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األوراق المجهولة للثورة السورية الكبرى
خليل صويلح
ي� �ض ��يء م��اي �ك��ل ب��رف �ن��س ف ��ي ك�ت��اب��ه
«ال �ث��ورة ال�س��وري��ة الوطنية وتنامي
ال �ق��وم �ي��ة ال �ع ��رب �ي ��ة» (دار ق ��دم ��س ـ�ـ�ـ
بيروت ــــ ترجمة وس��ام دودار) على
مالبسات وكواليس الثورة السورية
ال�ك�ب��رى ال �ت��ي ان��دل�ع��ت ش��رارت �ه��ا من
الجنوب السوري عام  ،1925لتشمل
الح�ق��ًا مختلف أرج ��اء ال�ب�لاد .اعتمد
ال �ب��اح��ث األم �ي��رك��ي ع�ل��ى  5000آالف
وث� �ي� �ق ��ة ،أف� ��رج� ��ت ع �ن �ه��ا ال �خ��ارج �ي��ة
ال �ف��رن �س �ي��ة أخ � �ي � �رًا ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
م� �ق ��اب�ل�ات أج� ��راه� ��ا م ��ع ش �خ �ص �ي��ات
عاشت تلك الفترة امللتهبة .سنتعرف
تصدرت
هنا إلى وجوه غير تلك التي
ّ
ال� ��واج � �ه� ��ة .أس � �م� ��اء ظ� �ل ��ت م �ج �ه��ول��ة
ف� ��ي ال � �س ��ردي ��ة ال � �س ��وري ��ة ال��رس �م �ي��ة
ل�ل�ث��ورة ،فيما ّ
تحولت أس�م��اء أخ��رى
إل� ��ى أي �ق��ون��ات م �ق� ّ�دس��ة ب �م��ا ي �ت�لاءم
م� ��ع ت ��وج� �ه ��ات م� ��ؤرخ �ي�ن م��دف��وع�ي�ن
ّ
الضيقة.
بانتماءاتهم املذهبية

اندلعت عام ُ 1925
وسحقت بعد
سنتني .في «الثورة السورية الوطنية
وتنامي القومية العربية» (دار قدمس)،
اعتمد الباحث األميركي مايكل برفنس
على  5000آالف وثيقة أفرجت عنها
الخارجية الفرنسية أخيرًا ليروي ذلك
املفصل التاريخي وكيف ّزور االنتداب
أهداف االنتفاضة ومراميها

ت �ك �ش��ف ال ��وث ��ائ ��ق ال� �ج ��دي ��دة ح��رص
ح �ك��وم ��ة االن� � �ت � ��داب ال �ف ��رن �س ��ي ع�ل��ى
اختزال الثورة بالصراع بني وجهاء
اإلق � �ط ��اع امل �ح �ل��ي م ��ن ج �ه ��ة ،ون �ظ��ام
ك��ول��ون�ي��ال��ي ي��رغ��ب ف��ي ن�ش��ر امل��دن�ي��ة
ف ��ي ال� �ب�ل�اد م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى .ي�ش�ي��ر
مايكل برفنس إل��ى م�ح��اول��ة النخب
ال�س��وري��ة ،وطبقة ال�ت� ّ�ج��ار ،السيطرة
على املتمردين في األرياف ،وسعيهم
إلى خطف الثورة.
الصراع الريفي /املديني ،لم يتوقف
ب� � �ج �ل��اء ال� �ف ��رن� �س� �ي�ي�ن ع� � ��ن ال� � �ب �ل��اد،
ب ��ل أخ� ��ذ ش� �ك�ل ً�ا ج ��دي� �دًا ع �ل��ى أي ��دي
حكومات االستقالل من خالل النفي
واإلق� � �ص � ��اء وال �ه �ي �م �ن ��ة؛ إذ «ت �ك �م��ن
جسدت
أهمية االن�ت�ف��اض��ة ف��ي أن�ه��ا ّ
امل �ن ��اوش ��ات األول � ��ى وال� �ص ��راع على
ق � �ي� ��ادة س� ��وري� ��ا ب�ي��ن وج � �ه� ��اء امل� ��دن
وال �ن �خ��ب ال��ري�ف�ي��ة ال �ج��دي��دة» ي�ق��ول.
أول ال �ت �م��ردات ب ��دأ ب�ح��ادث��ة اع�ت�ق��ال
أدهم خنجر املتهم بمحاولة اغتيال
ج �ن��رال ف��رن �س��ي ،وك ��ان ق��د ل�ج��أ إل��ى
بيت سلطان باشا األط��رش (،)1922
م � ��ا ع� � � � ّ�ده األخ� � �ي � ��ر خ� ��رق� ��ًا ل �ل�أع� ��راف
املحلية.

ه� �ك ��ذا ج �م��ع رج ��ال ��ه وان �ت �ظ ��ر م ��رور
قافلة عسكرية فرنسية متوجهة من
ال�س��وي��داء إل��ى دمشق إلط�لاق س��راح
ض �ي �ف��ه امل� �ت ��وق ��ع ن �ق �ل��ه إل � ��ى دم �ش��ق،
لا م��ن مباغتة القافلة
وق��د ّ
تمكن ف�ع� ً
وق�ت��ل ث�لاث��ة ج�ن��ود فرنسيني ،وأس��ر
خمسة آخ��ري��ن .ل��م يكن أده��م خنجر
م ��وج ��ودًا ف ��ي ال �ق��اف �ل��ة ،إذ ُن �ق ��ل إل��ى
دم �ش��ق ع�ل��ى م�ت�ن ط��ائ��رة ف��ي ص�ب��اح
ذلك اليوم .بعد هذه الواقعة ،وضعت
حكومة االن�ت��داب اس��م سلطان باشا
األط � � � ��رش ع� �ل ��ى ق ��ائ� �م ��ة ال� �خ ��ارج�ي�ن
ع��ن ال �ق��ان��ون ،ف �ف� ّ�ر إل��ى األردن ،فيما
أعدمت أدهم خنجر .انطلقت الثورة
ال �س��وري��ة ال �ك �ب��رى إذًا ،م��ن األري� ��اف،
وه��ي وف�ق��ًا مل��ا يقوله مايكل برفنس
«حركة جماهيرية شاملة ،كما كانت

الصراع الريفي/
المديني ،لم يتوقف
بجالء الفرنسيين عن
البالد
تكتيكاتها العسكرية أكثر راديكالية
م � �م ��ا ك� ��ان� ��ت ق� � �ي � ��ادة ال� �ن� �خ� �ب ��ة ع �ل��ى
استعداد الحتضانها .وكانت الثورة
ب �م �ث��اب��ة ال� � �ش � ��رارة ل �ظ �ه��ور س �ي��اس��ة
شكلت
شاملة في العالم العربي ،وقد ّ
انهيارًا حاسمًا لنظام النخبة املتمثل
في الساسة الوجهاء».
ه �ن��اك س ��ردي ��ات م�ت�ب��اي�ن��ة ل�ل�أح��داث
الوطنية السورية ،أدرج�ه��ا بعضهم
ف � � ��ي س � � �ي � ��اق رؤي� � �ت� � �ه � ��م إل � � � ��ى دول � � ��ة
ق �ي ��د ال �ت �ش � ّ�ك ��ل ف� ��ي م ��رح �ل ��ة م� ��ا ب�ع��د
االس �ت �ع �م��ار ،وش � ��ددوا ع�ل��ى األب �ع��اد
ال��وط �ن �ي��ة ،م ��ا ف� ��وق ال �ط��ائ �ف �ي��ة ال�ت��ي
سعت فرنسا إلى تعزيزها ،من دون
فحص دقيق للتباينات االجتماعية
وصعوبة تجانسها كأمة .لكن هذه
ال � �س � ��ردي � ��ات س �ت �خ �ت �ف��ي ف � ��ي م �ط �ل��ع

السبعينيات ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ظهور
خيبة أمل في الخطاب القومي .اكتفى
ال � �س ��رد ال ��وط� �ن ��ي ال ��رس� �م ��ي ب�ب�ع��ض
املسلسالت التلفزيونية التاريخية
«ول ��م ي�ع��د ه�ن��اك م��ن م�ك��ان ل��رواي��ات
ت�ن��اف��س ال �س��رد ال�ب�ط��ول��ي ال��رس�م��ي»
الذي تجاهل عن عمد أحد العناصر
الجوهرية في الثورة «وحدة أهالي
ح��وران ومجتمع التجار الدمشقيني
تحدي السلطة».
في ّ
اشتغل حزب «البعث» في سردياته
على اع�ت�ب��ار ال�ث��ورة ال�ك�ب��رى واح��دة
م��ن سلسلة طويلة م��ن ال �ث��ورات في
م �خ �ت �ل��ف أن � �ح ��اء ال � �ب�ل��اد .وي��وض��ح
م��اي �ك��ل ب��رف �ن��س ف ��ي أط��روح �ت��ه ّأن ��ه
«ل��م ت�ك��ن ال�ف�ك��رة ال�ق��وم�ي��ة ال��وح�ي��دة
ل �ل �ت �ع��ام��ل م� ��ع ال � �ت � �م� � ّ�رد؛ إذ ظ �ه��رت
ف ��ي ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة ك �ت��ب ت��ؤك��د
ال �ج��وان��ب ال �ط��ائ �ف �ي��ة ل�لان �ت �ف��اض��ة».
وي �ت��وق��ف ع �ن��د دراس � � ��ات ال�ل�ب�ن��ان��ي
حسن البعيني الذي ذهب إلى سرد
لا
ط��ائ �ف��ي ص��ري��ح ل �ل �ث��ورة ،م�ت�ج��اه� ً
ص� ��ورة «األم� ��ة ال �س��وري��ة» ،وه ��و ما
ن � �ج ��ده ف� ��ي ك� �ت ��اب ��ات ك��ول��ون �ي��ال �ي��ة
م ��وازي ��ة س� ّ�وغ��ت ال �ن �ظ��رة ال�ط��ائ�ف�ي��ة
على ما عداها بقصد تسويق فكرة
تقسيم ال�ب�لاد طائفيًا .ه�ن��اك أيضًا
كتابات فيليب حتي وحنا بطاطو؛
إذ ق � � ّ�دم األول م �س��اه �م��ة رائ� � ��دة في
ف �ه��م م �ك��ائ��د ال �ن �خ��ب ال �ح �ض��ري��ة في
ال� �س� �ي ��اس ��ة ال� �ق ��وم� �ي ��ة ،ف �ي �م��ا س�ع��ى
ال� �ث ��ان ��ي إل � ��ى س �ب ��ر ج � � ��ذور ال �ن �ظ��ام
السوري املعاصر في الريف ،وشرح
ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ت��ي ت �ح� ّ�ول ف�ي�ه��ا أع�ض��اء
م �ج �ت �م��ع ط��ائ �ف��ي ري� �ف ��ي إل � ��ى ن�خ��ب
حضرية جديدة.
ان � �ت � �ف� ��اض� ��ة ال � �ج � �ن� ��وب ال � �ت � ��ي ب � ��دأت
س�ل�م� ّ�ي��ة ت�ح� ّ�ول��ت الح�ق��ًا إل��ى مقاومة
م� �س � ّ�ل� �ح ��ة ن� �ت� �ي� �ج ��ة ال� � �ت � ��واص � ��ل ب�ين
زعماء ح��وران ،وبعض الشخصيات
الوطنية الدمشقية مثل عبد الرحمن
الشهبندر ،ونسيب البكري .وتكشف
وث��ائ��ق االس �ت �خ �ب��ارات ال�ف��رن�س�ي��ة أن
االح� �ت� �ج ��اج ��ات ال �ش �ع �ب �ي��ة ت� �ج ��اوزت
دمشق نحو حماه ،ثم دير الزور ،رغم
قصف العاصمة م��دة يومني كاملني
ب��امل��دف �ع �ي��ة .ل �ك��ن ه ��ل ك��ان��ت ال �ه��وي��ة

الوطنية السورية واضحة في ذهن
امل �ت �م��ردي��ن؟ ف��ي ال ��واق ��ع ،ظ ��ل ال�ج��دل
ّ
محتدمًا ب�ين ال �ث��وار «ه �ن��اك م��ن ك��ان
يسعى إلى دولة علمانية ال طائفية،
فيما داف��ع بعضهم اآلخ��ر ع��ن رم��وز
ال �ه��وي��ة اإلس�لام �ي��ة ال �ت��ي اس�ت�ب�ع��دت
األق �ل �ي��ات» .ف�ش��ل ه�ج��وم ال �ث��وار على
دمشق ،أنهى االرتباط املباشر ألهل
ال�ن�خ�ب��ة ب��ال �ت �م� ّ�رد ،وخ �ص��وص��ًا بعد
ف ��رار أع �ض��اء «ح ��زب ال�ش�ع��ب» خ��ارج
ال � �ب �ل�اد ،وان� �ك� �ف ��اء أص� �ح ��اب األم�ل��اك
والتجار عن املواجهة املسلحة .وهذا
ما جعل املتمردين في الريف املحيط
ب��ال�ع��اص�م��ة ،ي�ف��رض��ون إت� ��اوات على
التجار لدعم الثورة.
ت�ك�ش��ف إح ��دى ال��وث��ائ��ق ع��ن رس��ائ��ل
إنذار ّ
وجهها القائد العام للثورة في
الغوطة عبد القادر سكر إلى تجار في
ح��ي امل�ي��دان ،يفرض فيها «دف��ع 200
ل�ي��رة ت��رك�ي��ة ،وي �ن��ذرك��م ب��ال��دف��ع على
ال� �ف ��ور» .وف ��ي رس��ال��ة أخ ��رى «يطلب
ق��ائ��د املنطقة منكم أن ت��رس�ل��وا 200
ليرة تركية ،عشر عباءات ،بندقيتني
أمل��ان�ي�ت�ين ،وك�ي�س�ين م��ن ال�خ��رط��وش.
تنبيه :نحذركم بعدم التأخير».
خ �ل ��اف� � ��ًا ل� � �ل � ��ادع � � � � ��اءات ال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة
واالحتجاجات التي قدمها متسلمو
ه� ��ذه ال ��رس ��ائ ��ل ،ف � ��إن ه� ��ذه امل �ط��ال��ب،
ّ
وفقًا ملا يقوله مايكل فرنس «لم تكن
اب� �ت ��زازات ب�س�ي�ط��ة» ،وق��د آم��ن ال��ذي��ن
ك�ت�ب��وا ه ��ذه ال��رس��ائ��ل بانتفاضتهم
واع �ت �ق��دوا ب��وض��وح ّأن �ه��م ف��ي ب��داي��ة
ك �ف��اح وط� �ن ��ي .ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ل ��م تخل
االن �ت �ف��اض��ة م ��ن ق � ّ�ط ��اع ط� ��رق ك��ان��وا
ي �ط �ل �ب ��ون ال � �ف ��دي ��ة وج � �م� ��ع األم � � ��وال
ب��اس��م ال �ث��ورة .ويستشهد بما كتبه
فوزي القاوقجي في مذكراته «أكدت
األح ��داث م��ا ملسته وش�ع��رت ب��ه :كان
أفضلهم فئة الناس العاديني .كانت
ك� ��ل م �ص��ائ �ب �ن��ا وه ��زائ� �م� �ن ��ا ب�س�ب��ب
طموحات ومنافسات قادتنا الذين
ك � ��ان � ��وا ي� �ه� �ت� �م ��ون ف � �ق ��ط ب ��ال �ظ �ه ��ور
وال� ��ري� ��اء»ُ .س�ح �ق��ت االن �ت �ف��اض��ة بعد
سنتني م��ن ان��دالع�ه��ا ،و«ب�ق��ي صدى
صوت الثوار في محفوظات أعدائهم،
وف��ي ذكريات رفاقهم القدامى الذين
قضوا».

دراسة

سجال للفقد
عبد المجيد زراقط روايتنا المعاصرة
ً
علي كريم
ّ
يقدم عبد املجيد زراق��ط في «دروب
�ي
ف � ��ي ال � ��زم � ��ن ال � �ص � �ع ��ب :ق � � � � ��راءات ف� ً
ن�م��اذج م��ن ال��رواي��ة العربية» دراس��ة
ل� ��رواي� ��ات ع��رب �ي��ة م �ع ��اص ��رة ك�ح�ق� ٍ�ل
إليجاد ما تزخر به الحالة العربية
م��ن أن��واع الخيبة والهزيمة .ج��اءت
ه � ��ذه ال� �ن� �م ��اذج ال� ��روائ� � ّ�ي� ��ة امل�ن�ت�م�ي��ة
إل � ��ى ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات وال� �ع� �ق ��د األول
م ��ن األل �ف �ي��ة ال �ث��ال �ث��ة ،ل�ت�ك�ش��ف ع� ّ�م��ا
تكابده شخصياتها من عوائق في
م�ح��اوالت�ه� ً�ا ل�لان�ق�لاب على واقعها،
م �س �ت �ع �ي �ن��ة ب��ال �ح �ل��م وال ��وه ��م ت� ��ارة،
وبالهجرة وكسر املحرمات طورًا.
ّ
األكاديمية تنطلق من
دراسة زراقط
ّ
لتقصي محتوياته
ال�ن��ص ال��روائ��ي
ّ
الجمالية
ودالالتها من حيث املعايير
واألس � ��ال� � �ي � ��ب ال� �ف� �ن� �ي ��ة دون إغ� �ف ��ال
امل ��ون ��ول ��وج ��ات واألب� �ن� �ي ��ة ال �س� ّ
�ردي��ة
ً
امل� �ت� �ب� �ع ��ة ،وص � � � ��وال إل� � ��ى ال �ت ��راك �ي ��ب
اللغوية وتأثيرها في صياغة السرد.
كل هذا انتظم في منهجية واضحة

ُ
مباشرة تعتمد في ق��راءات مماثلة.
َ
وق � ��د ش� � ��رع ال �ب ��اح ��ث ال �ل �ب �ن��ان��ي ف��ي
تفصيل دراسته اعتمادًا على خمسة
محاور باعتبارها القضية املركزية
املعاصرة.
في الرواية العربية
ّ
ف��ي ّأول ه��ذه امل�ح��اور ،صنف زراق��ط
م� �س� �ت ��وي ��ات م� ��ا َوص � �ف ��ه ب� �ـ«ال� �ف� �ق ��د»
ُ
ّ ً
م�ح��ل�لا  12رواي ��ة ت��رخ��ي ال�ن�ق��اب ّعن
حاالت متنوعة من هذا الفقد املتمثل
ف��ي الخيبة وال�ت�ي��ه كما ف��ي «مملكة
الغرباء» اللياس خ��وري و«الخريف
ي ��أت ��ي بّ� ��اك� � �رًا» ل � �ف� ��ؤاد م� ��رع� ��ي .ل�ك��ن
ي�س�ت�ش��ف م��ن ه ��ذه ال ��رواي ��ات ب��داي��ة
وعي العربي ملا يعوق دروب تقدمه
ك��رواي��ة «رأس ال �ح �س�ين» ل�ع�ب��د ال�ل��ه
خليفة و«ب ��رج ال�خ��دي�ع��ة» ألم��ل عبد
الله.
ً
ف��ي امل �ح��ور ال�ث��ان��ي ،ي ��ورد مجموعة
أخ � � ��رى م� ��ن ال� � ��رواي� � ��ات ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة،
وخ� �ص ��وص ��ًا ال� �ن� �س � ّ
�وي ��ة ك �ـ«ح �ك��اي��ة
زه � � � ��رة» ل� �ح� �ن ��ان ال� �ش� �ي ��خ ،و«ج� �س ��ر
ال �ح �ج��ر» ل�ل�ي�ل��ى ع �س �ي��ران .ف ��ي ه��ذه
ال � �ق ��راءات ،ن�ت�ل� ّ�م��س ب��داي��ة ال�ف��اع�ل� ّ�ي��ة

ُامل ّ
غيرة ،إذ تتطرق هذه األعمال إلى
ت �ج��رب��ة ال �ج �ن��وب امل � �ق ��اوم ن �م��وذج��ًا
ل� �ل� �ع ��رب ��ي امل � �ت � �م � � ّ�رد ع� �ل ��ى ه��زي �م �ت��ه
وانحطاطه على صعد عدة ،بداية من
الفقر والجهل وغيرها من األزمات.
«خ � �ط� ��اب ال �خ �ي �ب��ة امل �ه �ي �م��ن ت�ق�ن�ي��ة
الخروج إلى املحظور الجنسي» هو
العنوان الفرعي الثالث في الدراسة
ح �ي��ث ن �ل �ح��ظ ان ��زي ��اح ��ًا ج� � ّ
�ذري� ��ًا ف��ي
ح��رك��ة ال �ف��اع �ل� ّ�ي��ة ال �ث��ائ��رة وس�ب�ب�ه��ا
اإلحساس بالعجز والخيبة ،إضافة
ّ
ّ
العربية العاملة
هبائية ال��ذات
إل��ى
م��ن دون نصر أو تطوير .وف��ي هذه
ال �ح��ال ،ي�ج�ت��رح ا َمل �ه��زوم ان�ت�ص��ارات
ّ
كالتطرق
بديلة لفقده سهلة التحقق
إل� ��ى امل� �ح � ّ�رم ال �ج �ن �س��ي ف ��ي األع �م��ال
ّ
ال � ��روائ � � ّ�ي � ��ة .وي � �س � �ت� ��دل زراق � � � ��ط ه�ن��ا
ب��رواي�ت��ي «بيضة ال�ن�ع��ام��ة» ل��رؤوف
سعد و«مرايا النار» لحيدر حيدر.
ث�ن��ائ�ي��ة ال �ه �ج��رة :ال��وط��ن – امل�ن�ف��ى/
ُ
املنفى – ال��وط��ن» ،تبرز تنويعًا آخر
للخروج م��ن م��أزق الفقد ف��ي املحور
الرابع .في «صخرة طانيوس» ألمني

نماذج صدرت في
التسعينيات والعقد
األول من األلفية الثالثة

م �ع �ل��وف ،ت�ظ�ه��ر اإلع ��اق ��ات املتتالية
ل� �ل� �م� �ش ��روع ال� �ن� �ه� �ض ��وي ال �ت �ن �م��وي
ال �ع��رب��ي .وف ��ي رواي� ��ة «ك��ان��ت مدينة
ّ
ّ
ملونة» ،نرى كيف أن انسداد الدروب
ي � � ��ؤدي إل � ��ى االن � �ف � �ج� ��ار وال �ج �ح �ي��م،
والهروب /الهجرة.
«كيف أخرج من هذا القدر اإلنساني
الذي ال أستطيع له تغييرًا؟» من أبرز
األسئلة التي تطرحها الشخصيات
ال� �ن� �م ��وذج� �ي ��ة امل� �س� �ت� �ق ��اة م � ��ن ث�ل�اث
�ات ل �ح �س��ن داوود ف ��ي م�ح��ور
رواي� � � � ٍ
ال �ق��راءات األخ�ي��ر .العجوز ف��ي ّ
«أي��ام
ّ
مستمدًا
زائ� ��دة» ي��رك��ن إل��ى م��اض�ي��ه
ً
م� �ن ��ه ق � � ��وة ل�ل�اس� �ت� �م ��رار ف� ��ي س�ع�ي��ه
ّ
املتمرد ضد أسرته في نهاية عمره،
وفاديا ّ
نصار (ماكياج خفيف لهذه
ّ
وصبحية
الليلة) تؤثر بداية جديدة،
(لعب حي ّ
البياض) تستسلم لفقدها
ُ
منسحبة ل�ل�ج�م��ود .م��ا ت�ش�ت��رك فيه
الشخصيات ال �ث�لاث ه��و اختيارها
ال�ق�ب��ول مل��واج�ه��ة ال��وض��ع اإلن�س��ان��ي
القاهر كما يشير عبد املجيد زراقط
في دراسته.

