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حازم نهار
مهمتيــن فــي تاريــخ ســورية؛ الذكــرى
مـ ّـرت خــالل عــام  2020ذكــرى مناســبتين ّ
المئويــة لــوالدة ســورية واإلعــالن عــن اســتقاللها دولــة جديــدة فــي  8آذار /مــارس
 ،1920والذكــرى المئويــة لمعركــة ميســلون واستشــهاد يوســف العظمــة فــي 24
مؤسســتان للوطنيــة الســورية ،وكان ُيفتــرض
تمــوز /يوليــو  ،1920وهمــا لحظتــان ِّ
ّأال تمــر هاتــان المناســبتان مــرور الكــرام أمامنــا مــن دون ذكرهمــا أو االحتفــاء بهمــا؛
خصوصــا أنهمــا مــن المناســبات الجامعــة للســوريين فــي ظــل واقعهــم البائــس
ً
اليــوم .لألســف ،لــم يفعــل أي «طــرف» ســوري شــي ًئا ُيعتــدّ بــه احتفــا ًء بهاتيــن
المناســبتين العظيمتيــن.
احتضــن يــوم الثامــن مــن آذار /مــارس  1920مناســبة ســورية عظيمــة ،وربمــا
األعظــم ،هــي ميــالد الدولــة الســورية ذاتهــا ،فقبــل هــذا التاريــخ لــم تكــن ســورية
موجــودة كدولــة ،بــل كانــت جــز ًءا مــن إمبراطوريــات كبــرى ،كانــت آخرهــا
اإلمبراطوريــة العثمانيــة التــي انتهــت مــع نهايــة الحــرب العالميــة األولــى .1918
فقــد قــام محمــد عــزة دروزة ،وهــو مــن نابلس/فلســطين ،بقــراءة بيــان اســتقالل
ســورية الكبــرى باســم (المملكــة الســورية العربيــة) علــى المحتشــدين فــي ســاحة
رافضــا االنتــداب الفرنســي المعلــن.
المرجــة أمــام مبنــى بلديــة دمشــقً ،

وقــد صــدر هــذا البيــان عــن (المؤتمــر الوطنــي الســوري) الــذي امتــدّ عمــره مــن
 7حزيــران /يونيــو  1919إلــى  19تمــوز /يوليــو  ،1920وكان أول ســلطة تشــريعية
ســورية ،وأول صيغــة برلمانيــة فــي المنطقــة العربيــة .فقــد شــكّل المؤتمــر لجنــة
ـص بيانــه علــى تحويــل البــالد إلــى دســتورية مدنية،
لوضــع دســتور دائــم للبــالد ،ونـ ّ
وكفالــة الحريــات السياســية واالقتصاديــة ،وحقــوق الطوائــف الدينيــة ،والتســاوي
بيــن المواطنيــن ،وعلــى ال مركزيــة اإلدارة .كمــا تطــرق البيــان لحقــوق الشــعوب
فــي تقريــر مصيرهــا ،ومبــادئ الرئيــس األميركــي ويلســون ،ورفــض المشــاريع
الصهيونيــة أو أي تقســيم لســورية.

عضــوا مــن أنحــاء ســورية الكبــرى كلهــا ،ومــن
ضــم المؤتمــر نحــو تســعين
ً
َّ
بينهــم محمــد فــوزي باشــا العظــم ،إليــاس عويشــق ،ســعد اللــه الجابــري ،محمــود
البــارودي ،يوســف لينــادو (مــن يهــود دمشــق) ،هاشــم األتاســي ،خالــد البــرازي،
ريــاض الصلــح ،إبراهيــم هنانــو ،...وغيرهــم .وضمــت خارطــة الدولــة الســورية
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الوليــدة آنــذاك أراضــي ســورية الحاليــة ،ولبنــان وفلســطين واألردن ،إضافــة إلــى
بعــض المناطــق فــي جنــوب تركيــا الحاليــة .ودامــت هــذه الدولــة أقــل مــن خمســة
أشــهر ،إلــى أن دخلــت القــوات الفرنســية إلــى دمشــق فــي  24تمــوز /يوليــو ،1920
بعــد معركــة ميســلون.

بين الوالدة وميسلون :تجربة ديمقراطية متقدمة
عاشــت خالل المــدة بين إعالن اســتقالل
ســورية في  8آذار /مارس  ،1920ومعركة
ميســلون في  24تمــوز /يوليــو،1920
تجربــة ديمقراطيــة متميــزة ،تــكاد تكــون
مغ ّيبة عن ذاكرة السوريين.
نشــرت المؤرخــة األميركيــة إليزابيــث
تومبســن ،أســتاذة تاريــخ الشــرق
ف.
ُ
األوســط الحديــث فــي الجامعــة
األميركيــة بواشــنطن ،كتابهــا الجديــد
بعنــوان (كيــف ســرق الغــرب ديمقراطيــة
مؤخــرا فــي نيســان /أبريــل
العــرب)،
ً
 ،2020وقــد أهــدت كتابهــا «إلــى كل
الســوريين» ،ربمــا تضامنًــا معهــم مــن
واقــع مأســاتهم ومحنتهــم اليــوم ،وربمــا
ٍ
تذكيــرا لهــم بقــدرة
ثــان
مــن جانــب
ً
أجدادهــم فــي العصــر الحديــث علــى
بنــاء تجربــة ديمقراطيــة متقدمــة حتــى عــن واقعهــم اليــوم ،وكأنهــا تريــد أن تقــول
لنــا أنتــم متأخــرون مئــة عــام عــن أجدادكــم.

تومبســن التجربــة الدســتورية الديمقراطيــة خــالل المــدة -1918
يتنــاول كتــاب
ُ
 ،1920بعــد اإلعــالن عــن (الحكومــة العربيــة فــي دمشــق) فــي  5تشــرين األول/
ـم تشــكيل «المؤتمــر الســوري العــام» فــي حزيــران /يونيــو
أكتوبــر  ،1918ومــن ثـ ّ
ـس تأسيســي ،وش ـكَّل لجنــة لوضــع أول دسـ ٍ
ـول إلــى مجلـ ٍ
ـتور
 ،1919والــذي تحـ ّ
للبــالد ،وقــد ر َأســه محمــد فــوزي العظــم ،والــد رئيــس الــوزارة المعــروف خالــد
العظــم ،حتــى وفاتــه فــي تشــرين األول /أكتوبــر  ،1919وجــاء بعــده هاشــم
األتاســي ،ومــن ثــم غــادره األخيــر ليشــكل الــوزارة ،وليخلفــه الشــيخ محمــد رشــيد
مؤســس مجلــة المنــار فــي القاهــرة ،وهــو مــن قريــة القلمــون قضــاء طرابلــس
رضــاِّ ،
ً
وصــوال إلــى إعــالن «المؤتمــر الســوري العــام» اســتقالل ســورية فــي 8
الشــام،
آذار /مــارس  ،1920باســم (المملكــة الســورية العربيــة) ،علــى أســاس نظــام حكــم
ملكــي دســتوري نيابــي ،يقــوم علــى تثبيــت نمــط الحكــم الالمركــزي.
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وكان الدســتور المعتمــد ،أو قانونــه األساســي ،مــن أكثــر النظــم الدســتورية
خصوصــا إذا مــا قــورن بالدســتورين
تقد ًمــا فــي المنطقــة العربيــة والشــرق األوســط،
ً
اإليرانــي والتركــي؛ فقــد اســتلهمته نخــب المؤتمــر الســوري مــن دســتور الواليــات
المتحــدة األميركيــة والدســاتير األوروبيــة ،تلــك النخبــة التــي آمنــت بقيــم الحريــة
أيضــا إلــى أن بعــض أعضــاء
والديمقراطيــة والعدالــة والمســاواة .وتشــير
تومبســن ً
ُ
ـروع
المؤتمــر الســوري قدّ مــوا إلــى لجنــة كينغ-كرايــن فــي صيــف عــام  1919مشـ َ
ً
متكامــال لـــ «الواليــات الســورية المتحــدة» ،إيمانًــا منهــم بنظــام الحكــم
دســتور
الالمركــزي.

تومبســن إلــى الــدور المهــم للشــيخ رشــيد رضــا فــي نجــاح المؤتمــر
تشــير
ُ
وإقــرار هــذا الدســتور المتقــدم ،فقــد كان رئيــس المؤتمــر الــذي و ّفــق بيــن اتجاهيــن
رئيســين فيــه؛ اتجــاه علمانــي ينــادي بحكــم نيابــي مدنــي ،وآخــر إســالمي يبحــث
عــن مكانــة مميــزة لإلســالم فــي الدســتور والدولــة .وكانــت حصيلــة النقاشــات
إقــرار دســتور يكتفــي باإلســالم دينًــا لــرأس الدولــة فحســب .أثــار هــذا غضــب
رجــال الديــن آنــذاك ،فاحتجــوا لرشــيد رضــا ،فمــا كان مــن األخيــر إال أن قــال« :تــم
تكليفــي بإعــداد دســتور للســوريين ،وهــم مــن المســلمين والمســيحيين واليهــود.
فهــل تريــدون منــي إعــداد دســتور للمســلمين فقــط؟” .هــذا الموقــف لرشــيد رضــا
يرفضــه اليــوم ،فــي ســورية وغيرهــا ،معظــم مــن ينتمــون إلــى االتجــاه اإلســالمي.
ليــس هــذا فحســب ،بــل إن حــوارات «النخــب الســورية» اليــوم أقــل فاعليــة مــن
حــوارات نخبهــم آنــذاك ،ولــم تنجــح فــي بنــاء صــورة عقالنيــة وواقعيــة ،طــوال
العقــد الفائــت ،لعالقــة الديــن بالدولــة ،والدولــة الســورية المنشــودة ،فــإذا كنــا
متأخريــن عــن تاريخنــا نفســه مئــة عــام ،فكيــف ســيكون حالنــا ونخبنــا إذا مــا قارنــا
أنفســنا بالعالــم اليــوم؟!

تومبســن قصــة لحظــة محوريــة فــي تاريخنــا ،عندمــا «أســس
يــروي كتــاب
ُ
العــرب ديمقراطيــة تمثيليــة  -وكيــف ســحقها الغــرب»؛ فقــد ُقطعــت هــذه التجربــة
الديمقراطيــة المتقدمــة بالقــوة العســكرية الفرنســية ،وفكّكــت فرنســا المؤتمــر
الســوري ،واعتقلــت الســلطات الفرنســية بعــض رمــوزه ،فيمــا عملــت علــى احتــواء
تومبســن،
بعــض رمــوزه األخــرى فــي مناصــب حكومتهــا االنتدابيــة .وبحســب
ُ
ِ
تكتــف فرنســا باحتــالل دمشــق ،وإنهــاء هــذه التجربــة الفريــدة ،إذ تكشــف
لــم
فــي الوثائــق الفرنســية التــي حصلــت عليهــا ،عــن أن رئيــس الحكومــة الفرنســية،
ألكســندر ميرالنــد ،أوعــز للجنــرال غوابييــه ،الــذي دخــل دمشــق بعــد يــوم علــى
معركــة ميســلون ،باقتحــام مقـ ّـر المؤتمــر الســوري ،ومصــادرة والتخلــص مــن ّ
كل
مــا يجــده هنــاك مــن وثائــق ومتعلقــات خاصــة بـــ «المملكــة الســورية العربيــة».
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محطة ميسلون في التاريخ
ّ
تحتــل معركــة ميســلون 24 ،تمــوز /يوليــو  ،1920مكانــة فريــدة فــي تاريخنــا،
ويمكــن القــول إنّهــا مــن المحطــات العظيمــة فــي ســرد ّية الوطنيــة الســورية ،فهــي
تحمــل الكثيــر مــن الرســائل والمعانــي والــدالالت التــي مــن المفيــد اكتشــافها وتثبيتها.
فمــا ال يجــري االنتبــاه إليــه هــو أن ميســلون كانــت معركــة مزدوجــة ،داخل ًيــا مــن أجــل
الدفــاع عــن تجربــة ديمقراطيــة وليــدة ،وخارج ًيــا الدفــاع عــن الوطــن ضــد الغــازي
والمحتــل .وتكتســي
أهميــة اســتثنائية فــي
اللحظــة السياســية
الحاليــة؛ كوننــا نعانــي
هزيمــة كبيــرة علــى
المســتوى الداخلــي
تج ّلــت بفشــلنا فــي
إنجــاز التغييــر الوطنــي
الديمقراطــي ،وعجزنــا
عــن بنــاء الدولــة
الوطنيــة الســورية مــن
جهــة ،وكــون بلدنــا
أصبحــت محتلــة مــن
عــدة جيــوش ،وأقــرب
إلــى التشــظي والتــذرر
مــن أي مســتقبل آخــر
مــن جهــة ثانيــة.

كانــت مرحلــة الحــرب العالميــة األولــى ،ومــا بعدهــا ،مرحلــة فاصلــة تمخضــت
عــن ســقوط الدولــة العثمانيــة وإعــادة تشــكيل منطقــة الشــرق األوســط؛ اتفاقيــة
ســايكس بيكــو فــي  9و 16أيــار /مايــو  1916بيــن فرنســا وبريطانيــا وروســيا القيصريــة
القتســام منطقــة الهــالل الخصيــب ،ولتحديــد مناطــق النفــوذ فــي غــرب آســيا ،وتقســيم
الدولــة العثمانيــة التــي كانــت المســيطرة علــى تلــك المنطقــة ،ووعــد بلفــور فــي 2
تشــرين الثانــي /نوفمبــر  ،1917وفــي نيســان /أبريــل ُ 1920أعلنــت مقـ ّـررات مؤتمــر
ســان ريمــو الــذي شــرعن صفق َتــي ســايكس بيكــو ،وجــورج ـــــــ كليمنصــو ،وإعــالن
بلفــور ،وأقـ ّـر ُمســودة مــا ســيصبح معاهــدة ســيفر ،لتقاســم تركيــا.
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فــي هــذه األجــواء ،جــاء إنــذار غــورو إلــى الملــك فيصل فــي دمشــق ،فــي  14تموز/
يوليــو  ،1920الــذي تضمــن خمســة بنــود ،يمكــن تكثيفهــا بعبــارة واحــدة :االستســالم
بــال قيــد أو شــرط .وهنــا تنوعــت مواقــف فيصــل وحكومتــه ،وراوحــت مــا بيــن رفــض
اإلنــذار كل ًيــا ،والقبــول بــه مــع محاولــة تخفيــف آثــاره .لكــن الملــك َ
أخيــرا
قبــل
ً

كلمة افتتاحية
باإلنــذار فــي  17تمــوز /يوليــو ،وأوعــز بتســريح الجيــش ،وع ّطــل جلســات المؤتمر
الســوري تحــت ذريعــة إثارتــه للــرأي العــام ،األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى صــدام مــع
الفرنســيين ،وفــي الوقــت نفســه أوفــد الملــك وزيــر المعــارف ،ســاطع الحصــري،
مهمــة الحصــري انتهــت
إلــى الجنــرال غــورو لمعالجــة الموقــف دبلوماسـ ًيا ،لكــن ّ
ّ
فــي يــوم  23تمــوز /يوليــو مــن دون نتائــج ،ليــدرك فيصــل أن غــورو عــازم علــى
فتوجــه إلــى الجامــع األمــوي ،وخطــب فــي
احتــالل دمشــق فــي األحــوال كلهــاّ ،
النــاس مبـ ّـر ًرا تنازالتــه ،تــاركًا لهــم خيــار الدفــاع عــن بلدهــم.
وكان يوســف العظمــة مــن فريــق الرافضيــن إلنــذار غــورو ،ومــن الداعيــن إلــى
مواجهتــه باإلمكانــات المتاحــة ،فأمــر بإيقــاف تنفيــذ قــرار الحكومــة بتســريح
الجيــش ،وباحتشــاد الجنــود المنســحبين عنــد منطقــة خــان ميســلون ،فاندفــع
المئــات مــن الرجــال بأســلحة فرديــة قديمــة ،وبالعصــي ،لالنضمــام إلــى مــا تبقــى
مــن الجيــش فــي ميســلون .وفــي فجــر  24تمــوز /يوليــو ،كان العظمــة قــد جمــع
نحــو  4000جنــدي ومتطــوع ،مقابــل جيــش غـ ٍ
ـاز قوامــه  9000جنــدي فرنســي،
مــزود بطائــرات ودبابــات ومدافــع ،بقيــادة الجنــرال غوابيــه .ومــع خيــوط الضــوء
األولــى ،بــدأت المعركــة بمبــارزة مدفعيــة حاميــة وغيــر متكافئة ،وســرعان مــا ّ
تدخل
أيضــا ،ليعقبــه تقــدّ م الخيالــة والمشــاة والمدرعــات .وهنــا بــدأت خطــوط
الطيــران ً
ـت ســاعات مــن القتــال .استشــهد
المدافعيــن بالتصــدّ ع .وبــدأ التراجــع بعــد نحــو سـ ّ
يوســف العظمــة فــي المعركــة ،ومعــه نحــو  400-300مــن زمالئــه ،وأصيــب
 1000آخــرون ،ودخــل الفرنســيون إلــى دمشــق فــي  25تمــوز /يوليــو .1920
ُيحكــى أن يوســف العظمــة،
بحســب مــا يــروي ســاطع
الحصــري فــي كتابــه (يــوم
ميســلون) ،قــد تقــدم إلــى الملــك
فيصــل راف ًعــا التحيــة العســكرية،
ً
قائــال :إنّــي مســتعدٌ يــا صاحــب
الجاللــة للدفــاع عــن الوطــن بــكل
قــواي حتــى النفــس األخيــر ،إذا
أوليتمونــي ثقتكــم .وأنــه جــاء إلــى
مقــر الحكومــة ،قبــل ذهابــه إلــى
ّ
ميســلون ،وكان آخــر كالم لــه :أنــا
ذاهــب! إنــي أتــرك ليلــى (ابنتــه
الوحيــدة) أمانــة لديكــم ،أرجوكــم
ّأال تنســوها.
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العدد األول
كانون الثاني /يناير 2021

في معاني ميسلون
دائمــا مــن يرفــع لــواء التحــدي ،وآخــر يرفــع لــواء
فــي كل زمــن ،وكل بلــد ،هنــاك ً
التك ّيــف والتأقلــم ،وبينهمــا سلســلة يصعــب حصرهــا مــن المواقــف ،وال يمكــن
إخضــاع هــذه المواقــف إلــى أحــكام قيمية بســيطة وســريعة ،باســتثناء تلــك المواقف
التــي تشــارك المحتــل أو المســتبد ،فــي ممارســاته أو انتهاكاتــه للحقــوق الفرديــة أو
مهمتــه
الجماعيــة ،أو فــي التبريــر أو الترويــج لهمــا .كان العظمــة مــدركًا الســتحالة ّ
منــذ البدايــة ،وكانــت لديــه خيــارات مختلفــة ،مثــل االبتعــاد مو ّق ًتــا عــن المواجهــة
المباشــرة بحكــم اختــالل ميــزان القــوى ،وانتظــار فرصــة أخــرى يتابــع فيهــا كفاحــه
المسـ ّلح ،وهــو مــا فعلــه بعــض أصدقائــه ،مثــل فــوزي القاوقجــي وســعيد العــاص،
أو الســير فــي طريــق النضــال السياســي ،كمــا فعــل ياســين الهاشــمي .لكنــه حســم
خيــاره فــي المواجهــة المباشــرة ،بحكــم مــا لهــذه المواجهــة مــن أثــر بعيــد فــي
أرواح وعقــول النــاس ،ومــا يمكــن أن تؤديــه علــى مســتوى التأســيس المســتقبلي،
بمــا يضــع النــاس فــي خيــار رفــض ومواجهــة الواقــع القائــم بأشــكال وأســاليب
متنوعــة.

وعلــى النقيــض مــن موقــف العظمــة ،واالتجاهــات النضاليــة األخــرى التي تصب
ـروج لالحتــالل،
فــي المــآل فــي الطريــق ذاتهــا ،كان هنــاك اتجــاه آخــر داعــم أو مـ ِّ
جروا
تأ َّلفــت قاعدتــه مــن أصحــاب المصالــح ،مثــل بعــض األعيــان والتجــار الذيــن ّ
عربــة القائــد الفرنســي بعــد يــوم واحــد علــى استشــهاد يوســف العظمــة ،وعلــى بعــد
كيلــو متــرات قليلــة مــن ميســلون ،علــى الرغــم مــن أن األكثريــة الســاحقة مــن أبنــاء
دمشــق كانــوا فــي اتجــاه يوســف العظمــة وزمالئــه .بمعنــى آخــر ،نظــر يوســف
العظمــة إلــى الواقــع بوصفــه متحــركًا ومتغيـ ًـرا ،وهــو لــم يكــن مغامـ ًـرا وانتحار ًيــا
خصوصــا أنــه تع ّلــم فــي المــدارس العســكرية ،وتخــرج منهــا
كمــا رأى بعضهــم،
ً
ضاب ًطــا ،وأتقــن العربيــة والتركيــة والفرنســية واأللمانيــة واإليطاليــة واإلنكليزيــة،
فــي حيــن نظــر مــن جـ َّـر عربــة غــورو مــن الســوريين إلــى الواقــع علــى أنــه ثابــت،
وأن فرنســا لــن تقهــر.

أيضــا إلــى خيــار العظمــة ورفاقــه
فــي الواقــع الســوري اليــوم ،هنــاك مــن ينظــر ً
أيضــا عــن االنتــداب الفرنســي بحكــم
خيــارا
بوصفــه
ســاذجا ،ويدافــع بعضهــم ً
ً
ً
خصوصــا
مــا أوصلتنــا إليــه الحكومــات «الوطنيــة» منــذ االســتقالل إلــى اليــوم،
ً
خــالل نصــف القــرن األخيــر مــن حكــم نظــام األســد .هــذه قــراءة مقلوبــة للتاريــخ
والمســؤوليات؛ فالمشــكلة ال تكمــن ،بالطبــع ،فــي خيــار العظمــة ورفاقــه ،بــل فيمن
جــاء بعدهــم ،فــي عــدم اســتكمال خيــاره بعــد االســتقالل ،وعــدم اســتكمال التحــرر
الوطنــي بإنجــاز التغييــر الوطنــي الديمقراطــي ،والعــودة بســورية إلــى نمــط محــدَّ ث
مــن الحكــم الســلطاني ،بعــد عــام  1970بصــورة خاصــة.
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كلمة افتتاحية
تغييب التاريخ
عمــل الفرنســيون ،منــذ دخولهــم ،علــى تغييــب كل مــا لــه عالقــة ببنــاء لحظــة
وطنيــة ســورية ،إذ فضـ ً
ـال عــن إخفــاء مــا يتعلــق بالمؤتمــر الوطنــي الســوري وتجربــة
الحكــم الديمقراطــي والدســتوري ،عملــوا علــى تغييــب يوســف العظمــة ورفاقــه
عــن المشــهد الســوري ،إلــى درجــة إخفــاء شــهداء ميســلون ،بمــن فيهــم يوســف
العظمــة نفســه ،وال يــزال المــكان الــذي ُدفنــوا فيــه غيــر معــروف بالنســبة إلــى
الســوريين ،فــي حيــن تحتفــظ بــه فرنســا فــي ســجالتها ،والغريــب هــو عــدم وجــود
مطالبــة رســمية ســورية جديــة بهــذا األمــر إلــى يومنــا هــذا.

بعــد انقــالب عــام ُ ،1970غ ِّيبــت والدة ســورية واســتقاللها فــي  8آذار /مــارس
 1920مــن الذاكــرة الجمعيــة ،و ُغ ِّيبــت تجربتهــا الديمقراطيــة األولــى ،لمصلحــة
االحتفــاء بانقــالب  8آذار /مــارس  1963الــذي أتــى بالعســكر إلــى الســلطة،
وأصبــح مصــدر كل شــرعية .ويالحــظ ســعي الســلطة الحاكمــة لمحــو ذاكــرة
الســوريين قبــل تاريــخ  8آذار  ،1963وكأن ســورية ولــدت فــي يــوم ميــالد البعــث،
ومــا قبلــه «مرحلــة جاهليــة» ال أكثــر ،وحتــى المــدة مــا بيــن  1963و 1970جــرى
اختزالهــا لمصلحــة التركيــز علــى شــخص األســد فحســب ،مثلمــا تجــري اليــوم
أيضــا محــاوالت محــو ذاكرتهــم ،وتشــويه النقــاط المضيئــة بعــد آذار /مــارس
ً
 ،2011لمصلحــة تعزيــز حضــور ســردية واحــدة تتوافــق مــع مصالــح الســلطة
والمتنفذيــن فيهــا.

فعل ًيــا ،ال يعــرف الســوريون إال القليــل عــن تاريــخ بالدهــم منــذ تأسيســها؛ مــا
يثيــر االســتغراب واالســتهجان ح ًقــا تغييــب شــخصيات مثــل يوســف العظمــة
وإبراهيــم هنانــو وعبــد الرحمــن الشــهبندر ،وغيرهــم عــن المشــهد الســوري ،وعــن
كتــب المــدارس ،وإن ُذكــرت فإنهــا تُذكــر بصــورة خجولــة وعابــرة .يكفــي أن نعلــم
أن تحويــل بي َتــي يوســف العظمــة ،فــي منطقتــي المهاجريــن وحــي الشــاغور بدمشــق
إلــى متحفيــن ،قــد احتــاج إلــى حمــالت ومناشــدات عديــدة ،وبعــد ذلــك تحــوال
إلــى متحفيــن مغلقيــن ال يعلــم بهمــا إال عــدد قليــل مــن الســوريين .وأكثــر مــن
أيضــا ،هــو أن ميســلون تــكاد تكــون غائبــة فــي األدب والســينما والموســيقا
ذلــك ً
واألعمــال الفنيــة التاريخيــة .هــذا كلــه ليــس مصادفــة ،بــل عمــل مقصــود انتهــى،
فعـ ً
ـال ،بمنــع الســوريين مــن تشــكيل ذاكــرة وطنيــة جمعيــة.

روح ميسلونية
ال شــك فــي أن إعــادة قــراءة تاريــخ ســورية ،بــل وإعــادة بنائــه ،علــى أســس
ومرتكــزات موضوعيــة وعلميــة ،بصــورة مســتقلة عــن مصالــح الســلطة الحاكمــة
وغاياتهــا ،عمــل ضــروري ومهــم ،نحتــاج إليــه فــي ســياق إعــادة بنــاء ذاكرتنــا
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أيضــا ،بتنــا أحــوج
وهويتنــا الوطنيــة ،بــل وفــي ســياق مشــروع ثقافــي وطنــي ســوري ً
مــا نكــون إليــه فــي ظــل مســار التشــظي والتفتــت الــذي يــكاد يقضــي علينــا وطنًــا
ودول ـ ًة وبشـ ًـرا.
فــي  2011و ،2012خــرج المتظاهــر الســوري إلــى الشــارع ،فــي مناطــق ســورية
كلهــا ،راف ًعــا صوتــه ،ومطال ًبــا بالحريــة فــي مواجهــة االســتبداد ،ينشــد بنــاء دولــة
وطنيــة ديمقراطيــة علــى أنقــاض الدولة/المزرعــة ،علــى الرغــم مــن وجــود احتمــال
كبيــر لالعتقــال أو المــوت؛ ليــس هنــاك مــن اســم لهــذه الحالــة ســوى الــروح
الميســلونية ،تلــك الــروح التــي تتجلــى بأشــكال وألــوان مختلفــة عبــر العصــور.

كثيرا إلــى هــذه الــروح ،لتلهمنا وتســاعدنا
فــي أحــوال واقعنــا اليــوم ،نحتــاج أكثــر ً
فــي اســتعادة الســيادة الوطنيــة ،والحفاظ على وحدة ســورية ،وطــرد القــوات الغازية،
وإنهــاء االســتبداد ،والســير فــي طريــق التغييــر الوطنــي الديمقراطــي ،وبنــاء ســورية
الجديــدة .فكمــا كانــت ميســلون لحظــة قاومــت فيهــا العيـ ُن المخــرز ،نحتــاج إلــى
مشــروع وطنــي ديمقراطــي نواجــه بوســاطته ثالثيــة االحتــالل واالســتبداد والتطــرف
بعضــا .نحتــاج إلــى ثقافــة تواجــه المخــرز.
التــي يتغــذى أطرافهــا مــن بعضهــم ً

آن لنــا أن نتجــاوز تلــك النظــرة التــي ترفــض ســورية ،وتظــل تنظــر إليهــا
بوصفهــا ابنــة الخطيئــة ،ابنــة اتفاقيــة ســايكس بيكــو ،وتلــك الــرؤى التــي تذهــب
نحــو هويــات فــوق ســورية أو مــا دون ســورية .ســورية هــي الحــد األدنــى والحــد
األعلــى المشــترك بيــن الســوريين ،فيمــا تصــب الــرؤى واأليديولوجيــات األخــرى
فــي حقــل األدوار السياســية المنوطــة بالدولــة الســورية المســتقبلية فــي المنطقــة
والعالــم ،أو فــي حيــز األيديولوجيــات واألفــكار التــي ُيفتــرض أن يكــون المجتمــع
منفتحــا عليهــا جميعهــا ،وعلــى الحــوار الديمقراطــي فيمــا بينهــا،
الســوري المدنــي
ً
وليتحقــق ذلــك ينبغــي لهــدف الدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة الحديثــة أن يكــون
حاضــرا فــي برامــج ورؤى الســوريين جميعهــم.
ً
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