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تندرج السياسات االستعامرية
الفرنسية يف املرشق العريب ضمن
أيديولوجيات أوروبية التمركز يف رؤية التاريخ،
تقوم عىل مقاربة الظاهرة القومية كحالة حتمل
يف طياهتا النموذج التارخيي األورويب(((،
يطبقها االستعامر بشكل طائفي يف املجتمعات
ستعمرة .ولذلك كان ال بد لسلطات
ا ُمل َ
االحتالل الفرنيس أن ت ُّعرف الثورة السورية
الكربى  1925عىل أهنا انتفاضة طائفية ،حرض
* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
 1تيموثي ميتشل ،دراستان حول الرتاث واحلداثة ،ترمجة بشري
السباعي (القاهرة :دار مرييت ،ط.)2006 ،1

عليها اإلقطاعيون الدروز املترضرون من
السياسات االقتصادية ،وتستهدف املسيحيني
بشكل خاص.
يتصدى الباحث مايكل برفنس
) Provenceلرسد رواية الثورة السورية من
جديد ،مفندً ا التأويالت الكولونيالية وبعض
الكتابات العربية التي تناولتها ضمن السياق
االستعامري ذاته .واجلديد الذي حيمله هذا
الكتاب عن األدبيات السابقة هو أنه ال يكتفي
بالتحليل االقتصادي واالجتامعي للثورة ،وإنام
يناقش اهلوية العربية السورية من خالهلا ً
أيضا.

(M.

192

العدد 2 / 6
خريف 2013

األهمية والمنهجية
يعتمد الباحث يف تأرخيه عىل رسد احلوادث
والوقائع بشكل ُم َفصل ودقيق ،منطلقًا من
وجهة نظر كثري من املؤرخني مؤداها رضورة
كتابة التاريخ بام يقرتب من الرسد الروائي حتى
ال تطمس رسديات صغرية طمستها الرسدية
الكربى .ولذلك يعتمد الباحث يف مصادره
خالل روايته للثورة السورية عىل عدد ضخم من
املحفوظات الدبلوماسية الفرنسية من السجل
الوثائقي الكامل لالحتالل الفرنيس لسورية
ولبنان .وهي املحفوظات التي قدمت صورة
مبارشة عن يوميات االحتالل الحتوائها عىل
السجالت اليومية ملقاومة االستعامر ،إضافة
إىل املذكرات الشخصية لبعض قادة الثورة .أما
الصحافة ،فقد شكلت آخر املصادر ،وخاصة
صحيفة املقتبس السورية الرائجة يف تلك الفرتة
مع بعض الصحف األجنبية.
يرتكز الكتاب ً
أيضا عىل كثري من الدراسات
والكتب املتعلقة بالتاريخ السوري ،أمههام كتاب
حنا بطاطو عن طبقة الفالحني السوريني(((،
وكتاب فيليب خوري سوريا واالنتداب الفرنيس
– سياسة القومية العربية .((( 1945-1920
ويعنى ،عىل غرار الكتابني السابقني ،بدراسة
ظاهرة القومية العربية السورية ،ولكنه يركز عىل
دراستها يف الريف السوري ،وبالتحديد يف منطقة
جبل حوران خالل الثورة السورية ،ويعترب ذلك
من أهم اإلضافات التي يقدمها الكتاب عن
األدبيات السورية التي اهتمت بدراستها يف املدن
والنخب املدينية ،خاصة مع ندرة الكتابات التي
2 Hanna Batatu, Syria’s Peasantry: The descendants
of its Lesser Rural Notable and their Politics (Princeton,
N.J.: Princeton University Press).

 3فيليب خوري ،سوريا واالنتداب الفرنيس 1945-1920
(بريوت :مؤسسة األبحاث العربية.)1997 ،

تتناول طبيعة العالقة بني الريف واملدينة يف سورية
والظاهرة القومية يف الريف السوري.
عىل درب املفكر اهلندي بارثا تشاترجي ،جيد
الباحث أن الثورة السورية سمحت للسوريني
باحلفاظ عىل ذواهتم االجتامعية والثقافية املختلفة،
ختيل أنفسهم كأمة
ولكنها ساعدهتم يف النهاية عىل ّ
واحدة (ص  52و )273من خالل النظرة السلبية
ِ
ستعمر .ولكن الغائب عىل األقل عند مايكل
جتاه ا ُمل
برفنس هو جوهر دور مسألة «السيادة» يف مراحل
ّ
تشكل الدولة – األمة(((.

التطورات االجتماعية
في جبل حوران
يف مقدمة الكتاب ،يبينّ الباحث أن التغريات
االقتصادية واالجتامعية يف العقود العثامنية األخرية
دفعت إىل التوسع يف التجارة يف املناطق الريفية يف
جمال الزراعة ،والتوسع يف التعليم العثامين ليشمل
نسبيا.
الشباب املنحدرين من خلفيات متواضعة ً
 4يمكن الرجوع إىل أمهية مسألة السيادة يف ّ
تشكل القوميات
إىل أوموت أوزكرييميل ،نظريات القومية مقدمة نقدية ،ترمجة
معني اإلمام (بريوت/الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،ط ،)1،2013أو إىل عزمي بشارة ،يف املسألة العربية
مقدمة لبيان ديمقراطي عريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،ط.)2010 ،2
يستند الباحث مايكل برفنس يف إثبات فرضيته األساسية إىل
املدارس املهتمة بدراسة أصول القوميات والتأثريات االستعامرية
يف تشكيل اهلويات الوطنية يف الدول الناشئة ما بعد احلقبة
الكولونيالية .إن من يرصد التطورات السياسية واالجتامعية
والتارخيية يف سورية ،وخاصة بخلفياهتا االجتامعية ،جيد أن هذه
الفرضية قد ال تصمد أمام انتقادات باحثي العلوم االجتامعية
واملختصني بدراسة قضايا اهلوية والقوميات .ومما قد يغيب عن
مايكل برفنس خالل مناقشـته تشـكُّ ل اجلامعة القومية يف سورية
خالل الثورة هو «تفكك اجلامعة املحلية بفعل اهلجرة من الريف
إىل املدينة واجلامعة املهنية احلرفية يف املدينة بفعل تطورات سياسية
وحروب دينية وتطور الصناعة الرأساملية» .انظر  :عزمي بشارة
يف تقديمه لكتاب اجلامعات املتخيلة :تأمالت يف أصل القومية
وانتشارها لِـ بندكت أندرسون :ترمجة ثائر ديب (بريوت؛
دمشق :دار قدمس ،)2009 ،ص  ،33وهو ما يطرح حتى يومنا
هذا تساؤالت كثرية عن اهلوية السورية.
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ولذلك سنجد أن نخب قيادات الثورة تلقت
تعليمها يف املدارس احلكومية يف أواخر القرن
التاسع عرش ،ضمن السياسات العثامنية اهلادفة إىل
ثقافيا للسلطنة العثامنية عىل
إنشاء طبقة مثقفة تتبع ً
املستويني املديني والريفي ،وذلك لضامن استمرار
والء النخب املدينية ،واحتواء قيادات املستقبل من
أبناء زعامء ووجهاء األرياف والعشائر ،وخاصة
يف املدارس العسكرية .كانت املدرسة العسكرية
الثانوية يف دمشق مقصدً ا ألبناء تلك الطبقات،
حتمل تكلفة االلتحاق
وتس ّنت الحقًا ملن يستطيع ّ
باألكاديمية العسكرية لإلمرباطورية العثامنية ،بينام
كان أبناء الطبقات الغنية يقصدون املدرسة املدنية
حمليا باسم «مكتب عنرب».
املعروفة ً

يبحث مايكل برفنس يف الفصل الثاين األوضاع
االقتصادية واالجتامعية يف منطقة حوران السورية
والعالقات التجارية بني وجهاء حوران وجتار
دمشق .وحياول يف هذا التحليل أن يرد عىل
ادعاءات السلطات الفرنسية القائلة إن املقاومة
املسلحة هي مترد مدعوم من اإلقطاعية الدرزية
املعرتضة عىل إصالحات حكومة االنتداب؛ إذ
يذكر أن سورية تعرضت يف تلك الفرتة لسنوات
عدة من اجلفاف وتراجعت املحاصيل الزراعية،
وزادت السلطات املحلية األعباء الرضيبية عىل
كاهل املزارعني .كام خضعت اللرية السورية
للفرنك الفرنيس وانخفضت قيمتها ،وهو ما
زاد يف حجم التضخم حتى أن التجار طالبوا
السلطات املحلية باستعامل اللرية الذهبية العثامنية.
وعىل الرغم من أن الظروف العامة مل تؤرش إىل
اندالع انتفاضة ضد االستعامر الفرنيس ،فإن فرض
احلكم العسكري املبارش وسوء املعاملة أذكيا لدى
السوريني احلس الوطني ومناهضة االحتالل.
يرشح الباحث كيف ّ
تشكلت قرى حوران التي
رسم حدودها نزاع أو تعاون البنى االجتامعية
التقليدية الطائفية والبدوية .وتبقى صريورة

تطور الوقائع االجتامعية للقرية مستمرة حتى
تظهر وجاهة يف القرية قادرة عىل القيادة وجذب
املهاجرين من الشباب والتمثيل يف اخلارج.
ِّ
وتشكل قوة السالح األساس الفعيل للسلطة
املحلية يف إطار املجتمع من خالل قدرهتا عىل صد
غارات البدو ،والتفاوض مع احلكومة والتجار
والقرى األخرى والبدو املحليني .وبعد أن كان
الدروز عىل هوامش املناطق اخلاضعة لسيطرة
البدو والفالحني ،ازداد عددهم بشكل كبري
مع اهلجرات الدرزية التي تلت حوادث العنف
الطائفي يف جبل لبنان سنة  ،1860إضافة إىل
عوامل أخرى ،وحتولوا إىل أسياد اجلبل وحوران.
وقد عرف املهاجرون أمهية التصدير من خالل
خربهتم يف جمال تصدير احلرير يف جبل لبنان،
متاحا يف جبل حوران ،فاجتهوا
وهو ما مل يكن ً
إىل تصدير القمح بعد أن تكيفوا وتعلموا من
جرياهنم الفالحني األصليني إنبات قمح حوران
األصيل .ومع التوسع يف تصدير القمح ،برزت
عائلة رئيسة جديدة يف صدارة جبل حوران
هي آل األطرش التي متكنت ،بزعامة إسامعيل
األطرش ،من إخضاع البدو املحليني ،وبسطت
سيطرهتا عىل اجلبل إدار ًيا واقتصاد ًيا بالقوة.
وكانت دمشق وبريوت وحيفا مقصدً ا لتصدير
تلك املنتجات الزراعية .وبالتايل ،أقام مشايخ آل
األطرش عالقات جتارية مع التجار من العائالت
بريوقراطيا
الدمشقية البارزة حديثًا والتي مل ختدم
ً
يف الدولة العثامنية – ومن هذه ُ
األرس املهايني
وسكر املسلمتان ،وعفلق وشويري املسيحيتان-
ومل ينسجوا عالقات عمل مع العائالت التجارية
البارزة .ويوضح برفنس سبب ذلك بأن من
يسميهم «النبالء الدمشقيني» استشعروا خطر
اهليمنة الدرزية عىل جبل حوران المتالكهم الثروة
وتبوئهم املناصب البريوقراطية منذ العهد العثامين.
ُّ

لقد أثمرت هذه العالقات التجارية إدماج دروز
حوران يف احلياة الدمشقية الثقافية والسياسية.
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وخالل الثورة العربية الكربى سنة ،1916
انقسم وجهاء آل األطرش يف املوقف منها ،وقد
أمد الزعامء املؤيدون هلا ،وخاصة سلطان باشا
األطرش ،اجليش العريب بالقمح واخلبز بينام
رفضوا بيعه للجيش العثامين ،إضافة إىل إمداده
بعنارص مقاتلة من جبل حوران.

انتفاضة األرياف
خيصص الكاتب الفصل الثالث ملناقشة إرهاصات
الثورة السورية الكربى ،ويوضح أن املقاومة
املحلية املسلحة ضد االستعامر الفرنيس بدأت
يف األرياف السورية متقطعة بقيادة املدينة منذ
األيام األوىل لالحتالل .واستوحت القومية
جزئيا فيها من حماريب اجليش
العربية السورية
ً
القدامى يف حكومة فيصل ،ومن ذاكرة النضال
ضد العثامنيني والوشيك ضد الفرنسيني .ولكنها
مناطقيا بعضها عن بعض .ووقّعت
كانت معزولة
ً
حكومة االنتداب مع بعض مشايخ الدروز ما
سمته «ميثاق استقالل الدروز» سنة ،1922
ّ
ينص عىل انتخاب جملس وحاكم درزي
وهو
ّ
حتت اإلرشاف العسكري الفرنيس ،ولكنه مل حيظ
بإمجاع شعبي يف اجلبل .ويف سنة  1925قدم 29
التامسا لعضو يف جملس
حمليا يف جبل حوران
ً
زعيماً ً
الشيوخ الفرنيس لالستجابة لرغبات ومطالب
األمة السورية مجعاء ،وجاء يف االلتامس أن جبل
الدروز جزء ال يتجزأ من سورية من خالل اللغة
املشرتكة والقومية الواحدة واملصالح االقتصادية
املشرتكة ،األمر الذي يوضح الوعي الوطني هلذه
النخبة املحلية وقدرهتا عىل الربط بني املطالب
الوطنية واخلصوصية املناطقية عىل حد سواء .ويف
السنة ذاهتا ،شكلت النخبة السياسية ذاهتا ،بمن
فيها أبرز شخصياهتا سلطان باشا األطرش ،ما
سمته «اجلمعية الوطنية» لرفع قائمة من املطالب
ّ
إىل املجلس املحيل يف السويداء .وقد قادت هذه

اجلمعية أبرز أشكال النشاط السيايس يف مرحلة
ما قبل الثورة ،يرسدها الباحث بالتفصيل .ومن
ثم ينتقل إىل نقل وقائع التنظيم استعدا ًدا للمقاومة
املسلحة وانتفاضة حوران .ويذكر أن الثوار
استوحوا من ذاكرهتم االنتفاضات املحلية ضد
العثامنيني وقلدوا أشكاهلا .كام استخدموا خطا ًبا
يتب ّنى لغة اخلصوصية الدرزية ومسألة الرشف
الدرزي إلقناع أهايل القرى باالنضامم إليهم.
بدأ بعدها الثوار أعامهلم العسكرية ،وأسقطوا
خالهلا طائرة استطالع فرنسية .وانضم إليهم
القرويون وعشائر بدوية (الساردية والسلوط)
كانت تعيش عىل األطراف الزراعية للجبل .ويشري
الكاتب إىل أن ال الثوار وال السلطات االستعامرية
كانوا يدركون جدية االنتفاضة يف تلك الفرتة؛ إذ
مل يكن هدف الثوار أكثر من حترير املعتقلني ،ومل
ينظر إليها الفرنسيون عىل أهنا أكثر من اضطرابات
حملية .ولكن دخول الثوار مدينة السويداء
وحمارصة القلعة ملدة شهرين ،وقصف الطائرات
الفرنسية ملحيط املدينة ،إضافة إىل انتصار الثوار يف
معركة الكفر ،كل ذلك جذب إىل االنتفاضة زعامء
الدروز املرتددين يف دخول الثورة ،وأصبح اجلبل
بأكمله يف حالة حرب.

اهتمت السلطات االستعامرية الدروز بالسلب
والنهب ،وصبغت الثورة بالطابع الطائفي حتى
أهنا اهتمت خمتار قرية خربا املسيحية األرثوذكسية
عقلة الطامي املؤيد للثورة بأنه ابن غري رشعي
ملحمود شبيل األطرش ،وبالتايل هو من الطائفة
الدرزية وابن عم سلطان باشا األطرش .كام قامت
بتسليح القرى املسيحية ،وخاصة البابوية منها ،مما
فاقم التوترات الطائفية .وعىل الرغم من معاناة
القرى املسيحية عىل أيدي الثوار ،فإن أساليب
القمع االستعامري للقرى الثائرة واملسيحية
منها كانت أكثر عن ًفا ،وهو ما يعني أن االنقسام
الطائفي مل يكن إال أكذوبة كان جوهرها تربير
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االستعامر بعد أن نصبت فرنسا نفسها عىل أهنا
حامية لـ «مسيحيي الرشق».

اتصال الريف بالمدينة
وسياسة الثورة
يناقش الباحث يف الفصل الرابع موضوع «تعبئة
املدينة» ،وكيف التحقت العاصمة دمشق
بالثورة ،ويوضح أن النخبة الدمشقية انقسمت
بني النبالء الذين يدعون إىل التفاوض والتهدئة
والنخبة املنحدرة من خلفيات جتارية وعسكرية
تدعم التحرك العسكري .وعىل الرغم من ذلك،
استطاع الزعامء الوطنيون بث احلياة يف حركة
مل يستطيعوا السيطرة عليها .وبرز من النخبة
الثورية الدمشقية أعضاء حزب الشعب الذين
رسخوا روابط رسية مع أصحاب الفكر القومي
من الدروز يف الريف اجلنويب .ويصف التحاق
دمشق بالثورة بأنه احتاد غري مسبوق بني الريف
واملدينة يف سورية .و ُيعترب االلتامس السالف
الذكر املقدم من وجهاء حوران أنه يمثّل وحدة
الريف مع املدينة كوحدة بني طرفني متساويني
ترتكز عىل العالقات التجارية.
أدى عجز فرنسا عن إنزال هزيمة بالثوار يف
السويداء إىل البحث عن حلول سلمية عن طريق
مفاوضات سالم .وبدأت املفاوضات بشأن تبادل
السجناء واألرسى ،وتكللت بالنجاح يف  14آب/
أغسطس يف قرية أم ولد يف حوران ،ولكنها أخفقت
يف توفري أوضاع حتقق مطالب كال الطرفني ،بمعنى
إهناء االنتفاضة .وقد مثل ذلك املرحلة النهائية من
عملية انتقال من التمرد املحيل إىل التمرد الوطني.
وبينام كان الدروز مشغولني يف هذه املفاوضات،
كان القوميون الدمشقيون يتفاوضون يف ما بينهم
حول دور دمشق يف االنتفاضة .ولكن ظهور
املقاومة املسلحة يف دمشق وما حوهلا دفع بالنخب

الوطنية الدمشقية القومية إىل اللحاق هبا بدلاً من
قيادهتا عىل املستوى الوطني.

ويف الفصل اخلامس ،يرسد الباحث آلية انتشار
الثورة من السويداء إىل املدن األخرى .ويوضح
كثريا من النساء الدمشقيات ،وخاصة زوجة
أن ً
القيادي يف حزب الشعب عبد الرمحن الشهبندر،
ّ
كبريا من الفعاليات املؤيدة للثورة،
نظمن عد ًدا ً
منتقدات فيها فقدان الشجاعة بني رجال دمشق
وفشل التجار يف إغالق أسواقهم بشكل كامل.
كام زار قادة الثورة العسكريون القرى يف اجلنوب
لطلب الدعم العسكري وجتنيد املقاتلني وتوزيع
البيانات التي حتض عىل الوحدة الوطنية .وعىل
الرغم من وطنية تلك الدعوات والبيانات ،فإهنا
كليا يف جنوب سورية ،وخاصة
مل تلقَ
ً
إمجاعا ً
لدى الرشكس ،بسبب سوء العالقات التارخيية
مع الدروز منذ أيام احلكم العثامين .كام قاوم
بعض مشايخ قرى مسلمة ومسيحية يف حوران
االنتفاضة ،وساعد البعض منهم الفرنسيني من
دون تعريض أنفسهم وقراهم النتقام الثوار.
املكون القومي لالنتفاضة وعدم مرشوعية
ولكن ّ
حكم االنتداب استطاعا فرض نفسيهام يف
الثورة السورية.

يرسد الباحث تفصيالت جمرى العمليات
العسكرية يف السويداء ،واملحاوالت العملية
لتكوين مقاومة مسلحة يف دمشق ضد االحتالل.
وعىل الرغم من مرور أشهر عىل اإلرضاب يف
دمشق ،واجه الدروز احلملة الفرنسية وحدهم،
وفشل القوميون الدمشقيون يف مساعدة أهايل
السويداء ،وهو ما ّ
مكن الفرنسيني من احتالل
السويداء مرة أخرى ،فانسحب الثوار إىل القرى
النائية ُ
وأرسلت عائالهتم عرب احلدود إىل رشق
األردن .أما يف مدينة محاه ،فقد شكل عدد من
حمليا هو
الضباط السابقني والزعامء الدينيني حز ًبا ً
«حزب اهلل» ملقاومة االحتالل .محل اسم احلزب
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دينيا عىل الرغم من توجهاته القومية ،وذلك
ً
طابعا ً
من أجل كسب دعم املؤسسة الدينية يف املدينة
احلزب ضابط منشق
ذات الطابع املحافظ .وقاد
َ
عن الفيلق الفرنيس -السوري فوزي القاوقجي
الذي اتصل بزعامات «حزب الشعب» يف دمشق
وعرض عليهم االحتاد بني احلزبني والتنسيق
يف شأن املقاومة املسلحة ضد االحتالل .وينقل
الباحث عن مذكرات القاوقجي أن استجابة
القوميني الدمشقيني كانت ضعيفة ومرتددة ،بينام مل
يلق القاوقجي هذه التحفظات من الثوار الدروز
يف اجلنوب .وعزا الباحث ذلك إىل التوجس
الدمشقي حيال الطابع اإلسالمي املحافظ ألهايل
مدينة محاه .وقد اعتمد القاوقجي يف مدينة محاه
عىل إقامة حتالفات وصداقات مع املؤسسات
الدينية والبدو املحليني والتجار ،مع تأييد شعبي
واسع للثوار ،وهو ما مكن الثوار من حترير مدينة
محاه بمساعدة من بدو قبيلة املوايل غري النظاميني.
ور ّدت القوات الفرنسية بقصف عنيف للمدينة،
ولكن الباحث اعترب أن العنرص احلاسم يف إهناء
الثورة يف محاه يعود إىل دور ُ
األرس الكبرية يف
محاه ،من ملاّ ك األرايض ،إذ ضغطت عىل الثوار
للخروج من املدينة يف مقابل وقف القصف
الفرنيس وإعفاء وجهاء املدينة من املسؤولية.
مل حيُل حجب السلطات االستعامرية لألخبار يف
مدينة محاه دون أن يبادر الثوار إىل تشكيل كتائب
عسكرية من مجيع أنحاء سورية؛ إذ برزت منها
كتائب ريف دمشق :فرقة حسن اخلراط يف الغوطة
الرشقية وفرقة اإلخوة عكاش يف وادي هنر بردى.
ويكشف الباحث عن ممارسات غري وطنية للثوار،
من هنب وقطع طرق وقتل ،ولكن األهايل صفحوا
نظرا إىل دورهم الوطني يف
هلم تلك املامرسات ً
مقاومة االحتالل.

عندما ازداد الضغط عىل القوات الفرنسية داخل
ووحشيا،
دمشق ،كان الرد العسكري كثي ًفا
ً

جرى خالله حرق عدد كبري من القرى ،وتنفيذ
أعامل إعدام ميدانية يف حق مئات الفالحني يف
حقوهلم وبساتينهم ،إضافة إىل إعدام عرشات
الشباب يف ساحة املرجة وترك جثثهم مشوهة.
ويف اليوم التايل ،ظهرت جثث مشوهة الثني
رشكسيا خارج باب رشقي عند
عرش جند ًيا
ً
البوابة الرشقية للمدينة القديمة ومدخلها من
ناحية الغوطة الرشقية .وقرر الثوار دخول مدينة
دمشق والسيطرة عىل قلعتها من خالل جمموعتني
مها فرقة حسن اخلراط وفرقة أخرى مؤلفة من
الدروز ورجال من الغوطة وحي امليدان .وقد
دخل الثوار حي الشاغور يف  18ترشين األول/
أكتوبر ،وحينها هتف األهايل «وصل بنو معروف»
بحامسة عىل الرغم من أن الثوار كانوا من خمتلف
أنحاء سورية ،وكان فيهم البدو .ويذكر الباحث
أن قسماً من الثوار عمد إىل قتل الجئني أرمن يف
خميم القدم بتهمة أهنم شاركوا كقوات غري نظامية
يف هنب العديد من قرى الغوطة الرشقية.
استطاع الثوار السيطرة عىل كامل أرجاء املدينة
من دون مقاومة جدية ما خال القصف العشوائي
بأسلحة العربات املصفحة .كام محى الثوار األحياء
املسيحية من حماوالت عمليات النهب والرسقة.
أما القوات الفرنسية ،فقد سحبت من بقي من
جنودها ،وعمدت إىل توسيع القصف من دون
سابق إنذار ،األمر الذي أسفر عن مقتل 1500
شخص ،وتسوية أحياء كاملة باألرض .فانسحب
الثوار من املدينة بعد يومني من السيطرة عليها،
وسارع وجهاء دمشق إىل حكومة االحتالل من
أجل وقف القصف ،ولكنها اشرتطت غرامة
مالية كبرية و 3000بندقية ،ونفى خالهلا الوجهاء
مسؤوليتهم عن الثورة ،وتوقف القصف يف
 24أكتوبر /ترشين األول ،ساد بعدها جو
من اخلالفات بني قادة الثورة يف دمشق حول
الترسع يف دخول دمشق وحتريرها بـ  250رجلاً
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فقط ،وعدم انتظار قوات املساندة من السويداء
للمشاركة يف اهلجوم.
يكشف الباحث يف الفصل السادس عن رسديات
يف السجالت الفرنسية كتبها السوريون تتحدث
عن األمة العربية السورية ،عىل الرغم من اجلدل
والنقاش بشأن قضايا املجتمع العضوي واهلوية
اإلسالمية ،ولكنها مجيعها اتفقت عىل العضوية
املشرتكة يف املجتمع السوري .جتسدت هذه
اهلوية مع وصول الثوار من السويداء للقتال يف
دمشق وتنظيم الثورة املسلحة يف ريف دمشق
لتضم خمتلف أطياف املجتمعات املحلية يف دمشق
وريفها .واشرتك يف هذه املعركة ،إضافة إىل
الدروز ،ضباط سابقون وجمموعات خمتلطة من
ّ
قطاع طرق ومهمشني وشباب مدنيني وقرويي
الغوطة ومتدينني شعبيني وبدو حمليني وأكراد.

يذكر الباحث أن قرى ريف دمشق كانت تُقصف
 أول مرة يف تارخيها -بشكل يومي باملدفعيةوالطائرات ،وهو ما اضطر أهلها إىل النزوح
وجهت إىل
عنها .ولكن التهم واجلرائم الفظيعة ِّ
امليليشيات املحلية من الالجئني األرمن والرشكس
واألكراد والقوات االستعامرية الفرنسية من شامل
أفريقيا ورشقها.

الهوية السورية
يف اخلامتة ،يعترب الكاتب أن الثورة أثبتت لسلطة
االنتداب أهنا يف حاجة إىل النخب احلرضية
السورية .ولذلك تفامهت السلطة مع النخب
من أصحاب األمالك مل يكن بينهم أعضاء من
الريف واجليش ،عىل خالف قادة الثورة ونخبها.
وقد ساعد عىل ذلك سحق التمرد وهزيمة
الثورة ونفي زعامئها إىل خارج سورية .ويستنتج
الباحث أن الثورة السورية كانت حركة شعبية
جزئيا من تطور مفاهيم متغرية
سياسية مستوحاة
ً

للمجتمع الوطني .وقد شكلت قطيعة حاسمة مع
النخب التقليدية لدمشق يف مقابل اجتذاب قادهتا
من صفوف املشايخ الريفيني والضباط العسكريني
املرسحني من اخلدمة ،وزعامء القرى واألحياء من
ّ
غري عائالت أصحاب األمالك ،مع مساعدة فئة من
الطبقة الصاعدة من عائالت التجار حي امليدان.
حافزا لتشكيل املفاهيم
وقد مثّلت الثورة السورية
ً
الشعبية للهوية العربية السورية ،ولكنها بقيت
خاضعة للظروف املحلية؛ فعندما محل املتمردون
املتخيل ،تصوروا أنه
والثوار مفاهيم املجتمع
ّ
خيصهم وحدهم ،وقد عرفوه بعالقة سلبية جتاه
املستعمر .وبام أن املفاهيم اجلديدة للهوية كانت
ذاتية التاريخ والثقافة ،فإهنا اختلفت من مكان
إىل آخر باندماجها مع توارخيهم املحلية املختلفة.
ولذلك جيادل الباحث بأن من املمكن «إجياد جممل
اهلوية الوطنية من دون الفكرة الوحدوية» .يرى
الباحث أن القاسم املشرتك بني الثوار هو مفهوم
العضوية التي يمكن أن تتوسع يف أوقات األزمات
وهتمش اخلالفات بني أعضاء املجتمع الواحد.
ويصل يف هناية الكتاب إىل النتيجة التالية ،وهي أن
عىل الرغم من فشل الثورة السورية يف هناية األمر،
فإهنا أ ّثرت بشكل دائم يف جذب املناطق املتباينة
بعضها إىل بعض ،وأحدثت التكامل بني الريف
واملدينة «حتت فكرة األمة العربية السورية وبشكل
دائم ،إذ سمحت للسوريني بتخيل أنفسهم كأمة
واحدة».

مرجعا جيدً ا وجديدً ا بشأن الثورة
ُي َع ّد الكتاب
ً
السورية الكربى يضاف إىل مكتبتها البحثية ،وال
بد ألي باحث من الرجوع إليه ،ملا يقدمه من جديد
يتعلق بنقاش قضايا املجتمع السوري وحتليلها.
لكن يعاب عىل الكتاب ركاكة أساليب الرتمجة
والصياغة والتحرير.

ً
حديثا
صدر

قيس ماضي ِف ّرو

المعرفة التاريخية في الغرب
مقاربات فلسفية وعلمية وأدبية
يشير مصطلح «التاريخ» ،بحسب هذا الكتاب ،إلى داللتين :األولى نابعة من االعتقاد بأن التاريخ
هو الماضي كله ،وأنه يتضمن جميع الحوادث المعروفة وغير المعروفة؛ والثانية تقصر
معنى التاريخ على عملية تدوين وقائع الماضي من خالل البحث عنها واستقصاء تفصيالتها
وتعليل مجرياتها واكتشاف اسبابها وسبر أغوارها .وتدور فصول هذا الكتاب على موضوع
«المعرفة التاريخية» ،فيعرض أسئلة حيوية وراهنة مثل :هل توجد حقائق تاريخية؟ ما
الشروط التي تجعلنا نعتقد أن ما نعرفه عن الماضي صحيح؟ كيف يمكن أن نؤمن أن
حجة تاريخية معينة هي حجة صحيحة؟ هل المعرفة التاريخية موضوعية؟ والكتاب،
في خالصته األخيرة ،محاولة لإلجابة عن هذه األسئلة وعن غيرها ً
خصوصا تلك التي
أيضا،
ً
تتصدى لمعرفة قوانين التاريخ التي تتحكم بمساراته وتطوراته.

