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مئوية ميسلون؛

 ثقافة تواجه المخرز

حازم نهار

مــّرت خــالل عــام 2020 ذكــرى مناســبتين مهّمتيــن فــي تاريــخ ســورية؛ الذكــرى 
المئويــة لــوالدة ســورية واإلعــالن عــن اســتقاللها دولــة جديــدة فــي 8 آذار/ مــارس 
ــي 24  ــة ف ــف العظم ــهاد يوس ــلون واستش ــة ميس ــة لمعرك ــرى المئوي 1920، والذك

ســتان للوطنيــة الســورية، وكان ُيفتــرض  تمــوز/ يوليــو 1920، وهمــا لحظتــان مؤسِّ
أاّل تمــر هاتــان المناســبتان مــرور الكــرام أمامنــا مــن دون ذكرهمــا أو االحتفــاء بهمــا؛ 
ــس  ــم البائ ــل واقعه ــي ظ ــوريين ف ــة للس ــبات الجامع ــن المناس ــا م ــا أنهم خصوًص
ــن  ــاًء بهاتي ــه احتف ــّد ب ــيًئا ُيعت ــوري ش ــرف« س ــل أي »ط ــم يفع ــف، ل ــوم. لألس الي

المناســبتين العظيمتيــن.
ــا  ــة، وربم ــورية عظيم ــبة س ــارس 1920 مناس ــن آذار/ م ــن م ــوم الثام ــن ي احتض
األعظــم، هــي ميــالد الدولــة الســورية ذاتهــا، فقبــل هــذا التاريــخ لــم تكــن ســورية 
ــا  ــت آخره ــرى، كان ــات كب ــن إمبراطوري ــزًءا م ــت ج ــل كان ــة، ب ــودة كدول موج
ــى 1918.  ــة األول ــة الحــرب العالمي ــي انتهــت مــع نهاي ــة الت ــة العثماني اإلمبراطوري
ــتقالل  ــان اس ــراءة بي ــطين، بق ــن نابلس/فلس ــو م ــزة دروزة، وه ــد ع ــام محم ــد ق فق
ســورية الكبــرى باســم )المملكــة الســورية العربيــة( علــى المحتشــدين فــي ســاحة 

ــن.  ــي المعل ــداب الفرنس ــا االنت ــق، رافًض ــة دمش ــى بلدي ــام مبن ــة أم المرج
وقــد صــدر هــذا البيــان عــن )المؤتمــر الوطنــي الســوري( الــذي امتــّد عمــره مــن 
7 حزيــران/ يونيــو 1919 إلــى 19 تمــوز/ يوليــو 1920، وكان أول ســلطة تشــريعية 
ــة  ــر لجن ــّكل المؤتم ــد ش ــة. فق ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــة برلماني ــورية، وأول صيغ س
لوضــع دســتور دائــم للبــالد، ونــّص بيانــه علــى تحويــل البــالد إلــى دســتورية مدنية، 
ــة، والتســاوي  ــة، وحقــوق الطوائــف الديني ــات السياســية واالقتصادي ــة الحري وكفال
ــعوب  ــوق الش ــان لحق ــرق البي ــا تط ــة اإلدارة. كم ــى ال مركزي ــن، وعل ــن المواطني بي
ــاريع  ــض المش ــون، ورف ــي ويلس ــس األميرك ــادئ الرئي ــا، ومب ــر مصيره ــي تقري ف

ــة أو أي تقســيم لســورية. الصهيوني
ــن  ــا، وم ــرى كله ــورية الكب ــاء س ــن أنح ــًوا م ــعين عض ــو تس ــر نح ــمَّ المؤتم ض
بينهــم محمــد فــوزي باشــا العظــم، إليــاس عويشــق، ســعد اللــه الجابــري، محمــود 
البــارودي، يوســف لينــادو )مــن يهــود دمشــق(، هاشــم األتاســي، خالــد البــرازي، 
ــورية  ــة الس ــة الدول ــت خارط ــم. وضم ــو...، وغيره ــم هنان ــح، إبراهي ــاض الصل ري
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ــى  ــة إل ــطين واألردن، إضاف ــان وفلس ــة، ولبن ــورية الحالي ــي س ــذاك أراض ــدة آن الولي
بعــض المناطــق فــي جنــوب تركيــا الحاليــة. ودامــت هــذه الدولــة أقــل مــن خمســة 
أشــهر، إلــى أن دخلــت القــوات الفرنســية إلــى دمشــق فــي 24 تمــوز/ يوليــو 1920، 

بعــد معركــة ميســلون.

بين الوالدة وميسلون: تجربة ديمقراطية متقدمة

عاشــت خالل المــدة بين إعالن اســتقالل
 ســورية في 8 آذار/ مارس 1920، ومعركة 
ميســلون في 24 تمــوز/ يوليــو1920،
 تجربــة ديمقراطيــة متميــزة، تــكاد تكــون

مغّيبة عن ذاكرة السوريين.
نشــرت المؤرخــة األميركيــة إليزابيــث 
ف. تومبُســن، أســتاذة تاريــخ الشــرق 
الجامعــة  فــي  الحديــث  األوســط 
األميركيــة بواشــنطن، كتابهــا الجديــد 
بعنــوان )كيــف ســرق الغــرب ديمقراطيــة 
ــل  ــان/ أبري ــي نيس ــًرا ف ــرب(، مؤخ الع
2020، وقــد أهــدت كتابهــا »إلــى كل 

ــن  ــم م ــا معه ــا تضامنً ــوريين«، ربم الس
واقــع مأســاتهم ومحنتهــم اليــوم، وربمــا 
مــن جانــب ثــاٍن تذكيــًرا لهــم بقــدرة 
ــى  ــث عل ــر الحدي ــي العص ــم ف أجداده

ــة متقدمــة حتــى عــن واقعهــم اليــوم، وكأنهــا تريــد أن تقــول  ــة ديمقراطي ــاء تجرب بن
ــم. ــن أجدادك ــام ع ــة ع ــرون مئ ــم متأخ ــا أنت لن

يتنــاول كتــاب تومبُســن التجربــة الدســتورية الديمقراطيــة خــالل المــدة 1918-
1920، بعــد اإلعــالن عــن )الحكومــة العربيــة فــي دمشــق( فــي 5 تشــرين األول/ 

أكتوبــر 1918، ومــن ثــّم تشــكيل »المؤتمــر الســوري العــام« فــي حزيــران/ يونيــو 
ــة لوضــع أول دســتوٍر  ل لجن 1919، والــذي تحــّول إلــى مجلــٍس تأسيســي، وشــكَّ

للبــالد، وقــد رَأســه محمــد فــوزي العظــم، والــد رئيــس الــوزارة المعــروف خالــد 
العظــم، حتــى وفاتــه فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 1919، وجــاء بعــده هاشــم 
األتاســي، ومــن ثــم غــادره األخيــر ليشــكل الــوزارة، وليخلفــه الشــيخ محمــد رشــيد 
ــس مجلــة المنــار فــي القاهــرة، وهــو مــن قريــة القلمــون قضــاء طرابلــس  رضــا، مؤسِّ
ــي 8  ــورية ف ــتقالل س ــام« اس ــوري الع ــر الس ــالن »المؤتم ــى إع ــواًل إل ــام، وص الش
آذار/ مــارس 1920، باســم )المملكــة الســورية العربيــة(، علــى أســاس نظــام حكــم 

ملكــي دســتوري نيابــي، يقــوم علــى تثبيــت نمــط الحكــم الالمركــزي. 
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ــتورية  ــم الدس ــر النظ ــن أكث ــي، م ــه األساس ــد، أو قانون ــتور المعتم وكان الدس
تقدًمــا فــي المنطقــة العربيــة والشــرق األوســط، خصوًصــا إذا مــا قــورن بالدســتورين 
اإليرانــي والتركــي؛ فقــد اســتلهمته نخــب المؤتمــر الســوري مــن دســتور الواليــات 
المتحــدة األميركيــة والدســاتير األوروبيــة، تلــك النخبــة التــي آمنــت بقيــم الحريــة 
والديمقراطيــة والعدالــة والمســاواة. وتشــير تومبُســن أيًضــا إلــى أن بعــض أعضــاء 
المؤتمــر الســوري قّدمــوا إلــى لجنــة كينغ-كرايــن فــي صيــف عــام 1919 مشــروَع 
ــم  ــام الحك ــم بنظ ــا منه ــدة«، إيماًن ــورية المتح ــات الس ــاًل لـــ »الوالي ــتور متكام دس

ــزي. الالمرك
ــر  ــاح المؤتم ــي نج ــا ف ــيد رض ــيخ رش ــم للش ــدور المه ــى ال ــن إل ــير تومبُس تش
وإقــرار هــذا الدســتور المتقــدم، فقــد كان رئيــس المؤتمــر الــذي وّفــق بيــن اتجاهيــن 
رئيســين فيــه؛ اتجــاه علمانــي ينــادي بحكــم نيابــي مدنــي، وآخــر إســالمي يبحــث 
ــات  ــة النقاش ــت حصيل ــة. وكان ــتور والدول ــي الدس ــالم ف ــزة لإلس ــة ممي ــن مكان ع
ــب  ــذا غض ــار ه ــب. أث ــة فحس ــرأس الدول ــا ل ــالم دينً ــي باإلس ــتور يكتف ــرار دس إق
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. 
ــة مــن  ــل فاعلي ــوم أق ــل إن حــوارات »النخــب الســورية« الي ــذا فحســب، ب ليــس ه
ــوال  ــة، ط ــة وواقعي ــورة عقالني ــاء ص ــي بن ــح ف ــم تنج ــذاك، ول ــم آن ــوارات نخبه ح
ــا  ــإذا كن ــودة، ف ــورية المنش ــة الس ــة، والدول ــن بالدول ــة الدي ــت، لعالق ــد الفائ العق
متأخريــن عــن تاريخنــا نفســه مئــة عــام، فكيــف ســيكون حالنــا ونخبنــا إذا مــا قارنــا 

ــم اليــوم؟! أنفســنا بالعال
ــس  ــا »أس ــا، عندم ــي تاريخن ــة ف ــة محوري ــة لحظ ــن قص ــاب تومبُس ــروي كت ي
العــرب ديمقراطيــة تمثيليــة - وكيــف ســحقها الغــرب«؛ فقــد ُقطعــت هــذه التجربــة 
ــر  ــا المؤتم ــت فرنس ــية، وفّكك ــكرية الفرنس ــوة العس ــة بالق ــة المتقدم الديمقراطي
الســوري، واعتقلــت الســلطات الفرنســية بعــض رمــوزه، فيمــا عملــت علــى احتــواء 
ــن،  ــب تومبُس ــة. وبحس ــا االنتدابي ــب حكومته ــي مناص ــرى ف ــوزه األخ ــض رم بع
ــف  ــدة، إذ تكش ــة الفري ــذه التجرب ــاء ه ــق، وإنه ــالل دمش ــا باحت ــِف فرنس ــم تكت ل
ــية،  ــة الفرنس ــس الحكوم ــن أن رئي ــا، ع ــت عليه ــي حصل ــية الت ــق الفرنس ــي الوثائ ف
ــى  ــوم عل ــذي دخــل دمشــق بعــد ي ــه، ال ــرال غوابيي ــد، أوعــز للجن ألكســندر ميرالن
ــّر المؤتمــر الســوري، ومصــادرة والتخلــص مــن كّل  معركــة ميســلون، باقتحــام مق
ــة«.  ــق ومتعلقــات خاصــة بـــ »المملكــة الســورية العربي ــاك مــن وثائ مــا يجــده هن
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محطة ميسلون في التاريخ

ــا،  ــي تاريخن ــدة ف ــة فري ــو 1920، مكان ــوز/ يولي ــلون، 24 تم ــة ميس ــّل معرك تحت
ــي  ــورية، فه ــة الس ــردّية الوطني ــي س ــة ف ــات العظيم ــن المحط ــا م ــول إّنه ــن الق ويمك
تحمــل الكثيــر مــن الرســائل والمعانــي والــدالالت التــي مــن المفيــد اكتشــافها وتثبيتها. 
فمــا ال يجــري االنتبــاه إليــه هــو أن ميســلون كانــت معركــة مزدوجــة، داخلًيــا مــن أجــل 
ــازي  ــد الغ ــن ض ــن الوط ــاع ع ــا الدف ــدة، وخارجًي ــة ولي ــة ديمقراطي ــن تجرب ــاع ع الدف

والمحتــل. وتكتســي 
ــي  ــتثنائية ف ــة اس أهمي
السياســية  اللحظــة 
الحاليــة؛ كوننــا نعانــي 
هزيمــة كبيــرة علــى 
الداخلــي  المســتوى 
فــي  بفشــلنا  تجّلــت 
إنجــاز التغييــر الوطنــي 
ــا  الديمقراطــي، وعجزن
الدولــة  بنــاء  عــن 
ــن  ــورية م ــة الس الوطني
جهــة، وكــون بلدنــا 
ــن  ــة م ــت محتل أصبح
عــدة جيــوش، وأقــرب 
إلــى التشــظي والتــذرر 
ــر  ــتقبل آخ ــن أي مس م

ــة. ــة ثاني ــن جه م
ــت  ــة تمخض ــة فاصل ــا، مرحل ــا بعده ــى، وم ــة األول ــرب العالمي ــة الح ــت مرحل كان
ــة  ــط؛ اتفاقي ــرق األوس ــة الش ــكيل منطق ــادة تش ــة وإع ــة العثماني ــقوط الدول ــن س ع
ســايكس بيكــو فــي 9 و16 أيــار/ مايــو 1916 بيــن فرنســا وبريطانيــا وروســيا القيصريــة 
القتســام منطقــة الهــالل الخصيــب، ولتحديــد مناطــق النفــوذ فــي غــرب آســيا، وتقســيم 
ــي 2  ــور ف ــد بلف ــة، ووع ــك المنطق ــى تل ــيطرة عل ــت المس ــي كان ــة الت ــة العثماني الدول
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1917، وفــي نيســان/ أبريــل 1920 ُأعلنــت مقــّررات مؤتمــر 
ســان ريمــو الــذي شــرعن صفقَتــي ســايكس بيكــو، وجــورج ـــــــ كليمنصــو، وإعــالن 

ــا.  بلفــور، وأقــّر ُمســودة مــا ســيصبح معاهــدة ســيفر، لتقاســم تركي
فــي هــذه األجــواء، جــاء إنــذار غــورو إلــى الملــك فيصل فــي دمشــق، فــي 14 تموز/ 
يوليــو 1920، الــذي تضمــن خمســة بنــود، يمكــن تكثيفهــا بعبــارة واحــدة: االستســالم 
بــال قيــد أو شــرط. وهنــا تنوعــت مواقــف فيصــل وحكومتــه، وراوحــت مــا بيــن رفــض 
ــًرا  ــَل أخي ــك قب ــن المل ــاره. لك ــف آث ــة تخفي ــع محاول ــه م ــول ب ــا، والقب ــذار كلًي اإلن
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باإلنــذار فــي 17 تمــوز/ يوليــو، وأوعــز بتســريح الجيــش، وعّطــل 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، 
إلــى الجنــرال غــورو لمعالجــة الموقــف دبلوماســًيا، لكــن مهّمــة الحصــري انتهــت 
فــي يــوم 23 تمــوز/ يوليــو مــن دون نتائــج، ليــدرك فيصــل أّن غــورو عــازم علــى 
ــى الجامــع األمــوي، وخطــب فــي  ــه إل احتــالل دمشــق فــي األحــوال كلهــا، فتوّج

النــاس مبــّرًرا تنازالتــه، تــارًكا لهــم خيــار الدفــاع عــن بلدهــم.
وكان يوســف العظمــة مــن فريــق الرافضيــن إلنــذار غــورو، ومــن الداعيــن إلــى 
ــريح  ــة بتس ــرار الحكوم ــذ ق ــاف تنفي ــر بإيق ــة، فأم ــات المتاح ــه باإلمكان مواجهت
ــع  ــلون، فاندف ــان ميس ــة خ ــد منطق ــحبين عن ــود المنس ــاد الجن ــش، وباحتش الجي
المئــات مــن الرجــال بأســلحة فرديــة قديمــة، وبالعصــي، لالنضمــام إلــى مــا تبقــى 
مــن الجيــش فــي ميســلون. وفــي فجــر 24 تمــوز/ يوليــو، كان العظمــة قــد جمــع 
ــي،  ــدي فرنس ــه 9000 جن ــاٍز قوام ــش غ ــل جي ــوع، مقاب ــدي ومتط ــو 4000 جن نح
ــه. ومــع خيــوط الضــوء  ــرال غوابي ــادة الجن ــات ومدافــع، بقي ــرات ودباب مــزود بطائ
األولــى، بــدأت المعركــة بمبــارزة مدفعيــة حاميــة وغيــر متكافئة، وســرعان مــا تدّخل 
الطيــران أيًضــا، ليعقبــه تقــّدم الخيالــة والمشــاة والمدرعــات. وهنــا بــدأت خطــوط 
المدافعيــن بالتصــّدع. وبــدأ التراجــع بعــد نحــو ســّت ســاعات مــن القتــال. استشــهد 
ــب  ــه، وأصي ــن زمالئ ــو 300-400 م ــه نح ــة، ومع ــي المعرك ــة ف ــف العظم يوس

ــو 1920.  ــوز/ يولي ــي 25 تم ــق ف ــى دمش ــيون إل ــل الفرنس ــرون، ودخ 1000 آخ

العظمــة،  يوســف  أن  ُيحكــى 
ســاطع  يــروي  مــا  بحســب 
)يــوم  كتابــه  فــي  الحصــري 
ــك  ــى المل ــدم إل ــد تق ــلون(، ق ميس
ــكرية،  ــة العس ــا التحي ــل رافًع فيص
ــب  ــا صاح ــتعٌد ي ــي مس ــاًل: إّن قائ
الجاللــة للدفــاع عــن الوطــن بــكل 
قــواي حتــى النفــس األخيــر، إذا 
أوليتمونــي ثقتكــم. وأنــه جــاء إلــى 
ــى  ــه إل ــل ذهاب ــة، قب ــّر الحكوم مق
ــا  ــه: أن ــر كالم ل ــلون، وكان آخ ميس
ذاهــب! إنــي أتــرك ليلــى )ابنتــه 
ــة لديكــم، أرجوكــم  ــدة( أمان الوحي

تنســوها. أاّل 
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في معاني ميسلون

فــي كل زمــن، وكل بلــد، هنــاك دائًمــا مــن يرفــع لــواء التحــدي، وآخــر يرفــع لــواء 
ــن  ــف، وال يمك ــن المواق ــا م ــب حصره ــلة يصع ــا سلس ــم، وبينهم ــف والتأقل التكّي
إخضــاع هــذه المواقــف إلــى أحــكام قيمية بســيطة وســريعة، باســتثناء تلــك المواقف 
التــي تشــارك المحتــل أو المســتبد، فــي ممارســاته أو انتهاكاتــه للحقــوق الفرديــة أو 
الجماعيــة، أو فــي التبريــر أو الترويــج لهمــا. كان العظمــة مــدرًكا الســتحالة مهّمتــه 
منــذ البدايــة، وكانــت لديــه خيــارات مختلفــة، مثــل االبتعــاد موّقًتــا عــن المواجهــة 
المباشــرة بحكــم اختــالل ميــزان القــوى، وانتظــار فرصــة أخــرى يتابــع فيهــا كفاحــه 
المســّلح، وهــو مــا فعلــه بعــض أصدقائــه، مثــل فــوزي القاوقجــي وســعيد العــاص، 
أو الســير فــي طريــق النضــال السياســي، كمــا فعــل ياســين الهاشــمي. لكنــه حســم 
ــي  ــد ف ــر بعي ــن أث ــة م ــذه المواجه ــا له ــم م ــرة، بحك ــة المباش ــي المواجه ــاره ف خي
أرواح وعقــول النــاس، ومــا يمكــن أن تؤديــه علــى مســتوى التأســيس المســتقبلي، 
ــاليب  ــكال وأس ــم بأش ــع القائ ــة الواق ــض ومواجه ــار رف ــي خي ــاس ف ــع الن ــا يض بم

متنوعــة. 
وعلــى النقيــض مــن موقــف العظمــة، واالتجاهــات النضاليــة األخــرى التي تصب 
ج لالحتــالل،  فــي المــآل فــي الطريــق ذاتهــا، كان هنــاك اتجــاه آخــر داعــم أو مــروِّ
تألَّفــت قاعدتــه مــن أصحــاب المصالــح، مثــل بعــض األعيــان والتجــار الذيــن جّروا 
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 
ــف  ــر يوس ــر، نظ ــى آخ ــه. بمعن ــة وزمالئ ــف العظم ــاه يوس ــي اتج ــوا ف ــق كان دمش
ــا  ــم يكــن مغامــًرا وانتحارًي ــًرا، وهــو ل ــى الواقــع بوصفــه متحــرًكا ومتغي العظمــة إل
ــا  ــرج منه ــكرية، وتخ ــدارس العس ــي الم ــم ف ــه تعّل ــا أن ــم، خصوًص ــا رأى بعضه كم
ــة،  ــة واإلنكليزي ــة واإليطالي ــية واأللماني ــة والفرنس ــة والتركي ــن العربي ــا، وأتق ضابًط
فــي حيــن نظــر مــن جــرَّ عربــة غــورو مــن الســوريين إلــى الواقــع علــى أنــه ثابــت، 

وأن فرنســا لــن تقهــر. 
فــي الواقــع الســوري اليــوم، هنــاك مــن ينظــر أيًضــا إلــى خيــار العظمــة ورفاقــه 
ــم  ــي بحك ــداب الفرنس ــن االنت ــا ع ــم أيًض ــع بعضه ــاذًجا، ويداف ــاًرا س ــه خي بوصف
ــا  ــوم، خصوًص ــى الي ــتقالل إل ــذ االس ــة« من ــات »الوطني ــه الحكوم ــا إلي ــا أوصلتن م
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 
ث  الوطنــي بإنجــاز التغييــر الوطنــي الديمقراطــي، والعــودة بســورية إلــى نمــط محــدَّ

مــن الحكــم الســلطاني، بعــد عــام 1970 بصــورة خاصــة.
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تغييب التاريخ

ــة  ــاء لحظ ــة ببن ــه عالق ــا ل ــب كل م ــى تغيي ــم، عل ــذ دخوله ــيون، من ــل الفرنس عم
وطنيــة ســورية، إذ فضــاًل عــن إخفــاء مــا يتعلــق بالمؤتمــر الوطنــي الســوري وتجربــة 
ــه  ــة ورفاق ــف العظم ــب يوس ــى تغيي ــوا عل ــتوري، عمل ــي والدس ــم الديمقراط الحك
عــن المشــهد الســوري، إلــى درجــة إخفــاء شــهداء ميســلون، بمــن فيهــم يوســف 
ــى  ــبة إل ــروف بالنس ــر مع ــه غي ــوا في ــذي ُدفن ــكان ال ــزال الم ــه، وال ي ــة نفس العظم
الســوريين، فــي حيــن تحتفــظ بــه فرنســا فــي ســجالتها، والغريــب هــو عــدم وجــود 

مطالبــة رســمية ســورية جديــة بهــذا األمــر إلــى يومنــا هــذا.
بعــد انقــالب عــام 1970، ُغيِّبــت والدة ســورية واســتقاللها فــي 8 آذار/ مــارس 
ــة  ــى، لمصلح ــة األول ــا الديمقراطي ــت تجربته ــة، وُغيِّب ــرة الجمعي ــن الذاك 1920 م

ــلطة،  ــى الس ــكر إل ــى بالعس ــذي أت ــارس 1963 ال ــالب 8 آذار/ م ــاء بانق االحتف
ــرة  ــو ذاك ــة لمح ــلطة الحاكم ــعي الس ــظ س ــرعية. ويالح ــدر كل ش ــح مص وأصب
الســوريين قبــل تاريــخ 8 آذار 1963، وكأن ســورية ولــدت فــي يــوم ميــالد البعــث، 
ومــا قبلــه »مرحلــة جاهليــة« ال أكثــر، وحتــى المــدة مــا بيــن 1963 و1970 جــرى 
ــوم  ــري الي ــا تج ــب، مثلم ــد فحس ــخص األس ــى ش ــز عل ــة التركي ــا لمصلح اختزاله
ــارس  ــد آذار/ م ــة بع ــاط المضيئ ــويه النق ــم، وتش ــو ذاكرته ــاوالت مح ــا مح أيًض
ــلطة  ــح الس ــع مصال ــق م ــدة تتواف ــردية واح ــور س ــز حض ــة تعزي 2011، لمصلح

ــا. ــن فيه والمتنفذي
ــا  ــها؛ م ــذ تأسيس ــم من ــخ بالده ــن تاري ــل ع ــوريون إال القلي ــرف الس ــا، ال يع فعلًي
ــة  ــف العظم ــل يوس ــخصيات مث ــب ش ــا تغيي ــتهجان حًق ــتغراب واالس ــر االس يثي
وإبراهيــم هنانــو وعبــد الرحمــن الشــهبندر، وغيرهــم عــن المشــهد الســوري، وعــن 
كتــب المــدارس، وإن ُذكــرت فإنهــا ُتذكــر بصــورة خجولــة وعابــرة. يكفــي أن نعلــم 
أن تحويــل بيَتــي يوســف العظمــة، فــي منطقتــي المهاجريــن وحــي الشــاغور بدمشــق 
إلــى متحفيــن، قــد احتــاج إلــى حمــالت ومناشــدات عديــدة، وبعــد ذلــك تحــوال 
ــن  ــر م ــوريين. وأكث ــن الس ــل م ــدد قلي ــا إال ع ــم بهم ــن ال يعل ــن مغلقي ــى متحفي إل
ــة فــي األدب والســينما والموســيقا  ذلــك أيًضــا، هــو أن ميســلون تــكاد تكــون غائب
ــة التاريخيــة. هــذا كلــه ليــس مصادفــة، بــل عمــل مقصــود انتهــى،  واألعمــال الفني

فعــاًل، بمنــع الســوريين مــن تشــكيل ذاكــرة وطنيــة جمعيــة. 
روح ميسلونية

ــس  ــى أس ــه، عل ــادة بنائ ــل وإع ــورية، ب ــخ س ــراءة تاري ــادة ق ــي أن إع ــك ف ال ش
ــة  ــلطة الحاكم ــح الس ــن مصال ــتقلة ع ــورة مس ــة، بص ــة وعلمي ــزات موضوعي ومرتك
ــا  ــاء ذاكرتن ــادة بن ــياق إع ــي س ــه ف ــاج إلي ــم، نحت ــروري ومه ــل ض ــا، عم وغاياته
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وهويتنــا الوطنيــة، بــل وفــي ســياق مشــروع ثقافــي وطنــي ســوري أيًضــا، بتنــا أحــوج 
ــا  مــا نكــون إليــه فــي ظــل مســار التشــظي والتفتــت الــذي يــكاد يقضــي علينــا وطنً

ــًرا. ــًة وبش ودول
فــي 2011 و2012، خــرج المتظاهــر الســوري إلــى الشــارع، فــي مناطــق ســورية 
ــة  ــاء دول ــة فــي مواجهــة االســتبداد، ينشــد بن ــا بالحري ــه، ومطالًب ــا صوت كلهــا، رافًع
وطنيــة ديمقراطيــة علــى أنقــاض الدولة/المزرعــة، علــى الرغــم مــن وجــود احتمــال 
ــروح  ــوى ال ــة س ــذه الحال ــم له ــن اس ــاك م ــس هن ــوت؛ لي ــال أو الم ــر لالعتق كبي

الميســلونية، تلــك الــروح التــي تتجلــى بأشــكال وألــوان مختلفــة عبــر العصــور.
فــي أحــوال واقعنــا اليــوم، نحتــاج أكثــر كثيًرا إلــى هــذه الــروح، لتلهمنا وتســاعدنا 
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 العيــُن المخــرز، نحتــاج إلــى 
مشــروع وطنــي ديمقراطــي نواجــه بوســاطته ثالثيــة االحتــالل واالســتبداد والتطــرف 

التــي يتغــذى أطرافهــا مــن بعضهــم بعًضــا. نحتــاج إلــى ثقافــة تواجــه المخــرز.
 آن لنــا أن نتجــاوز تلــك النظــرة التــي ترفــض ســورية، وتظــل تنظــر إليهــا 
ــي تذهــب  ــرؤى الت ــة ســايكس بيكــو، وتلــك ال ــة اتفاقي ــة، ابن ــة الخطيئ بوصفهــا ابن
نحــو هويــات فــوق ســورية أو مــا دون ســورية. ســورية هــي الحــد األدنــى والحــد 
األعلــى المشــترك بيــن الســوريين، فيمــا تصــب الــرؤى واأليديولوجيــات األخــرى 
ــة  ــي المنطق ــتقبلية ف ــورية المس ــة الس ــة بالدول ــية المنوط ــل األدوار السياس ــي حق ف
والعالــم، أو فــي حيــز األيديولوجيــات واألفــكار التــي ُيفتــرض أن يكــون المجتمــع 
الســوري المدنــي منفتًحــا عليهــا جميعهــا، وعلــى الحــوار الديمقراطــي فيمــا بينهــا، 
ــون  ــة أن يك ــة الحديث ــة الديمقراطي ــة الوطني ــدف الدول ــي له ــك ينبغ ــق ذل وليتحق

ــم. ــوريين جميعه ــج ورؤى الس ــي برام ــًرا ف حاض
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