة الحيــاة المجتمعيــة اليوميــة أو حتــى السياســية ،وهــو مــا آلــت إليــه الح ًقــا بالتدريــج والتراكــم،
وذلــك نتيجــة اإلخفــاق فــي مشــروع بنــاء الدولــة الدســتورية الحديثــة ،بعــد هيمنــة الدولــة األمنيــة ،وتفشــي
العصبويــة الطائفيــة ،وإفســاح المجــال مــن قبــل الســلطة الحاكمــة ،النتشــار ظواهــر مــا قبــل وطنيــة ،مــن
أيضــا إلــى عجــز ال َعلمانييــن والليبرالييــن والقومييــن ،عــن مواجهــة
طائفيــة ،وعشــائرية ،ومناطقيــة .ويشــير ً
موجــة األصوليــة التــي باتــت تتغلغــل فــي كل المفاصــل المجتمعيــة ،وليســت األصوليــة الدينيــة فحســب بــل
األصوليــة الفكريــة ،حتــى مــع وجــود فكــر يســاري ،أو أممــي ،حيــث لــم تلبــث أن تحولــت إلــى أصوليــة
اجتماعيــة وثقافيــة كارهــة للمــدن والمدنيــة أو العكــس ،وهــو مــا أدى إلــى شــيوع حــاالت مــن النكــوص إلــى
الــذات والتقوقــع ،بفعــل جملــة العوامــل والظــروف الســابقة ،التــي تفاعلــت وتغــذت بعوامــل إضافيــة ،مثــل
الفقــر والبطالــة والنــزوح مــن الريــف إلــى المــدن ،ثــم كانــت جريمــة العصــر فــي ســورية ،وهــي التهجيــر
القســري الــذي مــورس ويمــارس أمــام مــرأى العالــم ،ليخــرج علينــا بعــض مدعــي االنتمــاء إلــى المجتمــع
حســنوا صورتــه ،ليصبــح فــي منظورهــم مجــرد (هندســة ديموغرافيــة) ليــس إال ،وذلــك
المدنــي ،فيبــرروه ،و ُي ِّ
جن ًبــا إلــى جنــب مــع شــيوع قيــم االســتهالك وبــروز حــاالت الثــراء الفاحــش فــي مجتمعــات الثــورة أو مــن
ُيعــدّ ون أنفســهم منهــا مــن دون وعــي!
كل ذلــك ســاهم فــي تو ّليــد مشــاعر مــن االغتــراب النفســي ،وجــد فــي االرتــداد نحــو الهويــات الصغــرى،
أي
شــبكة أمــان بالنســبة إليــه كمــا يبــدو .إن بــروز هــذه الهويــات وشــيوع االنتمــاء إليهــا لــم يتــم بقــرار مــن ّ
أي جهــة ،لكـ ّن مغــادرة هــذه االنتمــاءات الضيقــة ،لــن يأتــي بهــذه الســهولة التــي يمكــن أن يتوقعهــا
أحــد أو ّ
المــرء ،خاصــة علــى المــدى القصيــر ،فكمــا أن ظرو ًفــا موضوعيــة منجدلــة ،كانــت قــد ســاهمت فــي بــروز
هــذه الظاهــرة وشـ ّقت الطريــق أمامهــا ،كذلــك األمــر فــي التطلــع نحــو اســتعادة االنتمــاء بالهويــات الوطنيــة
الجامعــة والمنفتحــة علــى المشــترك العروبــي ،والمواكبــة لبنــاء الدولــة الوطنيــة ،فلــن يمكنــه أن يتحقــق إال
ببنــاء الدولــة الديمقراطيــة التــي تتكــئ إلــى العروبــة الجامعــة المتجــددة ،والتــي تحتكــم إلــى ســيادة القانــون
والدولــة المدنيــة ،وإطــالق مشــاريع وطنيــة كبــرى ،مــع األخــذ فــي الحســبان ،التغيــرات العميقــة التــي طرأت
علــى واقعنــا كلــه ،وغيــرت الكثيــر مــن الثوابــت المفترضــة.
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ويبــدو أن الشــروع بهــذه المهمــات ال بــدّ أن يقــع علــى عاتــق مــا يســمى النخــب ،والقــوى الفاعلــة
والواعيــة ،وال بــدّ مــن اقترانــه بوعــي مطابــقُ ،يعلــي مــن شــأن كل مــا هــو وطنــي وجامــع ومشــترك ،وبمــا
يضــع االنتمــاءات الضيقــة ،مــا قبــل وطنيــة ،فــي حجمهــا الطبيعــي مــن دون الســماح لهــا بالتأثيــر فــي مســتقبل
ســورية ،الوطــن الواحــد الجامــع .لكننــا ونحــن نريــد إدراك مــا آلــت إليــه األمــور اليــوم ،مــن ارتــدادات مــا
المهيمــن عليــه ســلطو ًيا ،مــن قبــل
قبــل وطنيــة ،ال بــدّ مــن تشــريح وفهــم واســتيعاب الواقــع الســوري برمتــه،
َ
طغــاة الدولــة الشــمولية التــي خربــت جميــع البنيــان المجتمعــي الســوري.

ثنائية الوطني والقومي
ال يمكــن الحديــث اليــوم عــن أي بعــد قومــي مــن دون االنطــالق مــن البوتقــة الوطنيــة الســورية،
واســتيعاب متغيراتهــا ،والولــوج فــي ماهيــة الهويــة الوطنيــة الســورية الجامعــة ،حيــث ال يجــوز االنتقــال
وأساســا فــي الطريــق الوطنــي ً
إلــى البعــد والنــزوع القومــي ،بغيــر المــرور أصـ ً
أوال .وهنــاك مــن َيغفــل
ـال
ً
حتــى مــن القومييــن العــرب عــن مســألة واضحــة المعالــم ،وهــي أن جمــال عبــد الناصــر بمــا يمثلــه مــن
رمــز قومــي عربــي ،وبمــا تــرك فــي الواقــع العربــي مــن تغيــرات المســت المشــروع الوطنــي والقومــي ،فــي
خضــم اشــتغاله علــى بنــاء محاولــة النهضــة العربيــة الثانيــة ،بعــد المحاولــة األولــى علــى يــد محمــد علــي،
وهــو مــا ب َّينــه المفكــر ياســين الحافــظ فــي غيــر مــكان مــن كتبــه وأبحاثــه ،هنــاك مــن يغفــل أن عبــد الناصــر،
بنــى أســس الوطنيــة المصريــة بشــكل يجعلهــا مدخـ ً
ـال موضوع ًيــا للعمــل القومــي العربــي ،وليســت متعارضــة
معــه ،ولــم يقبــل فــي يــوم مــن األيــام أن تنمــو المســألة القوميــة علــى حســاب المدخــل الوطنــي ســواء أكان
مصر ًيــا أم ســور ًيا أم ســوى ذلــك ،وهــو مــا جعلــه مقبـ ً
وممارســا بشــكل موضوعــي ضمــن الحالــة العربيــة
ـوال
ً
رافضــا بذلــك كل األطــر التــي تتحــرك نحــو دولــة األمــة علــى حســاب الوطــن ،وهــو الــذي رفــض
المحيطــةً ،
التدخــل العســكري المصــري فــي ســورية ،ســاعة وقــوع االنفصــال عــن دولــة الوحــدة فــي  28أيلــول/
ســبتمبر  ،1961قائـ ً
ـال« :ليــس المهــم أن تبقــى دولــة الوحــدة بــل األهــم أن تبقــى ســورية».

لذلــك بــات العمــل علــى ثنائيــة الوطنــي والقومــي ضرور ًيــا ،وال يوجــد مــا يعكــر صفــو التداخــل بيــن
القومــي والوطنــي إال بعــض الشــوفينيات القوميــة أو الوطنيــة ،التــي لــم تســتوعب بعــد ماهيــة العالقــة بيــن
الوطنــي والقومــي ،حتــى إن بعــض المفكريــن يــرون أن الفكــر العروبــي أو القومــي هــو الوطنيــة ،وبغيــر
الوطنيــة ال عروبــة وال نــزوع نحــو دولــة األمــة.
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خاتمة
ّ
كل ذلــك ال يتنافــى أو يتخــارج مــع مــا قالــه الدكتــور جمــال األتاســي يو ًمــا مــا ،فــي ســياق الحديــث عــن
أيضــا ،التــي تشــكلت فــي مراحــل متتابعــة ،حيــث قــال« :مــا
تراكماتــه الفكريــة ومعارفــه وتغيــر قناعاتــه ً
كان الفكــر فــي حياتــي مجــرد تراكمــات لمعــارف وثقافــات أو لقناعــات تشــكلت وعبــرت عنهــا ،فأنــا مــا
أنتجــت فــي هــذا المجــال ،وال كتبــت نشــرة أو مقالــة أو بح ًثــا وال ترجمــت كتا ًبــا إال وكان ذلــك مــن خــالل
موقــف أيديولوجــي وسياســي ،وإلحــداث فعـ ٍ
ـل وتأثيــر هــادف فــي مرحلــة معينــة مــن مراحــل عملنــا الوطنــي
والقومــي .وال السياســة كانــت حرفــة لــي أو وظيفــة أو تطل ًعــا لموقــع أو نفــوذ أو ســلطة ،بــل السياســة التــي
وإحساســا بمســؤولية،
اســتأثرت بالقســط األوفــر مــن اهتماماتــي كانــت ومــا تزال فــي حياتــي التزا ًمــا بقضيــة،
ً
وواج ًبــا وطن ًيــا وقوم ًيــا لتغييــر واقــع ،والعمــل فــي إطــار جماعــة ومجموعــة ملتزمــة بأهــداف النضــال القومي،
كمشــروع للتحــرر والنهــوض العربــي والوحــدة ،وبهــذا المنحــى ال تعــود حركــة اإلنســان السياســية وســعيه
للفعــل والتأثيــر فــي التحــرك التاريخــي لمجتمعــه وأمتــه ،إال وهــي علــى تــالزم عميــق مــع تقــدم حركــة وعيــه
أيضــا».
ـورا
ومنهجــا فــي التفكيــر ً
ً
ومعرفتــه ،ليصبــح الفكــر دليــل الممارســة ولتصبــح الممارســة منظـ ً
وهــو مــا يتطابــق مــع الحالــة الفكريــة التــي تدفعنــي لالشــتغال علــى المســألة الوطنيــة الســورية ً
أوال ،وهــو
مــا يؤكــد صعوبــة ســقوط األيديولوجيــا بحــد ذاتهــا ،ووهــم الخــروج مــن األُســس المنهجيــة التــي بنــي المرء
عليهــا ،وكانــت قــد عملــت علــى إعــالء بنيانــه الفكــري ،مهمــا حــاول فــك االرتبــاط معهــا ،بالطبــع فــي مــا
لــو أراد ذلــك بالفعــل.
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