MAYSALOON
دراســـــات فكريــــة سياسيــــة
ّ
فصليــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر
مجلــــة
Intellectual and Political Studies

العدد األول كانون الثاني  /يناير 2021

المسألة
الوطنية
السورية

افتتاحية :مئوية ميسلون ..ثقافة تواجه المخرز

في هذا العدد

حوار مع المفكر المغربي سعيد ناشيد
ملف خاص في الذكرى الثالثين لرحيل إلياس مرقص

مراجعات وعروض كتاب
سورية األخرى -صناعة الفن المعارض؛
ميريام كوك
عرض :خولة سعيد

سورية الدولة والهوية

قراءة حول مفاهيم ّ
األمة والقومية والدولة
الوطنية في الوعي السياسي السوري ()1963-1946
خلود الزغير
عرض :سلمى عبد العزيز

لوحة للفنان التشكيلي السوري خضر عبد الكريم

مراجعات وعروض كتاب

عرض كتاب
سورية الدولة والهوية
قراءة حول مفاهيم ّ
األمة والقومية والدولة الوطنية في الوعي السياسي
السوري ()1963-1946
عرص :سلمى عبد العزيز

خلود الزغير

عنوان الكتاب:
سورية الدولة والهوية :قراءة
حول مفاهيم ّ
األمة والقومية
والدولة الوطنية في الوعي
السياسي السوري ()1963-1946
المؤلف :خلود ّ
الزغير
الناشر :المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات
رقم الطبعة :الطبعة األولى
سنة النشر2020 :
عدد الصفحات272 :
رقم ( ISBNالرقم الدولي
المعياري للكتاب):
9786144453230 ,6144453237

خلود الزغير
باحثــة اجتماعيــة ســورية مقيمــة فــي باريــس .درســت علــم االجتمــاع فــي جامعــة دمشــق ،ثــم انتقلت
إلــى باريــس فــي عــام  ،2007حيــث حصلــت علــى شــهادة الماجســتير مــن قســم اللغــات فــي جامعــة
ـم حصلــت علــى شــهادة الدكتــوراه (عــام  )2017فــي
الســوربون الجديــدة باريــس ( 3عــام  ،)2009ثـ ّ
علــم االجتمــاع مــن الجامعــة نفســها .عملــت معيــدة فــي جامعــة دمشــق خــالل عا َمــي  2005و،2007
ونشــرت مجموعــة مــن المقــاالت والدراســات فــي مراكــز البحــوث والصحــف والمواقــع اإللكترونيــة
تتعلــق بالوضــع الســوري ،وتحديــدً ا مســألة الخطــاب السياســي ومؤسســة الجيــش الســوري ومســألة
الهويــة .ترجمــت العديــد مــن البحــوث والمقــاالت مــن الفرنســية إلــى العربيــة ،ولديهــا ثــالث
مجموعــات شــعرية ُطبعــت علــى التوالــي فــي ســورية ولبنــان وفرنســا.
تقــدم المؤ ِّلفــة قــراءة فــي الطروحــات المتعلقــة بهويــة الدولــة الســورية والمفاهيــم المركزيــة التــي قــام
عليهــا النقــاش بيــن هــذه الطروحــات؛ مثــل «األ ّمــة» ،و»القوميــة» ،و»الدولــة الوطنيــة» ،داخــل خطــاب
األحــزاب السياســية الســورية التــي تصــدرت المشــهد السياســي بعــد االســتقالل التــام لســورية فــي عــام
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 1946حتــى وصــول اللجنــة العســكرية لحــزب البعــث إلــى الســلطة فــي عــام  ،1963ســواء األحــزاب التــي
ُو ِجــدت فــي الســلطة أو التــي كانــت فــي المعارضــة ،انطال ًقــا مــن أن أي قــراءة فــي ســؤال الدولــة والهويــة
اليــوم تحتــاج إلــى فهــم اإلشــكاليات والظــروف والســياقات التــي تشــكلت ضمنهــا الدولــة الســورية وهويتهــا
خصوصــا أن الســؤال حــول وجــود هويــة سياســية  -اجتماعيــة لســورية أو هويــة
فــي المراحــل الســابقة،
ً
مطروحــا.
وطنيــة ســورية جامعــة أمـ ٌـر ال يــزال
ً
اعتمــدت الكاتبــة فــي تناولهــا لموضوعــات الكتــاب المنهــج التحليلــي المقــارن ،والــذي يتقاطع مــع منهج
تحليــل الخطــاب وتحليــل المضمــون ،وذلــك بهــدف تحليــل النصــوص داخــل أدبيــات التيــارات السياســية
وخطاباتهــا وف ًقــا للســياقات التاريخيــة واالجتماعيــة التــي ظهــرت ضمنهــا ،ثــم مقارنــة بعضهــا ببعــض.

تضمــن الكتــاب تســعة فصــول ،بحثــت ضمــن رؤيــة تحليليــة مجموعــة مــن التســاؤالت مثــل« :هــل
ســورية المعاصــرة جــزء مــن كل أكبــر ،أم دولــة – أ ّمــة ،أم تجميــع لهويــات وأجــزاء مختلفــة؟» ،و»هــل ســاهم
يؤســس
عــدم إنجــاز الدولــة الوطنيــة الحديثــة القائمــة علــى العقــد االجتماعــي بشــكل تــام وفعلــي والــذي ّ
لدســتور يتوافــق عليــه الجميــع ،إضافــة إلــى حالــة االلتبــاس النظــري حــول مفاهيــم الوطنيــة والقوميــة
والدولــة فــي الوعــي السياســي الســوري ،بــأن يبقــى مفهــوم األ ّمــة وهويتهــا مفهو ًمــا إشــكال ًيا ومتبـ ً
ـدال مــن
ـم ،ألن تبقــى مســألة الهويــة واالنتمــاء الوطنــي موضو ًعــا لالنقســام والتناحــر
تيــار سياســي إلــى آخــر؟ ومــن ثـ ّ
بيــن األحــزاب السياســية منــذ االســتقالل وحتــى اليــوم».

المقدمة
تســتهل الباحثــة مقدّ مــة كتابهــا بالقــولّ :
«إن تشــكل هويــة الدولــة الســورية منــذ إعــالن ّأول اســتقالل لهــا
فــي المؤتمــر الســوري العــام فــي  8آذار/مــارس  1920إلــى اليــوم إحــدى القضايــا المركزيــة فــي الســجال
السياســي واالجتماعــي والفكــري؛ فبعــد قيــام الكيــان الســوري الحالــي ،بــرزت علــى الســاحة السياســية
هويــات أيديولوجيــة متعــددة ارتبطــت مــن جهــة فــي ظــروف الصــراع الدولــي واإلقليمــي علــى مناطــق
النفــوذ فــي المنطقــة ،ومــن جهــة ثانيــة كانــت هــذه الهويــات امتــدا ًدا لتيــارات سياســية – فكريــة عالميــة
شــكلت آنــذاك نمــاذج ملهمــة للحــراك السياســي فــي ســورية والعديــد مــن دول العالــم ،كان األنمــوذج
القومــي االشــتراكي أبرزهــا» .وب ّينــت الكاتبــة فــي الســياق ّ
أن أجــواء الحريــات السياســية والفكريــة وطبيعــة
النظــام شــبه الديمقراطــي القائــم منــذ بدايــة األربعينــات وحتــى أواخــر الخمســينات ســمحت بــأن «يبلــور
كل تيــار سياســي نظريتــه حــول أهميــة األ ّمــة ومكوناتهــا األساســية ،وبـ ّ
ـأن تدخــل هــذه التيــارات فــي ســجال
ـوع
سياســي وعقائــدي فيمــا بينهــا حــول المفاهيــم المتعلقــة بالهويــة» ،مــع إشــارتها أ ّنــه «علــى الرغــم مــن تنـ ّ
هــذه الطروحــات والمنظــورات الفكريــة ،التزمــت معظــم التيــارات بتعريــف الدولــة بالجمهوريــة الســورية.
الح ًقــا ،وخــالل فتــرة الوحــدة مــع مصــر ( 22شــباط /فبرايــر  28 – 1958أيلــول /ســبتمبر  ،)1961أصبحت
تحولــت هويــة العروبــة إلــى واقــع
الجمهوريــة الســورية جــز ًءا مــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة ،حيــث َّ
ـعارا ونظريــة».
عملــي بعــد أن كانــت شـ ً

لفتــت الكاتبــة فــي مقدّ متهــا إلــى ّ
أن «االطــالع علــى أدبيــات النخبــة السياســية الســورية ووثائقهــا فــي
المرحلــة بيــن عامــي  1946و ،1963يبــرز الحضــور القــوي والمتكــرر لمفهــوم (األ ّمــة) ولمفهــوم (الهويــة)،
مــن دون أن يعنــي ذلــك االشــتراك أو االتفــاق علــى تعريفهمــا .بــل إ ّنــه وعلــى العكــس مــن ذلــك ،يشــير
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جلــي فــي فهــم وتعريــف كل حــزب أو تيــار سياســي لهــذه المصطلحــات؛ حيــث يبــدو
إلــى اختــالف
ّ
مفهــوم (األ ّمــة) واحــدً ا مــن أبــرز المفاهيــم النــي جســدت إشــكالية وعــي الســوريين بهويتهــم ،ليــس مــن
فجــر االســتقالل فحســب ،بــل منــذ عصــر النهضــة حتــى اليــوم .وإذا كانــت ظاهــرة األ ّمــة قــد شــكلت ،فــي
التحــوالت التــي عاشــتها المجتمعــات منــذ الحــرب
العمــوم ،قضيــة موضوعيــة ومنطل ًقــا للنقــاش حــول
َّ
العالميــة الثانيــة ،وحــول العولمــة والنظــام الدولــي وصــراع الحضــارات ،فإنّهــا بقيــت فــي ســورية مســألة
مطروحــة للنقــاش داخــل بعــض التيــارات حيــن يتــم تنــاول عالقــة األ ّمــة بالدولــة ،والهويــة الوطنيــة ،ونظــام
الحكــم ومســتقبل الصــراع السياســي.

وتشــير إلــى ّ
أن الدراســة السوســيولوجية المقارنــة لهــذه المفاهيــم (اعتمــا ًدا علــى أدبيــات النخبــة السياســية
الســورية ووثائقهــا بيــن  1946عــام االســتقالل ،و 1963عــام وصــول اللجنــة العســكرية لحــزب البعــث إلــى
الســلطة)؛ تتيــح إلقــاء الضــوء علــى بعــض المشــكالت االجتماعيــة والسياســية التــي رافقــت نشــوء «الكيــان
الســوري» ،وســاهمت بدورهــا فــي صــوغ تلــك المفاهيــم علــى نحــو أو آخــر.

حمــل الفصــل األول فــي الكتــاب عنــوان« :الهويــة السياســية واإلشــكالية الجغرافيــة واالجتماعيــة»؛
وفيــه بحثــت مؤلفتــه مســألة التناقــض بيــن الجغرافيــا والــوالء السياســي ،فضـ ً
ـال عــن العالقــة بيــن المســألة
االجتماعيــة والمجتمــع السياســي ،وطرحــت التحدّ يــات الداخليــة التــي رافقــت نشــوء الدولــة الســورية
وأحزابهــا السياســية ،وأبرزهــا؛ ً
أوال :اإلشــكالية الجغرافيــة المتمثلــة بمســألة التناقــض بيــن جغرافيــة الكيــان
الســوري الناشــئ فــي أوائــل عشــرينيات القــرن العشــرين واالنتمــاء السياســي إليــه .ثان ًيــا :اإلشــكالية
االجتماعيــة المتعلقــة ببنيــة المجتمــع الســوري من حيــث طبقاتــه ونخبــه السياســية ،ودور المســألة االجتماعية
فــي تشــكيل التوجهــات السياســية لــكل حــزب.

مرفوضــا مــن األغلبيــة ،وهــذا مــا جعــل اإلشــكالية الجغرافيــة حاضــرة فــي
كان الكيــان الســوري الجديــد
ً
معظــم التعاريــف السياســية التــي قدمــت حــول األمــة .وبعــد تقســيم الــدول األوروبيــة للمشــرق العربــي،
طــرأ علــى خطــاب النخبــة نــوع مــن االســتخدام الملتبــس بيــن مصطلــح الوطنيــة الــذي يحيــل علــى ســورية
بحدودهــا الحاليــة ،ومصطلــح القوميــة بمعنــاه العروبــي .وهكــذا ،تحولــت ســورية بعــد االســتقالل إلــى
ســاحة صــراع بيــن تيــارات متعــددة ،منهــا مــن تمســك بوحــدة ســورية الحاليــة وتبنــى الليبراليــة السياســية
واالقتصاديــة ،ومنهــا مــن تبنــى األيديولوجيــات القوميــة والشــيوعية واإلســالمية ،فظهــر البعــث المنــادي
بوحــدة األمــة العربيــة ،وظهــر القومــي االجتماعــي المنــادي بوحــدة ســورية الكبــرى.
مــع ضعــف النخبــة الحاكمــة واألزمــات االقتصاديــة ،وال ســيما المشــكلة الزراعيــة ،والمســألة الوطنيــة،
نشــأت تيــارات سياســية متعــددة ،كانــت البدايــة بنشــوء قــوى معارضــة مــن الخلفيــة ذاتهــا للنخبــة الحاكمــة،
مثــل تيــار ناظــم القدســي ورشــدي الكيخيــا ،وتيــار أكــرم الحورانــي .وازداد االســتقطاب السياســي حــدة
مــع نشــوء أحــزاب صاعــدة (الشــيوعي ،البعــث ،القومــي االجتماعــي ،اإلخــوان المســلمين) الذيــن طرحــوا
مســألة هويــة الدولــة كل وفــق أيديولوجيتــه.
أ ّمــا فــي الفصــل الثــاين« ،التحديــات الخارجيــة للكيــان الوطنــي الســوري» ،فتعالــج المؤلفــة التحديــات
الخارجيــة للكيــان الوطنــي الســوري واإلطــار اإلقليمــي والدولــي الــذي نشــأ فيــه ،وتفــكك مفهــوم الوطنيــة
واالنتمــاء الوطنــي الــذي تشــكل فــي ظــل الموقــف مــن اآلخــر الخارجــي وبالتحــدي معــه.
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أ ّمــا فــي الفصــل الثالــث« ،المؤسســة السياســية والمؤسســات المحليــة التقليديــة» ،فتتنــاول المؤلفــة بنيــة
مؤسســة الدولــة ،وإلــى أي درجــة شـكّل المجتمــع السياســي الســوري ومؤسســاته دولــة وطنيــة حديثــة ،وأثــر
االنتمــاءات فــوق الوطنيــة أو تحــت الوطنيــة فــي مؤسســات سياســية (كاألحــزاب والبرلمــان مثـ ً
ـال).

تحــاول المؤلفــة فــي هــذا الفصــل تســليط الضــوء علــى دور العائلــة والعشــيرة والمنطقــة فــي تحديــد
وتوجيــه ســلوك النخــب السياســية .إن وجــود نخبــة مدينيــة حاكمــة لــم يؤســس لنمــط عالقــات مدينيــة ،حيث
ســتحمل األحــزاب ـ التــي تبنــت رســميا الديمقراطيــة والحريــات ـ معهــا إلــى البرلمــان عصبياتهــا العائليــة
ولكــن بغطــاء سياســي .وفيمــا هيمــن أبنــاء العوائــل الســنة علــى األحــزاب التقليديــة ،كان أغلــب أبنــاء عوائــل
األقليــات ،مندفعيــن لالنتســاب إلــى األحــزاب «التقدميــة» كالبعــث والشــيوعي والقومــي االجتماعــي ،فــي
حيــن انتســب األقــل تعليمــا إلــى الجيــش.

تنتقــل المؤلفــة فــي الفصــل الرابــع« ،أثــر الفكــر القومــي الغربــي فــي التنظيــر لمفهــوم األمــة» ،إلــى دراســة
وخصوصــا النظريتيــن الفرنســية واأللمانيــة ،فــي األحــزاب القوميــة التــي بــدأت
أثــر الفكــر القومــي الغربــي،
ً
تُن ّظــر لمفهو َمــي «األمــة» و»القوميــة» اللذيــن طغيــا علــى مفهــوم «الوطنيــة» .وقــد اعتمــدت فــي هــذا الشــأن
حــزب البعــث العربــي االشــتراكي والحــزب الســوري القومــي االجتماعــي؛ بغيــة الكشــف عــن اإلرث
القومــي الغربــي فــي خطابهمــا النظــري ،وعالقتــه بواقــع ظهــور هــذه األحــزاب.
اســتلهم القوميــون العــرب تصوراتهــم النظريــة حــول القوميــة مــن النظريــة الفرنســية القائمــة علــى مبــدأ
اإلرادة المشــتركة ،والنظريــة األلمانيــة القائمــة علــى وحــدة اللغــة ،لكــن مــن دون توافــر الشــروط السياســية
واالقتصاديــة الموضوعيــة التــي أفرزتهــا أوروبــا .فقــد اســتلهم الحــزب «الســوري القومــي االجتماعــي»
وحــزب «البعــث» مــن النظريــة األلمانيــة فكــرة توحيــد األمــة المتعــددة الثقافــات ،لكــن فيمــا اكتفــى القومــي
االجتماعــي بالنظريــة األلمانيــة ،عمــد «البعــث» إلــى موازنــة النظريــة األلمانيــة بالنظريــة الماركســية ،ففــي
حيــن تؤكــد الماركســية أن العالقــات االقتصاديــة وحدهــا القــادرة علــى تفســير مجــرى التاريــخ ،تؤكــد
النظريــة القوميــة األلمانيــة أن ثمــة شــي ًئا أعمق مــن األحــداث الظاهــرة أو العالقــات االقتصاديــة.

جعــل التقــارب مــع النظريــة األلمانيــة لألمــة ،العديــد مــن الباحثيــن يتناولــون بالدراســة الجــذور الشــمولية
خصوصــا الــذي ابتعــد عــن النظريــة القوميــة
فــي خطــاب النخــب القوميــة العربيــة عمومــا و «البعــث»
ً
نتاجــا لعقــد اختيــاري يتشــكل مــن أفــراد المجتمــع لضمــان حريتهــم.
الفرنســية التــي تعتبــر األمــة ً
ـم تناقــش المؤلفــة فــي الفصــل اخلامــس« ،بيــن الوطنيــة الســورية والقوميــة العربيــة» ،وفيــه تناقــش المؤ ّلفة
ثـ ّ
االزدواجيــة أو التأرجــح بيــن مفهومــي الوطنيــة الســورية والقوميــة العربيــة فــي خطــاب األحــزاب السياســية
أي درجــة يعكــس هــذا التأرجــح إشــكالية عــدم التوافــق حــول تعريــف الكيــان الســوري
الســورية ،وإلــى ّ
كدولــة  أ ّمــة ،أو كقطــر ينتمــي إلــى أ ّمــة أوســع ،إضافـ ًة إلــى الــدور الــذي تؤديــه الظــروف المحيطــة وشــبكة
المصالــح فــي تبــدل اســتخدام هذيــن المفهوميــن .وحكمــت ثنائيــة الوطنيــة والقوميــة الخطــاب السياســي
للنخبــة المدينيــة الحاكمــة ،وظهــر ذلــك بشــكل واضــح فــي اســتخدام مصطلــح األمــة ،الــذي كان يشــير تــارة
إلــى األمــة العربيــة وتــارة أخــرى إلــى األمــة الســورية.
نتيجــة ظــروف الصــراع اإلقليميــة والدوليــة لنيــل االســتقالل ،تراجعــت أولويــة الوحــدة العربيــة لــدى
النخــب الحاكمــة ،ففــي عــام  1936تخلــت النخــب عــن المطالبــة الســورية باألقضيــة األربعــة فــي لبنــان
مــن أجــل التوصــل إلــى اتفاقيــة باريــس ،وحصــل األمــر كذلــك فيمــا يتعلــق بلــواء إســكندرون لضمــان حيــاد
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مراجعات وعروض كتاب
تركيــا فــي الحــرب .بعــد االســتقالل ،اســتمر االســتخدام المــزدوج لمصطلحــي الوطنيــة والقوميــة ،فالنخبــة
البرجوازيــة الحاكمــة اعتمــدت شــعار الوحــدة العربيــة بالتــوازي مــع دفاعهــا عــن الوحــدة الســورية كدولــة ـ
أمــة ،إال أن شــعار الوحــدة العربيــة كان يعنــي لهــا مزيــدا مــن اتســاع رقعــة التجــارة بيــن الــدول العربيــة.
ومــن وجهــة نظــر المؤلفــة ،لــم يكــن هــذا التأرجــح فــي اســتخدام المفهوميــن مجــرد خيــار لغــوي أو
أيديولوجــي فحســب ،بــل ارتبــط بمصالــح هــذه النخــب ،حيــث إن اســتخدامها مفهــوم األمــة بالمعنــى
الوطنــي ،شــرعن وجودهــا فــي الســلطة بصفتهــا نخبــة حاكمــة لهــذه المنطقــة الجغرافيــة التــي اعتــرف بهــا
دوليــا كدولــة مســتقلة.

فــي الفصــل الســادس« ،األمــة واللغــة» ،تــدرس المؤلفــة عالقة األمــة باللغة ،ففــي بدايــات القرن العشــرين،
بدأت اللغــة العربيــة تكتســب بعــدا هوياتيــا ووحدويــا باعتبارهــا األســاس فــي تصــور األمــة ،خصوصــا فــي
مرحلــة الجمعيــات العربيــة المناهضــة لحركــة التتريــك .ثــم أصبحــت اللغــة فــي فتــرة الثالثينيــات عامــال
دورا مركز ًيــا فــي
مركزيــا لتوحيــد الــدول العربيــة التــي قســمها االســتعمار .وتــرى أن اللغــة العربيــة أدت ً
تشــكيل الهويــة العربيــة فــي العصــر الحديــث ،ذلــك ّ
أن التيــارات القوميــة العربيــة َبنَــت تصورهــا لألمــة
علــى أســاس اللغــة ،معتبــر ًة إياهــا المحــدد األســاس واألول لكيــان األمــة؛ بنــا ًء علــى ّ
أن وحــدة اللغــة هــي
محــدد وحــدة الكيــان القومــي .وفــي هــذا الســياق تبحــث المؤلفــة التصــور اللغوي-التاريخــي عنــد ســاطع
الحصــري ،والتصــور اللغوي-الميتافيزيقــي عنــد زكــي األرســوزي ،والتصــور اللغوي-السياســي عنــد حــزب
البعــث.
تبــدأ بســاطع الحصــري الــذي يعتبــر اللغــة ووحــدة التاريــخ همــا أس األســاس فــي تكويــن األمــة وبنــاء
القوميــة .وتــرى أن اعتمــاد الحصــري نظريــة األمــة ـ اللغــة لــم تــأت فــي إطــار عنصــري ،إذ اســتبدل مفهــوم
وحــدة األصــل بمفهــوم وحــدة التاريــخ ،الــذي يضطلــع لديــه بوظيفــة توليــد القرابــة المعنويــة .الحصــري
الــذي كان مســكونا بالوحــدة العربيــة ،دمــج االنتمــاءات الفرعيــة ضمــن بوتقــة واحــدة ،األمــر الــذي جعلــه
يعتبــر وحــدة األصــل وحــدة وهميــة ،ألن كل األمــم عبــارة عــن خليــط بيــن أقــوام مختلفــة.

علــى غــرار الحصــري ،ركــز زكــي األرســوزي علــى دور اللغــة فــي بنــاء األمــة ،وكانــت اإلشــكالية
المركزيــة عنــده ،هــي بعــث األمــة العربيــة ،ولذلــك تأثــر بالنظريــة القوميــة األلمانيــة التــي تقــوم علــى مبــدأ
وحــدة النســب .ويــرى األرســوزي أن األمــة العربيــة ليســت محصلــة ألوضــاع وعوامــل طبيعيــة تاريخيــة ،بــل
إن األمــة آيــة أو عبقريــة مبدعــة ،واألمــة مثــل اللغــة البدائيــة غيــر مشــتقة مــن غيرهــا ،ولذلــك تعــود بأصولهــا
إلــى الســماء .ونتيجــة لهــذا التصــور لألمــة ،ميــز األرســوزي متأثــرا بـــ فيختــه ،بيــن الســامية واآلريــة ،فأنتــج
منطقــا معكوســا للمماهــاة بيــن اللغــة والعنصــر فــي نظريــة األمــة ـ اللغــة ،مفادهــا أن األمــة العربيــة ينبــوع
الشــعوب الســامية كافــة.

مــع أيديولوجيــا البعــث ،ســننتقل إلــى التصــور السياســي اللغــوي لألمــة ،حيــث مقولــة الوحــدة تعنــي
الوجــود السياســي (الدولــة) ،والعمــل السياســي لألمــة التــي تقــوم علــى رابطــة اللغــة الواحــدة .وتابــع مفكرو
البعــث وفــي مقدمهــم ميشــيل عفلــق خطــى األرســوزي ،لكنهــم أضافــوا بعــدا آخــر ،هــو الوحــدة القوميــة
السياســية ،فمــا كان شــاغلهم ليــس تعريفــات األمــة ،وإنمــا التأكيــد علــى األهميــة التكوينيــة للدولــة الواحــدة
بالنســبة إلــى وجــود األمــة العربيــة نفســها .ولهــذا ،ربــط المبــدأ األول فــي دســتور البعــث األمــة بالدولــة:
العــرب أمــة واحــدة لهــا حقهــا الطبيعــي فــي أن تحيــا فــي دولــة واحــدة ،وتبعــا لذلــك ،ال أمــة مــن دون دولــة.
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يتنــاول الكتــاب فــي الفصــل الســابع ،الــذي ورد بعنــوان «األ ّمــة والتاريــخ» ،تســاؤالت أساســ ّية مثــل:
خصوصــا التاريــخ الــذي شـكّل فــي خطــاب األحــزاب السياســية الســورية مقو ًمــا
«عالقــة األ ّمــة بالتاريــخ»،
ً
أساسـ ًيا مــن مقومــات تكويــن األ ّمــة مــن جهــة ،ومرجع َّيــة فكريــة وإر ًثــا تُبنــى عليــه األ ّمــة المعاصــرة مــن جهة
ثانيــة .دون أن تغفــل فــي سـ ٍ
ـياق تحليلــي ،إلقــاء نظــرة علــى موقــع التاريــخ فــي خطــاب األحــزاب السياســية
بشــأن األ ّمــة ،وال ســيما علــى مســتوى الوظيفــة ،وعلــى مســتوى الــدور الــذي أداه .وفــي هــذا الفصــل تعالــج
المؤ ّلفــة التاريــخ بوصفــه مرجع َّيـ ًة لأل ّمــة وإرثهــا ،وعامــل وحــدة لهــا.
ُخصــص الباحثــة الســورية الفصــل الثامــن« ،األ ّمــة – االقتصــاد – الطبقــة» ،لتقــارب عالقــة األ ّمــة
وت ّ
خصوصــا ّ
أن حزبيــن فقــط طرحــا دور العامــل االقتصــادي
باالقتصــاد مــن منظــور األحــزاب السياســية،
ً
لتوضــح بالتحليــل
فــي تكويــن األ ّمــة؛ همــا الحــزب الشــيوعي ،والحــزب الســوري القومــي االجتماعــيّ .
أن الجــدل تصاعــد بيــن اتّجــاه يــرى ّ
ّ
كونــة ،وقــد م ّثــل هــذا االتّجــاه القوميــون
أن األ ّمــة العربيــة هــي أ ّمــة ُم َّ
العــرب واليســاريون غيــر الدائريــن فــي فلــك الســوفيات ،واتّجــاه يــرى ّ
ـون
أن األ ّمــة مــا زالــت فــي طــور التكـ ُّ
وأنّهــا تبقــى كذلــك حتــى تتحقــق وحدتهــا االقتصاديــة ،وم ّثــل هــذا االتّجــاه الماركســيون الشــيوعيون العــرب
الدائــرون فــي فلــك الســوفيات ،فــي حيــن يــرى اتّجــاه م ّثلــه الســوريون القوميــون االجتماعيــون ّ
أن األ ّمــة
ـموه النهضــة القوميــة االجتماعيــة ،وبنــاء
َّ
متكونــة وأنّهــا تم ّثــل وحــدة تامــة ،لك ـ َّن بعثهــا يحتــاج إلــى مــا سـ ّ
المتحــد القومــي االجتماعــي.

بالنســبة للشــيوعي ،جــاء هــذا الفهــم متأثــرا برؤيــة ســتالين لألمــة التــي يجــب أن تتكــون مــن أربعــة عناصر:
جماعــة مســتقرة ،الحيــاة االقتصاديــة ،وحــدة اللغــة واألرض ،وحــدة التكويــن النفســي .لكــن تجســيد الحزب
«الشــيوعي» لمعنــى األمــة فــي ممارســته كمــا تقــول المؤلفــة ،متقلــب بحســب كل مرحلــة وظروفهــا ،فأحيانــا
كان يســتخدم مصطلــح األمــة العربيــة الســائد ،وأحيانــا أخــرى يســتخدم مصطلــح األمة الســورية.
بالنســبة للحــزب «الســوري القومــي االجتماعــي» ،فــإن العامــل االقتصــادي يكتســي بعــدً ا أكثــر عم ًقــا فــي
نظريــة أنطــوان ســعادة ،الــذي يســتعمل مصطلــح «المتحــد االجتماعــي» لتعريــف األمــة ،حيــث إن التفاعــل
مــع إقليــم معيــن هــو شــرط ضــروري لتكويــن األمــة ،ولهــذا الســبب ينفــي ســعادة أولويــة الروابــط العنصريــة
أو اللغويــة أو الدينيــة أو الثقافيــة فــي تحديــد نطــاق الكيــان القومــي ،ألن األمــة هــي متحــد اجتماعــي طبيعــي.
يتســاءل ســعادة مــا هــو الشــرط الحاســم فــي المتحــد االجتماعــي لتكــون األمــة؟ يجيــب إن شــرط المجتمــع
ليكــون مجتمعــا طبيعيــا ،يجــب أن يكــون خاض ًعــا لالتحــاد فــي الحيــاة والوجــدان االجتماعــي ،أي تجــري
فيــه حيــاة واحــدة ذات دورة اجتماعيــة ـ اقتصاديــة واحــدة تشــمل المجمــوع.

أمــا فــي الفصــل التاســع واألخيــر ،وعنوانــه« :األ ّمــة والديــن» ،فتح ّلــل المؤلفــة عالقــة األ ّمــة بالديــن
اإلســالمي ،وفــي االختــالف الفكــري الواضــح بيــن األحــزاب السياســية الســورية حــول مســألة وحــدة األ ّمــة
علــى أســاس الديــن ،وحــول عالقــة الديــن بالدولــة والسياســة .فــإذا كانــت عقيــدة العروبــة قــد اســتطاعت
ٍ
تــالق مــع عقيــدة اإلســالمّ ،
فــإن عقائــد أخــرى كالشــيوعية والقوميــة الســورية كانــت أكثــر
إيجــاد نقــاط
بالمؤسســة
المؤسســة الدينيــة فــي مــا يتعلــق
جذريــة فــي اســتبعادها العامــل الدينــي ،علــى نحــو تكــون فيــه
ّ
ّ
مؤسســة محايــدة ،علــى الرغــم مــن ّ
أن تلــك العقائــد قدّ مــت نفســها ،أحيا ًنــا ،كـــ «أديــان» جديــدة.
السياســية ّ
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