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األم��اك��ن ال �ت��ي أزي �ل��ت ع�ن�ه��ا س�ل�ط�ت��ه .وللتذكير
ف �ق��ط ،ف �ق��د ح ��دث ذل ��ك ق �ب��ل ظ �ه��ور ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات
ّ
ّ
الوهابية املسلحة بسنة على األق��ل ،األم��ر الذي
يضع تعليق اليسار ذاك جرائم املعارضة على
ّ ّ
ّ
قدرت
مشجب ما ّيسمى «داعش» ّ موضع الشكّ .
وق�ت�ه��ا م��ع أول ظ �ه��ور م�س��ل��ح ل�ل�م�ع��ارض��ة أن�ه��ا
ستفقد «ش�ع�ب�ي�ت�ه��ا» خ ��ارج ب�ي�ئ��ات�ه��ا امل�ب��اش��رة
سريعًا ،فهي لم تكتف في أماكن كثيرة بإخراج
النظام وتفكيك سلطته األمنية فحسب (يا ليتها
ّ
فعلت ،أقله كي تخرسنا جميعًا) ،بل بدأت أيضًا
تواجه املجتمع وتطالب أجزاءه غير املوالية لها
باالمتثال لسلطتها.
ّ
ك��ل ذل��ك ك��ان ي �ح��دث داخ ��ل ال��واق��ع وع �ل��ى م��رأى
ومسمع الرفاق في اليسار االمتثالي ،ومع ذلك
ّ
ف��ض��ل ه��ؤالء ال�س�ك��وت وال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ت�ح� ّ�والت
ال� �ت ��ي اع� � �ت � ��ادوا ال �ت �ع ��ام ��ل م �ع �ه ��ا ،ف �ه ��ي ل�ي�س��ت
م�ك�ل�ف��ة ب��ال �ن �س �ب��ة إل �ي �ه��م ،وب��ال �ت��ال��ي ت�ج��اه�ل�ه��ا
أفضل م��ن ال�ت�ط� ّ�رق إليها واإلش ��ارة ب��االس��م إلى

ّ
م� ّم��ارس��ات ق��د تكلفهم غ��ال�ي��ًا ،وتضعهم خ��ارج
جنة ال�ث��ورة العظيمة .من ه��ذه امل�م��ارس��ات ،كما
ّ
ّ
املستمر
التعرض
سبق وذك��رت ،وسأبقى أك� ّ�رر،
للموالني وامل �ت� ّ
�رددي��ن ال�ف�ق��راء بالخطف والقتل
ّ
ّ
والنهب ،وترك األغنياء منهم بمجرد تلويحهم
ّ
ب��ال�ف��دي��ة .ث� ّ�م��ة ت �ط��ورات ك�ث�ي��رة أت��ت ب�ه��ا ال�ح��رب
بعد ذل��ك ،لكنها لم تترك األث��ر ذات��ه على الفقراء
الذين فوجئوا «بالثورة» وبممارساتها .فحني
ت �ع� ّ�رض��ت «ال �ب �ي �ئ��ة ن �ف � ّس �ه��ا»  -امل ��وال �ي ��ة ول�ي��س
ال �ف �ق �ي��رة  -ل�ل�خ�ط��ف وال��ن �ه��ب الح �ق��ًا ع �ل��ى أي��دي
مافيات ال�ن�ظ��ام ،ل��م تشعر بالغدر كما يفترض
ّ
بها أن تفعل ،والسبب في ذلك أن النهب هنا كان
ً
ّ
املتكونة
«ذا مالمح طبقية» فعال .مافيات النظام
بمعظمها م��ن ف �ق��راء أت�خ�م��ت ب�م��ا نهبته هناك
ّ
دينامية
من أم��وال األغنياء وامليسورين ،وه��ذه
جديدة بعض الشيء ومنفصلة عن ّ
آلية التوزيع
التي تقوم بها الحرب ،وتفرض بموجبها على
ف �ق��راء امل �ع��ارض��ة ال �ن��زوح م��ن ب�ي�ئ��ات�ه��م ب��ات�ج��اه
ال �ب �ي �ئ��ات امل ��وال� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت ��وج ��د ف �ي �ه��ا أس � ��واق
لتصريف املنتجات وتدوير األموال .باختصار،
لاّ
ً
راعى بيئته قليال ولم ينهب إ
النظام الفاشي ّ
ّ
يستمر بتهجير فقراء
من أغنيائها ،وفضل أن
امل�ع��ارض��ة وح��ده��م ،وه��ذا م��ا ه��ون عليه القتال
ّ
امل �ي ��دان ��ي ع �ل��ى اع �ت �ب��ار أن ق ��اع ��دة م�ي�ل�ي�ش�ي��ات��ه
ّ
الرديفة أصبحت كلها من الفقراء الذين أفقدهم
ّ
ّ
التضخم وارتفاع األسعار «مدخراتهم» القليلة.
ول��ذل��ك ب��ال�ت�ح��دي��د ي�ق��ات��ل ه ��ؤالء ب �ض��راوة اآلن،
ليس دفعًا للفاقة و«العوز» فحسب ،بل لالنتقام
ك��ذل��ك م� ّ�م��ن أف�س��دت��ه آل �ي��ة ت��وزي��ع األم� ��وال داخ��ل
«ال�ث��ورة» وجعلت منه وه��و الفقير املعدم ع� ّ
�دوًا
وخصمًا لنظيره ف��ي الفقر وال�ح��رم��ان .تجاهل
ّ
الحساسية
اليسار املحسوب على «الثورة» لهذه
بالذات أضعف من موقفه الطبقي تجاه السلطة،
ووضعه في مواجهة حقيقية مع فقراء امل��واالة؛
على «استعمال
فهو بهذه الوضعية لم يعد قادرًا ّ
بيد
أداة
ها
بأن
يساريته» واتهام السلطة وحدها
ّ
األغنياء وأصحاب الرساميل .األرج��ح كذلك أنه
ّ
عبر تخليه عن دوره الطبيعي إلى جانب الفقراء،
ّ
ّ
كل الفقراء ،ترك املجال آلخرين كي ي��ؤدوا الدور
ّ
ال��ذي يفترض به نصيرًا «للثورة» ومنظرًا لها
ّ
أن يقوم ب��ه .ك��ل ال��رف��اق داخ��ل اليسار املحسوب
ع�ل��ى «ال� �ث ��ورة» ف�ع�ل��وا ذل ��ك وال أس�ت�ث�ن��ي منهم
كيلة ،ياسني ال�ح��اج ص��ال��ح ...إل��خ.
أح �دًا :سالمة
ّ
ّ
يحق لهم أن ينتقدوا ناهض حتر؛
ال
بهذا املعنى
ّ
فهم مثلهّ ،يصطفون حيث يسهل االصطفاف،
وحيث يتعذر التمييز بني اليسار وعكسه .ماذا
أقول أكثر من ذلكّ :
«تبًا» ليسار كهذا وليساريني
ّ
كهؤالء ،وبالفعل هذه امل� ّ�رة ...ال عزاء للفقراء ،كل
الفقراء.
* كاتب سوري

وهناك مناطق ال ي��زال االستعصاء فيها يهدد
كل املجتمع املكون بنسف كل العوامل املشتركة
لشركاء وطن األمس.
كل هذه التنويعات في النواتج القريبة للثورات
ال �ع��رب �ي��ة ال ت �ج �ع��ل «امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي امل��وح��د
بقواسم جامعة متوافق عليها «نتيجة سهلة
املنال وقريبة ومؤكدة التحقق كما هي عميلة
التدمير الذاتي التي تجري على قدم وساق في
مجتمعاتنا ،إن كانت للبنى التحتية للوطن أو
لتمزيق الشعب إلى انقسامات أفقية أو شاقولية
ت�ب�ع��ًا ل�ل�ط��وائ��ف واألدي� � ��ان واألع� � ��راق وال�ق�ب��ائ��ل
واالنتماءات األخرى أو عندما يقتصر التدمير
ال��ذات��ي بنسف ال �ق��وان�ين االج�ت�م��اع�ي��ة الناظمة
وت��رك املجتمعات رهينة مخاض فوضى عامة
تكرس الحرية الشخصية ومتطلباتها املتزايدة
وامل �ت �ن��اق �ض��ة ك��أه��م ه� ��دف ل �ه��ا ب �ح �ي��ث يصبح
ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا ف ��ي م �ج �ت �م��ع م �ض �ط��رب ض ��رب ��ًا م��ن
املستحيل.
إن ت �ع �ب �ي��ر «ال� �ش� �ع ��ب ي ��ري ��د إس � �ق� ��اط ال �ن �ظ ��ام»
متناقض بحيث ال تستقيم كلماته على سطر
واحد.
ف�م��ن يستطيع أن ي��دع��ي  -مهما ك�ب��ر تمثيله -
أن��ه ي�م�ث��ل ال�ش�ع��ب ب�ك��ل ت�ن��وي�ع��ات��ه واخ�ت�لاف��ات��ه
ومطالبه املتناقضة ف��ي أح�ي��ان ك�ث�ي��رة؟ بينما
ي �ت��رك �ه��م إس� �ق ��اط ال �ن �ظ��ام إل� ��ى ف ��وض ��ى ع��ارم��ة
تطيح كل قوانني االستقرار االجتماعي وتهدد
ٍّ
بانقسامات وت�ش��ظ مجتمعي ره�ي��ب ،وخاصة
في بلدان مبنية على هذا التنوع.

أف ��رزت ب�ع��ض «ال �ب �ل��دان امل�ت�ج��ان�س��ة» ف��ي أم��اك��ن
«ال � �ث ��ورات» ب�ع��د ت�ح�ق��ق س �ق��وط أن�ظ�م��ة الحكم
انقسامات غير مسبوقة ،إن على أس��اس الدين
أو على طريقة تطبيقه أو على أسس أخرى أقل
أهمية ،وه��ي ما زال��ت تهدد «البلدان املتنوعة»
ب� �ح ��دوث زالزل وت �س��ون��ام �ي��ات م�ج�ت�م�ع�ي��ة إذا
نجحت في تحقيق مأربها.
وم �م��ا ي�ث�ي��ر ال �س �خ��ري��ة ،ذل ��ك ال �ق��ول ال ��ذي ي��ردد
ّ
ب �ب �غ��ائ �ي��ًا أن ال � �ث� ��ورة ال �ف��رن �س �ي��ة واإلن �ك �ل �ي��زي��ة
ق�ب�ل�ه��ا ق��د أخ ��ذت ق��راب��ة ال �ق��رن ل�ت�ح�ق��ق م��آرب�ه��ا
وإنجازاتها ،وكأنه املطلوب حاليًا إدخال أجيال
متعددة من املنطقة في دهليز التاريخ واللعب
ب �م �ص��ائ��ره��ا وت �س �ل �ي �ف �ه��ا ع� �ق ��ودًا م ��ن ال�ت�خ�ب��ط
وال�ف��وض��ى ،التي ق��د ال توفر ال��دم��اء واألع��راض
واألرزاق في شكل يناقض رسالة اإلنسان ذاته.
ل �ع��ل ال �ط��ري �ق��ة األم� �ث ��ل ل�ل�ت�غ�ي�ي��ر ه ��ي ال �ه �ج��وم
امل�ج�ت�م�ع��ي  -ب �ع��د ت �ن��وي��ره ب��ال��وع��ي وال �ث �ق��اف��ة
والعلم  -على اآلفات الفاسدة في النظم العربية
مثل االستبداد والديكتاتورية والتسلط األمني
والظلم االجتماعي والتبعية والفقر وتفكيكها
وض��رب أسباب وج��وده��ا ،والقناعة ب��أن الحكم
الناظمة ل�ل��دول م��ا ه��ي إال ص��ورة منعكسة من
أخالق املجتمع وهيئته.
وخ �ل ��ال ذل � ��ك ي �ج ��ب امل �ح ��اف �ظ ��ة ع �ل ��ى ال �ث ��واب ��ت
واملشتركات وتعزيزها بدل نسفها والتخلص
منها وال�ب�ح��ث ال��واه��ي ع��ن ب��دي��ل متخيل ق��د ال
يأتي في زمن الشعارات الشخصية الذاتية.
* كاتب سوري
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المشرقية والقومية العربية...
تناقض أم تكامل؟
عبد اهلل بن عمارة *
اس �ت �ط��اع��ت ف� �ك ��رة امل �ش��رق �ي��ة أن ت �ق �ت �ح��م ح�ق��ل
السجال الفكري والسياسي في الساحة الثقافية
امل�ش��رق�ي��ة ،ب��ل وال�ع��رب�ي��ة ع�م��وم��ًا ،ط��ارح��ة أسئلة
تقع في صميم اإلشكاالت التي من خاللها بدأت
ت�ت��أط��ر ض�م��ن بنية ف�ك��ري��ة تتشكل معها أس��س
معرفية جديدة لبديل نهضوي واعد ،لذا كان من
الطبيعي أن تثير بعض هذه اإلشكاالت املعرفية
أس �ئ �ل ��ة ل � ��دى ال� �ب� �ع ��ض ،وخ� �ص ��وص ��ًا م� ��ا ت�ع�ل��ق
بماهية البنية الفكرية الناظمة ملفهوم املشرقية
وعالقتها بالقومية العربية كمشروع طامح إلى
توحيد العرب ونهضتهم في إط��ار دول��ة  -أمة؟
أو هل يشكل املشروع املشرقي نقيضًا للمشروع
ً
القومي العربي أم إطارًا فكريًا مكمال له؟ طرحت
ف�ك��رة امل �ش��روع امل�ش��رق��ي ب��أدب�ي��ات مختلفة قبل
ب�ض��ع س �ن��وات ،إال أن األح� ��داث ف��ي س��وري��ا هي
التي أعطتها دينامية جديدة للتموضع ضمن
نسق فكري يستمد قوته م��ن ال��واق��ع التاريخي
ال ��ذي ق��وام��ه ح�ج��م ال�ت�ف��اع�لات وال �ت��داخ�لات بني
مكونات ه��ذا الفضاء الجيوسياسي املشرقي،
وم� ��رك� ��زي� ��ة س� ��وري� ��ا ض� �م� �ن ��ه ،وألن أس � ��س ه ��ذا
امل� �ش ��روع ال �ف �ك��ري��ة م ��ا زال � ��ت ف ��ي إط � ��ار ال�ت�ش�ك��ل
محاولة طرح رؤية شاملة تستند إلى املضامني
ال�س�ي��اس�ي��ة ك�م��ا ال�س��وس�ي��ول��وج�ي��ة وال�ت��اري�خ�ي��ة
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ن��اظ �م��ة ل� �ه ��ذا امل� � �ش � ��روع ،ف��إن
األسئلة التي تطرحها بعض التيارات القومية
العربية تدفع بكل منظري املشروع املشرقي ،إلى
ال�ت�س��ري��ع ف��ي م�ح��اول��ة م�ق��ارب��ة ه��ذه ال�ت�س��اؤالت
بموضوعية ،م��ن ط��ري��ق فتح ال�س��اح��ة الثقافية
العربية أمام نقاشات سياسية وفكرية من أجل
الوصول إلى تبيان الكثير من نقاط االلتباس،
م� ��ن ب �ي �ن �ه��ا اع� �ت� �ب ��ار امل� � �ش � ��روع امل� �ش ��رق ��ي ن� ��واة

هناك فضاءات جيوسياسية
ضمن الفضاء األوسع لألمة
العربية تجمعها خصوصيات
مميزة عن غيرها
مل�ش��روع «ان�ف�ص��ال��ي» ع��ن ال�ف�ض��اء ال�ع��ام املشكل
ل�لأم��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ب�م��ا ي�م�ه��د ل�ف�ص��ل م �ش��رق ه��ذه
األم��ة عن باقي أجزائها ،واالرت�ي��اب من العالقة
االستراتيجة التي رسختها األحداث بني سوريا
كمركز ل�ه��ذا امل�ش��رق وإي ��ران ،واع�ت�ب��ار املشرقية
إط��ارًا فكريًا جامعًا ألع��داء العروبة م��ن هويات
فرعية إثنية أو دينية.
ال ج��دال في حقيقة الرابطة القومية بني العرب
املستندة إلى مشتركات اللغة والتاريخ واملصير،
وال� �ت ��ي ت �ج �ع��ل م ��ن ال �ق��وم �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة أس��اس��ًا
موضوعيًا النتظامهم ضمن مشروع دولة – أمة،
لكن الواقع يؤكد وجود فضاءات جيوسياسية
ضمن الفضاء األوسع لألمة العربية تجمعها من
الخصوصيات – اللغوية والثقافية والتاريخية
وال�ح�ض��اري��ة – م��ا يميزها ع��ن غ�ي��ره��ا .كما في
ً
ش��أن املغرب العربي مثال ال��ذي يشكل «إقليمًا»
م �م �ي �زًا ب �ح �ك��م وح ��دت ��ه ال �س �ي��وس �ي��و – ث�ق��اف�ي��ة
املتعلقة بتقارب اللهجات وال�ت��اري��خ والتكوين
اإلثني املشكل من الثنائية العربية – األمازيغية،
ت�م��ام��ًا ك�م��ا تشكل دول ال�خ�ل�ي��ج ب�م��ا تملكه من
خ �ص ��وص �ي ��ات ،ف � �ض � ً
�اء ج �ي��وس �ي��اس �ي��ًا واح � � �دًا،
فيما تعتبر مصر بذاتها ف�ض��اء جيوسياسيًا
خ ��اص ��ًا .وب��ال �ت��ال��ي ف�ل�ي��س غ��ري �ب��ًا ال �ح��دي��ث عن
امل �ش��رق ك�ف�ض��اء ج�ي��وس�ي��اس��ي واح ��د م�ك��ون من
س��وري��ا الطبيعية – ب�لاد ال�ش��ام – وال �ع��راق ،مع
ك��ل م��ا يملكه ه��ذا الفضاء م��ن رواب��ط حضارية
وت��اري�خ�ي��ة رس�خ�ت�ه��ا األح� ��داث ف��ي س��وري��ا اآلن
م��ن جهة وم��ن «ري��ادي��ة» ف��ي ص �ي��رورة امل�ش��روع
النهضوي ال�ع��رب��ي م��ن جهة أخ ��رى .إن الثقافة
ال�ع��رب�ي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا ال�ع��ام��ل امل��ؤس��س ل�ل��وح��دة
ال�ع��رب�ي��ة وال��راف��د ال�ج��وه��ري للنهضة العربية،
عرفت انبعاثها وتطورها على يد نخبة سوريا
الطبيعية – بالد الشام – من خالل تحديث اللغة
العربية وآدابها وتطوير الصحافة؛ فاملضمون
املعرفي ملشروع النهضة العربية تأسس بنيويًا
من داخل نسق البيئة السورية الطبيعية ،بحيث
إننا نستطيع الجزم ب��أن كل املباحث املفصلية
للخطاب الفكري للنهضة العربية كالعالقة بني
العروبة واإلسالم وتحرير اإلنسان واالستقالل
وال��وح��دة والعلمانية ...إل��خ تشكلت ضمن هذه
البيئة .كذلك أن اإلط��ار االبستيمي (وفق تعبير
ميشال فوكو) للمشروع القومي العربي كإطار

جامع يطمح إلى وحدة األمة العربية ونهضتها
ن�ب��ع م��ن ن�ف��س ه ��ذا ال �ف �ض��اء ال �س ��وري؛ ف�س��وري��ا
هي منبع الفكرة القومية العربية ،وفي بيئتها
تشكلت البنية الفكرية واملعرفية للحركة القومية
العربية بكل تلويناتها اإليديولوجية ،سواء تلك
املتماهية مع حركات اإلص�لاح اإلسالمية التي
ب��دأت ك��رد فعل طامح إل��ى التحرر من السيطرة
العثمانية ال �ط��وران �ي��ة ،أو ال�ت��ي تشكلت ضمن
إطار علماني – حداثي تبنته نخب من
امل�س�ي�ح�ي�ين امل �ش��رق �ي�ين .ف �س��وري��ا ب��اع�ت�ب��اره��ا
م ��رك � �زًا ل� �ه ��ذا امل � �ش ��رق وق �ط �ب��ًا م� �ح ��وري ��ًا ل�لأم��ة
العربية ورائ ��دة للنسق ال�ت�ح��رري االستقاللي
ف �ي �ه��ا ب �ح �ك��م ص��دام �ه��ا ال �ح �ت �م��ي م ��ع امل �ش ��روع
�ف ب�ت�ق�س�ي�م�ه��ا
االس� �ت� �ع� �م ��اري – ال � ��ذي ل ��م ي �ك �ت� ِ
إل ��ى أرب �ع��ة ك �ي��ان��ات ب��ل ت �ع��داه إل ��ى خ�ل��ق ك�ي��ان
توسعي عنصري في قلبها – ال يمكن أن تشكل
راف� �دًا ألي م�ش��روع ذي ن��زع��ة ان�ع��زال�ي��ة يتقاطع
مصلحيًا مع امل�ش��روع األميركي والصهيوني،
ال��ذي يشكل تقسيم املنطقة على أسس طائفية
ً
وإثنية عامال مؤسسًا فيه؛ فاملشروع املشرقي
ال� ��ذي ي�ن�ط�ل��ق م ��ن م �ح��وري��ة س ��وري ��ا ي�ت�ن��اق��ض
بنيويًا مع مشاريع االنعزال التي استندت إلى
استحضار الخصوصيات الحضارية واإلثنية،
وتأطيرها إيديولوجيًا لتبرير التموضع في
ه ��وي ��ات ج��زئ �ي��ة م �ن��اق �ض��ة ل�ل�ان �ت �م��اء ال �ع��رب��ي،
ك�م��ا ف��ي ل�ب�ن��ان م��ع ب�ع��ض ال �ق��وى املسيحية أو
في التيارات التي حاولت تبني ط��رح االنتماء
الفينيقي أو الكنعاني أو الفرعوني في أكثر من
بلد عربي في النصف األول من القرن املاضي.
ذل ��ك أن ج��وه��ر ال� �ط ��رح امل �ش��رق��ي ه ��و وح ��دوي
باألساس ضمن هوية مشرقية جامعة معادية
ألي ن��زوع طائفي وغ�ي��ر منفصلة ع��ن االنتماء
العربي الحضاري الذي يعطي للعروبة مفهومًا
ح �ض��اري��ًا ث�ق��اف�ي��ًا ج��ام�ع��ًا ي�س�ت��وع��ب االخ �ت�لاف
ضمن أط��ر غير الغائية ألي مكون إثني ضمن
ه � ��ذا امل� � �ش � ��رق .وه � � ��ذا ف� ��ي ح� ��د ذات � � ��ه ال �ن �ق �ي��ض
ال�ج��وه��ري للمشروع االس�ت�ع�م��اري القائم على
إب � � ��راز ال� �ه ��وي ��ات ال �ج��زئ �ي��ة وت �ش �ج �ي �ع �ه��ا ع�ل��ى
تأكيد كيانيتها لتبرير ال��وج��ود الصهيوني،
ك ��ذل ��ك ف � ��إن م ��رك ��زي ��ة س ��وري ��ا ف ��ي ال � �ص� ��راع م��ع
امل � �ش� ��روع ال �ص �ه �ي��ون��ي ج �ع �ل��ت م �ن �ه��ا ال �ح��ام��ل
الرئيسي لعبء هذا الصراع الوجودي والعامل
املحوري في إقامة التحالفات والتخندق مع أي
معاد للمشروع الصهيوني
مشروع استقاللي
ٍ
واألميركي الداعم له .وه��ذه هي فلسفة تحالف
الدولة الوطنية السورية مع إيران التي بدورها
ت�ن�ت�ظ��م ف ��ي إط � ��ار م� �ش ��روع وح � � ��دوي ،ب�م�ف�ه��وم
ال�ه��وي��ة ال�ج��ام�ع��ة ال�ت��ي تجمع خ�م��س ق��وم�ي��ات،
ال باملفهوم القومي الضيق ال��ذي ي��روج ل��ه من
ب�ع��ض األوس� ��اط ال�ق��وم�ي��ة ال �ت��ي م��ا زال ��ت تنهل
م��ن «ت��راث قادسية ال�ق��رن العشرين» ،وال�ت��ي لم
تتمكن إلى اآلن من االنخراط في عملية نقد ذاتي
ومراجعة فكرية تخترق ال�ج��دران الدوغمائية
التي أحاطت ببنيتها الفكرية ،كانت ستوصلها
حتمًا إل��ى صوابية رؤي��ة الرئيس حافظ األسد
االستراتيجية في تحالفه مع إي��ران من موقعه
القومي العربي الحقيقي املشبع برؤية مشرقية،
ت �ع��ي م��رك��زي��ة س ��وري ��ا ف ��ي امل� �ش ��رق وم��وق �ع �ه��ا
ال��ري��ادي العربي ف��ي قلب ال�ص��راع م��ع امل�ش��روع
الصهيوني ،في مقابل مغامرات كارثية تعيد
إنتاج نفسها من مواقع «قومية عربية» أخرى.
إن امل� � �ش � ��روع ال� �ق ��وم ��ي ال � �ع ��رب ��ي ال � � ��ذي ت�ش�ك��ل
قضايا ال��وح��دة العربية وال�ص��راع مع إسرائيل
والنهضة عناصر رئيسية ف��ي بنيته املعرفية
والسياسية هو حتمًا سيرى في معركة سوريا
اليوم بمركزيتها في املشرق وبمحوريتها في
قلب األم��ة العربية ،معركة ال�ع��رب الكبرى ضد
ق ��وى االس�ت�ع�م��ار وأدوات � ��ه ال��وظ�ي�ف�ي��ة الرجعية
والصهيونية .املعركة التي في ض��وء نتائجها
سينبعث املشروع املشرقي الجديد الذي يؤسس
للمشروع النهضوي النموذجي لكل الفضاءات
الجيوسياسية العربية األخرى في مصر ،التي
ت�ع�ي��ش ح��راك��ًا ق��د ي�ش�ك��ل إره��اص��ًا ل�ق�ي��ام ب��دي��ل
تحرري قومي نهضوي ،أو في الخليج الذي يمكن
بعض قواه التحررية أن تطيح الهيمنة الوهابية
عليه أو ف��ي امل�غ��رب العربي ال��ذي يعيش أح�لام
ال�ن�ه�ض��ة وال ��وح ��دة .امل �ض �م��ون ال �ج��وه��ري ل�ه��ذا
ال�ن�م��وذج ه��و التحرر م��ن التبعية لإلمبريالية،
ومشاريعها التقسيمية املعادية للدول الوطنية
وال��داع�م��ة للهويات الجزئية ،وإط�ل�اق امل�ش��روع
التنموي املستقل عن منظومتها النيوليبرالية
واالنتصار الحاسم على الصهيونية وكيانها
املصطنع .إن مشروعًا نموذجيًا بهذه األه��داف
ه��و ب��ال�ت��أك�ي��د م �ش��روع م�ك�م��ل مل �ش��روع ال��وح��دة
والنهضة العربية ،وليس نقيضًا له.
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