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الوطنية السورية أوال

أحمد مظهر سعدو

تاريخ وصول المادة: 4 كانون الثاني/ يناير 2021

ــي  ــم ف ــدور األه ــارس 2011، ال ــهر آذار/ م ــط ش ــت أواس ــي انطلق ــورية الت ــورة الس ــي أن للث ــّك ف ال ش
إعــادة طــرح وبلــورة الفكــر الوطنــي الســوري والوطنيــة الســورية، علــى حســاب مــا كان ســائًدا فــي أحقــاب 
ــة المندرجــة فــي أتــون فكــر  خلــت، بوعــي أو مــن دون وعــي، ضمــن حالــة تجــاوز وتخــٍط للحالــة الوطني

ــا. ــا أم إســالمًيا أم قومًي أيديولوجــي مــا، ســواء أكان أممًي
ــة  ــرات الداخلي ــكل تلــك المتغي ــورة الســورية، مــروًرا ب ــوم، ومــع مضــي عشــر ســنوات مــن عمــر الث الي
واإلقليميــة، التــي أّثــرت وتؤثــر فــي الواقــع الســوري، لــم يعــد ممكنـًـا الركــون إلــى حــاالت التجــاوز مــا فوق 
ــم إعــادة رســم المحــددات والطريــق  ــرات، ث ــاًل أمــام مجمــل المتغي ــّد مــن الوقــوف طوي ــة، بــل ال ب الوطني
ــة والكرامــة التــي حلــم وعمــل مــن أجلهــا جــّل الســوريين،  المــؤدي إلــى الخــالص الوطنــي، نحــو الحري
بعــد مــا ينيــف عــن مليــون شــهيد ضحــى بهــم المجتمــع الســوري علــى مذبــح الحريــة واالســتقالل الوطنــي 

الســوري.
ــة،  ــة المعتقدي ــة والنظري ــة الفكري ــه الداخلي ــن رؤيت ــج م ــوري المؤدل ــرج الس ــا أن يخ ــي مطلًق ــذا ال يعن ه
اآليلــة إلــى طمــوح وحلــم قــد ال يكــون آنًيــا بــل مســتقبلًيا، فالقومــي مــا بــرح يحلــم بدولــة األمــة الواحــدة، 
ــة  ــر بوتق ــر عب ــّد أن يم ــة( ال ب ــة األم ــك الدول ــى تل ــم إل ــور )الحل ــن العب ــي، لك ــالمي واألمم ــك اإلس وكذل
الوطــن والوطنيــة ابتــداًء وأساًســا، وال يمكــن المضــي قدًمــا إلــى الدولــة القوميــة مــن دون العبــور أواًل عبــر 
ــٍس وطنًيــا بشــكل قــوي ومتيــن، وعبــر قناعــة ديمقراطيــة تســتوعب اآلخريــن المتخارجيــن معــك  نفــٍق مؤسَّ

ــا. بالــرأي والرؤي
ــة  ــورة الوطني ــتيعاب الث ــن دون اس ــة م ــدود الوطني ــرة للح ــة العاب ــة األم ــن دول ــة ع ــذه اآلون ــث ه الحدي
الديمقراطيــة، يبــدو أنــه خــارج المنطــق والمعقــول، وخــارج الممكــن فــي الممارســة الميدانيــة، فــي وقــت 
ــة  ــي والدول ــان الوطن دان الكي ــدِّ ــا يه ــن بات ــت، اللذي ــظي والتفت ــا التش ــد ذاته ــة بح ــة الوطني ــه الدول ــي في تعان
ــع  ــا م ــوريين، خصوًص ــه للس ــّد من ــاًل ال ب ــورية أم ــة الس ــة الوطني ــاز الدول ــادة إنج ــالن إع ــة، ويجع الوطني
ــع  ــة م ــون متوازي ــد ال تك ــي ق ــا، والت ــي مصالحه ــر إال ف ــي ال تفك ــي الت ــل الخارج ــاالت التدخ ــتمرار ح اس

ــدة. ــة الواح ــة الجامع ــة الوطني ــآالت الدول م
وهــذا مــا يجعــل الســوري العربــي اليــوم يعــّض علــى النواجــذ، ويتحمــل األلــم عندمــا يقــرر أن يتجــاوز 
الحلــم القومــي ويضعــه علــى الــرّف، بانتظــار اإلنجــاز الوطنــي، األهــم واألقــدر، علــى بنــاء الدولــة الوطنيــة 
ض  ــوِّ ــا يق ــع كل م ــة م ــة الكلي ــل القطيع ــك بعوام ــي ُتمس ــت، والت ــواع التفت ــن كل أن ــة م ــة الخالي الديمقراطي
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ــى  ــا إل ــور يوًم ــًدا أو العب ــث أب ــن الحدي ــاًل ال يمك ــا أص ــن دونه ــدة، م ــورية الواح ــة الس ــة الوطني أركان الدول
ــة أو اإلســالمية... الحلــم(، لــدى مــن يمتلــك األيديولوجيــات هــذه. ــة أو األممي ــة )القومي الدول

؟
ً

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 كّلــي بحــاالت ال حصــر لهــا مــن التشــتت والتشــظي، ومشــاريع 
ــارًة تحــت دعــوى  ــات، ت ــد مــن الكيان ــه( العدي ــه ومن ــة الوطــن واختــالق )في ــد تجزئ ــة تري ــة وخارجي داخلي
ــر  ــرى أكث ــاريع أخ ــر مش ــة، أو عب ــة المحلي ــمى الالمركزي ــا يس ــا بم ــتعاضة عنه ــة واالس ــة المركزي مناهض
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 اصُطِلــح علــى تســميته دولــة )روج آفــا( 
مثــاًل، كل ذلــك ومــا يــدور حولــه ومــا يتفــرع عنــه، مــع الكثيــر مــن التدخــالت اإلقليميــة الالوطنيــة، يجعــل 
ــدة  ــودة جدي ــا، ، ع ــي آن مًع ــة ف ــة والعقالني ــار الوطني ــك بهامعي ــورية والتمس ــة الس ــى الوطني ــودة إل ــن الع م
مــن خــالل معاييــر عصريــة حديثــة، تســتجمع طاقــة قواهــا الوطنيــة وتحافــظ علــى أســوارها اإلقليميــة، بــل 
ُتعليهــا حالًيــا، وتتكــئ إلــى إعــادة صــوغ جديــة لعقــد وطنــي جامــع وجمعــي ال يســتثني أحــًدا، بــل يســاهم 
ــون  ــة الحــّق والدســتور والقان ــام دول ــاء العمــارة الســورية، مــن خــالل العــدل والمســاواة وقي فــي إعــادة بن
ــي  ــة الت ــًدا عــن كل الترهــالت اإلثني ــه، بعي ــة الواقــع المجتمعــي الســوري برمت الجامــع، المنبعــث مــن ماهي
تحــاول تجزئتــه. والعقــد الوطنــي المطلــوب ال بــّد أن يعيــد بنــاء الوطــن الســوري، ويرســم مالمــح الوطــن 

الواحــد الموحــد، لعقــود طويلــة مقبلــة.
العقد الوطني المطلوب

ال يبــدو أن هنــاك أّي إمكانيــة عمليــة إلحيــاء الوطنيــة الســورية مجــدًدا، وبنــاء صــرح وطــن ســوري موحــد 
ــاوق  ــة تتس ــة متين ــك بنياني ــى مدامي ــى عل ــتورية، ُتبن ــة دس ــة قانوني ــة مجتمعي ــييد لبني ــيس والتش ــر التأس بغي
بالضــرورة مــع وجــود عقــد وطنــي جمعــي، يســتوعب كل األســس والمحــددات التــي تشــاد عليهــا عمليــات 
ــكاد  ــيٍّ ي ــوري آن ــن س ــى وط ــتغال عل ــه االش ــراد من ــد، ُي ــامل وموح ــي ش ــان وطن ــي، ألي كي ــاء الوطن البن
يضمحــل ويتشــظى. مــن هنــا فــإن العمــل علــى الوصــول إلــى عقــد جمعــي وطنــي، بــات ضــرورة وطنيــة 

ــاءات علــى أساســه، ولعــل مــن أهمهــا: ــه، وتشــاد البن مهمــة، بــل هــو األســاس الــذي تبنــى علي
ــًدا وال  ــتثني أح ــان، ال يس ــف واألدي ــات والطوائ ــكّل اإلثني ــتوعًبا ل ــون مس ــي ليك ــد الوطن ــمولية العق • ش

ــة. ــرد أو جماع ــّق أي ف ــاوز ح يتج
• انبثــاق صياغــات العقــد الوطنــي مــن جوانــب الواقــع المجتمعــي الســوري، بمــا يلبــي الحاجــة والضرورة 
ــادة أواصــر الترابــط اإلنســاني، وال يســمح لثغــرات مــا أن تفعــل فعلهــا فــي تقويــض  ويســاهم فــي زي

العمــل المؤسســاتي، المــراد البنــاء عليــه.
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ــى  ــا يتخط ــي م ــوص ف ــدم الغ ــوريين، وع ــدات الس ــع معتق ــي م ــد الوطن ــددات العق ــض مح ــدم تناق • ع

ــات. ــع كل اإلثني ــح م ــي المتصال ــق الوطن المنط
• سيادة الدستور والقانون، والعمل على بناء دستور وطني جامع.

ــا  ــون رقيًب ــي، ليك ــع المدن ــم للمجتم ــدور األه ــاء ال ــاهم بإعط ــة تس ــتورية وقانوني ــددات دس ــوغ مح • ص

ــه. ــت نفس ــي الوق ــا ف ــا له ــوري، وحامًي ــع الس ــي الواق ــة ف ــة المنبثق ــلطات التنفيذي ــى الس عل
• 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 

والسياســات. األيديولوجيــات 
• 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 مبًدا ال حياد عنه.

• إفساح المجال لحرية ُدور العبادة وممارسة األديان، من دون هيمنة من أّي جهة داخلية أو خارجية.
• 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 
ــردي  ــزوع الف ــات ذات الن ــي الهوي ــع، وه ــر ومتتاب ــكل كبي ــات بش ــراد أو مجموع ــة ألف ــة أو األولي الفرعي
ــى  ــر إل ــا، والنظ ــة بعينه ــة أو منطق ــة أو قبيل ــى طائف ــا إل ــة بانتمائه ــذات أو الجماع ــف ال ــي، لتعري والجماع
ــد  ــل. وق ــذا القبي ــن ه ــاءات م ــابهم ذوي انتم ــه، باحتس ــور ذات ــع( بالمنظ ــي المجتم ــركاء ف ــن )الش اآلخري
ــراد  ــن األف ــر م ــي الكثي ــي وع ــرى( ف ــات صغ ــا هوي ــميتها أيًض ــن تس ــي يمك ــات )الت ــذه الهوي ــت ه تدخل
ــا  ــا أحياًن ــت عليه ــت وطغ ــوال تقدم ــف األح ــي أضع ــة، وف ــة الجامع ــة الوطني ــل الهوي ــات، مح والمجموع
 وأقصتهــا، كمــا حّلــت محــّل الروابــط المدنيــة، كاالنتمــاء إلــى مهنــة أو نقابــة أو حــزب أو جمعيــة.

وفــي غيــر مــكان فــي ســورية، فإنــه ُيلحــظ بــروز هــذه الظاهــرة، وخاصــة فــي المناســبات التــي ُيســتنفر فيهــا 
النــاس وُيحشــدون.

 ومــن الالفــت أن الظاهــرة أخــذت فــي البــروز حتــى لــدى دول ومجتمعــات ُعرفــت بروابطهــا االجتماعيــة 
ــرز  ــي تب ــدان الت ــض البل ــال بع ــر، كح ــاط آخ ــى أي ارتب ــة عل ــن والدول ــاط بالوط ــة االرتب ــة، وبغلب المتقدم
ــة  ــم المناطقي ــات العامــة، عــالوة علــى مفاهي ــة فــي االنتخاب ــة والمناطقي ــط العائلي فيهــا أيًضــا ظاهــرة الرواب
ــذي  ــك، وال ــس لذل ــن يؤس ــو م ــارج ه ــدو أن الخ ــرة، ويب ــة األخي ــي الحقب ــة ف ــة والطائفي ــة والقبلي والجهوي
يعمــل جاهــًدا علــى مبــدأ المحاصصــة المحليــة والطائفيــة، وهــذا ســينعكس علــى مختلــف نواحــي الحيــاة، 

وهــو مــا يســترعي االنتبــاه والوقــوف عنــده. 



167

مقاالت رأي
ملف العدد: المسألة الوطنية السورية

ــي يقــوم بهــا النظــام  ــع الطائفــي الت ــة الدف ــروز هــذه الظاهــرة يتزامــن مــع شــيوع حال فــي ســورية، كان ب
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 
ــه  ــن لخطرهــا المحــدق، فــي وقــت تتذكــر في الظاهــرة طفــت علــى الســطح، علــى الرغــم مــن إدراك كثيري
ــال المتقدمــة فــي العمــر، أن المجتمــع الســوري لــم يكــن يعــرف هــذه الظاهــرة قبــل نصــف قــرن أو  األجي

أكثــر، فــي مرحلــة مقارعــة الهيمنــة األجنبيــة والكفــاح مــن أجــل االســتقالل.
ــالم  ــائل اإلع ــة وس ــن محدودي ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــّل تعلًم ــت أق ــات كان ــن أن المجتمع ــم م ــى الرغ فعل
ــي  ــى وع ــة عل ــي الغالب ــة ه ــة الجامع ــات الوطني ــت الهوي ــد كان ــل، فق ــفر والتنق ــائل الس ــص وس ــذاك، ونق آن

ــد. ــن الواح ــدود الوط ــدى ح ــاني يتع ــي وإنس ــي وروح ــاء قوم ــا انتم ــاس، يرفده الن
ــة  ــيرة وقبيل ــة وعش ــن عائل ــة م ــدات االجتماعي ــراغ، فالوح ــن ف ــت م ــم تنب ــذه ل ــة ه ــات الفرعي الهوي
ــر  ــم تكــن لتؤث ــراد، لكنهــا ل ــاة المجتمــع واألف ــاء منطقــة، كانــت قائمــة وتفعــل فعلهــا فــي حي وطائفــة وأبن
ــا بالتدريــج والتراكــم،  فــي مســيرة الحيــاة المجتمعيــة اليوميــة أو حتــى السياســية، وهــو مــا آلــت إليــه الحًق
وذلــك نتيجــة اإلخفــاق فــي مشــروع بنــاء الدولــة الدســتورية الحديثــة، بعــد هيمنــة الدولــة األمنيــة، وتفشــي 
ــن  ــة، م ــل وطني ــا قب ــر م ــار ظواه ــة، النتش ــلطة الحاكم ــل الس ــن قب ــال م ــاح المج ــة، وإفس ــة الطائفي العصبوي
طائفيــة، وعشــائرية، ومناطقيــة. ويشــير أيًضــا إلــى عجــز الَعلمانييــن والليبرالييــن والقومييــن، عــن مواجهــة 
موجــة األصوليــة التــي باتــت تتغلغــل فــي كل المفاصــل المجتمعيــة، وليســت األصوليــة الدينيــة فحســب بــل 
ــة  ــم تلبــث أن تحولــت إلــى أصولي ــة، حتــى مــع وجــود فكــر يســاري، أو أممــي، حيــث ل ــة الفكري األصولي
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 
ــنوا صورتــه، ليصبــح فــي منظورهــم مجــرد )هندســة ديموغرافيــة( ليــس إال، وذلــك  المدنــي، فيبــرروه، وُيحسِّ
جنًبــا إلــى جنــب مــع شــيوع قيــم االســتهالك وبــروز حــاالت الثــراء الفاحــش فــي مجتمعــات الثــورة أو مــن 

ُيعــّدون أنفســهم منهــا مــن دون وعــي!
كل ذلــك ســاهم فــي توّليــد مشــاعر مــن االغتــراب النفســي، وجــد فــي االرتــداد نحــو الهويــات الصغــرى، 
شــبكة أمــان بالنســبة إليــه كمــا يبــدو. إن بــروز هــذه الهويــات وشــيوع االنتمــاء إليهــا لــم يتــم بقــرار مــن أّي 
أحــد أو أّي جهــة، لكــّن مغــادرة هــذه االنتمــاءات الضيقــة، لــن يأتــي بهــذه الســهولة التــي يمكــن أن يتوقعهــا 
المــرء، خاصــة علــى المــدى القصيــر، فكمــا أن ظروًفــا موضوعيــة منجدلــة، كانــت قــد ســاهمت فــي بــروز 
هــذه الظاهــرة وشــّقت 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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ــة  ــوى الفاعل ــب، والق ــمى النخ ــا يس ــق م ــى عات ــع عل ــّد أن يق ــات ال ب ــذه المهم ــروع به ــدو أن الش ويب
ــّد مــن اقترانــه بوعــي مطابــق، ُيعلــي مــن شــأن كل مــا هــو وطنــي وجامــع ومشــترك، وبمــا  والواعيــة، وال ب
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 
قبــل وطنيــة، ال بــّد مــن تشــريح وفهــم واســتيعاب الواقــع الســوري برمتــه، المهيَمــن عليــه ســلطوًيا، مــن قبــل 

طغــاة الدولــة الشــمولية التــي خربــت جميــع البنيــان المجتمعــي الســوري.
ثنائية الوطني والقومي

ــورية،  ــة الس ــة الوطني ــن البوتق ــالق م ــن دون االنط ــي م ــد قوم ــن أي بع ــوم ع ــث الي ــن الحدي ال يمك
ــال  ــوز االنتق ــث ال يج ــة، حي ــورية الجامع ــة الس ــة الوطني ــة الهوي ــي ماهي ــوج ف ــا، والول ــتيعاب متغيراته واس
ــل  ــن َيغف ــاك م ــي أواًل. وهن ــق الوطن ــي الطري ــا ف ــاًل وأساًس ــرور أص ــر الم ــي، بغي ــزوع القوم ــد والن ــى البع إل
ــن  ــه م ــا يمثل ــر بم ــد الناص ــال عب ــي أن جم ــم، وه ــة المعال ــألة واضح ــن مس ــرب ع ــن الع ــن القوميي ــى م حت
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 بيَّنــه المفكــر ياســين الحافــظ فــي غيــر مــكان مــن كتبــه وأبحاثــه، هنــاك مــن يغفــل أن عبــد الناصــر، 
بنــى أســس الوطنيــة المصريــة بشــكل يجعلهــا مدخــاًل موضوعًيــا للعمــل القومــي العربــي، وليســت متعارضــة 
معــه، ولــم يقبــل فــي يــوم مــن األيــام أن تنمــو المســألة القوميــة علــى حســاب المدخــل الوطنــي ســواء أكان 
مصرًيــا أم ســورًيا أم ســوى ذلــك، وهــو مــا جعلــه مقبــواًل وممارًســا بشــكل موضوعــي ضمــن الحالــة العربيــة 
المحيطــة، رافًضــا بذلــك كل األطــر التــي تتحــرك نحــو دولــة األمــة علــى حســاب الوطــن، وهــو الــذي رفــض 
ــول/  ــي 28 أيل ــدة ف ــة الوح ــن دول ــال ع ــوع االنفص ــاعة وق ــورية، س ــي س ــري ف ــكري المص ــل العس التدخ

ســبتمبر 1961، قائــاًل: »ليــس المهــم أن تبقــى دولــة الوحــدة بــل األهــم أن تبقــى ســورية«.
ــن  ــا، وال يوجــد مــا يعكــر صفــو التداخــل بي ــي والقومــي ضرورًي ــة الوطن ــات العمــل علــى ثنائي لذلــك ب
القومــي والوطنــي إال بعــض الشــوفينيات القوميــة أو الوطنيــة، التــي لــم تســتوعب بعــد ماهيــة العالقــة بيــن 
ــر  ــة، وبغي ــو الوطني ــي ه ــي أو القوم ــر العروب ــرون أن الفك ــن ي ــض المفكري ــى إن بع ــي، حت ــي والقوم الوطن

ــة. ــة األم ــو دول ــزوع نح ــة وال ن ــة ال عروب الوطني
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خاتمة

كّل ذلــك ال يتنافــى أو يتخــارج مــع مــا قالــه الدكتــور جمــال األتاســي يوًمــا مــا، فــي ســياق الحديــث عــن 
ــا  ــال: »م ــث ق ــة، حي ــل متتابع ــي مراح ــكلت ف ــي تش ــا، الت ــه أيًض ــر قناعات ــه وتغي ــة ومعارف ــه الفكري تراكمات
ــا مــا  كان الفكــر فــي حياتــي مجــرد تراكمــات لمعــارف وثقافــات أو لقناعــات تشــكلت وعبــرت عنهــا، فأن
أنتجــت فــي هــذا المجــال، وال كتبــت نشــرة أو مقالــة أو بحًثــا وال ترجمــت كتاًبــا إال وكان ذلــك مــن خــالل 
موقــف أيديولوجــي وسياســي، وإلحــداث فعــٍل وتأثيــر هــادف فــي مرحلــة معينــة مــن مراحــل عملنــا الوطنــي 
والقومــي. وال السياســة كانــت حرفــة لــي أو وظيفــة أو تطلًعــا لموقــع أو نفــوذ أو ســلطة، بــل السياســة التــي 
اســتأثرت بالقســط األوفــر مــن اهتماماتــي كانــت ومــا تزال فــي حياتــي التزاًمــا بقضيــة، وإحساًســا بمســؤولية، 
وواجًبــا وطنًيــا وقومًيــا 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 

ومعرفتــه، ليصبــح الفكــر دليــل الممارســة ولتصبــح الممارســة منظــوًرا ومنهًجــا فــي التفكيــر أيًضــا«.
وهــو مــا يتطابــق مــع الحالــة الفكريــة التــي تدفعنــي لالشــتغال علــى المســألة الوطنيــة الســورية أواًل، 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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