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ُملخص

 ةتمثل إعادة التفكير في الّدولة مهمة أساسية، وأول بند من أجندة ممكنة أو محتملة لسوري

بصورة تعيد االعتبار لفكرة الدولة أو الدولة الوطنية أو الدولة الراهنة باملعنى  .ما بعد الحرب

 .عليه فواعل السياسة في سورية الذي يمكن أن تتوافق

 
ً
ظهر في الحرب السورية ديناميتان متعاكستان تجاه الدولة، واحدة ضدها وقد عّدتها هدفا

 عنها. للّصراع السياس ّي، واألخرى معها وعّدت الّدفاع عن
ً
 أّول نَّ من وإ النظام السياس ّي دفاعا

 في هو ضرورة ، فترض استخالصها من الحربالدروس التي ي  
ً
اب طبقات الخطمصادر و الحفر عميقا

وحول أسباب الحرب، من أجل تفادي وقوع حرب أخرى في ، السياسة والدولةوالسلوك حول 

 املستقبل. 

وهو أي دولة يريد  ،الحرب محكومة بسؤال رئيسإنَّ إعادة التفكير في الدولة في ظّل 

هو قدرة السوريين على االقتراب من  ،السوريون، وإلى أي حّدٍّ يمكن أن يتوافقوا عليها؟ واألهم

مشروع بناء "عقد اجتماعي جديد" فيما بينهم، بوصفهم سوريين في املقام األول، وليس فقط 

 أو مسلمين ومسيحيين أو عل
ً
 وكردا

ً
ّنة وشيعة، وليس بوصفهم قبائل وعشائر بوصفهم عربا ويين وس 

 وبوادَي، أو شرائح وطبقات
ً
 وأريافا

ً
  .لخ، إأو أبناء مناطق وجهات، أو بوصفهم مدنا

، ، تغيير قواعد التفكير والنظر إلى السياسةبة الجادة لظاهرة الدولة في سوريةتتطلب املقار 

 من الواقع واملعيوش وليس اإليديولوجي وا
ً
لدوغمائي. وقد ال يكون ثمة "منوال" صالح انطالقا

 
ّ
باعه، ومن ثم فإنَّ املطلوب هو التفكير في "إطار حاكم" لبناء دولة قوية وعادلة، و"فتح بالتمام الت

باب االجتهاد" في السياسة والدولة، و"زحزحة" البنى العقدية واألفكار واملدارك النمطية حول 

وال بد من إعادة االعتبار لفكرة ومسألة الدولة والدولة  الدولة، و"االستخدام العمومي للعقل"!

 –الوطنية، والهوية الوطنية، وما يمكن أن نسميه 
ً
ة السورية أسس أو مصادر الشخصي –مؤقتا

ة الجتماعية لظاهر وتأصيل أو تعزيز األسس الثقافية والتاريخية وا ومشروع الدولة في سورية،

 املمكنة للعبور إلى دولة قوية ومستقرة.ر السبل ، وتدبّ الدولة في سورية

 
ً
في املقاربة والرؤية ويتضمن: املركزية الغربية  -تتألف الدراسة من مقدمة وعشرة محاور: أوال

 واجتهادات األطراف، واللغة والتاريخ؛ 
ً
 حول الدولة في سورية -ثانيا

ً
  -؛ ثالثا

ّ
 ر  ر لـ الدولة!التنك

ً
 -ابعا
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ً
 دينامي -التمسك بالدولة؛ خامسا

ً
ضد الدولة، التمسك  -ات متعاكسة حول الدولة؛ سادسا

 
ً
  -بالدولة؛ سابعا

ً
  -دروس الحرب؛ ثامنا

ً
: ويتضمن أي مقاربة ممكنة؟ -الدولة ما بعد الحرب؛ تاسعا

 أي 
ً
اإلشارات  -نقطة ارتكاز؟ واالستخدام العمومي للعقل! وإعادة االعتبار للدولة؛ عاشرا

 خاتمة.
ً
 والتنبيهات؛ وأخيرا
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ُمقدمة

 في سورية أمام تحديات وجودية كبرى، غير مسبوقة، 
َ
 السوريُّ املجتمَع والدولة

 
وضَع الحدث

ناها وتكويناتها املادية وكانت الدولة قاب قوسين أو أدنى من االنهيار، وتعرضت ب   ،1وال متوقعة

ول. وتداخلت الرهانات  واألولويات الداخلية واملعنوية وأنماط التفاعالت والقيم فيها لدمار َمه 

 في السياسة الدولية ،واإلقليمية والدولية في الحدث السورّي  
ً
 ،2في حالة صراع غير مسبوق أيضا

نفقت فيه. 
 
صصت له وأ

 
 على األقل في تسارعه وتكثيفه وأنماط املوارد واإلمكانات التي خ

 
 
 ما تمثللعلَّ من أهم "حسنات" الحروب واألزمات الكبرى أنها تفتح األبواب امل

ً
 غلقة، وأحيانا

 فيها"، مثل:  "فرصة"
ً
 لها" و"ال مفكرا

ً
 عنها" و"متنكرا

ً
لتناول أسئلة ومواجهة قضايا كان "مسكوتا

ين، والبناء أو التكوين االجتماعي، واملواطنة، وتداول السلطة،  سؤال الدولة، والهوية الوطنية، والّد 

  .لخإالعسكرية، -املدنيةوتوزيع املوارد املادية واملعنوية، والعالقات 

، أو هي 
ً
مّز ق، فإنها تبني أيضا

 
ر وت دّم 

 
كما هو  ،، والحربتعطي فرصة للبناءالحرب مثلما أنها ت

حّرك للتاريخ ،َمعروف وإذا كانت  .3أهَم م 

الحرب تخلف الدمار، فإنها تعطي فرصة 

استثنائية ملراجعة ما كان قبلها، وإعادة 

 
ّ
  ،ن األملانالبناء، وقد تمك

ً
من إعادة  ،مثال

بناء بلدهم في أعقاب الحرب العاملية الثانية 

ليصبح عاشر اقتصاد في العالم في مّدة عشر 

 على اليابان، 
ً
سنوات، وهذا ينسحب تقريبا

                                                           
 .(9102بيروت: دار الفارابي، ) مدار ك وسياسات األزمة السوريةخط الصدع في عقيل سعيد محفوض،  1
الدوحة: املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ) ، دراسةالحدث السوري: مقاربة تفكيكيةعقيل سعيد محفوض،  2

9109). 
، بسرعة كبيرة، حطمت إمبراط 3

ً
 وحداثيا

ً
 وحدو أدت الحرب العاملية األولى إلى تشكيل العالم دولتيا

ً
 وريات وأقامت دوال

ً
دا

 
ً
 دوليا

ً
من نتائج الحرب األولى، وزادت في ترسيخ فكرة  كانثم إن الحرب العاملية الثانية عززت ما  ،لخإ ،سياسية ونظاما

 إلى دخول الحداثة 0208-0201إذ أدت الحرب العاملية األولى ) ،لخإ ،الدولة ونظام الدولة والنظام العالمي
ً
( مثال

إقامة "إسرائيل" إلى حالة حرب أو مواجهة  أدتلتشكيل الدولتي في املنطقة العربية والشرق األوسط، كما السياسية وا

ة وغيرها، الكردي-اإليرانية، والتركية-العربية، والعربية-وعدم استقرار دائمة في املنطقة، وكذلك فعلت الحروب العربية

 .باإلضافة إلى الصراعات داخل كل دولة من دول املنطقة

، إنما "إعادة 
ا
إعادة التفكير ليست نقضا

تخليق" و"إحياء" لـ معنى الدولة، ومقامها، 

وسالمها وحربها، وقبولها وتلقيها، الدفاع عنها 

من قبل بعض الفواعل والنقضاض عليها من 

 قبل فواعل أخرى.
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ة ، ولو أن ذلك دونه صعوبات كبير ، سوريةعيد أن يحدث مثله في هذا البلد املشرقي الجميلوغير ب

وثقيلة. واملسألة ليست مجرد خيار أو فرصة، وإنما هي ضرورة وواجب، "وما ال يتم الواجب إال 

 به، فهو واجب"! 

والفكر "اختراق ومما ال بدَّ منه أو ما ال يتم الواجب إال به، فهو أن تحاول فواعل الثقافة 

ونقد وتفكيك "تابو" الدولة، تابو الدولة بمعنى: مماهاتها  ،4سلسلة من الحجب ومن التمثالت"

 للّصراع على املوارد، 
ً
ها موضوعا بالنظام السياس ّي، والتخوف من مجرد طرح األسئلة حولها، وعّد 

 لذلك الّصراع.
ً
 وليس مظلة أو سقفا

، إنما 
ً
"إعادة تخليق" و"إحياء" لـ معنى الدولة، ومقامها، وسالمها وإعادة التفكير ليست نقضا

وحربها، وقبولها وتلقيها، الدفاع عنها من قبل بعض الفواعل واالنقضاض عليها من قبل فواعل 

مباالة حيال ما تتعرض له، وهذا ما حدث بالفعل في بعض الال أخرى، أو حتى مجرد التخلي عنها أو 

 .9100/مارس لحدث السوري منذ آذارمراحل ا

، وإذا لم تكن "على قْدر الطموح" فكيف قامت ما تلك الدولة التي قامت في سوريةلكن 

بالفعل، وكيف استقامت لها األمور؟ ولو أنها لم تستقم لها بسهولة، وما كان دور فواعلها هي 

 هنفسها في أن تبقى على ما كانت عليه، وربما أن تتأخر في كسب الشرعية واملقبولية بوصف
ً
ا كيانا

؟ األسئلة كثيرة
ً
ولو أن الورقة لن تقدم إجابات عنها كلها، وما تحاوله هو موضعتها في سياق  ،نهائيا

 مقولتها الرئيسة. 

 
ً
مة وعشرة محاور: أوال في املقاربة والرؤية ويتضمن: املركزية الغربية  -تتألف الدراسة من مقدَّ

 واجتهادات األطراف، واللغة والتاريخ؛ 
ً
 حول الدولة في سورية -ثانيا

ً
ر لـ الدولة!  راب -؛ ثالثا

ُّ
 التنك

ً
 -عا

 
ً
  -التمسك بالدولة؛ خامسا

ً
ضد الدولة، التمسك  -ديناميات متعاكسة حول الدولة؛ سادسا

 
ً
  -بالدولة؛ سابعا

ً
  -دروس الحرب؛ ثامنا

ً
أي مقاربة ممكنة؟  ويتضمن:  -الدولة ما بعد الحرب؛ تاسعا

 أي نقطة ارتكاز؟ واالستخدام 
ً
اإلشارات  -العمومّي للعقل! وإعادة االعتبار للدولة، عاشرا

 خاتمة.
ً
 والتنبيهات، وأخيرا

                                                           
، ترجمة: نصير مروة )بيروت: املركز العربي لألبحاث والدراسات، عن الدولة: دروس في الكوليج دو فرانسبيير بورديو،  4

 .08ص  ،(9102
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ُ
ا
ُوالرؤية املقاربة في -أول

تتناول الورقة سؤال الدولة أو باألحرى "إعادة التفكير في الدولة" في ضوء تجربة الحرب في 

مسك ورقة أو أوراق 9100منذ آذار/مارس  سورية
 
، على الرغم من إدراك الكاتب لصعوبة أن ت

 وحتى عّدة كتب بهذا املوضوع. وذلك لعدة أسباب منها:

عقد بطبيعته - وثمة تجاذبات واختالفات كثيرة في  ،5أن الدولة هي موضوع إشكالّي وم 

 حول املوضوع. التنظيرات واالجتهادات النظرية

، با إشكالّي أيضو لدولة في املنطقة العربية والشرق األوسط والعالم خارج أور وأن نشوء ا -
ً
ا

لجهة الكيفيات التي فيها ووفقها كان "نقل" أو  ،6لجهة "استيراد الدولة" وهل هذا ممكن

"انتقال" ظاهرة الدولة إلى املنطقة، وهل أمكن للدولة أن "تقوم" أو "تنبني" بشكل قابل 

 لالستمرار كذا؟

، حدث خالفّي إلى حّد كبير، وشهد  وأنه -
ً
يتعلق بالحدث السوري وهو أكثر إشكالية وتعقيدا

تجاذبات ومنافسات ومواجهات كبيرة، كما شهد طبقات من التقديرات واملواقف 

  ،7واملراجعات
ّ
ل وأدى إلى صدوع في السياسات الداخلية واإلقليمية والدولية، كما شك

 لنظريات واجتهادات
ً
 كبيرا

ً
العلوم االجتماعية بعامة والعلوم السياسية والعالقات  تحديا

  .8الدولية بصورة خاصة

جندة أار ذلك مهمة أساسية وأول بند من باعتب ،الدولةتنطلق الورقة من إعادة التفكير في 

ما بعد الحرب. بصورة تعيد االعتبار لفكرة الدولة أو الدولة الوطنية أو  ممكنة أو محتملة لسورية

في  ؟(ةلراهنة وتدرجها )باملعنى الذي يمكن أن تتوافق عليه فواعل السياسة في سوريالدولة ا

مقامها في نظم القيم واتجاهات الوعي والتفكير لدى فواعل السياسة والبنى الدولتية والسلطات 

 واملؤسسات والبنى االجتماعية، إلخ.واألحزاب 

                                                           
  .(0281بيروت: املركز الثقافي العربي، ) مفهوم الدولةعبد هللا العروي،  5
  (.0222ترجمة: لطيف فرج )القاهرة: دار العالم الثالث، ، الدولة املستوردة: تغريب النظام السياس يبرتران بادي،  6
، دراسة )دمشق: مركز دمشق ضفدع نيتشه: مقاربات معرفية وسياسية لألزمة السورية عقيل سعيد محفوض، 7

 (.9102لألبحاث والدراسات، 

 سابق. مرجع، خط الصدع في مدار ك وسياسات األزمة السوريةعقيل سعيد محفوض،  8
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 من أنَّ إعادة التفكير 
ً
الدولة تمثل "فرصة سانحة" أمام السوريين، من في  وتنطلق أيضا

أجل وضع فكرة الدولة وخطاب الدولة ومشروع الدولة في مختبر البحث والتدقيق والتقص ي 

 ،والتفكير والتدبير أو التدبر الجاد والعميق

باعتبار التطلع إلى املستقبل واالستجابة 

لتحدياته واحتواء أي انزالق محتمل إلى 

حرب أخرى، وإال فإن السوريين أمام 

تحديات ماثلة أو وشيكة، وقد يتصورون أن 

تجاوزها، إال أن  ت وتّم املرحلة األصعب مرّ 

شهد تحوالت الحروب واألزمات ربما ت

  وانكسارات ال متوقعة.

ُغربية واجتهادات األطرافاملركزية ال

نتحدث عن "إعادة التفكير في الدولة"، فيما املوضوع مثقل بهيمنة املقوالت واملقاربات 

ق  على املوضوع "فكر  ،9الغربية طبَّ  ما ي 
ً
إذ ثمة نوع من "مركزية غربية" ثقيلة في هذا الباب، وغالبا

، باإلضافة إلى إسهامات  ،10الدولة" نفسه، على ما يقول بيير بورديو
ً
واملنظور الغربي نفسه تقريبا

 ما 
ً
حول الدولة لباحثين ومفكرين من أصول مشرقية أو آسيوية أو أمريكية التينية، ولكنهم غالبا

تعلموا في الغرب، مثل: اإليراني برتران بادي، والباكستاني حمزة علوي، واإليراني سيد رضا، والتركي 

   .11نزيه األيوبي، وغيرهم علي كازانجيل، واملصري 

ُاللغة والتاريخ 

  ،وحتى اللغوية والثقافية العربية حول الدولة ،إنَّ املقاربات التاريخية
ً
 في ال تساعد كثيرا

مكن البناء عليه الدولة، إال إذا أردنا أن نفكر في عوامل في إعادة التفكير في  العثور على "أصل" ي 

تجد و اتها، وهذا موضوع إشكالّي ويحتمل الكثير من النقاش. اختاللها وعدم شرعيتها بنظر مجتمع

                                                           
 ، ترجمة: أمجد حسين )بيروت: املنظمةتضخيم الدولة العربية: السياسة واملجتمع في الشرق األوسطنزيه األيوبي،  9

: مرجع سابق، مفهوم الدولة ،، وعبد هللا العروي(9101العربية للترجمة، 
ً
بد ع. وللمزيد حول املركزية الغربية انظر مثال

، 9 ط ،)بيروت: املؤسسة العربية للدراسات لتكون والتمركز حول الذاتاملركزية الغربية: إشكالية ا، إبراهيمهللا 

9119.) 
 سابق.  مرجع، عن الدولة: دروس في الكوليج دو فرانسبيير بورديو،  10
11  :

ً
 سابق، مواضع مرجع، تضخيم الدولة العربية: السياسة واملجتمع في الشرق األوسطنزيه األيوبي، انظر مثال

  مختلفة.

إنَّ املقاربات التاريخية، وحتى اللغوية 

والثقافية العربية حول الدولة، ل تساعد 

مكن البناء عليه   في العثور على "أصل" ي 
ا
كثيرا

في إعادة التفكير في الدولة، إل إذا أردنا أن 

نفكر في عوامل اختاللها وعدم شرعيتها بنظر 

 مجتمعاتها.
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 أنَّ لـ ابن منظور لسان العرب معجم  في
ً
نتقال من حالٍّ إلى "الفعل واال تعني كلمة "دولة"  مثال

  .13"معجم املحيط للفيروز آبادي "انقالب الزمان والدهر من حال إلى آخروتعني في  ،12حال"

"دول"، "الدال والواو أصالن: أحدهما يدلُّ على تحول ش يء وفي مقاييس اللغة البن فارس 

... ومن هذا الباب تداول القوم الش يء بينهم:  خر، واآلخر يدل على ضعف واسترخاءمن مكان إلى آ

ولة في الحرب،  ولة في املال والدَّ ولة لغتان. ويقال بل الدُّ ولة والدُّ إذا صار من بعضهم إلى بعض، والدَّ

هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى  فيتحول منك من قياس الباب؛ ألنه أمٌر يتداولونه، وإنما سميا بذل

  .14هذا"
ً
فتحيل إلى أن سيرة  ،وأما كتب التواريخ والفتوح والغزو، وكذلك مقدمة ابن خلدون مثال

الدولة في تاريخ املنطقة ال تخرج عن معانيها ودالالتها في املعاجم، أي التحول والتغير وليس الثبات 

االستمرار، وشرعية القوة/الغلبة والشريعة واألمة وليس الدولة. وكما سبق القول فإنَّ هذا باب و 

 .15فيه نقاش كثير

  

                                                           
 (.9113، 3)بيروت: دار صادر، ط  لسان العربابن منظور،  12
 (.9112، 8)بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط  معجم املحيطالفيروز آبادي،  13
 .301 ، ص(0222، 9 ج، بيروت: دار الفكر)عبد السالم هارون  :، تحقيقمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  14

: عبد هللا العروي 15
ً
 ،السلطة واملجتمع في الغرب وبالد اإلسالم ،؛ وبرتران باديقساب مرجع، مفهوم الدولة ،انظر مثال

 (.9102مدارك لألبحاث والنشر، بيروت: ترجمة: لطيف فرج )
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ُ
ا
ُةسوري في الدولة حوُل -ثانيا

هملة" أو "ال مفكر فيها"  يةو دولة ما بعد االستعمار في سور إنَّ الدولة الوطنية أ هي ظاهرة "م 

في الفكر السياس ّي والخطاب السياس ّي، وحتى في مدارك مختلف فواعل السياسة وكذلك نظم 

القيم واملزاج العام، ذلك رغم الكالم الكثير عليها، ومن املمكن أن تجد مستويين رئيسين للتعبير 

 عن الدولة الراهنة:

والبد من تجاوزها  –وهذا ما تتكرر اإلشارة إليه–ستعمار هو أنها دولة من صنع اال  األوُل -

 .لخ، إلصالح دولة أكبر تستجيب ألولويات وطموحات األمة: عربية أو سورية أو إسالمية

هو أن الدولة نفسها وباعتبار مدارك وأولويات أو خطاب نظام الحكم أو نخبة  الثاني -

 يق األهداف الكبرى.الحكم فيها "أساس" البد منه من أجل العمل على تحق

ويمكن مالحظة مؤشرات كثيرة ومستمرة على وجود الطيفين أو املستويين املذكورين في 

الخطاب السياس ّي لدى كل أو معظم نظم الحكم في املنطقة العربية، إذ يعد كل واحد منها نفسه 

 للعمل التوحيدي، ولوال منه لكانت األمة خارج التاريخ!
ً
 رائدا

 سوريةواملنطقة، هي "مرفوضة ومرغوبة في آن"؛ ذلك أن  سوريةفإن الدولة في  ،وهكذا

، ليس املطلوب أن تبقى على ما هي عليه اآلن، وال أن تعود إلى ما 
ً
اليوم ليست مطلب أحد تقريبا

 
ً
 كبيرا

ً
 تلفة. ما بعد الحرب بكيفية مخ لألمل بأن تقوم سورية كانت عليه قبل الحرب، ولكن ثمة بابا

كانت الدولة كذلك )أي ليست مطلب أحد!( في عقود ما قبل الحرب، انظر أدبيات  وقد

مختلف الفواعل والتيارات السياسية واإليديولوجية: البعث، الشيوعية، الدينية اإلسالموية، 

القومية االجتماعية، القومية العربية، إن كان ال يزال لتلك التسميات والتصنيفات من معنى قابل 

 في الفضاء للتداول و 
ً
املداولة اليوم، باعتبار أنها أمست شبه مهجورة أو مشّوهة ومهملة تقريبا

السوري خالل الحرب، وربما قبلها. وقد وصفت األدبيات املذكورة الدولة بأنها: دولة االستعمار، 

  .لخإودولة سايكس بيكو، ودولة سان ريمو، 

، ولو ، ليست ظأو ظاهرة الدولة القائمة في سوريةالدولة 
ً
 محلّيا

ً
 أصلّيا

ً
اهرة أصلية أو منتجا

 أنها ليست مجرد أو محض تأثير خارجي، إنما هي:
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 السوسيولوجي الفرنس ي من أصل إيراني برتران  -
ً
ستوَرَدة"، باملعنى الذي يورده مثال "دولة م 

وفواعل "استيراد الدولة" من املركز األوربي والغربي إلى  بادي. والذي يتحدث عن ديناميات

  .16مناطق العالم األخرى، ومنها املنطقة العربية والشرق األوسط

وهي دولة من صنع االستعمار، بمعنى أنها دولة تجزئة أو دولة سايكس بيكو، وتم ترسيمها  -

 تيارات وفواعل وفرضها بقوة االحتالل املباشر وغير املباشر، حسب تقديرات مختلف

 .17واملنطقة، على اختالفها سوريةالسياسة والفكر السياس ي في 

هي دولة "ضد األمة" بمعنى أنها ال تنسجم معها وال تصدر عنها، هي ضد األمة بمعناها  -

العربّي أو اإلسالمّي، باعتبار أن األولوية في املجال التاريخي واملشرقي العربي واإلسالمي هي 

دولة منذ تأسيسها الحديث في ونحن هنا نتحدث عن ظاهرة ال .18لةلألمة وليس للدو 

 بأي مرحلة زمنية محددة.  يةسور 
ً
 وليس ارتباطا

ي ضد امللة باملعنى وه ،19هي دولة "ضد امللة" بمعنى أنها ال تنسجم معها، وال تصدر عنها -

الدينّي املذهبّي أو الطائفّي، وبمعنى القبيلة والعشيرة، ألنها تمثل في أبعاد رئيسة من أبعادها 

 لها، سواء أكانت )امللة أو 
ً
تجاوزا

الطائفة أو القبيلة( تمثل جزء من 

 "
ً
مجتمع الدولة نفسها، أم "مكونا

 له ولها، كما هو الحال في 
ً
عابرا

نطقة العربية وعموم امل سورية

حيث تتداخل  ،والشرق األوسط

الجماعات والتكوينات اإلثنية 

والدينية في مناطق وجودها 

 .20الجغرافية والتاريخية

                                                           
 مرجع سابق.، الدولة املستوردة: تغريب النظام السياس يبرتران بادي،  16
مستقرة في الخطاب السياس ي واإلعالمي والتربوي والثقافي ن الدولة من صنع االستعمار أن تكون أتكاد الفكرة حول  17

 وخطاب األحزاب السياسية.
 .(0229)بيروت: دار الساقي،  العرب ومشكلة الدولةنزيه األيوبي،  18
: ميثم الجنابي،  19

ً
قبرص: ) علم امللل والنحل: تقاليد املقالت واألحكام في ثقافة اإلسالمفي مفهوم امللة، انظر مثال

 .(0221عيبال للدراسات والنشر،  مؤسسة
لهوية )مؤتمر ا العبور إلى الهوية: في الستجابة املمكنة لتحديات ما بعد الحرب في سورية،عقيل سعيد محفوض،  20

 (.9108كانون الثاني/يناير  90-91الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية، دمشق، 

أظهرت الحرب أن ثمة شريحة من فواعل 

السياسة واملال واألعمال، وإلى حّد ما 

على ارتباط مباشر أو غير العسكر، كانت 

 عن وجود شرائح 
ا
مباشر بالخارج، فضال

اجتماعية وثقافية واقتصادية موالية ربما 

.
ا
 فعلت الش يء نفسه تقريبا
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بمعنى ما دون الدولة، إذا كان الحديث عن جهة أو  ،وهي دولة "ضد الجهة" أو املنطقة -

. لخة، إمنطقة مثل شرق الفرات، أو منطقة حلب، أو جبل العرب، أو املنطقة الساحلي

ومعنى ما فوق الدولة أو العابر لها، إذا كان الحديث عن املشرق العربّي أو الهالل الخصيب 

 مكن أن يكون فيه نقاش كثير. وهذا باب ي .لخ، إأو الوطن العربي أو الشرق األوسط

ة والقبيلة ضد الدولة بمعنى أنَّ لألوليات أولوية وقوامة على الثانية، وبالنظر  -
ّ
واألمة واملل

إلى أنَّ الدولة جاءت وافدة أو مستوردة من الغرب، وتم إقامتها في بيئة مختلفة عن موطنها 

 ديد. ولم تتمكن من إقامةاألصلّي، ووجدت صعوبة في تبيئتها وتكييفها في مجالها الج

اق التكوينات مجتمعها وتأسيس شرعيتها بما يحفظ بقاءها وتطورها. واألصل هو إخف

ة با في االنخراط في الحداثو واملشرق وفي كثير من العوالم خارج أور  االجتماعية في سورية

. وقد أقيمت على الدوام بنى موازي
ً
 حسنا

ً
لنظم ة لالسياسية، وفي قبول فكرة الدولة قبوال

 عما تحدده 
ً
 أو قليال

ً
السياسية والدولة، وديناميات إدارة للحكم والسلطة مختلفة كثيرا

 الدساتير واألنظمة والقوانين. 

الطبقة والشريحة االجتماعية االقتصادية ضد الدولة، ويتعلق باألمر بأنماط من الفواعل  -

 بالخارج أو االجتماعية ذات االرتباط بالغرب مثل رجال املال واألعمال 
ً
املرتبطين مصلحيا

 بالغرب، ومنهم من ظهر 
ً
 وثقافيا

ً
بالغرب، وثمة شريحة من النخب الثقافية املرتبطة قيميا

إذ هاجر باملعنى املادي واملعنوي إلى  ،9100 سوريةوالؤه الفعلي عند اندالع الحرب في 

 الخارج، ووضع نفسه في خدمته. 

ما العسكر،  وإلى حّد  ،السياسة واملال واألعمال وأظهرت الحرب أن ثمة شريحة من فواعل

كانت على ارتباط مباشر أو غير مباشر بالخارج، وعملوا خالل الحرب كل ش يء ممكن ضد بلدهم، 

 عن وجود شرائح اجتماعية وثقافية واقتصادية موالية ربما فعلت 
ً
تحت عنوان "الثورة"، فضال

، بالنظر إلى أنها عّد 
ً
. وهذه وتلكت االش يء نفسه تقريبا

ً
 ومعنوّيا

ً
 للريع، مادّيا

ً
شرائح  ،لدولة مصدرا

قد ال يكون من مصلحتها إقامة دول قوّية ذات نظم حكم وقوانين وسياسات وطنية مستقلة. 

ويهمها أن تبقى الدولة خاضعة لفواعل الريع والكسب غير املشروع وديناميات السيطرة والتحكم 

 من الداخل والخارج.  
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تو  - افق عليها" حسب خرائط السيطرة في املنطقة التي تم التوصل إليها بين هي دولة "م 

والتي تم تثبيتها أو إعادة إنتاجها  ،21بريطانيا وفرنسا وروسيا في أعقاب الحرب العاملية األولى

بعد الحرب العاملية الثانية، وفق خرائط سيطرة تم االتفاق عليها بين فواعل النظام 

يتحدث تي. و السوفييبخاّصة الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد و  ،العالمي الكبرى آنذاك

إيمانويل والرشتين وسمير أمين وآخرون عن أن الدول في املنطقة العربية والشرق األوسط، 

 ملقتضيات النظام االقتصادي الرأسمالي العالمي
ً
 .22وفي خارج أوربا، تمت "إقامتها" وفقا

 قد يالشرق و  سوريةالدولة في  اتبعت
ً
 " كون األوسط مسارا

ً
إذ  ،باو ملسارها في أور  "معاكسا

 
ً
 وسلطويا

ً
 قبل أن  تشكلت قانونيا

ً
 وثقافيا

ً
  ،تتشكل مجتمعيا

ّ
 .23روري هذالها الضأو هي لم تتمم تشك

م يكن أي أنه ل ،للدولة أو تبنيها لم يكن بفعل إرادة التأثر والتلقي الذاتي "االنتشار"ولكن هذا 

 باألساس، ح
ً
 كذلك فيما بعد، وهو "ال يستجيب العتبارات داخلية بقدر إراديا

ً
تى لو أصبح جزئيا

 بالخطر العسكري الذي كانت تمثله الدول  ،ما يستجيب لعوامل خارجية املنشأ
ً
مرتبطة أساسا

 الطابع العسكري الذي ما لبثت أن ارتدته"
ً
 .24الغربية الجديدة ]وهو[ ما يبين أيضا

، وهذا ينسحب في جانب كبير منه على الشرق األوسطعربية و املنطقة التتميز الدولة في 

 :ـب، سوريةظاهرة الدولة في 

.  للعامل الخارجيّ ومقرر حضور مكثف  -
ً
 في تشكيلها وفي سياساتها عموما

 التشكيالت يكما لم  ،حقق درجة اندماج وتكامل مستقرةيلم أن مجتمعها  -
ً
تجاوز فعليا

تقدم بوضوح إلى حالة املواطنة يولم أو تتنازعه،  التي تتجاذبه والوالءات التقليدية

 واملشاركة. 

 . حقق النضج املؤسس ييلم  -

                                                           
: عقيل سعيد محفوض، ظ، ان"الخرائط السورية األولى"حول  21

ً
: كيف رسمت الحدود في الخرائط املتوازيةر مثال

 هما بعدسالم فرومكين،  ديفيد(؛ وحول 9102، دراسة )دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، الشرق األوسط؟

 .(0229لياس )بيروت: دار الريس، إ، ترجمة: أسعد 0111-0102سالم: ولدة الشرق األوسط الحديث، 
 وبرتسر  إيمانويل والرشتين، "البزوغ والزوال املستقبلي للنظام الرأسمالي: مفاهيم للتحليل املقارن"، في: ج. تيمونز 22

 شكليشيالسمر ، ترجمة: من الحداثة إلى الدولة: رؤى ووجهات نظر في قضية التطور والتغيير الجتماعييمي هايت، إو 

  (.9111، 301 ،عالم املعرفة ،)الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
 ،[(.تد، ترجمة: جوزيف عبد هللا وجورج أبو صالح )بيروت: مركز اإلنماء القومي، ]سوسيولوجيا الدولةبرتراند بادي،  23

 .82ص 

 .21، ص املرجع السابق  24
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 مجتمع سياس ي أو مدني مقابل الدولة. فيها يتطور لم  -

-  
ً
إلى حالة اضطراب  ما يهّدد بتفاقمها ،تشهد حالة عدم استقرار مستمرة ومزمنة أحيانا

 . "رب أهليةحقد يصل في جانب منه إلى "اجتماعي وسياس ي وعنف 

-  
ُّ
 لز ترك

ً
ؤيدة له أو امل فواعللموارد املادية واملعنوية في يد النظام السياس ي والكبير نسبيا

 . املتحالفة معه

  ضعف األداء السياس ي واملشاركة السياسية والشرعية. -

  



   

ُ
 
ولة في التفكيرُ  إعادة السورّية األزمة ُ ضوء ُ في قراءة: الدَّ  15 

 

ُ
ا
ُ!الدولة لـ التنكر -ثالثا

ل 
ُّ
ك

َ
ش

َ
الدولة الحديثة، إرادة أن كانت لدى السوريين في بدايات القرن العشرين، وبعد ت

 يعيش "فيما تبقى"
ً
 منهم لم يقتنع بأن ما حدث  ،25التاريخية من سورية يكونوا شعبا

ً
لكن أحدا

 ،26في تلك الحقبة، أي في بدايات القرن املاض ي، كان هو السبيل الصحيح لـ "العودة إلى التاريخ"

 بـ "نهائية الهوية" و"نهائية ال
ً
ي ى نهائية الدولة القائمة فكيان"، بمعنولم يؤمن أحد منهم تقريبا

  .27سورية

وهذا أمر يتعلق باملوقف من الدولة وفيه ش يء من "التنكر"  ،من مفارقات السياسة والتاريخ

خال مقاومات جرت في مناطق  ،28صعوبة كبيرة في احتالل سورية لها، أن الفرنسيين لم يجدوا

معينة مثل الساحل السوري بقيادة الشيخ صالح العلي، وفي ريف حلب بقيادة إبراهيم هنانو 

 مع موقف الحركة الكمالية ضد فرنسا، وفي شرق الفرات بتأثير التدخل البريطاني والتركي.   
ً
 تفاعال

 
 
 ومن دون عوائق ت

ً
، باستثناء خروج مجموعة ذكروكان دخول الفرنسيين إلى دمشق يسيرا

صغيرة من املقاتلين بقيادة يوسف العظمة ملواجهة الجيش الفرنس ي القادم من بيروت الحتالل 

  .029129حيث جرت معركة ميسلون  ،دمشق
ّ
ط الدراسات السورية الكثير من األضواء ولم تسل

  ،ميسلون  وقعةعلى 
ً
 ملا يمكن أن يكشفه ذلك من مواقف مخزية لكث ،مثال

ً
ير من األعيان نظرا

ث رشيد رضا في كتابه "الرحالت الشامية" عن سوريين وفواعل السياسة في تلك الحقبة. وقد تحّد 

                                                           
 . 22(، ص 0282، 0 ط ،)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية العربياملجتمع والدولة في املشرق غسان سالمة،  25
  بق.مرجع سا، العبور إلى الهوية: في الستجابة املمكنة لتحديات ما بعد الحرب في سوريةعقيل سعيد محفوض،  26
 ب قوميةتحدث السوريون عن خرائط أولى لدولتهم املنشودة منذ بدايات القرن العشرين، وتم التعبير عن مطال 27

، وثمة وثائق كثيرة لجمعيات ومنتديات ومنابر ثقافية 0203وكيانية أو دولتية فيما عرف باملؤتمر العربي األول في باريس 

اصة بهم رؤى خ السوريينلدى تتحدث في مسألة الحكم والدولة قبيل االنهيار العثماني ونهاية املسألة الشرقية. وكانت 

 منفصلة  ،الحكم والدولةحول 
ً
 في  ،عن السلطنة العثمانيةنسبيا

ً
 مثال

ً
النخب والفواعل  مداوالتوقد ظهرت جزئيا

مكماهون، ثم مداوالت مؤتمر الصلح في باريس الثقافية والسياسية السورية مع الشريف حسين قبل مراسالت األخير مع 

 .لخإ ،0202
(، ص 0228، 0 ط ،ار الريس للكتب والنشر)بيروت: د 0111-0101سراب الستقالل في بالد الشام: حسن األمين،  28

تموز/يوليو( كان الجنرال "غوابييه" يتجول  92(، وفي يوم )0291تموز/يوليو  91. وقد وقعت معركة ميسلون يوم )920

َل باإلقبال والتحشد والتدافع، بل بما هو أفظع من ذل شوارعفي  قب 
، وقد "است 

ً
 مزهوا

ً
 ،كدمشق على رأس جنوده فاتحا

واإذ تقدم أبو شكري الطباع وزمرته 
ّ
ر: وا العربة املركوبة بغورو ..."، انظحصاني املركبة وربطوا أنفسهم مكانها وجرّ  وفك

 .931-939(، ص 9111، 0 ط ،دار قتيبةدمشق: ) غارات على بالد الشامحسن األمين، 
 سابق. مرجع ،سراب الستقالل في بالد الشام، ميناأل حسن  29
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ويسرد حسن  .30أو دمشقيين ذهبوا إلى بيروت للقاء الجنرال غورو واستعجال قدومه إلى دمشق

ير ما في تفساألمين ومحمد كرد علي ويوسف الحكيم وقائع كثيرة في هذا الباب، يمكن أن تساعد 

!
ً
 جرى آنذاك، ولكنها ال تسعد أحدا

، إذ في مّدة خمس سنوات
ً
تحولت السهولة النسبية أمام فرنسا  ،لكن األمور تغيرت الحقا

رف بالثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان األطرش. ولم إلى صعوبات متزايدة، ذلك بسبب ما ع  

ك التحول، من منظور سوسيولوجي أو ثقافي أقع على دراسات كثيرة يمكن أن تساعد في تفسير ذل

 بالنسبة لكثير من السوريين اليوم. سوريةوحتى سياس ي، وال يزال تاريخ 
ً
 في العصر الحديث غامضا

ا م ، وتعززت إلى حّد سوريةقامت بنى تأسيسية للدولة في  ،في مرحلة االنتداب الفرنس ي

فكرة الدولة ونظمها القانونية والدستورية، ورغم كل ما حاولته فرنسا من هندسة للبناء 

االجتماعي والسياس ي، إال أن ظروف االنتداب وتفاعالت البيئة اإلقليمية والدولية ساعدت في خلق 

 مجال للتفكير في السياسة والدولة واألمة بالنسبة للسوريين. 

هالل الكبرى وال أو حتى فكرة سورية ،وية أو األمميةكانت الفكرة العروبية أو الفكرة اإلسالم

 وريةس. وبقيت سوريةالخصيب، أكثر قدرة على االستقطاب االجتماعّي والثقافّي والسياس ّي في 

، إال ما خ
ً
 لقته قوةالدولة "بال هوية" تقريبا

املجال واالنتماء للدولة والنظام السياس ّي، 

من سياسات أو مدارك هوية مرتبطة 

 على أنَّ 
ً
بالدولة. وكان يتم التأكيد دائما

الدولة القائمة أو دولة ما بعد االستعمار هي 

دولة مؤقتة ومرحلية وليس نهائية، وأن 

 على مدارك التعويل في الفكر السياس ي هو 

  دولة.ونزعات عابرة لل

 بما ذكر أعاله، لم تكن ظاهرة الدولة والهوية الوطنية املرتبطة بها موضوع اهتمام 
ً
واتصاال

ّية عن ظاهرة الدولة  ّد  ّيٍّ في الدرس السياس ي والسوسيولوجي واملعرفي. ولم تصدر دراسات ج  ّد  ج 

                                                           
، 0 ط ،، تحرير: زهير ظاظا )بيروت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر0111-0111رحالت إلى سورية رشيد رضا،  30

 . 310(، ص 9110

 بـ النظام 
ا
كان الخطاب حول الدولة مرتبطا

 حوله، وما إن يطرأ تغير في 
ا
السياس ي ومتمركزا

موازين واتجاهات القوى، حتى ينعكس ذلك 

 على معنى الدولة والهوية والهوية 
ا
تلقائيا

 الوطنية. 
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، بل والتمركز حول نظم الحكم واإليديولوجيا التي  ،31رغم "تضخمها" أي الدولة
ً
و"تجبرها" أحيانا

 
 
 كما تتكرر –رها )الدولة والهوية الوطنية( كبير اهتمام، ألن "الدولة" كانت توصف ع  لم تكن ت

 .لخ، إبيكو-بأسوأ األوصاف مثل: دولة التجزئة، دولة االستعمار، دولة سايكس –اإلشارة

  كان ،هذا، وطوال عدة عقود
ً
 بـ النظام السياس ي ومتمركزا

ً
الخطاب حول الدولة مرتبطا

حوله، وما إن يطرأ تغير في موازين واتجاهات القوى وتقديرات الحكم وفواعله وحتى األشخاص 

 على معنى الدولة والهوية والهوية الوطنية، فتقوى وتتعزز 
ً
املمسكين به، حتى ينعكس ذلك تلقائيا

 صيبها الضعف والتفكك ويتضاءل وزنها وتأثيرها. اتجاهات على حساب أخرى، أو ي

  

                                                           
 سابق. مرجع، العربية تضخيم الدولةاأليوبي،  هينز  31
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ُ
ا
 بالدولة التمسك -رابعا

 باسم  سوريةإنَّ التمسك بالدولة في 
ً
( هو ظاهرة قديمة! ويمكن سورية)أو ما عرف الحقا

س مؤشرات كثيرة على ذلك منذ بدايات القرن العشرين وفق تقدير قريب، ولو أن فكرة الدولة  تلمُّ

 كانت مع سوريةالدولنة في السورية )أو 
ً
( كانت أسبق من ذلك التاريخ. ولكن املؤشرات األكثر بروزا

اقتراب االنهيار العثمانّي، وتزايدت في مرحلة الحرب العاملية األولى إلى أن أصبحت فواعلها وتياراتها 

 وقّوة اجتماعية وسياسية واضحة، وبخاصةٍّ مع اإلعالن  –على اختالفها–
ً
 ملموسا

ً
عن واقعا

  .029132-0208 اململكة السورية والحكومة العربية في دمشق للفترة الواقعة بين

رفض السوريون تقسيم بالدهم إلى دويالت أو كيانيات منفصلة أو شبه منفصلة على أسس 

ورفضوا إقامة كيانية كلدوآشورية كردية عربية  ،33دينية أو إثنية أو جهوية، كما رفضوا الفدرالية

ويرفضون حتى اآلن املشروعات املطروحة حول  .34في ثالثينيات القرن املاض ي في شرق الفرات

طروحات الكيانيات الجهوية أو الدينية والفدرلة التي تم ويتم تداولها منذ بدء الحرب الدائرة في 

 .  9100البالد آذار/مارس 

  

                                                           
32  :

ً
لصهيوني: ابالد الشام في مطلع القرن العشرين: السكان والقتصاد وفلسطين واملشروع وجيه كوثراني، انظر مثال

ومسعود ضاهر، (، 9103)بيروت: املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  قراءة في وثائق الدبلوماسية الفرنسية

-02 (، ص0221قبرص: مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، -، )نيقوسيامشكالت بناء الدولة الحديثة في الوطن العربي

 ، ومواضع مختلفة.  31
: وليد املعلم،  33

ً
تاريخ كمال ديب،  (؛9102دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب، ) 0122-0102سورية: انظر مثال

 .(9100بيروت: دار النهار، ) 1100سورية املعاصر من النتداب الفرنس ي إلى صيف 
ت التحول من البدونة إلى التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية: أسئلة وإشكالياانظر: محمد جمال باروت،  34

 (.9103)بيروت: املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  العمران الحضرُي
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ُ
ا
ُالدولة حوُل متعاكسة ديناميات -خامسا

حول ظاهرة الدولة، إذ ثمة تراجع أو تغير في مقام يشهد العالم اليوم تطورات متعاكسة 

 ،في ظل العوملة وثورة الهويات وعصر التدفقات الشبكية ،وفكرة الدولة والسيادة واالنتماء والوالء

وثمة باملقابل عودة االهتمام بفكرة الدولة وظاهرة الدولة من قبل العلوم االجتماعية حول  ،35لخإ

تبار التطورات الحاصلة في بلدان ومجتمعات األطراف، وحتى بروز باع ،36العالم، وبخاّصة الغرب

 با والواليات املتحدة وغيرها. و النزعات اليمينية في أور 

، هي ظاهرة "مسكوت عنها" و"متنكر لها" سورية إنَّ الدولة أو ظاهرة وتجربة وخبرة الدولة في

والقيمّي والسوسيولوجّي والتاريخّي وحتى القانونّي والدستورّي.  و"ال مفكر فيها"، باملعنى املعرفيّ 

–كما لو أنها "أقل من الطموح"، بل إن "فكر" أو "مخيال" الدولة يتجاوز  دولة في سوريةوتبدو ال

 
ً
 وهبوطا

ً
حدود ومعنى الدولة في  –صعودا

اللحظة الكولونيالية )أو دولة سايكس بيكو( 

ء كانت دولة إلى معانٍّ عابرة للحدود، سوا

عربية واحدة، أو دولة إسالمية، أو دولة 

الطبيعة أو دولة على خط األممية أو  سورية

معاني ما دون الدولة باملعنى الجهوي 

  .لخإ ،واملناطقي والطائفي والقبلي

 بـ "الدولة الوطنية" أو "دولة ما بعد فإنَّ "دولة االنتداب" وما ع   ،وهكذا
ً
رف الحقا

ْته   االستعمار"، كانت
َ
ْته  أو ربما حاَول

َ
ل رت له أو أم 

ّ
رت فيه أو نظ

ّ
 عّما فك

ً
 مختلفا

ً
لفكر فواعل ا شيئا

 ، أي أنها نشأت بتأثير عوامل عديدة من أبرزها: والسياسة في سورية

 ديناميات االنتشار واالنتقال واملثال واملنوال في اللحظة االنتدابية االستعمارية،  -

 وإكراهات السياسة اإلقليمية والدولية،  -

                                                           
، ترجمة: سوزان خليل )القاهرة: انقالب العالم: سوسيولوجيا املسرح الدوليسموتس، -برتران بادي وماري كلود 35

، ترجمة: محمد حرفوش )القاهرة: املشروع التصال سلطة(، وإيمانويل كاستلز، 9112الهيئة املصرية العامة للكتاب، 

لقاهرة: )ا شبكة الحضارة املعرفية: من املجتمع الواقعي إلى العالم الفتراض ي(؛ والسيد يسين، 9101القومي للترجمة، 

 (.9112، 0 ط ،الهيئة املصرية العامة للكتاب
 سابق. مرجع، العربية تضخيم الدولة وبي،األينزيه  36

إن إعادة اإلعمار وبناء سياسات متوازنة 

القانون، ومستقرة، وتوزيع املوارد، وحكم 

إلخ، يتطلب "مركزة أكيدة" للسلطات وإقامة 

 دولة قوية وقادرة.
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 أو كيانيات تحت  ،واألهم -
ً
هو االستعدادات والقابليات املحلية ألن تتشكل املنطقة دوال

  .لخ، إاالنتداب الفرنس ي أو البريطاني أو غيرهما وعلى أسس مصلحية أو جهوية

الية في املرحلة االنتق الدولة" في حالة الحرب وما بعد الحرب أو  التفكير فيتقف فكرة "إعادة 

 من الحرب إلى السياسة، إذا صح التعبير، بين ديناميتين: 

" للقّوة والسلطات، وللمقوالت السياسية األولى -
ً
 هي أنَّ إقامة نظام حكم ودولة "أقل مركزة

هذا أساس مطالب الحل السياس ّي حسب ما تطرحه ، ...واإليديولوجيات والتطلعات 

تحدة وحلفائها، وربما هو جزء من متطلبات سوريين متأثرين فواعل مثل الواليات امل

بخطاب وتقديرات املعارضة، وربما مطالب سوريين آخرين مقتنعين بذلك أو مدفوعين 

 بمدارك طارئة نتيجة الحرب.

هي أن إعادة اإلعمار وبناء سياسات متوازنة ومستقرة، وتوزيع املوارد، وحكم  الثانية -

يتطلب "مركزة أكيدة" للسلطات وإقامة دولة قوية وقادرة، ولكن مع  ،لخ، إالقانون 

ضمانات بتخفيف مركزة السلطات أو توزيعها في مرحلة الحقة، تحت معايير وضوابط 

 الحوكمة وحكم القانون واملشاركة السياسية.

يمكن الحديث عن دينامية ثالثة بين هذه وتلك، وتتمثل بتحّدي التوصل إلى صيغة  -

، في املقام األول بين إعادة  "توازن"
ً
 وداخلّيا

ً
ما أمكن وبشكل "آمن" و"متوافق عليه"، سورّيا

بناء "دولة مركزية قوية" وبين "دولة أقل مركزية"، وتوزيع املوارد والسلطات بشكل متوازن. 

وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن إعادة البناء في ظل دولة ضعيفة، وكيف يمكن اإلدماج 

قيق التنمية واألمن االجتماعي والسياس ي وغيره في ظّل دولة "الحّد األدنى" االجتماعي وتح

 من القوة!؟
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ُ
ا
ُالدولة مع الدولة، ضد -سادسا

 
ً
ظهر في الحرب السورّية ديناميتان متعاكستان تجاه الّدولة، واحدة ضدها وقد عّدتها هدفا

للصراع السياس ي وليس مظلة له، واألخرى معها وقد عدت الدفاع عن النظام السياس ّي هو دفاع 

 للصّ 
ً
اع ر عنها )الدولة(. وماهت الديناميتان بين النظام السياس ي والدولة، إذ تمثل الدولة موضوعا

 يهدمها بذريعة العمل على إسقاط  –ويبدو أننا نكرر هنا–السياس ّي والحرب، بمعنى 
ً
أن طرفا

 يدعم النظام السياس ي بذريعة الحفاظ على الّدولة. 
ً
 النظام السياس ّي، وطرفا

ُضد الدولة

بين النظام السياس ّي والدولة،  –ولكن املتوقعة–في الحرب نوع من "املماهاة" الفجة  ظهر 

وجرى استهداف الدولة تحت عنوان استهداف أو معارضة النظام السياس ّي، وهكذا كانت الدولة 

 "
ً
" و"غنيمة

ً
 للحرب، و"خصما

ً
موضوعا

حدث ما يشبه ذلك بالنسبة للمعارضين. و 

لدى املوالين، شريحة منهم على األقل، لجهة 

. ويبدو أن املوقف من 
ً
 أيضا

ً
عّد الدولة غنيمة

ظاهرة الدولة له جذور عميقة في االجتماع 

 ف، على اختال سوريةواالجتماع السياس ي في 

  الفواعل واالتجاهات والتيارات.

دولتية أو شبه دولتية بتأثير عوامل  وظهرت محاوالت إلقامة بنى بديلة للدولة وكيانيات

عديدة منها اإلجهاد الداخلي وتراجع قدرة وسلطة الدولة، والتدخل الخارجي متعدد الفواعل 

واألشكال واألنماط والرهانات، والدفع باتجاه دولة هشة وغير قادرة على ممارسة أدوار وأهداف 

 .خارج حدودها، وحتى مجرد الدفاع عن مصالحها وأولوياتها

  ،أظهرت شرائح اجتماعّية
ً
قابلية كبيرة لتلقي التأثيرات الخارجية، والدخول في  ،كبيرة نسبيا

 لها، مثل: الواليات املتحدة وسوريةرهانات اآلخرين تجاه 
ً
 "ئيلإسرا"، ومنها فواعل معادية تاريخيا

 اللتين من املفترض أن أهدافهما وغاياتهما معروفة لدى السوريين. وأظهرت شرائح 
ً
 من أخرى نوعا

مباالة أو االنخراط النشط فيه، ش يء من الال االنسحاب من املشهد أو على األقل عدم الرغبة ب

 ما الشعور بالعجز عن فعل أي ش يء.التخلي واالغتراب، ورب

، قابلية أظهرت شرائح 
ا
اجتماعّية، كبيرة نسبيا

كبيرة لتلقي التأثيرات الخارجية، والدخول في 

رهانات اآلخرين تجاه سورية. وأظهرت شرائح 

 من النسحاب من املشهد، ش يء 
ا
أخرى نوعا

من الالمبالة أو التخلي والغتراب، وربما 

 الشعور بالعجز عن فعل أي ش يء.
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وقد الحظ األكاديمي األمريكي من أصل إيراني سيد ولي رضا نصر، أنَّ مجتمعات الباكستان 

ية التدخل الخارجي في بلدانهاوماليزيا والهند لم تقا ّد  وحدث مثل ذلك لدى كثير  .37وم بصورة ج 

تجاه التدخل اإلسرائيلّي واألمريكّي في األزمة  سوريةمن السوريين، في املنطقة الجنوبية من 

إذ ظهرت أنماط استجابة متفاوتة مثل: القبول بذلك واالنخراط فيه، أو التعاون  ،38السورية

د السكوت عّما يجري، وربما حدث نوع من "املقاومة" لدى شريحة من الناس النسبي معه، إلى مجر 

 .
ً
 أيضا

وحدث مثل ذلك وأكثر بالنسبة ملوقف شريحة كبيرة من السوريين في إدلب وريف حلب 

يناميات فثمة د ،تجاه التدخالت التركية واألمريكية وحتى اإلسرائيلية هناك. وأما في شرق الفرات

 اختراق وديناميات 
ً
 .39استجابة مشابهة تقريبا

ُالدولة مع

الثانية هي التمسك بالّدولة والّدفاع عنها بوصفها اإلطار الجامع للسوريين، والقوة الرئيسة 

ملواجهة األزمة، وإعادة البناء ملرحلة ما بعد الحرب. وكان موقف شريحة من السوريين مع النظام 

هو  "النظام"" التلقائية أو النسبية بينه وبين الدولة، وإن استهداف السياس ّي بالنظر إلى "املماهاة

من أجل  "النظام"مقدمة الستهداف الدولة، ذلك أن املطلوب من الحرب بنظر هؤالء هو تغيير 

 تغيير طبيعة الدولة نفسها. 

 في ذروتها، فإنَّ الدولة لم تسقط، وذلك 
ً
هذا، ورغم كّل ما جرى طوال الحرب، تحديدا

س بفعل الّدعم الخارجي فحسب، وإنما ألن فيها ولديها مقوالت وفواعل وديناميات وقابليات لي

نها ما أمك–بأدوارها استمرار وبقاء. ولم تتصرف الدولة كمجرد فاعل في الحرب، إنما بقيت تقوم 

تجاه املجتمع في أحلك الظروف، أن تكون فوق الجميع، واحتواء أي محاولة إلقامة  –من أدوار

شرعية أخرى موازية أو بديلة، وعدم االعتراف بأي مشروعات مقترحة من أجل إعادة بناء الدولة 

                                                           
فياثان اإلسالمي: اإلسالم وتشكيل سلطة الدولةسيد ولي رضا نصر،  37

ّ
مركز نماء للبحوث والدراسات،  :بيروت) الل

9102). 
 مركز دمشق لألبحاث"، السورية األزمة في الرئيسة واإلكراهات املسارات حول تحديات ماثلة: "عقيل سعيد محفوض،  38

  https://goo.gl/pTQCEV. 9108أيلول/سبتمبر  02، والدراسات
رد تحريرعقيل سعيد محفوض، مزاولة املستحيل!  39

 
حاث مركز دمشق لألب، له اناالرته نوم األمريكي على الرَهان من الك

  //:goo.gl/Xcb8TUhttps. 9108تشرين الثاني/نوفمبر  90، والدراسات

https://goo.gl/pTQCEV
https://goo.gl/Xcb8TU
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لجغرافيا والسيادة، تحت أي على أسس فدرالية أو ما شابه ذلك. والتمسك بوحدة املجتمع وا

 ظروف.

مهامها في األمور األساسية، مثل: تأمين  –بدرجات متفاوتة من األداء–الدولة وواصلت 

املتطلبات األساسية، والتعليم والصحة، حتى الرواتب كانت التي تدفعها للعاملين في مناطق خارج 

 على االستمرار، كما أظهر املجتمع أو شرائح  ،سيطرتها. وهكذا
ً
فقد أظهرت مقدرة عالية نسبيا

 بها. كبيرة منه
ً
 نسبيا

ً
 عاليا

ً
 تمسكا
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ُ
ا
ُالحرب دروس -سابعا

ة ضرور  فيما يتصل بالدولة، هو، الدروس التي يفترض استخالصها من الحرب أّول نَّ من إ

 في 
ً
وحول فواعل الحرب ، السياسة والدولةطبقات الخطاب والسلوك حول مصادر و الحفر عميقا

 وأسبابها، من أجل الحيلولة دون الوقع في حرب أخرى في املستقبل. 

 من إقامة الدولة السورية األولى )
ً
(، وبعد سنوات 0291-0208هذا، وبعد مئة عام تقريبا

، يمكن القول: إنَّ تجربة الدولة لم تكن محّل دراسة وتدقيق 9100من الحرب السورية منذ العام 

باملستوى املطلوب حتى اآلن، وأما بالنسبة 

للحرب فلم تتم دراستها كما ينبغي لها كحرب 

 غير مسبوق للمجتمع مثلت ت
ً
 وجوديا

ً
حديا

. ثمة محاوالت ال تزال سوريةوالدولة في 

محدودة بهذا الخصوص، وال تزال ابتدائية 

فال  ،أو تجريبية، وبال أفق لالستمرار، وهكذا

يزال السوريون من دون أي استخالصات 

  جادة لدروس وخبرات الحرب.

 
ّ
 للمقوالت الفكرية والنوقد مث

ً
ظرية واإليديولوجية في البلد وحوله، البعث لت الحرب  تحديا

والشيوعية والقومية االجتماعية والليبرالية واالشتراكية والطائفية والجهوية وغيرها، التي أخفقت 

 في قراءة ما يجري في املنطقة والعالم، وفي توقع حدوث ما حدث في سوري
ً
وحتى  ،ةجميعها تقريبا

 عن ا
ً
ما بعد  ةإلخفاق في اقتراح أجندة ممكنة للحّل ولسوريفي قراءة مطابقة ملا حدث، فضال

لم توضع تلك النظريات واملقوالت والتيارات اإليديولوجية تحت مساءلة  ،الحرب. وحتى اآلن

واختبار املعنى والجدوى، كما لم يشعر أصحابها بضرورة )أو بالقدرة على( القيام بأي ش يء على 

 هذا الصعيد!

ل إعادة البناء ما بعد الحرب يشعر أطراف كثيرون أنها ثمة نمطية عامة محتملة حو 

 موائمة، وهي عادة تؤخذ من تجربتين أو نمطين عامين: 

هو املركزية الغربية في السياسة والنظم السياسية والدستورية، وما يعتقد الغرب  األوُل -

 أنه منسجم مع معايير الديمقراطية واملشاركة وبناء األمم والدول. وحلفاؤه ومريدوه

 للمقولت الفكرية 
ا
لت الحرب  تحديا

ّ
مث

والنظرية واإليديولوجية في البلد وحوله، التي 

 في قُر
ا
اءة ما يجري في أخفقت جميعها تقريبا

املنطقة والعالم، وفي توقع حدوث ما حدث في 

 عن اإلخفاق في اقتراح أجندة 
ا
سورية، فضال

 ممكنة للحّل ولسورية ما بعد الحرب.
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هو تجارب الغرب بالذات في "بناء الدول" ما بعد الحرب، وبخاّصةٍّ بناء الدول بعد  الثاني -

االحتالل األمريكي، كما حدث في أفغانستان والعراق، وثمة تجارب البناء الدستوري 

األمم املتحدة كما في البوسنة وتيمور الشرقية وعدد  والدولتي التي تولتها أو شاركت فيها

 داخلية وخارجية مركبة
ً
  .40من الدول األفريقية التي شهدت أزمات وحروبا

  

                                                           
. 9108أيلول/سبتمبر  3، دمشق لألبحاث والدراسات زمرك"، هل أتاك حديث الدستور؟" سعيد محفوض، عقيل 40

https://goo.gl/4iU7oq  

https://goo.gl/4iU7oq
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ُ
ا
ُالحرب بعد ما الدولة -ثامنا

 إلعادة التفكير بالدولة، لكن طبيعة السجال حول الحّل أو التسوية في 
ً
تتيح الحرب  فرصة

ال توحي بوجود أي محاولة لفعل ذلك، مجّرد تفكير في ذلك، وما نقوله هنا يتعلق بالحاجة  سورية

إلى إعادة طرح مسألة الدولة وهويتها وطبيعتها واملوقف املجتمع منها، وموقفها من املجتمع، 

 واملوقف من السياسات والتفاعالت مع الخارج أو اآلخر.

"ال داخل لها"، كما بدا الخارج بالنسبة لها  طوال الحرب كما لو أنها سوريةوقد بدت 

، فإن 
ً
"، ثمة نوع من التداخل والتماهي املهول في املشهد السوري، وهذا إذ يمثل تهديدا

ً
"داخال

 أو محاولة أن يكون كذلك. 
ً
 باإلمكان عده فرصة أيضا

شروط ما بعد الحرب، إذ يمثل السجال حول  سوريةالسؤال املطروح اليوم هو: أي دولة في 

ومتطلبات الحل أو التسوية واحدة من تحديات الحرب وما بعدها؟ ما يعني أنَّ الحّل قد ال يصدر 

عن قراءة معمقة لدروس الحرب وألولويات وبداهات التفكير السياس ي واملصلحة الوطنية، حتى 

، إذ ما معنى التفكير السياس ي لدى السوريين وم
ً
هو  اهذا املستوى من النقاش خالفي هو أيضا

 بالنسبة للسوريين، -بالذات، وما الذي يمثل فرصة سوريةبراديغمه وأولياته، وما معنى 
ً
تهديدا

 وهل يمكن التوصل إلى أدنى توافق حول هذه األمور؟ 

وهل ينبغي أن تكّرس عملية التسوية 

 
َ
الفواعل الدولّية واإلقليمّية  أو الحّل إرادة

 في الحرب، هل هذا 
ً
 نسبّية

ً
التي حققت غلبة

 
ً
 "متفقا

ً
مطروح بالفعل؟ أم تراعي أفكارا

عليها" حول الدولة، وضرورة خلق ميزان 

وعقد اجتماعّي وعقد دستوري جديد؛ وما 

 دور "الخارج" و"اآلخر" في ذلك؟

ت الكبرى الكامنة خلف إعادة طرح مسألة ثمة مستوى آخر من األسئلة، مثل: ما االشتراطا

، وهل يخاف املوالون فيحاولون السكوت عن مسألة الدولة باعتبار أن تجربة سوريةالدولة في 

الدولة قبل الحرب والدروس املستفادة منها تعزز ما كان من دون أي حاجة للتغيير؟ وهل يخاف 

كز السلطات واملوارد وعوامل القوة والقرار، املعارضون من االستمرار في )أو العودة إلى( دولة تمر 

إنَّ إعادة التفكير بالدولة في ظّل الحرب 

بسؤال رئيس وهو أي دولة يريد  محكومة

السوريون، وإلى أي حّدٍّ يمكن أن يتوافقوا 

على ذلك، وأي دولة يريدها أو يمكن أن يقبل 

 بها حلفاء وخصوم كل طرف منهم؟
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طية جديدة، فيحاولون الحيلولة دون ذلك )التمركز(؟ وإلى أي  –من منظورهم–بما يؤدي 
ُّ
إلى تسل

حد يمكن أن تتمفصل إرادة عدم التمركز لدى هؤالء مع إرادة الخارج الذي ال يريد دولة قوية في 

 41؟سورية

فإنَّ إعادة التفكير بالدولة في ظّل الحرب محكومة بسؤال رئيس وهو أي دولة يريد  ،وهكذا

السوريون، وإلى أي حّدٍّ يمكن أن يتوافقوا على ذلك، وأي دولة يريدها أو يمكن أن يقبل بها حلفاء 

 وخصوم كل طرف منهم؟ 

 املحتملة حولها،يتعلق األمر بمسارات ومآالت الحرب الدائرة اليوم، والتجاذبات القائمة و 

واألهم هو قدرة السوريين على االقتراب من مشروع بناء "عقد اجتماعّي جديد" فيما بينهم، 

 أو مسلمين ومسيحيين أو  ،42بوصفهم سوريين في املقام األول 
ً
 وكردا

ً
وليس فقط بوصفهم عربا

 م معلويين وسنة وشيعة، وليس بوصفهم قبائل وعشائر أو أبناء مناطق وجهات، أو بوصفه
ً
دنا

 وبوادي، أو شرائح وطبقات
ً
وعندما تفكر الدول وفواعل األزمة السورية في دستور  ،لخ، إوأريافا

ر في محّددات السياسة والدولة السورية، وال بد أنها تعمل ما أمكنها على فرض سوريةل
ّ
، فهي تفك

 .43تصورها للدولة التي تريدها أو تريد أن تتعامل معها في املستقبل

  

                                                           
 املرجع السابق. 41
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ُ
ا
ُ  ممكنة؟ مقاربة أي -تاسعا

، وضرورة إعادة التفكير فيها، في ضوء خبرة سوريةتتطلب املقاربة الجاّدة لظاهرة الدولة في 

 
ً
وتجربة الحرب، وتغيير قواعد التفكير والنظر إلى السياسة، وتغيير شروط وحدود التفكير، انطالقا

 من الواقع واملعيوش وليس اإليديولوجي والدوغمائي. 

ُأي منوال؟

باعه، إنما يمكن التدقيق في تجارب وخبرات 
ّ
قد ال يكون ثمة "منوال" صالح بالتمام الت

التحديث السياس ّي، وإعادة بناء النظم السياسية وحتى الدول في مرحلة ما بعد الحرب، وبخاّصةٍّ 

لتجارب اتي( في أعقاب الحرب العاملية الثانية. وتمثل تلك السوفييبا واليابان )وحتى االتحاد و في أور 

"، ألنَّ الظروف واإلمكانات 
ً
" أو "مثاال

ً
 واالستعداداتموضوعات للبحث والدراسة وليس "منواال

والقابليات تختلف بحسب كل حالة، ومن ثم فإن املطلوب هو التفكير في "إطار حاكم" لعملية 

 إعادة التفكير بالدولة يتمثل بأولوية بناء دولة قوية وقادرة وعادلة، وهذا باب فيه نقاش كثير.

 أي نقطة ارتكاز؟

ال أحد يستطيع أن يزعم بوجود نّصٍّ 

يمكن االرتكاز عليه في  سوريةأو خطابٍّ في 

التفكير حول الدولة أو إعادة التفكير 

بالدولة، ال قبل الحرب وال بعدها. وبعد كّل 

أهوال الحرب قد تكون منّفرة أو غير صالحة 

 إلى كتابا
 
ت سابقة قد نعثر عليها العودة

 في 
ً
 كبيرا

ً
بصعوبة، وربما ال نجد لها تأثيرا

  .سوريةالخطاب السياس ّي والسياسات العملّية في 

، بما في ذلك فكرة سوريةوإذا أمكن التوافق  على مقولة أنَّ الحرَب طالت كلَّ ش يء في 
ً
 تقريبا

السبل املمكنة إلعادة طرح الدولة نفسها، فسوف يكون من املناسب أو من الضروري مناقشة 

 أسئلة السياسة والدولة، ودروس مستفادة من تجربة الحرب حول الدولة.

لعلَّ أول املهام امللّحة أمام املثقفين وفواعل الثقافة والفكر والسياسة هو "فتح باب االجتهاد" 

في السياسة والدولة، و"زحزحة" البنى العقدية واألفكار واملدارك النمطية حول الدولة، وقد سبقت 

أول املهام امللّحة أمام املثقفين وفواعل 

الثقافة والفكر والسياسة هو "فتح باب 

الجتهاد" في السياسة والدولة، و"زحزحة" 

البنى العقدية واألفكار واملدارك النمطية حول 

 الدولة.
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، وال يمكن ألي منها الزعم بأن 
ً
لديه إجابات حول ما اإلشارة إلى أنَّ الحرب فّجرت تلك البنى أيضا

 جرى وحول األجندات املمكنة للمستقبل. 

ُالستخدام العمومي للعقل!

هذا يذكر بقولةٍّ مشهورة لـ إيمانويل كانط في نّصٍّ شهير له بعنوان "ما التنوير؟"، يدعو فيها 

إلى "االستخدام العمومّي للعقل"، وإذا كان استخدام  العقل على نحو ما يدعو إليه كانط أي 

اجهة الظالم وبناء اإلنسان الجديد املتنور، فإنَّ مواجهة ظالم الحرب الدائرة في بلدنا املشرقي مو 

 بالغ 
ً
 الخروج  من أطر الدوغمائيات املغلقة أمرا

 يكون 
 

الجميل أوجب. وإن أمكن ذلك، فسوف

موّي أو أو اإلسال  الحساسّية والصعوبة واإللحاح، فال يعود  للبعثّي أو الشيوعّي أو القومّي االجتماعيّ 

 أو وثائق  –إن كان ال يزال لتلك التسميات من دالالت واضحة–الليبرالّي 
ً
متسٌع للقول: إنَّ نصوصا

 ال تزال صالحة، وقد سبقت 
ً
حزبية حول السياسة واألمة والدولة كتبت قبل أكثر من سبعين عاما

 بكيفية أو 
ً
أخرى لفكرة أو منطق "الدولة الوطنية" اإلشارة إلى أنَّ كلَّ هؤالء أو أكثرهم كان مناهضا

 من صنع االستعمار! ولو أنهم ليسوا سواء. 
ً
 بوصفها دولة

ُإعادة العتبار للدولة

ال بدَّ من إعادة االعتبار لفكرة ومسألة الدولة والدولة الوطنية، والهوية الوطنية، وما يمكن 

 –أن نسميه 
ً
. ومراجعة سوريةلّدولة في أسس أو مصادر الشخصية السورّية ومشروع ا –مؤقتا

العقد االجتماعّي الذي طالته الحرب بصورة مباشرة، بل بناء عقد اجتماعّي جديد. وتأصيل أو 

كنة ، وتدبر السبل املمسوريةتعزيز األسس الثقافية والتاريخية واالجتماعية لظاهرة الدولة في 

  .لخإ ،ماعي والسياس ي والثقافيللعبور إلى الدولة، بما في ذلك سياسات التماسك والبناء االجت

نتحدث هنا عن "إعادة التفكير" في سياسات وديناميات إنتاج وإعادة إنتاج للدولة وحتى 

للمجتمع، ومعنى الدولة وسلطتها وشرعيتها العميقة، بكل ما يعنيه ذلك من مراجعة معمقة 

 للمقوالت السابقة حول دولة التجزئة واالستعمار.

هي "إحضار الدولة" من حيز "الالمفكر  سوريةملمكنة أو الواجبة بالنسبة لإنَّ نقطة البداية ا

فيه" و"املتنكر له" إلى حيز التفكير والبحث الجاّد واملعمق، وتفكيك وضعية مركبة ومعقدة 

 ونظم القيم السياسية واالجتماعية وغيرها. ،للسياسة والدولة والحرب في الخطاب والفكر
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ُ
ا
ُوالتنبيهات اإلشارات -عاشرا

 في سورية أمام تحديات وجودية كبرى، غير  -
َ
 السوريُّ املجتمَع والدولة

 
وضَع الحدث

مسبوقة، وال متوقعة. ولعلَّ من أهم "حسنات" الحروب واألزمات الكبرى أنها تفتح األبواب 

 عنها" 
ً
 ما تمثل "فرصة" لتناول أسئلة ومواجهة قضايا كان "مسكوتا

ً
غلقة، وأحيانا

 
امل

 فيها"، مثل: سؤال الدولة، والهوية الوطنية، والدين، والبناء أو و"متن
ً
كرا لها" وال مفكرا

 التكوين االجتماعي، واملواطنة، وتداول السلطة.

من أجندة ممكنة أو محتملة  إنَّ إعادة التفكير في الدولة هي مهمة أساسية وأول بند -

ة أو الدولة الوطنية أو الدولة ما بعد الحرب. بصورة تعيد االعتبار لفكرة الدول لسورية

 .عليه فواعل السياسة في سورية الراهنة وتدرجها، باملعنى الذي يمكن أن تتوافق

هي إقامة نظام حكم ودولة  األولىتقف فكرة "إعادة التفكير في الدولة" بين ديناميتين:  -

" للقوة والسلطات، وهذا أساس مطالب الحل السياس ي حسب ما تطرحه 
ً
"أقل مركزة

هي بناء دولة مركزية قوية من أجل األمن  والثانيةفواعل مثل الواليات املتحدة وحلفائها. 

واالستقرار الالزمين إلعادة اإلعمار، وهذا أساس ما يريده النظام السياس ّي والدولة في 

 سورية.

ظهر في الحرب السورية ديناميتان متعاكستان تجاه الدولة، واحدة ضدها وقد عدتها  -

 
ً
للصراع السياس ي وليس مظلة له، واألخرى معها وقد عدت الدفاع عن النظام هدفا

 عنها.
ً
 السياس ي دفاعا

ورة ضر هي فيما يتصل بالدولة، ، الدروس التي يفترض استخالصها من الحرب أول نَّ من إ -

 في 
ً
وحول فواعل ، السياسة والدولةطبقات الخطاب والسلوك حول مصادر و الحفر عميقا

 ، من أجل الحيلولة دون الوقع في حرب أخرى في املستقبل. الحرب وأسبابها

 من إقامة الدولة السورّية األولى ) -
ً
(، وبعد سنوات من 0291-0208بعد مئة عام تقريبا

، يمكن القول: إنَّ تجربة الدولة لم تكن محل دراسة 9100الحرب السورية منذ العام 

لها  للحرب فلم تتم دراستها كما ينبغي وتدقيق باملستوى املطلوب حتى اآلن، وأما بالنسبة

 غي
ً
 وجوديا

ً
 . ر مسبوق للمجتمع والدولة في سوريةكحرب مثلت تحديا

 للمقوالت الفكرّية والنظرية واإليديولوجية في البلد وحوله، التي  -
ً
لت الحرب  تحديا

ّ
مث

 في قراءة ما يجري في املنطقة و 
ً
، سورية يالعالم، وفي توقع ما حدث فأخفقت جميعها تقريبا
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 عن اإلخفاق في اقتراح أجندة ممكنة للحّل 
ً
 وحتى في قراءة مطابقة ملا حدث، فضال

 ما بعد الحرب.  ولسورية

ما بعد الحرب إذ يمثل السجال حول  طروح اليوم هو: أي دولة في سوريةالسؤال امل -

شروط ومتطلبات الحل أو التسوية 

 من تحديات الحرب وما 
ً
واحدا

بعدها؟ ما يعني أن الحل قد ال 

يصدر عن قراءة معمقة لدروس 

الحرب وألولويات وبداهات التفكير 

السياس ي واملصلحة الوطنية، حتى 

هذا املستوى من النقاش خالفي هو 

.
ً
  أيضا

إن إعادة التفكير في الدولة في ظل الحرب محكومة بسؤال رئيس وهو أي دولة يريد  -

السوريون، وإلى أي حد يمكن أن يتوافقوا على ذلك، وأي دولة يريدها أو يمكن أن يقبل 

 بها حلفاء وخصوم كل طرف منهم؟ 

م، بينه األهم هو قدرة السوريين على االقتراب من مشروع بناء "عقد اجتماعي جديد" فيما -

 أو مسلمين ومسيحيين 
ً
 وكردا

ً
بوصفهم سوريين في املقام األول، وليس فقط بوصفهم عربا

أو علويين وسنة وشيعة، وليس بوصفهم قبائل وعشائر أو أبناء مناطق وجهات، أو بوصفهم 

 وبوادي، أو شرائح وطبقات
ً
 وأريافا

ً
  .لخ، إمدنا

، وضرورة إعادة التفكير فيها، تغيير قواعد بة الجادة لظاهرة الدولة في سوريةتتطلب املقار  -

 من الواقع واملعيوش 
ً
التفكير والنظر إلى السياسة، وتغيير شروط وحدود التفكير، انطالقا

 وليس اإليديولوجي والدوغمائي. 

قد ال يكون ثمة "منوال" صالح بالتمام التباعه، إنما يمكن التدقيق في تجارب وخبرات  -

بناء النظم السياسية وحتى الدول في مرحلة ما بعد الحرب.  التحديث السياس ّي وإعادة

ومن ثم فإن املطلوب هو التفكير في "إطار حاكم" لعملية إعادة التفكير بالدولة يتمثل 

 بأولوية بناء دولة قوية وقادرة وعادلة.

تتطلب املقاربة الجادة لظاهرة الدولة في 

سورية، وضرورة إعادة التفكير فيها، تغيير 

قواعد التفكير والنظر إلى السياسة، وتغيير 

 من الواقع 
ا
شروط وحدود التفكير، انطالقا

 واملعيوش وليس اإليديولوجي والدوغمائي. 



   

ُ
 
ولة في التفكيرُ  إعادة السورّية األزمة ُ ضوء ُ في قراءة: الدَّ  32 

 

لعلَّ أول املهام امللحة أمام املثقفين وفواعل الثقافة والفكر والسياسة هو "فتح باب  -

جتهاد" في السياسة والدولة، و"زحزحة" البنى العقدية واألفكار واملدارك النمطية حول اال 

 الدولة، و"االستخدام العمومي للعقل"!

ال بدَّ من إعادة االعتبار لفكرة ومسألة الدولة والدولة الوطنية، والهوية الوطنية، وما  -

 –يمكن أن نسميه 
ً
روع الدولة في ة السورية ومشأسس أو مصادر الشخصي –مؤقتا

الجتماعية لظاهرة الدولة في . وتأصيل أو تعزيز األسس الثقافية والتاريخية واسورية

 ، وتدبر السبل املمكنة للعبور إلى دولة قوية ومستقرة.سورية
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ُخاتمة

 ال مثيل لها تقر  سوريةتناولت الورقة "إعادة التفكير في الدولة" في بلد مثل 
ً
 يعاني حربا

ً
يبا

 9100منذ آذار/مارس 
ً
، وفي عصر التدفقات العاملية، حيث لم تعد الدولة ومنذ زمن بعيد العبا

 في املشهد العالمي. وقد تغيرت مفاهيم الوطن واالنتماء والهوية والوالء والعمل 
ً
 أو حصريا

ً
رئيسا

عرفته دراسات الدولة والعلوم االجتماعية  بدرجة تجعل من مفهوم الدولة كما ،لخ، إواالتصال

 وبحاجة ماّسة للمراجعة وإعادة البناء. 
ً
جَهَدا  أو م 

ً
 متقادما

ً
 والسياسية مفهوما

إنَّ إعادة التفكير بالدولة تتناول مسألة تجمع متغيرين رئيسين هما: الدولة بكل تبعات 

الحرب التي طالتها في قلبها وروحها، إذا صح التعبير؛ واملجتمع الذي بدا لبعض الوقت أنه انفجر 

بعقده االجتماعي وبدولته، والعكس صحيح، وبكل التناقضات واالنقسامات واالنشقاقات 

ض القديمة والناشئة أو املستجدة فيه. ثمة إذن إيقاعان مختلفان، أي الدولة واملجتمع، واألمرا

 فمن أين يبدأ العمل، ومن يقوم به، وكيف؟ 

وحلفاؤها دولة أكثر  سوريةوإذ تريد 

 من جهة وأكثر قدرة على احتواء مصادر 
ً
ثباتا

التهديد من جهة ثانية، فإنَّ املعارضة 

وحلفاءها يريدون دولة مختلفة بالتمام إن 

أمكن، وإن لم يكن فدولة أقل صلة بما كان 

من حيث تمركز مصادر القوة –قبل الحرب 

  وأقل قدرة على إثارة املتاعب! –واملوارد

تدفع التجاذبات والرهانات اإلقليمية والدولّية، وإلى حّدٍّ ما الداخلية، نحو إقامة دولة قد 

تكون "مستقرة بما يكفي" في الداخل، ولكن "غير قادرة" على مباشرة طموحات خارج حدودها، 

دولة مصممة بحيث تكون مفخخة بالعنف ومن الصعب على أي إيديولوجية أو كتلة اجتماعية 

ظر في سياساتها ومواقفها أو موقعها في النظام اإلقليمّي والعالمّي، وإذا فكرت فواعل أن تعيد الن

أو قوى بذلك، فهذا يعني تجدد الصراع داخل الدولة نفسها. والعراق ولبنان مثاالن يمكن أن 

 يساعدا في توضيح ذلك. 

ليس الهدف من "إعادة التفكير في الدولة" هو 

لحرب، ول القطع معه العودة إلى ما كان قبل ا

بالكلية، إنما دولة تنبثق من أولويات الجتماع 

السياس ي في سورية، ومن خبرة الحرب، 

وتطلعات السوريين إلى دولة قوية وآمنة 

 وعادلة. 
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، وال القطع ليس الهدف من "إعادة التفكير في الدولة" هو العودة إلى ما كان قبل الحرب

، ومن خبرة الحرب، سوريةأولويات االجتماع السياس ي في  منمعه بالكلية، إنما دولة تنبثق 

 وتطلعات السوريين إلى دولة قوية وآمنة وعادلة. 

إنَّ مدارك وخبرات السياسة في املنطقة العربية والشرق األوسط، وما يسميه بيير بورديو 

في االجتماع والسياسة تجعل من إقامة دولة مستقرة مسألة شبه مستحيلة،  44"اليقينيات األولية"

إذ ثمة تناقض في قلب السياسة، يتعلق األمر بمقام السلطة والدولة بالنسبة لألمة أو الجماعة 

املسلمة أو الجماعة املؤمنة، ملن تكون األولوية والشرعية؟ وتأثير السياسة الدولية وطبيعة نظام 

نقاش  وهذا باب فيه .لخ، إختراق الخارجي، والتكوين االجتماعي والتفاعالت االجتماعيةالتغلغل واال 

عندما ندرس التاريخ، كثير، ولكن يجب أال يدعو لليأس والقنوط، إنما للعمل واجتراح الحلول. و 

 كانت تبرز في اللحظات الحالكة!
ً
 نجد أن البدائل والتحوالت األكثر إشراقا

  

                                                           
 .311سابق، ص  مرجع، عن الدولة: دروس في الكوليج دو فرانسبيير بورديو،  44
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ُاملراجع

ُالكتب

: بيروت .املركزية الغربية: إشكالية التكون والتمركز حول الذات .، عبد هللاإبراهيم .0

 .9119، 9 ط ،املؤسسة العربية للدراسات

بيروت: دار الريس للكتب  .0111-0101سراب الستقالل في بالد الشام:  .األمين، حسن .9

 .0228، 0 ط ،والنشر

 .9111، 0 ط ،قتيبة دار دمشق:  .غارات على بالد الشام .األمين، حسن .3

 .0229بيروت: دار الساقي،  .العرب ومشكلة الدولة .األيوبي، نزيه .1

رجمة: ت .تضخيم الدولة العربية: السياسة واملجتمع في الشرق األوسط .األيوبي، نزيه .2

 .9101: املنظمة العربية للترجمة، بيروت .أمجد حسين

رجمة: ت .سوسيولوجيا املسرح الدوليانقالب العالم:  .سموتس-برتران وماري كلود ،بادي .2

 .9112املصرية العامة للكتاب، القاهرة: الهيئة  .سوزان خليل

اهرة: لقا .ترجمة: لطيف فرج .الدولة املستوردة: تغريب النظام السياس ي .بادي، برتران .2

 .0222دار العالم الثالث، 

وت: بير .ترجمة: لطيف فرج .السلطة واملجتمع في الغرب وبالد اإلسالم .برتران ،بادي .8

 .9102مدارك لألبحاث والنشر، 

ت: بيرو .ترجمة: جوزيف عبد هللا وجورج أبو صالح .سوسيولوجيا الدولة .بادي، برتراند .2

 .[د.تمركز اإلنماء القومي، ]

التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية: أسئلة وإشكاليات  .باروت، محمد جمال .01

ي لألبحاث ودراسة بيروت: املركز العرب .إلى العمران الحضرُي التحول من البدونة

 .9103السياسات، 

 ركز بيروت: امل .ترجمة: نصير مروة .عن الدولة: دروس في الكوليج دو فرانس .بورديو، بيير .00

 .9102العربي لألبحاث والدراسات، 

قبرص:  .اإلسالمعلم امللل والنحل: تقاليد املقالت واألحكام في ثقافة  .الجنابي، ميثم .09

 .0221مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، 
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بيروت: دار  .1100تاريخ سورية املعاصر من النتداب الفرنس ي إلى صيف  .ديب، كمال .03

 .9100النهار، 

بيروت: املؤسسة العربية  .تحرير: زهير ظاظا .0111-0111رحالت إلى سورية  .رضا، رشيد .01

 .9110، 0 ط ،للدراسات والنشر

من الحداثة إلى الدولة: رؤى ووجهات نظر في قضية  .يمي هايتإو  ج. تيمونز ،روبرتس .02

 الكويت: املجلس الوطني للثقافة .سمر الشيشكليترجمة:  .التطور والتغيير الجتماعي

 .9111، 301 ،عالم املعرفة ،والفنون واآلداب

 ،بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية .املجتمع والدولة في املشرق العربي .سالمة، غسان .02

 .0282، 0 ط

قبرص: -نيقوسيا .مشكالت بناء الدولة الحديثة في الوطن العربي .ضاهر، مسعود .02

 .0221والنشر، مؤسسة عيبال للدراسات 

 .0281بيروت: املركز الثقافي العربي،  .مفهوم الدولة .العروي، عبد هللا .08

 .0111-0102سالم: ولدة الشرق األوسط الحديث،  هما بعدسالم  .ديفيدفرومكين،  .02

 .0229بيروت: دار الريس،  .لياسإترجمة: أسعد 

: املشروع القومي القاهرة .ترجمة: محمد حرفوش .التصال سلطة .كاستلز، إيمانويل .91

 .9101للترجمة، 

بالد الشام في مطلع القرن العشرين: السكان والقتصاد وفلسطين  .كوثراني، وجيه .90

 بيروت: املركز العربي .واملشروع الصهيوني: قراءة في وثائق الدبلوماسية الفرنسية

 .9103لألبحاث ودراسة السياسات، 

بيروت: دار  .خط الصدع في مدار ك وسياسات األزمة السورية .محفوض، عقيل سعيد .99

 .9102الفارابي، 

 .9102دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب،  .0122-0102سورية:  .املعلم، وليد .93

فياثان اإلسالمي: اإلسالم وتشكيل سلطة الدولة .نصر، سيد ولي رضا .91
ّ
مركز  :بيروت .الل

 .9102نماء للبحوث والدراسات، 

 .شبكة الحضارة املعرفية: من املجتمع الواقعي إلى العالم الفتراض ي .يسين، السيد .92

 .9112، 0 ط ،القاهرة: الهيئة املصرية العامة للكتاب
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ُالدراسات

الدوحة: املركز العربي  .دراسة .الحدث السوري: مقاربة تفكيكية .محفوض، عقيل سعيد .0

 .9109لألبحاث ودراسة السياسات، 

 .: كيف رسمت الحدود في الشرق األوسط؟الخرائط املتوازية .محفوض، عقيل سعيد .9

 .9102دمشق لألبحاث والدراسات،  ز دمشق: مرك .دراسة

ة لتحديات ما بعد العبور إلى الهوية: في الستجابة املمكن .محفوض، عقيل سعيد .3

مؤتمر الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية،  .الحرب في سورية

 .9108كانون الثاني/يناير  90-91، دمشق

 .معرفية وسياسية لألزمة السوريةضفدع نيتشه: مقاربات  .عقيل سعيد محفوض، .1

 .9102والدراسات، دمشق: مركز دمشق لألبحاث  .دراسة

ُاملعاجم

 ،9 ج الفكر، دار: بيروت. هارون السالم عبد: تحقيق. اللغة مقاييس معجم. فارس ابن .0

0222. 

 .9113، 3. بيروت: دار صادر، ط لسان العربابن منظور.  .9

 .9112، 8مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط . بيروت: معجم املحيطالفيروز آبادي.  .3

ُاإللكترونية املواقع

 األزمة في الرئيسة واإلكراهات املسارات حول تحديات ماثلة: " .محفوض، عقيل سعيد .0

. 9108أيلول/سبتمبر  02، دمشق لألبحاث والدراساتمركز "، السورية

https://goo.gl/pTQCEV 

رد تحريرمزاولة املستحيل! " .محفوض، عقيل سعيد .9
 
 ومن األمريكي على الرَهان من الك

. 9108تشرين الثاني/نوفمبر  90، مركز دمشق لألبحاث والدراسات"، له االرتهان

https://goo.gl/Xcb8TU 

دمشق لألبحاث  زمرك"، هل أتاك حديث الدستور؟" .سعيد عقيل محفوض، .3

 https://goo.gl/4iU7oq. 9108أيلول/سبتمبر  3، والدراسات

 

https://goo.gl/pTQCEV
https://goo.gl/Xcb8TU
https://goo.gl/4iU7oq
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 عقيل سعيد محفوض

o ستاذ جامعيكاتب وأ . 

o تتركز اهتماماته العلمية حول املنطقة العربية وتركيا وإيران والكرد. 

o داد – والدراسات لألبحاث دمشق مركز في العلمية الهيئة عضو  .م 

o  عدد من املنابر اإلعالمية والسياسية والبحثية.يكتب تحليالت ومقاالت رأي في 

o صدر له: 

o كتب 

 أبو  ،جدليات املجتمع والدولة في تركيا: املؤسسة العسكرية والسياسة العامة(

 (.9118ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

  بيروت: مركز دراسات الراهن واحتمالت املستقبلسورية وتركيا: الواقع( ،

 (. 9112الوحدة العربية، 

  بيروت: املركز العربي التغيير –السياسة الخارجية التركية: الستمرارية( ،

 (.9109لألبحاث ودراسة السياسات، 

 اث )املركز العربي لألبح تركيا واألكراد: كيف تتعامل تركيا مع املسألة الكردية؟

 (. 9109السياسات،  ودراسة

 ي: ، )أبو ظبتركيا والغرب: "املفاضلة" بين التحاد األوربي والوليات املتحدة

 (.9103مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 بيروتاألكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية( ، :

 (.9103املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

 دمشق: مركز دمشق  خط الصدع؟ في مدارك وسياسات األزمة السورية(

 (.9102؛ بيروت: دار الفارابي، 9102لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق  كورد نامه: في أسئلة السياسة والحداثة لدى الكرد(

 (.9108؛ بيروت: دار الفرقد، 9108لألبحاث والدراسات، 

ُ

ُ
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o ُمخطوط 

 مخطوط تحت الحداثة الفائقة: املفاهيم، األبعاد، التحولت األمن في عصُر( ،

 النشر(.

 في "دولة ما بعد االستعمارنشوء "الدولة الوطنية" أو "حول : ليفياثان املشرُق 

 ، )مخطوط(.سورية، مقاربات تفسيرية

 

o دراسات وأبحاث 

 املركز العربي لألبحاث ودراسة  سورية وتركيا: "نقطة تحول" أم "رهان تاريخي"؟(

 (. )إلكتروني(.9109السياسات، 

 "املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الحدث السوري: مقاربة "تفكيكية( ،

 (. )إلكتروني(.9109

 دمشق: مركز  الخرائط املتوازية: كيف رسمت الحدود في الشرق األوسط؟(

 (.9102دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز : أولويات األمن الوطني في سورية، مقاربة إطاريةدروس الحرب( ،

 (.9102دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز في تحديات وتحولت املسألة الكردية في سورية: صدوع الجزيرة( ، 

 (.9102دمشق لألبحاث والدراسات، 

 د ، )الرباط: مؤسسة مؤمنون بال حدو مفهوم األمن: مقاربة معرفية إطارية

 (. 9102لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث مراكز التفكير: املحددات، الكيفيات، التحديات( ،

 (.9102والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق القنفذ والثعلب: الوليات املتحدة إزاء األزمة السورية( ،

 (.9102لألبحاث والدراسات، 

 الرباط: عات التكفيريةالعنف املقدس: في األسس الثقافية لعنف الجما( ،

 (.9102مؤسسة مؤمنون بال حدود لألبحاث والدراسات، 
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 دمشق: مركز دمشق ضفدع نيتشه؟ مقاربات معرفية في قراءة األزمة السورية( ،

 (.9102لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق ، حيث يسقط الظّل! الوليات املتحدة إزاء األزمة السورية(

 (.9108 لألبحاث والدراسات،

  ،دمشق:عودة املسألة الشرقية تحولت السياسة والدولة في الشرق األوسط( 

 (.9108مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ،ة؟
َ
ن مك  ندة م  ج 

َ
واَجَهة والحوار، أي أ

 
رد: بين امل

 
ورّية والك )دمشق: مركز دمشق س 

 (.9108لألبحاث والدراسات، 

  دمشق: ؟،0172لتعديل اتفاق الفصل الجبهة الجنوبية: هل تسعى إسرائيل(

 (.9108مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 ،ق: )دمش رايات بيضاء: حول سياسة املصالحات والتسويات في األزمة السورية

 (.9108مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 !مشروع  "قوات سوريا الديمقراطّية"، ولدتها وموتها 
 
رد: صورة

 
، استالب  الك

 (.9108مركز دمشق لألبحاث والدراسات، )دمشق: 

 

o بحثية في مؤتمرات أو كتب جماعية أوراق 

 َر في  "العرب في تركيا": محور تواصل أم تأزيم؟ ش 
 
بحث في مؤتمر العرب وتركيا ن

 (. 9109كتاب جماعي )

 بحث في كتاب جماعي،  سياسات إدارة األزمة السورية: "اإلدارة باألزمة"؟

(9103.) 

 عام على الحرب العاملية األولى: من "املسألة  011بعد  الشرق األوسط

 )مؤتمر بيروت بيكو جديد؟-الشرقية" إلى "الدولة الفاشلة"، هل هناك سايكس

 (.9102شباط/فبراير،  99- 02

  من املظلومية إلى الفعل: تحديات فواعل املقاومة في عالم ما بعد األحدية

بعد األحادية الغربية: تحديات املرحلة  في عالم ما ، في مؤتمر: )غرب آسياالغربية

 (.9102أيلول/سبتمبر  2االنتقالية، بيروت، 
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 املؤتمر الدولي األول في ثقافة الكراهية: الظاهرة الدينية، الحرب، التوحش( ،

 (.9102أيلول/سبتمبر  03-09لحوار األديان، بيروت، 

  ،العبور إلى الهوية: في الستجابة املمكنة لتحديات ما بعد الحرب في سورية

-91)مؤتمر الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية، دمشق، 

 (.9108كانون الثاني/يناير  90

  ،إعادة التفكير بالدولة في حالت ما بعد الحرب: قراءة في ضوء األزمة السورية

ُ(. 9108ول/ديسمبر كانون األ  02-02ثقافي السوري، دمشق، )املؤتمر ال
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