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درا�سات
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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

جورج ج ّبور ـ الوقائع ال�سورية :مر ّتبة بح�سب ال�سنوات1968 – 1918 :
بسام ضو
ّ
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نقص في الكتب التوثيقيّة،
ما زالتِ المكتبة العرب ّي ُة المعاصرة ،تعاني من
ٍ
نرص ُد منشوراتٍ مع ّمق ًة في هذا الميدان ،سواء أكان النش ُر ورق ّيا ً أم
إ ْذ نادرا ً ما ُ
إلكترون ّياً.
المتخصصين المتابعين ،أنَّ السببَ ال يعود إلى ُندْر ِة الكفاءاتِ
وال ي َْخفى على
ِّ
العربيّة في هذا النوع من التأليف (أنطولوجيا ،كرونولوجيا...إلخ) ،وال إلى
غني  ،1لكنَّ
ضآلة الترا ُك ِم
المعرفي
التشعب
ُّ
التراثي ،فالكفاءاتُ وافر ٌة ،والتراث ّ
ّ
ّ
ُ
التوثيقي جه َد مؤسساتٍ
التأليف
الهائ َل في الحياة المعاصرة ،فرض أن يكون
ّ
بحث ّي ٍة أكثر مما هو جه ُد أفراد ،من دون أن ُننك َر دو َر الباحث/الفرد ،وقد تميّز في
َ
ذلك
كثيرون ،قديما ً وحديثا ً.2
ُ
ال���وزارات والهيئات الحكوميّة المعن َّية بهذا الشأن في الوطن العربي
(وزاراتُ الثقافةِ ،والتربية ،والتعليم ،واالقتصاد ،والشؤون االجتماعيّة...
إلخ) والمؤسساتُ الثقافيّة العا ّمة التي تتح ّرك في نطاق الدولة ،هي التي
َ
التوثيقي،
التأليف
تتح َّم ُل بالدرجة األولى مسؤولية التقصير ،أل ّنها ال تولي
ّ
َ
ُّ
ٍ
وتخطيط طوي ِل
تستحق من اهتما ٍم ،وتنظي ٍم
واألبحاث بصور ٍة إجماليّة ،ما
األ َم��د ،و َب ْرمج ٍة موضوعاتيّة إالّ بنسب ٍة محدود ٍة نوع ّياً ،وضيّق ٍة ج ّدا ً ك ّمياً،
كما ال
ص موازناتٍ وافي ًة وتحفيز ّي ًة للقيام بهذه المه ّمات ،3األمر الذي
ِّ
تخص ُ
َ
التوثيقي شبه مقصو ٍر على الباحثين األفراد ،وعلى عد ٍد قلي ٍل
التأليف
جعل
َّ
الموضوعاتي َو ْفقا ً لمعناه
من المراك ِز البحثيّة الخاص ِة التي ُتعْ نى بالتوثيق
ّ
العلمي المعاصر 4مثل مركز دراس��ات الوحدة العربية في بيروت ،5ومركز
ّ
األه��رام للدراسات السياسيّة واالستراتيجية في القاهرة ،والمركز السوريّ
للدراسات السياسيّة واالستراتيجية في دمشق وغيرها في بعض العواصم
العربية ،6لكنَّ عددَها قليل ،ومخططاتِها قصير ُة األجَ ل ،وفاعل ّي َتها ضعيف ٌة كونُ
المعرفي بسبب ارتباطها – في الغالب األع ّم –
معظمها ال يلتز ُم د ّق َة التوثيق
ّ
بتوجيهاتٍ سياسو َّي ٍة وظيفانيّة تخد ُم أهدافا ً سلطو ّي ًة مباشر ًة أو غي َر مباشرة،
المس ِح
وهذا ما يسي ُء إلى
المعرفي الذي نحتاجُ إليه كثيرا ً في الوطن العربي.7
ْ
ّ
ُ
التوثيقي في الحيا ِة
التأليف
وبالرغم من هذا الواقع الصعب الذي يعاني منه
ّ
التوثيق ُّ
تظل تبر ُز بين حينٍ وآخر
الثقافية العربية ،فإنَّ المبادراتِ الفرد ّي َة إلى
ِ
على صور ِة مشاريع شب ِه مكتمل ٍة ،أو على صورة خطواتٍ أولى نحو مث ِل هذه
النقص المشا َر إليه آنفاً .وفي هذا السياق أي الخطوات األولى
لتس َّد
َ
المشاريعُ ،
كتاب الدكتور جورج جبّور :8الوقائع السورية :مر ّتبة بحسب السنوات:
يندرجُ
ُ
1968 – 1918م.9
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الكتاب في ك ِّل م ْت ِنهِ ،وال سيّما في التصديرات ،بأنَّ مؤ ِّلف ُه الذي عاش
يَشي
ُ
التوثيق
تجرب ًة سياسي ًة وثقافي ًة واسع ًة ،يكا ِب ُد م��رار ًة قاسي ًة من إهما ِل
ِ
َّ
والمنظم الذي يجب أن تضطلع به المؤسساتُ قب َل األف��راد .وربّما
المد َّق ِق
ُ
ّ
ِ
ُ
هذه المرارة هي التي عززتْ دوافعَ ه إلى الشروع في عملية الوقائع السورية،
ّ
المحطاتِ المفصل ّي ِة والمصير ّي ِة في
رص� َد
لعلّه
ِّ
س لمن ُي ْك ِم ُل بعده ْ
يؤس ُ
ِ
نصف قرنٍ في بال ِد الشام ،بين قيا ِم الدولة
تاريخ الوطن العربي 10من خال ِل
ِ
السور ّي ِة الحديث ِة بعد الحرب العالمية األولى( ،سقوط الخالفة العثمانية
المحط ُة التي اختا َر المؤ ِّل ُ
َّ
ف
ثم إسقاط الملك فيصل) وبين عام  1968وهو
أن يق َ
تأسست التح ّوالتُ
ِف عندها؛ وال غراب َة إنْ ر َّك َز على هذه المرحلة ،ففيها َّ
قلب الوطن العربي بالد الشام وأطرافه وجواره،
الجيو – سياسية الكبرى في ِ
بسبب الخطط االستعماريّة ،وعلى رأسها ُخطة سايكس – بيكو الشهيرة،
وفيها أيضا ً ظهرت ٌ
دول جديدة ،ومنها الدول ُة السورية الحاليّة التي يرصدها
قاس وكبي ٍر وخطير ،يستهدف
ٍ
الكتاب ،والتي تتع ّرض راهنا ً لتهدي ٍد وجوديّ
تقسيمها تمهيدا ً إلعادة تقسيم كل بالد الشام والعراق وغيرها من أصقاع
ٌ
إشارات دا ّلة على قرب انتهاء هذا التهديد
الوطن العربي ،وال توجد حتى اآلن
بالرغم من صمود الدولة السورية وحلفائها.

إ ْذ إنّ كثيرا ً من القوى الشعبية الغربية والقوى الديمقراطية الحقيقية تقف إلى
جانب قضايا العرب وعلى رأسها قضية فلسطين.

()5

وفي الموازاة مع هذِه السمات اإليجابية ،ال يستطيع القارئ أن يتجاهل ،أو أن
ّ
يغض الطرف عن ه َناتٍ في الكتاب ،ربّما مردّها إلى اإلسراع في التدوين الذي
أوقع المؤ ّلف في شرك التس ّرع واالضطراب ،فافتقد إلى وحدة المنهجيّة ،وترك
في األذهان عالمات استغراب عديدة ،وعلى سبيل المثال ال الحصر ،نورد ما
يأتي:
أوالً :ش َرك الغموض :يذكر المؤلف في كثي ٍر من المواضع عنوان الحدث
وتاريخه من دون أي إشار ٍة إلى الرابط بين هذا الحدث وتاريخ سورية ،وهذا
ما ظهر مثالً في العنوان اآلتي :اجتماع وايزمن – فيصل بين العقبة ومعان
عام  ،1918من دون أي عبارة توضيحية لمضمون هذا االجتماع بالرغم من
خطورته ،واندراجه في سياق الحراك الذي كان يقوم به رموز الصهاينة في تلك
المرحلة مع بعض العرب برعاية بريطانيا (ص  .)15وتك ّرر األسلوب نفسه
في مواضع أخرى من الكتاب كمثل الحديث عن بيان حزب البعث العربي عام
 ،1946احتجاجا ً على إطالق الحكومة الرصاص على المتظاهرين ،فال يتضح
أيّ بيان هو المقصود ،وأي حكومة ،وأي أسباب (ص  .)69وبالتالي فإنّ مثل
هذ ِه النقاط الغامضة أصابت الكتاب بشوائب كان يمكن استدراكها بشيء من
الجهد اإلضافي لدى المؤلف.
ثانياً :النقص في الم ْو َ
ضعة والتحيين ( :)Situationيشير المؤ ّلف إلى

عروبة ال قومية عربية

األحداث من دون أن يربطها بما حولها ولو بإيجاز فتبدو وكأنها معزولة ،وهذا
ما ظهر مثالً عندما تحدّث عن منح عف ٍو عام عن الجرائم السياسية عام ،1964
فما هو هذا العفو؟ وما هي األسباب؟ (ص  ،)139وكذلك عندما يشير إلى أنّ
غروميكو (وزير خارجية االتحاد السوفياتي بين  1957و )1985غادر القاهرة
بعد اجتماعه بعبد الناصر في زي��ارة دامت  3أيام عام  ،1968من دون أي
إيضاح لسببها ونتائجها ،وغيرها كثير من األمثلة (ص  ...)168إلخ.
ثالثاً :االرتباك المنهجي :يظهر في كل مفاصل الكتاب ،فالمؤ ّلف يذكر حدثا ً ما
بالسنة والشهر واليوم ،وحدثا ً آخر بالسنة والشهر فقط من دون اليوم ،بينما
كان في وسعه التحقق من أجل االستدراك ،والمثال على ذلك (من بين أمثلة
كثيرة) إشارته إلى األحداث الطائفية في بيروت والجوالن في أيار عام 1920
من دون ذكر األيام ،ومن دون اإلشارة إلى العوامل المؤثرة ،فيما المعروف أن
االستعمار الفرنسي كان له دور أساسي في إثارتها .ولقد وقع الخلل نفسه
في أسماء األعالم فجاء كثير منها منقوصاً ،إذ ذكر بعضها بأسماء العائالت
والصفات ،وبعضها اآلخر من دون ذلك.
رابعاً :كان في وسع المؤ ّلف إيراد عد ٍد من الوثائق المه ّمة في آخر الكتاب،
وهي متوافرة ،ولم يتضح سبب امتناعه عن ذلك ،وهذا األمر أصاب الكتاب
بشائب ٍة ال يُستهان بها ،وال سيّما أنّ كثيرا ً من هذه الوثائق حديثة العهد ،وكان
في إمكانه الوصول إليها ،خصوصا ً من خالل عمله مستشارا ً للرئيس الراحل
حافظ األسد ،ومستشارا ً في رئاسة مجلس الوزراء ،وأستاذا ً جامعياً ،ومناضالً
سياسيا ً قوميا ً مشاركا ً في كثير من األنشطة العربية المه ّمة .وربّما يستدرك
المؤلف هذا النقص في طبعة ثالثة منظمة ومن ّقحة ومزيدة.
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أخيراً ،إذا نظرنا إلى هذا الجهد الذي بذله الدكتور جورج جبّور فال ُب ّد أن
نسجل له أهميته الواضحة بالرغم من المالحظات المشار إليها سابقاً .وال
ّ
يخفى على المتابعين ،أن المؤ ّلف أراد منفردا ً أن يس ّد نقصا ً كان يجب أن تقوم
به مؤسسة تك ّون فريق عم ٍل لتحقيق هذه الغاية .وهنا بالضبط يقع األمل على
وزارة الثقافة السوريّة التي مهّد لها د .جورج جبّور الطريق ،فكتابه هو دليل
ّ
تغطي كل
لخطة عم ٍل تؤدي إلى تأليف موسوع ٍة وطنية قوميّة علميّة موثقة
الوقائع التي رسم د .جبور خطوطها العريضة مع متف ّرعاتها ،كي تعطي صورة
دقيقة وأمينة عن هذه المرحلة  1968-1918من حياة سورية والوطن العربي،
إذ لم يعد جائزا ً وال مستطاعا ً اليوم أن يكون العمل التوثيقي من جهد أفراد
فقط ،فهو جهد مؤسسات ،وفي هذا المجال نستذكر تجربة الرئيس الفرنسي
فرانسوا ميتران مع المؤ ّرخ فرنان بروديل فلوال رعاية السلطة الفرنسية
لمشروع تحديث تدريس التاريخ وتوثيقه لما كان بروديل قد تمكن من القيام
يخصنا نحن العرب ،وفي سورية تحديداً ،فقد
به بالرغم من عبقريته .وفي ما
ّ
ّ
وشق الطريق ،وعلى وزارة
كان للدكتور جورج جبور فضل في إرساء األسس
الثقافة السورية أن تنظر إلى عمله على أنه خطة علمية ،فتكمل الطريق وتشيّد
البنيان.
 كاتب وباحث لبناني

البريد اإللكترونيBassamdaou1956@gmail.com :
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وتحت وطأة ما تعيشه سورية راهنا ً من مخاطر ،يزداد قلق المؤلف على
الحقائق في ظ ّل إهمال التوثيق ،فيك ّرر في إهداء الطبعة الثانية ( )2015ما
كتبه في إهداء الطبعة األولى ( ،)1993إ ْذ يقول إنه يُهدي كتابه إلى مؤسسة لم
تولد ،إلى مؤسسة يحلم بها ،كي تقوم بمه ّمات التوثيق ،وهو بذلك يرمز إلى ما
ذكرناه في بداية هذه القراءة للكتاب لجهة النقص الفادح في التأليف التوثيقي
العربي ،ويومئ إلى مأساة ثقافية فعلية ،فعام  1993أصدر أ ّول طبع ٍة من
كتابه ،وبعد اثنين وعشرين سنة ،أصدر الطبعة الثانية من دون أن يتغيّر
شيء ،11وكأنه يطرح سؤاال ً كبيرا ً
بأسلوب غير مباشر تنقصه الجرأة :أين كانت
ٍ
وزارة الثقافة السورية خالل هذه المدّة الطويلة؟ وكيف سمحت لنفسها علم ّيا ً
أن تصدر الطبعة الثانية من الكتاب وعن هيئ ٍة مخصوصة بالكتاب ،12أيّ كتاب،
بما هو قضية معرفية ،من دون أي تطوير فيه بالرغم من مرور ما يقرب من ربع
قرن على طبعته األولى ومن دون النظر إليه برؤيا مستقبلية واعتماده كي يكون
موسعتين تتعلّقان بتاريخ سورية
خطو ًة أولى نحو كرونولوجيا وأنطولوجيا ّ
الذي يكاد ي ُْج ِمعُ عليه المؤ ّرخون العرب واألجانب بوصفه قلب التاريخ في
الوطن العربي .13إ ّنه تناقض فاضح بين أن تكون لدى الوزارة اإلمكان واإلدارة
وال تكون لديها النية واإلرادة فتك ّرر الكتابَ بدال ً من تطوير المشروع .ولكنّ هذا ال
يُعفي في الوقت ذاته المؤلف نفسه من المسؤولية العلمية ،إ ْذ ربّما سيقول هذا
أو ذاك من الن ّقاد ،بأن الدكتور جورج جبور لم يكن ملزما ً أصالً بإعادة الطبع
من دون أي جديد ،وربّما سيحاجج آخرون بأنّ خل ّو مقدّمة د .جبور للكتاب من
أي نق ٍد رؤيوي لوزارة الثقافة يزيد من إلقاء المسؤولية عليه حتى لو كان يريد
تحفيز اآلخرين على توثيق هذه المرحلة المه ّمة من تاريخ سورية المعاصر،
فإعادة طبع الكتب التاريخية والفكرية غالبا ً ما تترافق مع التجديد في البحث
بخالف كتب اإلبداع األدبي التي نادرا ً ما تتبدّل نصوصها .14وفي المقابل قد تبرز
وجهة نظر أخرى ُت ِّ
خف ُ
ف من المسؤولية عن د .جبّور ،فهو المث ّقف المكافح الذي
ّ
يحق له أن يحلم ،وأن
يستشعر خطورة النقص العربي في المؤسسات البحثيّة
يص ّر على حلمه المتطلّع إلى مثل هذ ِه المؤسسات ،وال سيّما أنه بات متقدّما ً في
السنّ  ،15ومن هنا كانت إعادة طبع الكتاب بالنسبة إلى الدكتور جبّور للتذكير
لع ّل الذكرى تنفع ،فيما قد يكون خوف المراقبين بعد قراءة الكتاب من أن تعود
إلى األذهان عبارة« :على َمنْ تقرأ مزاميرك يا داود».
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وجهتي النظر هاتين ،ومهما يكن حجم الركود على مدى اثنين وعشرين
بين
ِّ
عاما ً بين الطبعتين األولى والثانية ،فإنَّ في الكتاب قيمة سياسية ـ قومية ـ
تاريخية تبرز في السمات اإليجابية الثالث اآلتية:
أوالً :أ َ ْح َس َن د .جبور اختيار عام  1918بوصفه نقطة انطالق في الكرونولوجي
الحديث لسورية يستبطن معنى الشروع في بناء الدولة الوطنية ذات البعد
ّ
بغض النظر
القومي بعد سقوط السيطرة التركية إثر الحرب العالمية األولى،
ع ّما إذا كان مشروع بناء الدولة الحديثة في الوطن العربي نجح أم ال.
ثانياً :إنّ مرحلة الخمسين عاما ً بين ( 1968 – 1918وهي كرونولوجي
الكتاب) شهدت تح ّوالتٍ هائلة في سورية والوطن العربي من نكبة فلسطين إلى
تواتر االنقالبات العسكرية وصعود أدوار الجيوش في السلطة إلى البروز القويّ
وشبه الكاسح للتيارات القومية (البعث والناصرية) إلى وصول البعث إلى
السلطة بين  1963و 1968في سورية والعراق إلى هزيمة  1967وتداعياتها
ّ
تستحق التمحيص من وجهة
ومحطات
المستمرة حتى اآلن .وهذِه كلّها تجارب ّ
نظر تاريخية وقوميّة.
ثالثاً :إنَّ توقف المؤ ّلف عند سنة  1968ربّما يعود إلى نزعة التحقيب
( )Periodicitéعند الكثيرين من الموثقين والمؤ ّرخين ،وليس عند د .جبّور
وحده ،إ ْذ يحبّون التقسيم إلى قرن ،نصف قرن ،ربع قرن ،عشر سنوات...إلخ
(هذه النظرية رفضها الحقا ً بروديل ولوغوف) 16ولكن ،بالرغم من ذلك ،يكتسب
ّ
محطة عام  1968نظرا ً إلى
د .جورج جبّور أحقيّة ومشروعية في التوقف عند
أن المرحلة التي أعقبتها حتى اليوم ،تختلف بمستويات هائلة عن سابقاتها،
ولع ّل أبرزها أزمة العمل القومي بعد هزيمة  ،1967ورحيل القائد القومي جمال
عبد الناصر عام  ،1970وتراجع العمل العربي المشترك بصور ٍة كارثيّة وصوال ً
إلى ما نواجهه اآلن من مخاطر االنهيار والتذ ّرر والتفكك وتصاعد احتماالت
االنكفاء والنكوص إلى مجتمعات ما قبل الدولة ،فضالً عن تكاثر أدوات العنف
الغرائبي والغرائزي التي تستخدم الدين وسيلة لبلوغ األه��داف وتحقيق
االحتماالت المشار إليها.
هذِه السمات الثالث تجعل الدكتور جورج جبّور في موقع المؤ ّلف المتأ ّلم،
يرى ما يحصل ،فيخاف ويلجأ إلى الذاكرة (كما فعل أحيانا ً بروديل في مسألة
تثوير الذاكرة) لعلّها تح ّرك شيئا ً من القدرات من أجل مواجهة االنهيارات الراهنة،
ُسجل له إيجابية واضحة إ ْذ إ ّنه يص ّر على استعادة األمل والقوة في
وهذا ما ي ّ
زمن يتكاثر فيه كالفطر أولئك الذين ينعَ ْون األمة العربية بسبب اليأس ،أو بسبب
االستهدافات االستعما ّرية المتجدّدة في إطار المشروع الرأسمالي الكولونيالي
األميركي ـ «اإلسرائيلي» ذي الجوانب العربية أحياناً ،والذي ال يخلو من سماتٍ
غربيّة فاقعة وإن كان ال يجوز التعميم الفوضوي في استخدام مصطلح الغرب،
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على الكرونولوجيا بين  1918و.1968

د .نسيب أبوضرغم
ينعقد المؤتمر القومي العربي في بيروت في دورت��ه السادسة
والعشرين ،والعالم العربي من رأس طنجة إل��ى رأس الخيمة وما
بينهما ،يعيش حالة تمزق واقتتال وس��ط حرائق أعدها المشروع
الصهيو-أميركي لتلتهم كل شيء في هذا العالم العربي المنكوب.
ت��أت��ي دورة ان�ع�ق��اد ه��ذا ال�م��ؤت�م��ر ل�ت�ف��رض ع�ل��ى ال�م��ؤت�م��ري��ن تغيير
مسارات نقاشاتهم ،بمعنى ض��رورة خروجها من دائ��رة المبدئيات
والمسلمات اإليديولوجية إلى دائرة معاينة الواقع والبحث عن أسباب
الكوارث التي يعيشها ،والمصائب التي نزلت بهذا العالم العربي ،كل
ذلك ،وص��والً إلى محصلة جديدة بإمكانها تقديم حل يضمن وحدة
المجتمعات العربية كقاعدة لوحدة دولها.
وسط هذا الجنون الذي أخذ يطيح بكامل الموروث الوطني والتراث
السياسي الذي عشناه على مدى عقود من عمر الدول الوطنية.
األحزاب الملتئمة في هذا المؤتمر ،هي بطبيعة الحال أحزاب تعتنق
القومية العربية مستندة إل��ى األم��ة العربية ،على أس��اس أنها األمة
الموجودة وصاحبة الحق التاريخي على الرقعة الجغرافية الممتدة
من األطلسي إلى تركيا إلى إيران فبحر العرب .وبنا ًء عليه ،تعتبر أن
الشعوب المقيمة على هذه األرض كلها ،عربية وغير عربية ،يجب أن
تدين بالقومية العربية ،معتبرة العروبة رابطة قومية.
هناك أسئلة عدة تطرح أمام المؤتمر القومي العربي:
أوالً :هل العروبة رابطة قومية؟
ثانياً :هذه الرابطة القومية (العروبة) ،هل نجحت في الحفاظ على
وح��دة األقطار العربية ،قبل أن تقول :هل نجحت في إح��داث وحدة
عربية؟
ثالثاً :هل ج��رى تقييم علمي وموضوعي لتجربة الحكم القومي
العربي في العراق والشام ومصر وال�س��ودان وليبيا وف��ي األقطار
األخرى ،تقييم يطاول حاالت االنفصال عن التراب الوطني الواحد؟
راب�ع�اً :أال يعتبر القوميون العرب بعد ه��ذه التجربة الطويلة في
الحكم ،بأن القومية العربية وقفت عند حدود اإلتنيات التي تشارك
العرب في وحدة الحياة داخل المجتمعات والدول ،ولم تقدم حالً لهذه
اإلتنيات ،بل بالعكس كانت سببا ً في انسالخها عن الوطن األم؟
خامساً :أال يق ّر القوميون العرب أنه يوجد ماليين من أتباع اإلتنيات
س��واء في جنوب السودان أو شمال العراق أو شمال أفريقيا أو في
الشام أو في لبنان ...ليسوا عرباً؟
سادساً :أال يعتبر القوميون العرب ،أن القومية العربية هي قومية
العرب دون سواهم؟ وأن فرض هذه القومية على اإلتنيات األخرى
قمع لثقافتهم وإتنيتهم؟
ً
ً
سابعاً :أال يعتبر ه��ذا القمع م��دخ�لا رح�ب�ا للمؤامرات الصهيو-
أميركية التي تستهدف تفتيت األرض والشعب والدولة على مدى هذا
العالم العربي؟
ثامناً :أال يعتبر القوميون العرب أن القومية العربية دع��وة تقوم
على االنتماء األفقي ،أي االنتماء إلى الجماعة (العربية) في وقت ،تقوم
كل القوميات في العالم على االنتماء العمودي ،أي االنتماء لألرض
يوحد الجميع؟
الواحدة .االنتماء الذي ّ
تاسعاً :أال يقف القوميون العرب عند الحقيقة التاريخية التي تؤ ّكد
وجود حضارات سابقة على المسيحية واإلسالم بسبعة آالف عام،
وبالتالي فإن التمازج الحضاري مع الم ّد العربي أتى في مرحلة الحقة
ولم يل ِغ ما سبقه؟
ع��اش��راً :كيف يقدم القومي العربي العراقي الح ّل لمشكلة أكراد
وآشوريي وكلدانيي العراق ،هل بفرض القومية العربية عليهم؟
حادي عشر :كيف يعالج القومي العربي السوداني مشكلة انفصال
جنوب ال �س��ودان ،ه��ل ب��اإلص��رار على ف��رض القومية العربية على
سودانيي الجنوب وهم ليسوا عربا ً وال مسلمين؟
ثاني عشر :كيف يعالج القوميون العرب في شمال أفريقيا مشكلة
األمازيغ ،هل بفرض القومية العربية عليهم وطمس ثقافتهم؟
طالما أنها قومية عربية ألمة عربية ،فهذا يعني أن اآلخرين من أكراد
وأرمن وشركس وأمازيغ وأقباط وسودانيين جنوبيين وآشوريين
وتركمان ...هم مواطنون درجة ثانية ،هم أقلية وسط أكثرية .وكيف
يمكن أن نقول بقومية تقودنا حتما ً إلى تفريق مجموعنا إلى أكثرية
وأقلية؟ ال تقوم القومية إال على المواطنة ،إال باالنتماء إلى األرض
القومية إل��ى وح ��دة ال�ح�ي��اة بكل أض�لاع�ه��ا ب�ع�ي��دا ً م��ن اللغة والدين
واإلتنية...
ل��م يعد يشفي تأكيد م�ق��والت عقائدية ف��ي زم��ن الفناء القومي،
المطلوب التوصل إلى تطورات فكرية تأخذ بالواقع وتضع له حلوالً.
لتفسخ المجتمعات
إن االستمرار بطرح القومية العربية ،هو دعوة ّ
العربية ،أال يكفي درس شمال العراق وجنوب السودان ،هل ينبغي أن
تقع كارثة شمال أفريقيا حتى نتعلم؟
ثالث عشر :أال يعتقد القوميون العرب ،أن القومية العربية ال تقوم
على فكر اجتماعي يضمن وحدة المجتمعات العربية بحيث أنها وهي
في قمة السلطة كانت االنشطارات االجتماعية أقصى المشكالت التي
تواجه الح ّكام القوميين العرب في دولهم ،وأكراد العراق مثال ساطع
على ذلك؟
ً
رابع عشر :أليس طرح العموميات اإليديولوجية مرفوضا ،حيث
المطلوب تلمس الواقع والبناء عليه؟
خامس عشر :متى ينتقل الفكر السياسي القومي العربي من مرحلة
الرومانسية إلى مرحلة الواقعية اآلخذة بقوانين علم االجتماع؟
نريد قومية ،تجعل من الكردي واآلشوري والتركماني واألرمني
وال�ع��رب��ي ك�لاً واح ��دا ً م��وح��داً ،قومية قائمة على وح��دة الحياة على
األرض القومية الواحدة ،حيث يشعر الجميع أنهم متساوون ،ألنهم
متساوون باالنتماء للحياة الواحدة واألرض الواحدة ،نريد قومية
اجتماعية.
ق��ال س �ع��ادة« :ن�ح��ن ق��وم�ي��ون ألن�ن��ا ن�ق��ول ب��األم��ة ،واجتماعيون
ألننا نقول بوحدة المجتمع ،أي بانتماء الجميع إلى األرض الواحدة
والمجتمع الواحد بعيدا ً عن إتنياتهم وفروقاتهم».
إن العروبة هي غير القومية العربية ،العروبة رسالة حضارية «هي
عالقات متبادلة بين العرب ،مصالح مشتركة ،تجارب متبادلة ،كرامة
إنسانية ،ليست ،فضالً عما هو غير عربي ،بل بناء صالت سوية مع
اآلخرين».
هي رابطة حضارية ف��وق قومية ،وعندما تصبح رابطة قومية،
تكون قد حكمت على نفسها بالتقلص إلى حدود المك ّون العربي ،فيما
هي كرسالة حضارية فوق قومية ذات حدود شاملة بل كونية.
إزاء ك��ل م��ا ورد ،ندعوكم بمحبة أن تتذكروا أن��ه م��ا بين  15في
المئة و 20في المئة من سكان شمال أفريقيا ليسوا عربا ً (أمازيغ)،
وه��م ج��زء مهم من النسيج االجتماعي المغاربي ،يجب أن يحافظ
عليه ،وكذلك ث ّمة خمسة ماليين كردي عراقي ،وماليين في جنوب
السودان ،وماليين في العراق والشام ولبنان ،وتسعة عشر مليون
قبطي في مصر.
هؤالء أصالء في هذه المجتمعات ،كانوا في مقدمة الث ّوار الوطنيين،
هؤالء جزء من النسيج القومي ،إن في سورية أو في وادي النيل أو
في المغرب العربي ،ال ينبغي دفعهم إلى أحضان األفعى اليهودية كما
فعلنا في جنوب السودان وشمال العراق.
أم��ام كل ه��ذا المشهد الكارثي ،إننا ننتظر وبمحبة واح�ت��رام من
المفكرين المؤتمرين أن يقفوا عند األسئلة التي نطرح والحقائق
الكارثية التي وقعت والتي ستقع ،ويقدموا للعالم رؤية موضوعية
إنقاذية بعيدا ً من الدوغماتية الفكرية.

