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الهويات  باتت  فقد  الراهنة،  العالمية  للسياسة  عامًا  إطارًا  يشبه  ما  الهوية  سياسات  تمثل 
من  ليس  لكن  الدولية؛  السياسة  إليها  ترتكز  أدوات  والوطنية  والدينية  والطائفية  العرقية 
الهّين أن نفهم ما هي الهوية، وكيف تبنى الهوية الوطنية في الظروف االجتماعية-السياسية 
المختلفة ووفقًا لمقتضياتها، األمر الذي يؤكد الحاجة إلى رؤى وآليات نظرية وعملية لالنتقال 
من الهويات الفرعية إلى الهوية الوطنية. وفي سورية لم يتحول بناء الهوية الوطنية السورية، 
على أهميته، إلى مشروع متكامل على المستويات السياسية والثقافية واالجتماعية، تعمل 
من أجل تحقيقه الفواعل المعنّية كافًة. وظلَّت القضايا المتصلة بالهوية الوطنية مغفلة أو 
متروكة لمشاريع ما دون الهوية الوطنية )الطائفية والمذهبية والعشائرية( أو ما فوق الهوية 

الوطنية )القومية واألممية والدينية(، رغم ارتباطها الوثيق باألمن الوطني.
 وتواجه سورية اليوم مخاطر وتحديات غير مسبوقة على صعيد الهوية، فقد حاول الكثيرون 
منذ بداية األزمة السورية استخدام موضوع الهويات واالنتقال منه إلى الحديث الطائفي واإلثني 
األضيق والهدام، فلم تهدف -بشكل عام- المقاربات التي عّدت األزمة السورية “أزمة هوية” إلى 
الوصول إلى هوية سورية جامعة، بل إلى تأجيج الخالف وتوسيع الهوة لتحقيق أهداف ومصالح 
سياسية، تتعارض بالطبع مع مصالح سورية الدولة والشعب. وأمام الظرف الذي تشهده سورية، 
بات على الجميع الوقوف لحظة للمراجعة وإعادة النظر، فالهويات أداة للصراع، وهي هدف رئيس 
له في الوقت نفسه. وَكُثر الذين يختزلون الهوية في انتماء واحد متحّيز ومذهبي ومتعصب 
وإقصائي وعنيف، ما يهدد بمزيد من التأزم االجتماعي، ومزيد من التدخالت الخارجية، فسياسات 

الهوية كانت والتزال بوابة للتدخل األجنبي في الشؤون الداخلية للدول والمجتمعات.
لذلك جاء مؤتمر “الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية”، الذي 
 ،2018 الثاني  كانون   20-21 يومي  دمشق  في  والدراسات-مداد،  لألبحاث  دمشق  مركز  عقده 
باب  النقاش حوله، من  الوطنية، وافتتاح  الهوية  التفكير في موضوع  كمحاولة إلطالق شرارة 
انطالقًا من  يراه مركز دمشق تحديًا وجوديًا لسورية، وليس  لما  الثقافية والفكرية  االستجابة 
أجندة سياسية أو إيديولوجية بعينها، وال يريد من وراء ذلك أن يرسم أو يحدد هوية وطنية 
لسورية، وال أن يدفع نحو تقديرات ومدارك هوية بعينها، بل أن يشجع على تكوين رؤية مشتركة 
بين جميع مكونات الشعب السوري لهوية مستقبلية، تؤسس لجدلية التعدد واالختالف داخل 
الوطن الجامع، بما يدل على الغنى الحضاري النادر الذي يعبر عن عراقة سورية على المستوى 

التاريخي.

مؤتمر الهوية الوطنية
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 مقدمة

ل بالنسبة إلّي عنوان "الُهوّية الوطنّية والحرب" 
ّ
  –بحالته الفضفاضة–شك

ً
 عاما

ً
عنوانا

 إلى حّدٍّ كبير، وبناًء على ذلك قمت بوضع فرضية تشير إلى ظهور 
ً
عٍّ في الهومضلال

وّية مالمح تصدُّ

 سعت الورقة لإلجابة عنه، وهو: 
ً
 رئيسا

ً
 الوطنية السورية، وطرحت باالستناد إليها سؤالا

 لها؟
ً
 في الحرب أم نتاجا

ً
 هل مالمح التصدع في الهوية الوطنية السورية كانت سببا

ل لطاملا شك والحقيقة أن من يتجاهلون التاريخ، يغدر بهم التاريخ؛ ذلك أنَّ استجرارنا له

 في ظل واقع أن الُهوّية الوطنية السورّية لم تخضع لسجاالت أو 
ً
وفرة ال تفض ي إلى معنى، تحديدا

غم ر  تحّوالت عميقة وجذرّية في التاريخ املعاصر في سياق حقبة ما بعد الاستعمار الغربّي للمنطقة،

 )دينية وعروبية وقبلية 
ً
بات املختلفة واملتضاربة أحيانا

ّ
نشودة، وقومية( لهذه الُهوّية املوّحدة املاملرك

وربما يعود ذلك إلى أن نشوء الدولة السورية وسعيها لتأسيس أو تخليق هوية وطنية متميزة، 

واليسارية في سورية )القومي السوري، حزب  بظهور وتأثيرات ألاحزاب القومية ارتبط إلى حد كبير 

نية التقليدية ذات الطابع العلماني مثل الحزب البعث، ألاحزاب الشيوعية، إضافة لألحزاب الوط

 ارتبط بالتداعيات الجيوسياسية للسياق الاستعمارّي الصهيونّي 
ً
الوطني وحزب الشعب(، وأيضا

في فلسطين، والذي جرى تطويعه لتغييب كل التناقضات والتضاربات بين املركبات املختلفة في 

 .سرائيليلا -سياق أخطر هو الصراع العربّي 

صدارة املكّونات الدينّية أو القومّية وجد صداه بين  عاء أن الصراع ك ال يمكن الادّ لذل

كمسار تكاملي في عمليات صياغة الهوية الوطنية السورية في املرحلة الجنينية لبناء الدولة الوطنية 

ينّي" ّي" َو "الدالحديثة، أو كجزء من عملّية تدوين تاريخ هذه الُهوّية، مع قناعتي أنَّ املكونين "القوم

عاجزان عن توفير فهم شامل لنشوء وتشكيل الُهوّية السورّية باملنظور التاريخّي، رغم التأثير الكبير 

لهذين املكونين في تأسيس الُهوّيات، إذ على خالف الحاالت العربّية ألاخرى، شكلت القضية 

السورّية وللواقع الوطني  الفلسطينية بحضورها الشامل والدائم دور املصّمم ألاهم للُهوّية

 السياس ّي والاجتماعّي والثقافّي على امتداد أكثر من نصف قرن.

تحولت القضّية الفلسطينّية، سواء أكان ذلك عن وعي أو دون وعي إلى "مانح" الشرّعية 

جِبَر "القومّي" َو"الدينّي" و "اليساري" على تقديم )وإعادة تقديم( 
ُ
املركزّي للسلطات الوطنية، أ
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أنفسهم للجماهير من منظورها، مع إعادة استحضار ملكونات ومشتركات تاريخية وجغرافية وثقافية 

وتشغيلها في إنتاج "هوية وطنية"، طابعها الرئيس "مقاومة الصهيونية"، وهكذا فإنَّ "املقاومة" 

، على إعادة صوغ تصور الجماعة الوطنية عن نفسها، وأصبحت آلالية ألاه
ً
ي م فاشتغلت، عملّيا

وفي منح الشرعية أو حجبها عن ألافكار واملمارسات التي تنشأ تحت الحكم  تشكل الهوية الجمعية،

شرعنة الفعل النظري والعملي: و  الكولونيالي، كما أصبحت أهم معايير التأثيم الفردي والجماعي

ة عن لاجاب السياس ي، والديني، والاقتصادي، والفني، والثقافي ...الخ، والحجة الرئيسة في عدم

 في تجاهل تجسير مقومات بناء التعاقدات الوطنية، والتي 
ً
الاسئلة ألاهم في بناء الدولة، وأيضا

 إلى مفاهيم املساواة، والعدالة، واملشاركة، والتي بدت في بعض ألاحيان فيما لو 
ً
ترتكز أساسا

 طرحت وكأنها نقيض الوطنية!

 
ً
التناقضات الوطنية، وأّسس لهوية رخوة ارتبطت بعامل وهو أمر حجب وغيب مرحليا

متغير، هو صيرورة الصراع العربي لاسرائيلّي في الحقب املتالحقة، والذي انتقل من مركزية املقاومة 

 
ً
في خمسينيات وستينيات القرن املاض ي، إلى السجال حولها بداية من "كامب ديفيد"، مرورا

ل مكمن الخطر بمدريد، ثم "أوسلو"، ما أدخل ا
ّ
لواقع العربي برمته في وضع غامض وخطر، وتمث

خرج فعل "املقاومة" من املعركة ضد املستعمر قبل إنهاء 
ُ
في الوقوف في منتصف الطريق حيث أ

مهمته الطبيعية وهي التحرر والاستقالل، وبرز مشروع "الحل السلمي" كبديل عند الفصائل 

العربية، وبذلك لم تعد املقاومة هي املشروع الناظم الوطنية الفلسطينية والكثير من الدول 

والجامع ألاهم للفاعلية والهوية الوطنية )رغم الدور الذي قام به حزب هللا في الحفاظ على جذوة 

، وظهور بوادر هويات 
ً
املقاومة متقدة(، ما مهد لتكشف الرؤى الخالفية واصطدامها ببعضها بعضا

تمايزات ثقافية وصراعات إيديولوجية، إضافة ملا تتعرض له ناجمة في بعض جوانبها عن  فرعية

غاب فيها شعار الوطن كسقف من ضغط نتيجة تقاطع وتناقض مصالح إقليمية ودولية فيها، 

 جامع!؟
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 والحرب الوطنية الهوية

(؛ ذلك على شكل مطالب شعبية  "سياسّية"بدت الحرُب في سورية في بداياتها 
ً
)ظاهرّيا

معيش ي، وإن لم تغب عنها املطالب السياسية، لكن بدأت في زمن قصير العوامل معظمها له طابع 

 في الحرب التي لم تعد محصورة في قطبّية الشمولية 
ً
 كبيرا

ً
الدينية، وألاثنية، والقومية، تأخذ دورا

والحرّية؛ بل تعّدتها إلى مستويات أخذت بخلخلة "الهوّية الوطنّية"، وصدعت مكوناتها، وألاهم 

ون الجغرافي، والبعد العالئقي القائم على العالقات الثقافية والاجتماعية القائمة بين املواطنين املك

: هل 
ً
 في الهوية الوطنية، وهو أمر دفع كثيرين مّنا لطرح سؤال أظنه جوهرّيا

ً
 أساسا

ً
والتي تعد عامال

 بعض السوريين عن هوّيات بديلة وتعاريف أخرى تستحضر الهوّيات ألاثنيّ 
ُ

ة مللء فراغ بحث

 في الحرب أم نتيجة لها؟
ً
 الانتماء القائم، كان سببا

 في ظل عدم قدرتنا على 
ً
 في هذه العجالة، تحديدا

ً
 سهال

ً
عدُّ لاجابة عن هذا السؤال أمرا

ُ
وال ت

عزل التأثيرات الكبيرة والخطيرة للعامل الاقليمي الدولي حتى على املستوى النظري فيما يجري في 

 إلى العوامل الداخلّية إنَّ كن القول استنسورية؛ لكن يم
ً
؛  ادا

ً
الحرب كانت نتيجة وليست سببا

 ذلك نتاج عوامل عدة، أهمها:

 
ا
: ارتأى الدكتور محمد عابد الجابري: "أن موضوع الهوية شديد الحساسية والدقة، ألنه أول

يان البعد عي، مع طغتتداخل عند تناوله عدة عوامل، املعرفي بالسياس ي باملصلحي والذاتي باملوضو 

 من قبل بعض النخب على إلحاق الثقافي والفكري 
ً
 ما نجد إصرارا

ً
لايديولوجي، ألنه غالبا

 لذلك أن يصبح الفكري في خدمة السياس ي، وحينها تصير الهوية الثقافية 
ً
بالسياس ي، فيترتب تبعا

ت الحاجة ودعت تابعة للهوية السياسية، وبالتالي أداة طيعة للتوظيف السياس ي كلما ظهر 

الضرورة لذلك، ألامر الذي يجعل الهوية ترتدي لبوس السياسة عنوة وتصبح ِمْعَوَل تفرقة، بدل 

 للوحدة والاتحاد، مما يؤدي إلى تهميش الهوية وتحميلها أوزار الفعل السياس ي، 
ً
أن تبقى عامال

 عن النظر على 
ً
 أنها إحدى نتائجها".وبالتالي النظر إليها على اعتبار أنها سبب ألازمة عوضا

ينطبق كالم الجابرّي إلى حّد كبير على الواقع السوري الذي حملت فيه الهوية الوطنية أوزار 

 بعد
ً
لاسرائيلّي )مانح الشرعية ألاهم(  -تراجع الصراع العربّي  وتبعات السياسة وأثمانها، تحديدا

لعربية مع دول الجوار، حول العربية، وا-من صدارة املشهد العربي وتفاقم الخالفات العربية

املذهب والطائفة ومفهوم الوطن والدولة، وسقوط الاتحاد السوفياتّي وتفكك منظومة الدول 
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 على منصة 
ً
الاشتراكية، بالشكل الذي مهد لبداية صراع سياس ي )متعمد( على الهويات محموال

ة وثقافية ودينية ال يربط ألارض بشعب بعينه ذي روابط حضاري –كما هو معروف–الدين الذي 

 إلى التقسيم العام لألرض إلى "دار 
ً
ولغوية معينة، ولكن يربطها بالدين والدعوة إليه، استنادا

 إسالم" و "دار حرب"، وإلى "أمة" رابطها الوحيد هو العقيدة لاسالمية دون وطن جغرافي محدد.

 الورقة الطائفية املذهبية املحمولة 
ً
ين )وفعليا على كتف السياس ي(، وحينما يطرح الّدِ

ألانظمة الحاكمة، مع عملية فرز لتلك « استكبار»كمنطلق لنصرة املستضعفين في مواجهة 

ده أو ُيهادنه، في مسار يجمع بين السياس ي  ألانظمة، فهي ال تشمل من يدور في فلكه، وال من يؤِيّ

دّي، كنوع من التمايز في التعبير عن الذات، وفي ملء 
َ
اب الفراغ الذي شكله غيولايديولوجي والعق

 النتقال ارتباط فعل املقاومة من الدول الوطنية إلى 
ً
مشاريع وطنية وقومية جامعة، إضافة طبعا

 كيانات وحركات وأحزاب ذات طبيعة دينية )حماس، الجهاد، حزب هللا(.

 
ا
ِد "القضية الفلسطينية" قمة الفعل السياس ي الوطني، ومعيار التقييم الفردي ثانيا : في تسيُّ

والجماعي، ُصرفت الطاقة وُحّوِل الانتباه عن قضايا وطنية شديدة ألاهمية. كما لم يكن للعوامل 

 يالدينية والتمايزات الثقافية شأن كبير، ما سمح لإليديولوجي بالهيمنة، وهي هيمنة دمجت )بوع

(، ثم انتقلت لدمج الهوية بشخص 
ً
أو دون وعي( الهوية بالوالء للمجموعة الحاكمة )الحزب أوال

 من الترابط الوراثي، أي ملكية  الحاكم )شخصنة الدولة(،
ً
 خاصا

ً
ما جعل الدولة تعني نوعا

 من عوام
ً
 رئيسا

ً
ل السلطة والقوة داخل مجموعة واحدة، ملّدة زمنية طويلة، وهو أمر شكل عامال

ألنَّ الديمقراطية وتداول السلطة هما الشرط ألاول النتصار الهوية الكلية  الاحتقان الوطني،

، إضافة ملنع ظهور الهويات املتعصبة، 
ً
 وسياسيا

ً
بوساطة حق الهويات في التعبير عن نفسها ثقافيا

كون جتمع، ولن تألنه  في هذا السياق لن تنفع أدلجة امل سواء أكانت دينية، أم أثنية، أم غير ذلك،

هاّمة الدرجة الثقافّية التي يكون عليها ألافراد للحفاظ على لاطار الوطني، طاملا هم مغّيبون عن 

ق بوطنهم.
ّ
 املشاركة في صنع القرار بكل ما يتعل

 
ا
: تتشكل الهويات، وتكتسب صالحيتها عن طريق سلسلة متواصلة من التفاعالت، ثالثا

 على ع
ً
ملية البناء وإعادة البناء، واكتشاف سمات إضافية باستمرار، إنها واكتسابها ينطوي دائما

رات الخارجّية، 
ّ
عملية في سيرورة دائمة على امتداد حياة ألافراد والجماعات مرتبطة بكافة املؤث

ر فيها 
ّ
 الرتباطها بالصراع على السلطة، وهذه الصراعات تؤث

ً
 –ربشكلٍّ مباشر أو غير مباش–إضافة

 التوازنات
ُ
واملؤثرات الخارجية املحيطة، وهي عامل )أي املؤثرات الخارجية( من أهم العوامل  لعبة



   

؟!والحرب الوطنية الهوية  6 

 

 لخلق ظروف وأسباب صراع وطني من زاوية الهوية 
ً
املفسرة ملا يجري في سورية، كونها سعت دوما

الثقافية )أو ما يمكن تسميته سياسات الهوية(، عبر خلق تماثل زائف بين مصطلح الهوّية الثقافّية 

طلح سياسة الهوّية، يدفع ألافراد في حالة التمزق السياس ي والاجتماعي والاقتصادي، للجوء ومص

إلى سياسات الهوية للتعبير عن الذات، بالشكل الذي يجعل الهويات الدينية وألاثنية حاضرة بهذا 

 القدر أو ذاك، بسبب إثارة الريبة بالهوية الجامعة، وضعف دولة املواطنة الكلية.

 
ا
، كلٌّ من  :رابعا

ً
ل، غالبا

ّ
ليست الهوّية الوطنّية السورّية علمانّية رغم كل املزاعم، وقد شك

ين ولا  ر فيهاالّدِ
ّ
)هناك عالقة براغماتية غير معلنة ولكنها هيكلية  يديولوجيات الجزء املؤث

ين في مجتمعاتنا(، ما همش مؤسسات املجتمع  ومستمرة، أشبه بزواج املتعة بين السلطة والّدِ

ملدنّي، وسلطة القانون، وَحّجم املشاركة املجتمعية في الشأن العام، بحسبان أن أهمية فعل ا

، في مدلوله السيكولوجي بسبب من القناعة الذاتية بالتأثير والفاعلية 
ً
املشاركة تكمن، أساسا

ومحّصلته في الرض ى عن النفس، وهو على الصعيد املجتمعي آلية النتظام الطاقات في مجاريها 

 على العالقة بين السلطة والشعب، وعلى نقاط 
ً
املناسبة واستثمار لها في البناء، ما انعكس سلبا

وعلى الشعور بالتجانس والتناغم من حيث وحدة أو تشارك العادات واللغة  التالقي والارتكاز،

( ذي املعالم والحدود الجغرافية.  والثقافة واملصالح ضمن )املجتمِع السياس ّيِ

 ملشروع )حلم( أمريكّي هذه عوام
ً
 وداعما

ً
 ومغذيا

ً
 حاضنا

ً
صهيونّي، -ل رئيسة شكلت إطارا

ا أنه أدخل سورية في حرب ما تزال مستمرة منذ سبع سنوات، تبدو وكأنها "صدام حضارات"، رغم

عيد إحياؤها( بعد انتهاء 
ُ
في الحقيقة مجرد إطار هوياتي لحرب قديمة مؤجلة، وجديدة مخترعة )أ

ة، يجري فيها تكثيف الحضور حتى ملا تم تجاوزه أو حله فُيعاد بعثه وإشغال ألامة الحرب البارد

، أو 
ً
فيه لتبقى إلى ألابد في حالة صراع وهويات متقاتلة، ال يمكن أن تتبنى قضية، أو تعيد أرضا

 تنجز دولة، أو تصيغ هوية جامعة.
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