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عمرو المالح

يـــــأتـــــي إصــــــــــــدار املــــــركــــــز الــــعــــربــــي 
لـــأبـــحـــاث ودراســـــــــة الـــســـيـــاســـات، 
أخـــيـــرا، كــتــاب »الــحــكــومــة العربية 
لــلــدولــة العربية  املــبــكــرة  فــي دمــشــق: التجربة 
معرفية  ثغرة  ليسد   »)1920-1918( الحديثة 
كــبــيــرة فــي املــكــتــبــة الــعــربــيــة، املـــحـــدودة أصــًا 
العربية  الحركة  تاريخ  تتناول  التي  بالكتب 
الوجيزة،  املرحلة  هــذه  وخصوصا  الحديثة، 
ــدأ بـــإعـــان  ــبـ ــتـــي تـ ــن املــفــصــلــيــة مـــنـــهـــا، الـ ــكـ ولـ
أيــلــول/  فــي 30  فــي دمــشــق  العربية  الحكومة 
سبتمبر 1918، وتنتهي بوقوع سوريا تحت 
االنتداب الفرنسي في 25 تموز/ يوليو 1920، 
وما شهدته من محاولة بناء أول دولة حديثة 
بعد  العربي  املشرق  في  علمانية  ديمقراطية 
نهاية املرحلة العثمانية، وأول مشروع لدولة 

سورية في التاريخ السوري الحديث. 
ويــضــّم هـــذا الــكــتــاب الــجــمــاعــي، والــــذي تولى 
تحريره واملشاركة فيه املؤرخ السوري، محمد 
ــة جــهــود  ــال بــــــــاروت، بــــن دفـــتـــيـــه خـــاصـ ــمـ جـ
باحثن مختّصن شاركوا، بأوراقهم البحثية، 
في مؤتمر الدراسات التاريخية السنوي الذي 
عقده املركز، بشأن موضوع الحكومة العربية، 
في بيروت قبل عامن. ويشتمل على 18 ورقة 
التوجيهي  التحكيم  اجتازت  بحثية محّكمة، 
للمؤتمر، ثم جرى االعتناء في تحريرها في 
مسارات مختلفة، وفًقا لسياسات املركز، إلى 
أن أبصرت النور مطلع العام الحالي )2021(.  
ــه يـــعـــرض لــوجــهــات  ــ وتـــكـــمـــن أهــمــيــتــه فــــي أنـ
التجربة  هـــذه  تــنــاقــش  مختلفة،  بحثية  نــظــر 
التأسيسية املبكرة من تاريخ العرب املعاصر، 
ــاركـــون فـــي تــألــيــفــه،  يــمــّثــلــهــا الــبــاحــثــون املـــشـ
ويعالج جوانب غير مدروسٍة بشكٍل واف في 
تتعلق  أخــرى،  تاريخها، ويستكشف جوانب 

بتاريخها االجتماعي - االقتصادي.

مراجعة نقدية 
للدراسات المنجزة

يوفر جمال باروت، في تقديمه املطول واملركز، 
لــلــكــتــاب، مــراجــعــة نــقــديــة ملــا كــتــب عــن تجربة 
الــحــكــومــة الــعــربــيــة فـــي الــــدراســــات الــعــربــيــة، 
ــقــــراءات الــغــربــيــة املهمة  مــســتــعــرضــا أيــضــا الــ
لهذه التجربة التي أنجزها مؤرخون تجاوزوا 
املــصــادر الــغــربــيــة ورؤيــتــهــا، بــاالعــتــمــاد على 
رؤيـــة املــصــادر العربية لــأحــداث أيــضــا، مثل 
وإليزابيث  غيلفن  وجيمس  راســـل  مالكولم 
تــومــبــســون، مــشــيــرا إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم مما 
صدر من دراســات، تتناول الحكومة العربية 
عربيا وغــربــيــا، إال أنــه مــا زالـــت هــنــاك حاجة 
ملــزيــد مــن الـــدراســـة بــشــأنــهــا فــي ضـــوء تــطــّور 

منهجيات البحث التاريخي.   

التحوالت المحلية 
واإلقليمية والدولية

في  العربية  »الحكومة  األول،  القسم  يشتمل 
والــدولــيــة« على  اإلقليمية  الــتــحــوالت  خــضــم 
ثــاثــة فـــصـــول. ويــقــصــد األكـــاديـــمـــي املــصــري 
الــفــصــل األول، »دور نفط  مــحــمــود غـــزالن فــي 
التقاسمية  االتــفــاقــيــات  تــعــديــل  فـــي  املـــوصـــل 
اتفاقية  تعديل  »الــتــعــديــل«،  بـــ   ،»1920–1918
سايكس – بيكو األصلية، متتبعا عبر مدخل 
مــنــهــجــي تـــاريـــخـــي تــحــقــيــبــي تــحــلــيــلــي بـــروز 
البريطانية  االتـــصـــاالت  فــي  املــوصــل  مشكلة 
– الــفــرنــســيــة األولــــــى بـــشـــأن هــــذه االتــفــاقــيــة، 
بــصــورة شفوية،  عليها  طــرأ  الـــذي  والتعديل 
األول 1918، بن  كــانــون  أوائـــل ديسمبر/  فــي 
والفرنسية،  البريطانية  الحكومتن،  رئيسي 
لـــويـــد جـــــورج وكــلــيــمــنــصــو، عــلــى أســـــاس أن 
املــــوصــــل وفـــلـــســـطـــن لـــبـــريـــطـــانـــيـــا، وســـوريـــة 
لــفــرنــســا، فــي مــقــابــل حــصــة لــفــرنــســا فــي نفط 
املوصل. بيد أن هذا التعديل كان إيذانا ببداية 
نزاع فرنسي - بريطاني انتهى باالتفاق على 
حـــل مــســألــة املـــوصـــل فـــي مــؤتــمــر ســــان ريــمــو 
)أبريل/ نيسان 1920(، مترافًقا مع حل مسألة 

االنتدابات. 
الــســوري، محمد  ويسلط املـــؤرخ الــكــوســوفــي 
األرنــــــــــــاؤوط، فــــي الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي، »الـــنـــظـــرة 
العربية«  »الدولة  إلى  الولسونية  األميركية/ 
الــكــتــاب   :1919-1918 خــــال  الـــشـــام  بــــاد  فـــي 
األسود ومآله«، الضوء على جوانب مجهولة 
من هــذا »الكتاب« الــذي كــان دليل عمل الوفد 
األميركي في مؤتمر الصلح، ويتضّمن نتائج 
الرئيس  كلفها  ســريــة،  علمية  لجنة  دراســـات 
ولسون بوضع خريطة دقيقة جديدة للعالم، 
فـــي إطـــــار مــفــهــومــه لــســلــٍم قـــائـــم عــلــى الــعــلــم، 
اســـتـــعـــداًدا لــعــقــد مــؤتــمــر الــصــلــح بــعــد نهاية 
وُعــرف هذا  الحرب وبناء نظام عاملي جديد. 
»الكتاب األســود«؛ نسبًة إلى  بـ التقرير الحًقا 
لون غافه. ويركز البحث على الخريطة التي 
في باد  دولــة عربية  لقيام  اللجنة  صّممتها 
الــشــام عــلــى أســـاس كــونــفــدرالــي ُأطــلــق عليها 
ــم »ســـــوريـــــا«، وشـــمـــلـــت ســــوريــــة الــغــربــيــة  ــ اسـ
خــصــصــت  بــيــنــمــا  األردن،  وشـــــــرق  ولــــبــــنــــان 

فلسطن إلنشاء دولة يهودية. 
وفي الفصل الثالث، »حكومة دمشق العربية 
ــلـــي واإلقـــلـــيـــمـــي والـــــــدولـــــــي«، يــقــدم  بــــن املـــحـ
الباحث واألكاديمي اللبناني، محمود حداد، 
تــحــلــيــًا لــثــاث مــعــضــات مــتــرابــطــة، واجــهــت 
هذه الحكومة الوليدة. أوالها محلية، تمثلت 

فـــي الــتــوفــيــق بـــن الـــقـــيـــادة اآلتـــيـــة مـــن خـــارج 
إضافة  الشعبية،  املحلية  والــقــيــادات  دمــشــق 
إلى األعيان. وثانيتها محلية إقليمية سورية 
الوحدة  أمــل تحقيق  التوفيق بن  تمثلت في 
الــجــغــرافــيــة الــســوريــة ومــعــالــجــة وضـــع جبل 
العام 1861.  الذاتي منذ  لبنان ذي االستقال 
الــذي أحدثه وعد بلفور في  التغّير  وثالثتها 
تماسك القيادات العربية السورية التي تعتبر 
بريطانيا حليًفا لها. ويرى أن تحالف الحكم 
الــعــربــي مــع حــركــة املــقــاومــة األنــاضــولــيــة في 
تركيا جاء رّدًا على تصميم فرنسا وبريطانيا 
ولكن  بيكو،   - سايكس  اتفاقية  تطبيق  على 
ما لبث أن تخلى الكماليون عن عرب سوريا 

بعدما عقدوا تسويتهم مع الفرنسين. 

بناء الدولة العربية
ــانـــي، »فــــي بـــنـــاء الـــدولـــة  ــثـ يــتــضــمــن الــقــســم الـ
الــــعــــربــــيــــة«، خـــمـــســـة بــــحــــوث. ويــــقــــدم املـــــؤرخ 
ــنـــانـــي، خــــالــــد زيـــــــــادة، فــي  ــبـ ــلـ ــــي الـ ــمـ ــ ــاديـ ــ واألكـ
الــفــصــل الـــرابـــع، »الــحــكــومــة الــعــربــيــة وتــطــور 
تــمــهــيــًدا مــكــثــًفــا إلشكاليته  الـــعـــروبـــة«،  فــكــرة 
بشأن تطور فكرة العروبة في ميراث النهضة 
الحكومة  إلى قيام  الحديثة، وصــواًل  العربية 
العربية بدمشق، وتحولها إلى مركز للقومين 
والــعــروبــيــن، مــركــزًا على دورهـــم بشرائحهم 
العروبيون  املسلمون  -اإلصــاحــيــون  الــثــاث 
الـــامـــركـــزيـــون، واملــثــقــفــون الـــعـــروبـــيـــون ذوو 
الــنــزعــة الــعــلــمــانــيــة مــمــن درســـــوا فـــي الــغــرب، 
وخــريــجــو مــعــاهــد إســطــنــبــول الــعــصــريــة، في 
ــول الـــحـــكـــومـــة الـــعـــربـــيـــة، وعــلــى  ــ االلـــتـــفـــاف حـ
أثــرهــم فــي تــطــويــر فــكــرة الــعــروبــة، وأبــعــادهــا 
اإلصـــاحـــيـــة الـــتـــعـــدديـــة فــــي مــجــتــمــع مـــرّكـــب 
ــة إنـــــجـــــازات  ــ ــــاثـ ــنــــد ثـ ــة. ويــــتــــوقــــف عــ ــ ــويـ ــ ــهـ ــ الـ
ــذه الـــحـــكـــومـــة: تـــأســـيـــس املـــجـــمـــع الــعــلــمــي  ــهـ لـ
الـــعـــربـــي، والــنــهــضــة الــتــعــلــيــمــيــة والــتــعــريــب، 
والدستور السوري الذي يعد األكثر علمانية 

وديمقراطية في الشرق األوسط حتى اآلن. 
ويــقــارب األكــاديــمــي واملــــؤرخ الـــســـوري، عمار 
ــي الـــفـــصـــل الــــخــــامــــس، »الـــحـــكـــومـــة  ــر، فــ ــمـ الـــسـ
ــذا املـــوضـــوع، من  الــعــربــيــة وبــنــاء الـــدولـــة«، هـ
زاوية أن ما قام في دمشق لم يكن دولة، وإنما 
العثمانية  القانونية  األنظمة  اتبعت  حكومة 

الــعــام -  الــســوري  للنخب املمثلة فــي املــؤتــمــر 
والسياق  التي شاركت في صياغته،  البرملان 
ــتــــوري الـــســـائـــد عـــبـــر تــحــلــيــل أقـــســـامـــه،  الــــدســ
ومــــن ثـــم مــقــارنــتــهــا مـــع الـــدســـاتـــيـــر الــســابــقــة 
أثر وتأثر بها. ويضيء نقطة  التي  والاحقة 
قّلما اهتمت بها دراســات الدستور السوري، 
وهي تحليل مضبطة دواعي وضع الدستور، 
والـــجـــداالت الــتــي دارت بــشــأن مــــواده، ومنها 
الــنــص عــلــى مــصــطــلــح »مـــدنـــي«، لــيــحــلــلــه في 
ــتــــداولــــي والـــســـيـــاســـي، داللــــــة عــلــى  مـــجـــالـــه الــ
مــبــرزًا روح  الــنــيــابــي،  العلماني  الــديــمــقــراطــي 
التوافق بن النخب السورية على محاولة حل 

اإلشكاليات الخافية. 
ويتوقف األكاديمي اللبناني، فاروق حبلص، 
فــي الــفــصــل الــســابــع، »الــحــكــومــة الــعــربــيــة في 
دمـــشـــق وعــاقــتــهــا بــاملــؤتــمــر الـــســـوري األول 
وبــاملــلــك فيصل كما رآهـــا رشــيــد رضـــا«، عند 
العربية  للحكومة  رضــا  رشــيــد  رؤيـــة  تحليل 
واملؤتمر- البرملان، مبيًنا رأي رضا اإليجابي 
رئيسة  بدرجة  العربية، ومركزًا  الحكومة  في 
البرملان، وتشكيلته وهيكليته   - املؤتمر  على 
املــؤســســيــة. ويــحــلــل أيــًضــا مـــدى تــبــايــن اآلراء 
الحكومة،  صاحيات  إزاء  وفيصل  رضــا  بن 
وأن تــكــون مــســؤولــة أمــــام املــؤتــمــر -الــبــرملــان 
ثــم تقويم رضــا لفيصل  كحكومة دســتــوريــة، 
نفسه. ويبرز الدور اإلصاحي التقّدمي الذي 
اضــطــلــع بــه رضـــا فــي صـــوغ دســتــور عصري 
متقّدم، وبناء إجماع قومي سوري على بناء 
الفرنسي  االحتال  إلى حن  املستقلة  سوريا 

دمشق.
ويـــســـتـــعـــرض األكـــــاديـــــمـــــي األردنــــــــــــي، بـــســـام 
الــثــامــن، »محمد رشيد  الــبــطــوش، فــي الفصل 
الــعــربــيــة 1918-1920: جــدل  والــحــكــومــة  رضـــا 
ــة«، تـــــاريـــــخ رشــــيــــد رضــــا  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الــــفــــكــــر والـ
التكوينية،  ومـــصـــادره  والــفــكــري،  الــســيــاســي 
بعد  الشريف حسن  وموضوعات خافه مع 
محطات  مستعرضا  العربية،  الــثــورة  انـــدالع 
لــيــة فــكــريــة وســيــاســيــة مــهــمــة فـــي حــيــاة  تــحــوُّ
رضا حتى دوره الفكري والحركي والسياسي 
فــي املــســألــة الــســوريــة فــي مــصــر، وصــــواًل إلــى 
بحث إشكاليته األساسية، املتمثلة في تحليل 
بــن رضا  العاقة  فــي  والسياسة  الفكر  جــدل 
والحكومة العربية، ومع امللك فيصل، في إطار 
ــزاب والــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة واملــؤتــمــر-  ــ األحـ

البرملان.

العالقات التركية ـ العربية 
يــشــتــمــل الــقــســم الـــثـــالـــث، »عـــاقـــات الــحــكــومــة 
العربية بتركيا«، على بحثن، فيحلل املؤرخ 
واألكاديمي العراقي، فاضل بيات، في الفصل 
الــتــاســع، »الــحــكــومــة الــعــربــيــة فــي دمــشــق في 
ــيــــف الـــعـــثـــمـــانـــي«، بـــعـــض أبــــرز  وثــــائــــق األرشــ
بشأن  إليها  توصل  التي  العثمانية  الوثائق 
كان يجري في سوريا  ملا  العثمانية  املتابعة 
إّبــان مرحلة الحكومة العربية. ويعتبر األهم 
املــوســع بخصوص  التقرير  فــي وثــائــق بيات 
اتـــفـــاق 15 سبتمبر/  بــعــد  الـــســـوري  الـــوضـــع 
اعـــتـــبـــاًرا منه  الـــــذي ســتــنــطــلــق  ايـــلـــول 1919، 
ــة - الــتــركــيــة  ــوريــ ــة الــــســ ــيـ ــاالت الـــعـــربـ ــ ــــصــ االتــ
في  تعمًقا  يشكل  مما  الحقيقية،  العثمانية 
معرفة اآلثار الشاملة لذلك االتفاق الذي دشن 

مواجهة الحكومة العربية مع فرنسا وانتهى 
بــاالحــتــال الــفــرنــســي. وفـــي الــفــصــل الــعــاشــر، 
»العاقات التركية - العربية السورية: مشروع 
ــمـــال«، يــتــنــاول  اتــفــاقــيــة فــيــصــل - مــصــطــفــى كـ
جمال باروت نص هذه االتفاقية، واتجاهات 
الجدل املهني التاريخي بشأن مدى حقيقتها، 
ــادر عـــنـــهـــا فــي  ــ ــــصـ ــلـــى أوفـــــــر املـ بـــاالعـــتـــمـــاد عـ
ــات الــتــاريــخــيــة  ــدراســ ــفـــات، وبــعــض الــ ــيـ األرشـ
التركية والعربية. وينتهج باروت، على عكس 
ما اتجهت إليه املناقشات في دراسة العاقات 
إلى  مشروعها،  وضــع  بعد  -العربية  التركية 
النتيجة  البحث في ما قبلها، واعتبارها في 
 اتــفــاقــيــة وِضـــعـــت بالفعل 

َ
الــبــحــثــيــة مـــشـــروع

السياق  عــلــى تحليل  مــركــزًا  ــع،  تــوقَّ لــم  لكنها 
التاريخي الذي سمح بوضعها بالتزامن مع 
تجاه  العربية  لــلــثــورة  فيصل  تعريف  إعـــادة 
ــــأزق املــســألــة الــعــربــيــة فـــي مــؤتــمــر الــصــلــح،  مـ
في  فحسب،  االتحادين  قامت ضد  بوصفها 
محاولة استعادة التحالف العربي - العثماني 
الـــتـــركـــي فـــي مـــواجـــهـــة الــخــطــر االســتــعــمــاري 

املشترك.

مواقف واتجاهات وأدوار
ــــع، »مــــواقــــف واتـــجـــاهـــات  ــرابـ ــ ــّم الـــقـــســـم الـ يـــضـ
األكــاديــمــي  بــحــوث. ويــهــتــّم  وأدوار«، خــمــســة 
الفصل  في  بوسعيد  محمد  أحمد  الجزائري 
القادر  الــحــادي عشر، »مــواقــف آل األمير عبد 
دمشق«،  في  العربية  الحكومة  من  الجزائري 
ــران ســعــيــد  ــ ــيـ ــ ــذي اضـــطـــلـــع بــــه األمـ ــ بــــالــــدور الــ
أول حكومة  إعــان  الجزائري في  وعبدالقادر 
انسحاب  بعد  الهاشمية،  الــرايــة  عربية تحت 
ا  جــزًء بوصفه  من سورية،  العثمانية  القوات 
إلــــــى أن  لـــيـــخـــلـــص  ــــق،  ــــشـ ــــان دمـ ــيـ ــ ــــن دور أعـ مـ
مــواقــف أفـــراد تلك األســـرة األمــيــريــة املندمجة 
في سورية، هي جــزء من منظومة ردات فعل 
العربية  الحكومة  أداء  سياسية، تداخل فيها 
ــرات الــســيــاســيــة األجــنــبــيــة الــفــاعــلــة في  بــاملــؤثِّ
دمــشــق خـــال تــلــك الــفــتــرة. ويــقــدم األكــاديــمــي 
ــمـــد مـــحـــمـــود، فــــي الــفــصــل  ــمـــن أحـ املــــصــــري أيـ
الثاني عشر، »موقف السورين في مصر من 
تطورات القضية السورية في ضوء الصحافة 
املصرية )1918 - 1920(«، أول دراسة متكاملة 
عـــن الــحــكــومــة الــعــربــيــة مـــن خــــال الــصــحــافــة 
»املقطم«  مثل  املــدروســة،  الفترة  فــي  املصرية 
و»األمة« و»املنار« و»األهرام«، التي أدت دوًرا 
السورية  الجالية  آراء  عــن  التعبير  فــي  ا 

ً
بـــارز

الكبيرة والنشطة في مصر فكرًيا وسياسًيا، 
وكــذلــك فــي الــتــأثــيــر فــيــهــا مــن خـــال أحــزابــهــا 
االتــجــاهــات  املــتــعــددة  وأنــديــتــهــا وجمعياتها 

في القاهرة واإلسكندرية.
شلش،  بـــال  الفلسطيني،  الــبــاحــث  ويــعــرض 
الثالث عشر، »حرية األمــة بيدها:  في الفصل 
الــعــربــي فــي دمــشــق -  الفلسطينيون والــحــكــم 
الحضور واملواقف )1918–1920(«، إشكاليته 
بشأن دراسة حضور الفلسطينين ومواقفهم، 
ــا، من الحكم العربي في دمشق،  نخًبا وعــواّمً
وكيفية تبلور هذه املواقف وتجّذرها في ظل 
املخاطر والتحوالت السياسية التي شهدتها 
املــنــطــقــة عــمــوًمــا، وفــلــســطــن خــصــوًصــا، بعد 
االحــتــال البريطاني، وإعــانــه دعــم املــشــروع 
الــصــهــيــونــي فــيــهــا، بــاالعــتــمــاد عــلــى مــصــادر 
بشكل  بالنخب  املرتبطة  تلك  تــجــاوزت  أولية 
الفلسطينين  عموم  مــواقــف  لتشمل  مباشر، 
الــتــي ســتــســاهــم فـــي تــطــور الــفــكــر الــســيــاســي 

الوطني الفلسطيني. 
ــؤّرخ واألكــاديــمــي الــعــراقــي، سّيار  ويــعــالــج املــ
الــجــمــيــل فــي الــفــصــل الـــرابـــع عــشــر، »الــضــبــاط 
الحكومة  الشريفيون ودورهــم في  العراقيون 
األبعاد  الفيصلية في دمشق )1918–1920(«، 
الــتــاريــخــيــة لــنــخــبــة مـــن الـــضـــبـــاط الــعــراقــيــن 
العربية،  بــالــثــورة  التحقوا  الــذيــن  الــســابــقــن، 
»الشريفين« الذي كان مصطلحهم  وا بــ وَتسمَّ
جـــارًيـــا فــي الـــعـــراق، عــلــى الــعــكــس مــن ســوريــا 
الــتــي ارتـــبـــط فــيــهــا اســتــخــدامــه بــالــفــرنــســيــن. 
ــز الـــبـــحـــث عـــلـــى الـــقـــســـم الــــعــــراقــــي مــن  ــ ــركـ ــ ويـ
جــمــعــيــة الــعــهــد الـــــذي شـــّكـــل ضــبــاطــه الـــقـــوام 
األســـاســـي لــأجــهــزة الــعــســكــريــة واملــدنــيــة في 
مــرحــلــة الــحــكــومــة الــعــربــيــة، راصــــدًا أصــولــهــم 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأنـــشـــطـــتـــهـــم، وانــقــســامــاتــهــم، 
وخافاتهم وصواًل إلى تشتتهم بعيد إجهاز 

الفرنسين على الحكومة العربية.
وفـــي الــفــصــل الــخــامــس عــشــر، »تــطــور موقف 
ــارســـات  ــمـ املـ بــــن  الـــلـــبـــنـــانـــي  اإلدارة  مــجــلــس 
الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة وســيــاســة الــامــركــزيــة 
األكــاديــمــي  يــتــوقــف   ،»1920–1918 الــســوريــة، 
اللبناني، سيمون عبد املسيح، عند إشكالية 
لـــبـــنـــان  ــل  ــبــ جــ إدارة  مـــجـــلـــس  ــــن  بــ الــــعــــاقــــة 
والـــحـــكـــومـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي دمـــشـــق مــــن جــهــة، 
والفرنسين من جهة أخرى، مستعرضا تطور 
مؤتمر  انعقاد  بعد  السياسية  املجلس  أدوار 
ــل ســيــاســة الـــامـــركـــزيـــة الــتــي  الـــصـــلـــح، فـــي ظـ
التوتر  العربية، وراصــدًا  الحكومة  انتهجتها 
الفرنسية،  الــعــســكــريــة  واإلدارة  املــجــلــس  بــن 
ــقـــدة فــي  ــعـ وأثــــــــره فــــي حـــــــدوث انـــقـــســـامـــات مـ

املجلس تجاه الوجود الفرنسي وتدخاته. 
)كاتب ومترجم سوري(

محاولة بناء الدولة في خضم التحوالت والتحديات 1918ـ 1920

الحكومة العربية في دمشق

يعالج جوانب غير 
مدروسٍة بشكٍل واف 
في تاريخ الحكومة 
العربية في دمشق

ال غنى عنه لكل مهتم 
أو باحث أو دارس 

معني بتاريخ الحركة 
العربية الحديثة 

عمومًا، والتاريخ 
السوري المعاصر 

خصوصًا

صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب »الحكومة العربية في دمشق: التجربة المبكرة للدولة العربية الحديثة 
)1918-1920(«. تضيء هذه المراجعة الضوء عليه، وهو كتاب يضم مساهمات عدة باحثين ومؤرخين

»تطور  بحثه  في  المسيح،  عبد  سيمون  اللبناني،  األكاديمي  يتوقف 
الفرنسية  العسكرية  الممارسات  بين  اللبناني  اإلدارة  مجلس  موقف 
بين  العالقة  إشكالية  عند   ،»1920–1918 السورية،  الالمركزية  وسياسة 
جهة،  من  دمشق  في  العربية  والحكومة  لبنان  جبل  إدارة  مجلس 
والفرنسيين من جهة أخرى، مستعرضًا تطور أدوار المجلس السياسية 
التي انتهجتها  بعد انعقاد مؤتمر الصلح، في ظل سياسة الالمركزية 
العسكرية  واإلدارة  المجلس  بين  التوتر  ــدًا  وراص العربية،  الحكومة 

الفرنسية، وأثره في حدوث انقسامات تجاه الوجود الفرنسي. 
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الــســابــقــة، وورثــــت أجــهــزتــهــا، وانــطــلــقــت منها 
تقلصها  قبل  املنشودة  العربية  الدولة  لبناء 
ــك إلــى  إلـــى الـــدولـــة الـــســـوريـــة، مــســتــنــًدا فـــي ذلـ
ــرارات ومــراســيــم صـــــادرة عـــن أعــلــى املــراكــز  ــ قــ
ــًأ فــــي الــســجــل  ــّنــــفــــت خــــطــ فــــي الـــحـــكـــومـــة، ُصــ
ــم 4 مــحــاكــم مــخــتــلــطــة فـــي مـــركـــز الــوثــائــق  رقــ
بالوثائق  العمل  وجــرى  بدمشق،  التاريخية 
التي يتضمنها السجل إبان مرحلة الحكومة 
الـــعـــربـــيـــة، واســـتـــمـــر اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي حــقــبــة 

االنتداب الفرنسي أيًضا. 
ــســــوري، أحـــمـــد قــربــي،  ــمـــي الــ ــاديـ ويـــحـــدد األكـ
السياسية  النخبة  »أثــر  السادس،  الفصل  في 
والــثــقــافــة الــدســتــوريــة الـــســـائـــدة فـــي دســتــور 
فــي  ــتــــور  الــــدســ ــأثــــر  تــ  ،»1920 لــــعــــام  ســــوريــــا 
الفكري  التكوين  أهمها  عــدة،  سوريا بعوامل 
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