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المذكرات الشخصية، من قبل الشخصيات السياسية المؤثرة في صنع القرار لزمن طويل، من أصعب األمور وأشقها، لما كتابة 
يكتنفها من دوافع متضاربة ما بين قول الحقيقة عارية، كما رآها الكاتب، أو تغليفها بكثير من الغموض أو الكذب أو المراوغة التي 

ق. لكن تبدو الصعوبة أكبر، عندما تكون سياسيًا في عالمنا العربي، وتزداد الصعوبة عندما تكتب تجعلها تبتعد كثيًرا عن القول الح
وما زال شركاؤك يحكمون؛ ليس في استقرار وهناءة بال، لكن بالحديد والنار والتدمير وهدم البالد على رؤوس شعوب ثارت ضدها، 

ض نيابته حتى اآلن، وربما يكون بديًال محتمًال منه، بحسب ما يتم تداوله مثلما يحكم األسد االبن الذي يتولى صاحب الكتاب المعرو
  في كثير من الروايات اليوم.

تناول مؤلفه في تسعة عشر فصًال رؤيته للوضع السياسي كتاب فاروق الشرع (الرواية المفقودة) وهو حوالى خمسمائة صفحة، 
هاينة وعالقتها بالقوتين األعظم في زمن الحرب الباردة: أميركا واالتحاد في سورية، وموقفه من القضايا العربية والصراع مع الص

السوفياتي، وتقييمه لسورية الستينيات وما بعدها، والرؤساء العرب خالل النصف قرن الماضي، وعملية السالم ودور سورية في 
ووزير  2006بشار ونائبه الحالي منذ العام  للشرع المقرب جًدا من األسد وولدهلبنان، ودوره في عملية التوريث. هذا الكتاب 

وذلك الدبلوماسي األنيق الذي يجيد استخدام الكلمات بدقة، مليء بالكثير والكثير من المواقف التي  1984خارجية سورية منذ سنة 
كيفية إخراج أمتنا  يدعو بعضها إلى الحزن واآلخر إلى الغضب والتعجب، ولكنها جميعًا تدعونا إلى التأمل والتفكير العميق في

   العربية من مأزقها الشامل الذي تجسده السياسة، بحكامها ومعارضيها، في طول عالمنا العربي وعرضه.

  

  شخصية الشرع

، وكانت ستينيات القرن العشرين وحتى لحظتنا الراهنة مسرح تاريخ الشرع سياسيًا سوريًا عربيًا 1938ولد الشرع في عام 
لعب دوًرا رئيًسا في األحداث التي واجهت األمة العربية وأوصلتها إلى ما هي عليه اليوم من ترد وانحطاط. تبدو شخصية الشرع، 

ودة، بمشاركة مبكرة في العملية السياسية، عبر التظاهرات المدرسية التي كانت تخرج من أجل بقلمه الرشيق وفي روايته المفق
، ورافًضا الفساد الذي استشرى في الدولة، فترك مؤسسة الطيران، لعدم قدرته على منع بعض المتنفذين من أخذ )1(فلسطين ونكبتها

. يبدو الشرع، كما تشي مذكراته، سياسيًا محنًكا يجيد )2(1975و 7419عموالت عن صفقة الطائرات الجديدة للمؤسسة بين العامين 
السباحة في بحر السياسة البعثية التي ال يقر لسياسي فيها قرار، وال يضمن أين سيكون في الغد: وزيًرا أم مسجونًا؟. وتبين، تلك 

أحد أوفياء مدرسة حافظ األسد السياسية والفكرية، المذكرات، بأسلوبها وتوجهها الكامن في سطورها كلها، وما بين تلك السطور، أنه 
  ولهذا استمر حتى اليوم ضمن دوالب إدارة النظام السوري. 

، ودخل مضمار السياسة بجوار حافظ 1970وتشرين الثاني/نوفمبر  1963عاش الشرع مرحلة المد القومي بين آذار/مارس 
، وظل إلى جواره حتى ورثه ابنه. ويصف الشرع )3(مديرية النقل البحري األسد الذي تعرف إليه عندما كان يعمل بوظيفة مدنية في

المدة التي تلت االنفصال بين مصر وسورية بأنها كانت مرحلة مضطربة من حياة سورية الحزبية، واتسمت بالتشظي في مفاصل 
مؤثرة في الساحة السورية، حتى استولى البعث، وشهدت أنواًعا شتى من االنقالبات الفاشلة، واألزمات المستعرة بين شخصياتها ال

                                                   
  21)، ص 2015(بيروت: المركز العربي لألبحاث ورداسة السياسات،  فاروق الشرع، الرواية المفقودة، )1(
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. ومن أهم ما يأخذه على البعثيين والناصريين في تلك المدة أنهم، على الرغم من كونهم األقوى في الجيش )4(األسد على الحكم
إعادة بناء والقوات المسلحة، لكنهم كانوا بمعظمهم لألسف أكثر تسرًعا وحرًصا على استعادة االعتبار ألشخاصهم من حرصهم على 

  .)5(تنظيماتهم الحزبية المفككة وتفعيل المؤسسات السياسية واالقتصادية التي سيحتاجون إليها في البلد الذي سيصبحون مسؤولين فيه

  

  الطفولة السياسية المستمرة

ا أن الخطاب يشير الشرع في روايته إلى مرض الطفولة اليسارية الذي الزم غالبية قيادات سورية في تلك المرحلة، مؤكدً 
السياسي للقيادة القطرية كان يضخم من قوة النظام، فالنظام السوري ليس أقرب إلى الماوية والتروتسكية فحسب، بل لقد أصبح 

ال  -وعمرها ال يتجاوز ثالث سنوات في الحكم-عقائديًا على يسار االتحاد السوفياتي. وإن أعصابنا أقوى من الفوالذ، وخبراتنا 
. وإن أفكار "اليسار الطفولي" كانت تطغى على ما عداها )6(بفارغ الصبر -أية معركة-أحد، وكانوا ينتظرون المعركة يجارينا فيها 

من األفكار، في أوساط القيادة، إلى درجة أن محمد الزعبي، وزير اإلعالم الذي كان عضًوا في القيادة القطرية آنذاك، كتب في زاوية 
السورية الرسمية، مقالة عنوانها (أقسم باليسار)، مقترًحا أن المرء من اآلن فصاعًدا ال يجوز أن  جريدة الثورة، وهي إحدى الصحف

  .)7(يستمر في أداء قسم اليمين، وال يجب أن يسير إال على الجانب األيسر من الطريق

قد حاول أن يعقد اجتماًعا أو على الرغم من أن هزيمة يونيو/حزيران القاسية كانت صادمة للشرع، كما يقول في روايته، وأنه 
من بعض -مؤتمًرا حزبيا لمراجعة ما حصل وكيف حصل، في األسابيع التي أعقبت الحرب الخاطفة، لكن المراجعة كانت تأتي 

بصورة إشارات تعجب: "هل نحن أقوى من أميركا، ومن مصر عبد الناصر؟ أين السوفيات؟ ألم نقل  -أعضاء القيادة الذين يعرفهم
(ليالحظ القارئ الكريم، هنا، أن الشرع لم يذهب إلى صديقه األسد وزير الدفاع ليسأله  )8(نهم ليسوا يساريين بما فيه الكفاية؟"لكم إ

عن تلك الهزيمة ويسائله، لكنه يصب جام اتهاماته على وزير الداخلية الذي ال حول له وال قوة والذي كان من معارضي األسد الذين 
  المسماة بـ"التصحيحية" في بداية السبعينيات). تخلص منهم في حركته

لقد تهربوا من مسؤوليتهم عن الهزيمة التي كانوا سادتها، وظلوا في مواقعهم يتنعمون وينظرون ويفاجئون األمة بعبقريتهم، 
رصفة دمشق من محطة مثل وزير الداخلية محمد رباح الطويل الذي زار فيتنام التي كانت تواجه القصف األميركي، فلما عاد، مأل أ

الحجاز وحتى شارع بغداد بالخنادق والحفريات، لتكون مواقع للدفاع عن دمشق. وبالطبع لم يضطر أي من المواطنين السوريين إلى 
. وظلت سورية )9(النزول في هذه الحفر للدفاع عن دمشق، ولكن بعضهم كان يسقط فيها ليًال لعدم وجود إشارات ضوئية تدل عليها

  ..)10(الحال حتى استولى األسد على السلطة، في ما سمي بـ "حركة األسد التصحيحية" على هذا

  

  العالقات العربية العربية 

فقد رأى ناصر، يرسم الشرع في مذكراته صورة قاتمة للحكام العرب، ولم ينج من تلك الصورة القاتمة سوى ناصر واألسد، 
، في حين يضع الشرع على باقي القادة العرب )11(الذي خطف األضواء من الجميع في معظم العالم العربي بسحره الكاريزمي

عالمات استفهام كثيرة. هو ال يتفق وإدارة عرفات للقضية الفلسطينية، ويرى أنه مولع بالتكتيك أكثر من االستراتيجية، وأنه عمل 
م مع إسرائيل من دون علم سورية، ما تسبب في خسارة كبيرة لحقوق العرب ال بالتنسيق مع أميركا سًرا للتوصل إلى اتفاق سال

. أما عن أنور السادات، فقد رآه )12(عرفات كان ال يتمتع بصدقية وسرعان ما يتملص من الوعودحقوق الفلسطينيين فقط، مؤكًدا أن 
ويظهر الملك حسين  .)13(شه الذي تمكن من العبور بنجاحبثقته الزائدة بالواليات المتحدة، أكثر من ثقته بشعبه العظيم وجي مخدوًعا

في رواية الشرع مراوًغا كبيًرا يلعب لحساب أميركا في المنطقة، أكثر من حرصه على المصالح العربية بين العرب، كما ظهر في 
  .)14(موقفه من حرب الخليج األولى والثانية
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أو مؤجًجا لصراعات خائبة بين حزبي البعث في وهامه في الزعامة، وبالنسبة إلى صدام حسين، يؤكد الشرع أنه عاش أسيًرا أل
. )16(تاريخ العالقات السورية العراقية بالتراجيدية والخيبات واإلحراجات ما وسم، )15(سورية والعراق، فهو رجل ال يحب إال نفسه

ون الرمادي الذي ال يهتم سوى بضمان وفي معرض سرده األحداث، كانت العربية السعودية ودول الخليج تظهر في الظالل وبالل
من دون مراعاة المصالح العربية، ويلمح إلى خضوعها وباقي  -)17(الذي تعتمد فيه على أصدقائها ال على الجامعة العربية-أمنها 

مهم بالقضية دويالت الخليج إلى النفوذ الغربي واألميركي، خصوًصا أن اهتمامهم بتجنب الخطر اإليراني كان أكبر بكثير من اهتما
أما عن حسني مبارك،  الفلسطينية. وتناول الرئيس الليبي معمر القذافي، واصفًا إياه بأنه لم يكن أحد يضمن ثباته على رأي بضعة أيام.

فهو يقول: "جميع لقاءاتنا مع مبارك، في حقيقتها سوى رسائل لالعبين اآلخرين، وماذا يدور من حولنا، أكثر مما هي مقصودة في 
  .)18(اتها لبلوغ شيء محدد، إذ كانت اللقاءات معه من النوع "الفاهي" الذي ال يترك بصمات سياسية جديرة باالهتمام"حد ذ

، وعدم جدية ملكي المغرب )19(وبالنسبة إلى دول المغرب العربي، فرواية األسد لم تذكر إال تلميحات عن شيخوخة بورقيبة
. )20(لعربية، على الرغم من وصفه الحسن بأنه صاحب شخصية ذات مهابة وحنكة قياديةالحسن وابنه محمد في التعامل مع القضايا ا

ويبدو الساسة اللبنانيون في رواية الشرع مذبذبين، وتخضعهم طبيعة وضع لبنان الجغرافي واالستراتيجي لضغوط كثيرة من جهات 
ي بسورية، فتقوى جبهة الصمود ضد الهيمنة األميركية متعددة لها مصالحها ونفوذها في لبنان ورغبتها في أال يتالقى كل التالق

ويبدو عالم السياسة في العالم العربي، من خالل رواية الشرع، بأنه من الصعب المحافظة على . )21(الصهيونية في المنطقة العربية
تجاوز انفعاالتهم حول االحداث، األسرار فيه، وأن قادة العرب، خالل النصف الثاني من القرن الماضي، تميزوا بعدم القدرة على 

لم يضعوا نصب أعينهم هدف إزالة إسرائيل، وأن الشك المتبادل بين الحكام العرب وعدم الثقة كانا  -بخالف ما هو شائع-كما أنهم 
  سائدين.

  

  العالقة باألسد األب

بيًرا، ويدافع عن قراراته، مهما بلغت من القارئ المتمعن لرواية الشرع يجد األسد البطل الحقيقي فيها، فهو يؤمن به إيمانًا ك
خطأ، بكل ما أوتي من قدرة على الجدل. األسد رجل بسيط ذو طبيعة منفتحة ومنبسطة وواضحة، ولم يغير هذه الطبيعة سوى 

طته . وال ندري كيف لصاحب تلك الشخصية أن يسلم الجوالن، إال إذا كانت بسا )22(المرض الذي حولها إلى الشك والحذر الشديد
. وعند وصف عالقته بأخيه رفعت الذي )23(قد ذهبت أقصى مذاهبها، حتى مع أعدائنا، فتنازل لهم ببساطته المنبسطة عن الجوالن

عينه نائبًا له ثم انقلب هذا األخير عليه في أثناء مرضه، يدافع عن األسد وكأنه يصف خالف عائلي يظهر فيه األسد مثال األخ العربي 
عطفه ومسؤوليته نحو أخيه الطائش (وينسى أنهما يحكمان سورية الدولة والتاريخ والحضارة، ال سوريا عائلة األكبر بشهامته و

األسد)، فيقول "كان الرئيس األسد، على الرغم من كل سخطه على رفعت، يعتبره مجرد إنسان تم التالعب بعواطفه ونزواته، وعاقبه 
ي عالقته مع معارضته الرئيسة من اإلخوان المسلمين، فهو يقول إن األسد حاول . وحتى ف)24(على طريقته، لكن من دون تحطيمه"

. )25(أفشلوا كل محاوالت التقارب بينهما -ال يسميهم-التفاوض معهم، لكنهم لم يريدوا المشاركة، بل تغيير النظام بأكمله، وإن أشخاًصا 
بخشوع غريب: "هناك أناس يموتون دفعة واحدة، وسرعان ما يختفون ثم يجمل لنا رؤيته التقديسية لألسد، في نهاية روايته، قائًال 

من حياتنا ومن ذاكرتنا، وحافظ األسد لم يكن من هؤالء الناس، سواء أحبه البعض أم ناصبوه العداء. كان كشجرة السنديانة تموت 
  .)26(وجذورها حية في أعماق األرض"

  

  العالقة باالتحاد السوفياتي

التحاد السوفياتي قوية ومستمرة واتسمت بالحميمية الكبيرة، فقد دعم السوفيات األسد في األزمة مع كانت عالقات األسد با
، ودعموه في صموده في وجه السياسة األميركية المتحيزة إلى إسرائيل، ولكن من دون أن يكون ذلك على حساب عالقاته )27(رفعت
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. وكان تسريع األسد بالتوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون )28(وسطبإسرائيل، كما أوضح بريماكوف في كواليسه عن الشرق األ
، بعد اتفاقات السالم المصرية وحرب العراق مع إيران، يمثل رًدا 1980تشرين األول/أكتوبر  8بين سورية واالتحاد السوفياتي في 

تيجية العربية، بعد أن تم إخراج مصر من على هذا المتغير الجديد، إذ ستخرج الحرب العراق لمدة طويلة من الحسابات االسترا
. ظلت سورية تراهن على االتحاد السوفياتي في إحداث توازن في المنطقة، )29(اإلسرائيلي -الحسابات االستراتيجية للصراع العربي

  .)30(حتى دخل االتحاد السوفياتي مرحلة التراجع، وحسمت الحرب الباردة لمصلحة الواليات المتحدة

  

  ميركيينالعالقة باأل

لم تكن عالقة األسد باألميركيين جيدة، عدا مرحلة حكم كلينتون الذي وثق فيه األسد وأمل أن يحصل منه على اتفاق سالم يحفظ 
لسورية حقوقها، ويسترد أرضها، ولكن ذهبت آماله أدراج الرياح، في ضوء كذبهم المدروس بعناية مع اإلسرائيليين، في ما سمي 

، خالل خمس سنوات، وتنفيذه على ثالث مراحل مع عالقات 1967حزيران/يونيو  4نسحاب الكامل إلى خطوط "وديعة رابين" واال
  . ويلخص الشرع خيبة األمل في كلمات دالة معبرة، قائًال:)31(متداخلة في مقابل ترتيبات أمنية متبادلة واعتماد الدبلوماسية العلنية

آذار/ مارس، قيمنا ما حدث بعد فترة صمت ليست قصيرة. كانت  27شق يوم في الطائرة، في طريق العودة من جنيف إلى دم
الطائرة قد أخذت في ارتفاعها الطبيعي بعد اإلقالع، وأصبحت محركات الطائرة أقل ضجة وجناحاها أكثر استقراًرا. كان جوهر 

بما هم "دعاة سالم" واألمريكيون" بما هم "وسطاء التقييم في مفهوم "الرواية القصيرة" أن "اللعبة الكبرى" التي بدأها اإلسرائيليون 
 نزيهون" قد انتهت وانكشفت. كان لسورية ما يبرر لها اتخاذ السالم خياًرا استراتيجيًا، فاالتحاد السوفيتي انهار منذ مطلع التسعينيات

ا مع العراق، منذ انهيار الميثاق القومي اإلسرائيلية، وال عمق استراتيجيً  -وال ظهير مصريًا أو عربيًا، منذ معاهدة السالم المصرية
وما أعقبه من حروب عبثية مع إيران والكويت، وال أثر يذكر إلعالن دمشق بعد أن ألغي الشق األمني منه بطلب ملكي. هذا تاريخ 

عروا باألمان حقيقي ال يجوز التالعب به، وعلى الرغم من ذلك، فالمستوطنون اإلسرائيليون الذين سرقوا أرض السوريين لن يش
  .)32(أبًدا، وهذه حقيقة ال يجوز إخفاؤها

  

  العالقة يإيران

عرض الشرع العالقات مع إيران باقتضاب شديد وبالتلميح أكثر من التصريح، فهو ال يفسر لنا سر العالقة القوية بإيران الثورة، 
إلسرائيليين، ووصول بعض وحدات الحرس وال كيف وصلت إلى حد أن يعرض الخميني إرسال مائة ألف مقاتل إلى لبنان لصد ا

الثوري اإليراني بالفعل إلى سورية، إال أن اللهجة التي يتحدث بها الشرع عن إيران تخبر بالكثير مما نراه اآلن من عالقات قوية 
  .)33(بين نظامي األسد االبن وإيران

  

  التوريث الغامض

صورة درامية مؤثرة تنم على براعة أدبية كبيرة، وفشل سياسي يحكي الشرع لحظة موت األسد األب وتوريث ابنه بشار في 
 مريع لقيادات ظلت عقود في السلطة. ما إن مات القائد حتى هرعوا جميعًا إلى ابنه يولونه، كما لو كانوا ينّصبون كبيًرا جديًدا لقبيلة

ن يخطو مواطن عربي يمثل أيًا من شعوبنا حقًا عربية، وهو لغز كبير في دولنا العربية كلها، ويحتاج إلى من يفك طالسمه، قبل أ
لقصر الرئاسة في بلده. كيف تدار األمور في بالدنا؟ ما يرويه الشرع يمأل الصدور أسى وغضبًا على أحوال مجتمعاتنا العربية، 

الشعب عبد القادر  فوزير الدفاع يقترح ضرورة تعديل الدستور، كي يتمكن الدكتور بشار تولي الرئاسة، ويطلب إبالغ رئيس مجلس
قدورة بعقد جلسة طارئة لهذا الغرض. والشرع ينبهه الحاضرين بأن التعديل يتطلب التدقيق في تاريخ ميالد الدكتور بشار حتى ال 
تتبع تعديالت أخرى على الدستور. رئيس األركان يؤكد بأن الجيش قد وضع في حالة استنفار، وأنه البد من تشكيل لجنة تتولى 

التشييع والدفن في القرداحة مسقط رأس الرئيس، ويتوالها الشرع (ليالحظ القارئ الكريم كيف استغل األسد الوزراء السنة: ترتيبات 
وزير الدفاع وزير الخارجية ورئيس مجلس الشعب، ليصدر إلى الداخل والخارج أن من يهندس ويوافق على التوريث هم سنة 

، وبشار وأخوه صامتان، )34(ويملي عليهم هو األسد وجنراالته العلويين من وراء ستار) سورية، في حين إن من يمتلك زمام األمور
  وما هي إال أيام حتى كان بشار رئيًسا؟!.

                                                   
  ).2016القومي للترجمة،  ، (القاهرة: المركز1بريماكوف، يفجيني. الكواليس السرية للشرق األوسط، نبيل رشوان (مترجًما)، ط )28(
  67الشرع، الرواية المفقودة، ص )29(
  150الشرع، الرواية المفقودة، ص )30(
  335-210ص الشرع، الرواية المفقودة، )31(
  451-450ص المفقودة،الشرع، الرواية  )32(
  79الشرع، الرواية المفقودة، ص )33(
  استفدت في تطوير هذه الملحوظة من أستاذي الدكتور يوسف سالمة في مناقشتي معه حول مراجعة الكتاب )34(
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ثم يلتفت إلينا، نحن القراء، بعد أن أخذتنا الصدمة من هذا المشهد السوريالي بالغ الغرابة، ليهدأ من روعنا ويؤكد لنا بعقالنيته 
رئيسه الراحل أنه "من حيث المبدأ ال يؤمن بالتوريث، ومن هذا المنطلق لم يساير طموحات رفعت األسد، على التي اكتسبها من 

الرغم من عدم وجود مشاعر نفور شخصية تجاهه. لكنه عندما وافق في هذه الجلسة المفصلية من تاريخ سورية على اقتراح مصطفى 
  طالس، فإنما لسببين كان مقتنعًا بهما:

ال تزال ماثلة في ذاكرته، على الرغم من مرور ما يقارب خمسة  1984األول: أن ذكرى الصراع مع رفعت األسد سنة السبب 
عشر عاًما، فقد كانت المشكلة أن األخ الصغير استغل مرض أخيه الكبير (هل نحن في دولة أم أسرة وخالف عائلي)، ليحشد الناس 

الد، حفاًظا على النظام. من ثم شعر أن اختيار بشار األسد، سيكون مخرًجا آمنًا وبديًال وبعض العسكر حوله ويتقلد بالقوة زمام الب
سلميًا من صراع دام يمكن انفجاره إذا أخطأنا االختيار؛ ألن كل عناصره مازالت على قيد الحياة (ما شعوره اليوم وقد ضاعت سوريا 

  بيدي من ورثوه الحكم؟).

الذي تعرفت إليه منذ منتصف التسعينيات لديه رصيد شخصي وجملة مؤهالت أخرى تأتي في السبب الثاني: أن الدكتور بشار 
. لكن ألم يوجد في سورية من أعلن رغبته في اإلصالح والحديث وأكفأ من بشار )35(مقدمتها رغبته المعلنة في اإلصالح والتحديث"

  ولديه جملة مؤهالت تفوقه؟.

  

  من يملك السلطة يحدد المصلحة

ثوابت وال محاسبة للحكام، على مدى الخمسين عاًما الماضية، ولم يتغير الوضع العربي كثيًرا حتى اليوم. هكذا تخبرنا  ال توجد
رواية الشرع المفقودة، فالمبدأ المسيطر على الحكومات هو أن لكل دولة مصالحها وتحالفاتها، ومن يملك السلطة هو الذي يحدد تلك 

صالح العربية الشاملة، ولم تغير الثورات بعد ذلك الدين الراسخ في قصور الحكم، في ظل استمرار المصالح، مهما تعارضت مع الم
تحركات الشعوب ضعيفة، في مجتمعات كانت وما تزال منقسمة وفاقدة بوصلتها نحو ديمقراطية حقيقية. يقول الشرع، في لحظة 

ت تمنيت خاللها أن يأخذ بعض القادة العرب مواقف حيادية على صراحة نادرة، معبًرا عن تلك الحقيقة المرة: "لقد عايشت حاال
األقل إزاء قضايانا المصيرية، بدًال من احتفاظهم في السر بمواقف معاكسة. كما كنت آمل في اللحظات المفصلية أن يتناسى القادة 

  .)36(اكلهم"العرب ضغائنهم وشخصنتهم للعالقات بين بلدانهم، مسهلين بذلك التدخل األجنبي في حل مش

  

  الشعب المطارد المقتول والغائب دائًما 

لقد قرأت رواية الشرع مرات، محاوًال الوصول إلى مكان للشعب السوري أو الشعوب العربية فيها، فلم أجد سوى بضعة 
كلما استرجع وعشرين حاكًما، ولم أعثر على الشعب العربي، إال وهو يضرب من دون أن يعرف لماذا، كما يروي الشرع قائًال: "

هذا الجدل الذي كان يحتدم، عند كل منعطف وطني صعب، استرجع معه صورة أهل درعا يوم االنفصال وهم يخرجون إلى الشوارع 
باآلالف ساخطين على االنفصال، والرصاص ينهمر عليهم من قبل األجهزة ذاتها التي كانت تتعقبهم وتطاردهم أيام الوحدة. كنت 

ذا المشهد: متى ستصحح األمور ويصبح الشعب كله في موقع واحد مع الجيش العقائدي في مواجهة العدو أتساءل كلما عاودني ه
  .)37(اإلسرائيلي؟"

  

  دروس الرواية المفقودة

  يعطينا الشرع مالحظات في غاية األهمية، عبر روايته المفقودة، ومن أهمها:

ظهر القوة التي ال تقهر في أوهامنا العربية، مؤكًدا أنه ال أحد دور لعبة األمم التي تديرها الواليات المتحدة، وظهورها بم .1
من األحزاب السياسية وال المفكرين العرب عمل على عقلنة هذه الرؤية وتشريحها، وهي قد فرضت عجًزا نوعيًا وتخليًا سهًال عن 

إذا كان كل شيء وراءه أميركا، وال أحد من  قضايا األمة ما تزال آثاره وتداعياته سارية المفعول حتى يومنا هذا. مشدًدا على أنه
 .)38(جهة ثانية يستطيع أن يهزم أميركا، فما دورنا عندئذ، أفراًدا وشعوبًا؟

المصرية، خالل مرحلة االنفصال القصيرة: كيف يمكن الفصل بين مبدأي  -تساؤله، عندما استذكر سنوات الوحدة السورية .2
طال الزمن أو -من المبادئ الثالثة التي نشأ عليها البعث. أال يعني هذا أن االنفصال حتمي  الوحدة والحرية، وهما المبدآن األساسيان

                                                   
  457ص الشرع، الرواية المفقودة، )35(
  12ص الشرع، الرواية المفقودة، )36(
  31الشرع، الرواية المفقودة، ص )37(
  29، الرواية المفقودة، صالشرع )38(

 



 

    ي كتابقراءة ف 560  

    الرواية المفقودة  

إذا لم تحتضن الوحدة بالحرية؟ حرية الوطن وحرية المواطن في آن معًا: تحرر الوطن من التبعية لألجنبي، وتحرر المواطن  -قصر
، ما كانت لتحصل لوال 1948الهزائم واالتفاقات المذلة منذ النكبة األولى من الرضوخ للظلم. لقد ثبت بالدليل القاطع أن اإلخفاقات و

الفصل بين حرية الوطن وحرية المواطن، أو االدعاء غير المبرهن عليه بأن حرية المواطن ال يمكن تحقيقها من دون ضبط حركات 
  .)39(المواطن وكبت أنفاسه، فبقيت الحرية ماركة مسجلة ألميركا والغرب حصًرا

عالقة لنجاح القمم العربية أو فشلها بالقرارات الصادرة عنها، إنما تأخذ قيمتها من مدى التزام الدول العربية تنفيذها  ال .3
من جهة، وتوظيف إسرائيل ومن يقف وراءها بعض موادها المنتقاة لخدمة مصالحها من جهة أخرى. إن االلتزام العربي بقرارات 

في مصر. أما االستثمار اإلسرائيلي لهذه القرارات  1946سف، منذ انعقاد أول قمة عربية سنة القمم العربية أمر مشكوك فيه لأل
العربية، فأمر ال يرقى إليه الشك. لذلك، فإن الصراع الحقيقي بين الدول العربية في القمم يتمحور حول طبيعة هذا االستثمار ومآله 

القادة بجدية تنفيذ هذه القرارات التي يمكن أن تخدم المصالح العليا لألمة المتصل بالسياسات األميركية، ال حول اقتناع أحد من 
العربية. إذ لو طبقت هذه القرارات فعليًا وبصورة جادة، لما خرجت مصر من الصف العربي، ولما وقعت على اتفاقات كامب ديفيد، 

  .)40(ري وغزو لبنانولما ضربت إسرائيل المفاعل العراقي أو تجرأت على ضم القدس والجوالن السو

  .)41(مشكلتنا، نحن العرب، أننا نستسهل رفض ما ال نريده، ولكن ال نعمل شيئًا جاًدا، كما نريده .4

إنني، بوصفي إنسانًا نما وعيه تحت صدمة "النكبة"، واختار الخط القومي بوعي، هو خيار سياسي موضوعي ال محض  .5
والقادمة سوى إن جيلنا البعثي قد أخفق في تحقيق المجال الجوهري لمبرر اختيار شوفيني، ال أستطيع القول لألجيال المعاصرة 

وجوده وهو الوحدة. أما كل ما نسوقه من تفسيرات وتبريرات، فهي ال تعدل شيئًا من تلك الحقيقة المرة. ويجب أن نحمل أنفسنا 
  .)42(المسؤولية عن اإلخفاقات، قبل أن نحملها للمؤامرات األجنبية

نيين ليست مع اإلسرائيليين والصهيونية العالمية فحسب، بل معنا أيًضا نحن العرب. لقد تعلموا من كتبنا معضلة الفلسطي .6
وشعاراتنا، منذ إنشاء المستوطنة اليهودية األولى على أرض فلسطينية في مطلع القرن العشرين، أنهم قضيتنا المركزية. ال نحن قبلنا 

واألول في سياساتنا الداخلية والخارجية، وال هم فكروا بهجراننا وكشف حدود شعاراتنا،  أن نتخلى عنهم؛ ألنهم استثمارنا األفضل
 .)43(ألننا نحن وهم من ذات التربة العطشى، وننتظر ما تجود به السماء

  

  هل فقد الشرع بوصلته؟

حاول الشرع، بأسلوبه السلس في صفحات الكتاب، أن يقنع قارئه بأن سورية كانت عقبة حقيقية في طريق سالم مجاني مع 
إسرائيل، وهو محق في ذلك إلى حد كبير، وحاول أن يبين الرئيس األسد في صورة القائد الحكيم، والقارئ للتاريخ، والعارف بأصول 

نه لم يكن يبحث عن مصالحه فقط، بل كان يسعى إلى صالح األمة العربية التي خذله رؤساؤها، السياسة في مجتمعاتنا العربية، وأ
وخصوًصا السادات وصدام: األول بتوقيعه على اتفاق كامب ديفيد الذي أخرج مصر من معادلة الصراع، فال حرب من دون مصر، 

ع سورية، فأوهن القومية العربية وأضاع مقدرات البلدين، والثاني صدام الذي مزق ميثاق العمل القومي، وقاد صراًعا واهيًا م
وعرفات المراوغ الذي كان يظهر غير ما يبطن، وقادة الخليج الذين لم يروا سوى أمنهم الذي لم يعتمدوا فيه على جامعتهم العربية، 

  ولكن على األميركيين والغرب عموًما، وربما كان محقًا في بعض ذلك.

غ في الرواية المفقودة كبيرة، وتتناول أسئلة ال حصر لها عن "األسد الحكيم" الذي يحكم بالده عبر لكن تظل مساحات الفرا
أسرته، وفسادها الذي اعترف ببعض جوانبه، والتوريث الذي كان يعد له على قدم وساق، وتجريف الحياة السياسية في سورية، إال 

د يعلم مدى تفاهتهم، وربما لهذا استباقهم بجواره يؤازرونه ضد أي تغيير، من المنتفعين الذين تبوؤوا أعلى المناصب، وكان األس
الثغرات الكثيرة في رواية الشرع تجعلها مفقودة وكان يترك لهم أذنه في غيرهم، ما جعل إدارة الدولة تشبه صراعات القبائل. إن 

ث وتصمت. فمتى يكتب باقي الرواية وكيف خابت توقعاته فعًال؛ ألنها تنتهي عند توريث األسد االبن بدعم الشرع وباقي قيادات البع
في الدكتور بشار الذي صار جزاًرا لسوريا والسوريين؟ لماذا سكت الشرع عن كل ما حدث من استبعاد تام للشعب، طيلة عقود 

  لنا في روايته؟  طويلة حكم فيها األسد األب سورية، وإهدار مواردها، على الرغم من رؤيته الثاقبة وعبره التي استخلصها

ال أظن أن الشرع استطاع فعًال أن يفرز الغث من السمين والشائعة من الواقعة والرأي من الحقائق في روايته، ولم يفلح في فتح 
صندوق سورية األسود، كما توقعنا، وما زالت الرواية السورية مفقودة وتحتاج إلى من يكتبها يوًما، بمثيالتها في دولنا العربية، 

  دما يتولى الشعوب زمام أمورها، ويتولى مواقع القرار األقوياء األمناء على مصالحهم ال عليهم.عن

                                                   
  31-30ص الشرع، الرواية المفقودة، )39(
  94ص الشرع، الرواية المفقودة، )40(
  158ص الشرع، الرواية المفقودة، )41(
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  خاتمة

في الحرب المعلنة على الحاضنة الشعبية للثورة  -ظاهريًا-فاروق الشرع، أحد شخصيات النظام السوري الدائمة التي لم تنغمس 
جاء منها الشرع، ورأى أهلها يضربون من دون سبب واضح لديه. وكان هو، السورية التي انطلقت من درعا، تلك المدينة التي 

، وأعلن خالله أن سورية مستعدة 2011تموز/يوليو  10أيًضا، الذي ترأس اللقاء التشاوري في فندق (صحارى) قرب دمشق في 
في صياغة مستقبل سورية، وجهر آنذاك لالنتقال إلى دولة تعددية ديمقراطية يحظى فيها المواطنون جميعهم بالمساواة والمشاركة 

بالموافقة على مقترحات بإلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري، وتلغي حكم البعث لسورية، وهو األمر الذي تسبب في إبعاده 
  بعدها عن المشهد السياسي، حتى ظهر العام الماضي في عزاء الراحل حسين العودات. 

ئيس مرحلة انتقالية جديدة في سورية، فهل يمكن أن يكون الشرع فعًال رئيًسا للعبور بسورية اليوم، عاد اسمه يطرح، بوصفه ر
بقناعاته التي أودعها روايته المفقودة، أم يظل على والئه آلل األسد ومن ورائهم، ومحض تابع ال حيلة له سوى أن يكون أداة تستخدم 

م القادمة، ويحتاج من يريدون لسوريا الخير إلى أن يعيدوا قراءة الرواية حينًا وتوضع على الرف أخرى؟ هذا ما ستسفر عنه األيا
المفقودة للشرع، ليحددوا، خاصة قيادات المعارضة السورية، هل هو فعًال الشخصية التي يمكن المراهنة عليها إلخراج سورية من 

  كارثتها الحالية أم ال؟

في مسارات بالدنا السياسية، وتلح علينا في ضرورة فتح ملفات تاريخنا  إن رواية الشرع المفقودة تدعونا إلى التأمل العميق
الرسمية، لنعرف حقائق تاريخنا، ونقف على مواطن القوة والضعف، ونتعلم من األخطاء، ونستفيد من دروس التاريخ. وهي تدعونا 

عد الحياتية كافة، عندما تبوأ القيادة من ليسوا للتعلم: كيف سقطت دولنا العربية في حمأة الضياع الذي نعيشه جحيمه اليوم على الص
في المسؤولية أو المعارضة ليعرض علينا بقية الرواية المفقودة التي أدت  -مهما كان قدره-أهًال لها، وهي دعوة لكل من أسهم بقسط 

و سكوت، وكشفًا لحقيقة ما جرى إلى ما نحن فيه، بشفافية أكثر وتجرد تام وسرد للوقائع، تطهيًرا لنفوسهم مما فعلوه من أخطاء أ
وراء الكواليس المعتمة، بوصف ذلك حقًا أصيًال لألجيال القادمة تأخذه معها في مسيرتها الطويلة نحو التغيير، حتى ال نضرب في 

  التيه من جديد.

يين العرب، لتحللها من أخيًرا، على مراكز الدراسات المهتمة بالشؤون السياسية العربية أن تفتح ملفات دائمة لمذكرات السياس
جوانبها كلها، وتستعين بالمختصين في شؤون السياسة وعلم النفس واالجتماع، لنفهم كيف وصلت السياسة العربية إلى هذه الحال 

ي أن تكتب مذكرات سياسية، فهذا يعني أول ما يعني اإلخبار عن رؤية لألشياء التي ال تُرى، وال يعرف عنها المواطن العربالبائسة؟ 
شيئًا: كيف يتخذ القرار، ومن يتخذه فرد أو مجموعة، وما أسس اتخاذ القرار؟ وهل يحاسب من يتخذ القرار ومن يحاسبه؟ لكن الشرع 

  وما تزال الرواية الحقيقية على لسان السياسيين العرب مفقودة. ال يخبرنا في روايته شيئًا عن هذا كله،

  

   


