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 مقدمة

 عن ُهوّيٍة وطنّيٍة سورّية داللته ومغزاه، اآلن وهنا، بعد أن ظلَّ  يكتسُب 
ُ
ز في "حيّ الحديث

 من الزمن العتباراٍت 
ً
 طويال

ً
 جعله عرضة اللتباساٍت  ماعديدة ومتشابكة،  املسكوت عنه" ردحا

ة، كما جعله أكثر مئة عام على تأسيس الدولة السوريّ  نحواء" رغم مرور "غير بنّ  وغموٍض ، ةٍ متعددّ 

 ض  ر  عُ 
ً
ٍ  لتبخيٍس  ة

ّ
 ى مبنيّ واتهامات شتّ  وحط

ّ
 .وإنكارّيةبة ة في معظمها على رؤى متصل

خطوة  ة وتحديدها هو من حيث املبدأالسوريّ  الهوية الوطنية في تعريفّن محاولة التفكير إ

ة، وهي محاولة تكتنفها ويّ لى هذه الهُ إأولى مطلوبة في إطار عملية متكاملة ومستمرة إلعادة االعتبار 

 بمخاطر ومخافاتصعوبات وعقبات عديدة
ً
" ومحفوفا

ً
 "مرذوال

ً
 ،، إذ لطاملا عّد الحديث عنها وفيها أمرا

، ولدت من رحم اتفاقية سورية، ومنها من دول املشرق العربّي  فالتشكيالت األساسية للعديد

لم  تلك االتفاقّية التي"سايكس بيكو" بين القوى االستعمارية التي تقاسمت بموجبها دول املنطقة، 

يكن لشعوب هذه الدول أي دور في صياغتها أو التقرير بشأنها؛ وبناًء على ذلك أتى الحديث املتواتر في 

عن أو في مناهج التعليم،  الخطاب الرسميّ 

"زائفة"، واملضمر فيه أنها دول "مصطنعة" و

كما ينبغي أن  ،أنها يجب أن تكون "مؤقتة"

تنصب الجهود على "إزالتها" عبر إزالة الحدود 

املصطنعة التي وضعتها تلك االتفاقيات 

االستعمارية، وهذا عمل كان باستمرار يرقى 

 ملقارعة بوصفه استمر  ،إلى مرتبة "الوطنية"
ً
ارا

  االستعمار.

، حتى أنَّ  استمرَّ 
ً
 ومهيمنا

ً
وما بعده لم  مرحلة االستقالل الوطنيّ  هذا املنوال في الخطاب سائدا

 جّد  
ً
، ال لقبول هذه الحدود، تولد مسارا

ً
على األقل في  بوجودها من دولة وطنية قائمة،وال ملا يتصُل يا

  الخطاب الرسمّي،
ً
لم تستطع تغيير هذا األمر الواقع عبر تحقيق الهدف املنشود "إزالة الحدود  وأيضا

 "ُم 
ً
ة وطنية للدول الناشئة، ويّ ة من "إنكار" ُه هذه الوضعيّ ؛ صطنعة"املصطنعة" التي أنشأت دوال

ويات ما دون الوطنية )الطائفية والجهوية والقبلية( على قيد الحياة، كما أفسحت املجال إلبقاء الهُ 

 يبحث دون جدوى كت الحديث املتكرّ تر 
ً
 مجردا

ً
ر عن هويات ما فوق وطنية )قومية أو دينية( حديثا

ة وطنية للدول الناشئة، أفسحت ويّ "إنكار" ُه 

ويات ما دون الوطنية على قيد املجال إلبقاء الهُ 

ر عن هويات املتكرّ الحياة، كما تركت الحديث 

 يبحث دون جدوى 
ا
 مجردا

ا
ما فوق وطنية حديثا

اقع يتعيّ   عن و
ا
ن به، األمر الذي أنتج خلال

، في مفهوم الهوية الوطنية
ا
 بنيويا
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، في مفهوم الهوية الوطنية على عن واقع يتعيّ 
ً
 بنيويا

ً
، بل خلال

ً
ن به أو يقابله، األمر الذي أنتج ضعفا

 
ّ
مسار الحرب  لت عليه مؤشرات كثيرة فيمستوى السياسات، وفي قلب التشكيالت االجتماعية، دل

  سورية التيعلى 
ُ
 وإن كنا ال نماري بأنها حرب ش
ّ
-وتطويعه لصالح املحور األمريكّي  سوريةت لتغيير دور ن

 بأنَّ الصهيونّي 
ً
على نقاط ضعف وجوانب  ،هذي الحرب استفادت، واشتغلت ، إال أننا ال نجادل أيضا

عية ومؤسساتية وثقافية، خلل اعترت السياسات الوطنية، على مستويات عدة اقتصادية واجتما

 ومنها مسألة "الهوية الوطنية".
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ا
 الحدث السورّي وسؤال الهوية الوطنية: غموض والتباس -أوال

 األزمات وسؤال الهوّية

 لى هوية وطنيّ إيبدو الحديث عن االنتماء 
ّ
 ة محددة مسل

ً
لى إعندما يتصل األمر باالنتساب  مة

أدنى: تطفو هويات  إذعند اندالع األزمات،  ىما تتنّح وطن يمنحنا جنسية، إال أن هذه املسلمة سرعان 

 ويغدو موضوع الهوية الوطنية مسألة خالفية تش ي بصدوٍع  ،ما فوق وطنية أعلى: أو ،دون وطنية ما

  خطيرةٍ 
ً ّ
 لصراع هويات، وقد يهدد بخرائط جديدة مدعومة تهدد السلم االجتماعي الذي يغدو محال

 ، في بعض أسبابها،الهوية الوطنية نحو بدئياتها، والناجمة ارتداداتمن فواعل خارجية تستثمر في 

عن التباس مفهوم الهوية الوطنية وعدم ترسخه والتشوهات املالزمة للوعي به في العقل الجمعي، 

 ب
ً
لعنصر خاص من عناصر الهوية قد يختلف من مرحلة ألخرى،  الوزن الذي يمنحه األفرادارتباطا

الذي يمنحه األفراد لتثقيل العناصر املختلفة للهوية وا تتم بها مقاربةالكيفية التي في واألساس هنا هو 

 كمُن مغزى درس الُهوّية وسؤالها.هنا ربما ي .1ي إليهامتشكل صورة الجماعة التي ينت التي لهذه العناصر

األسئلة أهمية وأكثرها  سؤال الهوية من أشّد  ة في األزمات، ويعّد ويّ حضور خطاب الهُ يزداد 

 على حضوره بقد   فكثرة الحديث عن الش يء ال تدلُّ  ،الغياب/صعوبة في آن، في مفارقة الحضور 
ً
ر دوما

، ، ما تدل على غيابه
ً
، فخلف معرفيّ  ،واالكتفاء باملقارنة الثقافوية أمر قاصركما جرت اإلشارة آنفا

ً
ا

صراعات وتهديدات  ،عدة وعلى مستويات ،ي املشكل للهوية أو الهويات تكمناملخيال الجمع

 الستجالء كنهها  إهمالها؛واستراتيجيات وسياسات ومخاطر ال ينبغي فقط عدم 
ً
بل الحفر فيها عميقا

ونهوض من سبات  يدلفاألصالة في التفكير خروج عن التق ،وتأثيراتها وعالقاتها املتبادلة ومآالتها

اليته في مواجهة األسئلة الكبرى التي يتعّين عليه اإلجابة  ،2قطعي/يقيني بعبارة كانط يعيد للعقل فعَّ

 
ً
 من الركون إلى يقينّيات موهمة بامتالك األجوبة، وهي للجماعة الفكرّية السورية تبدو ملّحة

ً
عنها، بدال

 وذات أولوّية قصوى.

على وجود أزمة في هوية وطنية، مطلق هوية، ومنها ضعف  يورد الباحثون مجموعة مؤشرات

د للدولة، وتعدد الوالءات في داخل املجتمع الواحد والدولة الواحدة، املوّح  االنتماء والوالء السياس يّ 

أو  تيةوغياب مفهوم املواطنة على املستوى املعاش وفي املدارك، وبروز والءات النتماءات ما قبل دول

                                                           
 .128 ، ص(2012شتاء )، 4 ، العددمجلة املنتدى الجامعي، "مقاربة الهوية الوطنية سوسيولوجيا"علي الفتالوي،  1
، (2008 ،1ط  دار بدايات،: الالذقية) تساؤالت حول الهوية العربية مجموعة مؤلفين، ، في:"فخ الهوية"انظر: علي حرب،  2

 .45-15ص
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وافتقاد فكرة الشعب الواحد والوطن  ،ق وطنية على حساب الوالء للدولة/األمةما دون أو ما فو 

، وهي 3وبالتالي الوالء الواحد والهدف الواحد والرؤية املوحدة ،الواحد النهائي واملصير الواحد

وعلى مستويات مختلفة، وفي حاالت عديدة،  سها بوضوح في الحالة السوريةمؤشرات يمكن تلمُّ 

 تمعة.متفرقة أو مج

 وبافتقارن ة داخل شعب معيّ ويّ وية املرتبطة بافتقاد معنى عميق للهُ أزمة الهُ  يمكن القول: إنَّ 

لى جماعة محددة ضمن دولة في مقابل بروز االنتماءات إحساس الدائم لدى األفراد باالنتماء اإل 

اثية، تنجم عن تنافس املحلية والوالءات للمرجعيات التقليدية التي تربط األفراد بكيانات ما قبل حد

فإذا لم تستطع األولى تفكيك  ،بين بنى حداثية سياسية ومدنية لم تترسخ بعد وبنى اجتماعية راسخة

األزمة تتحول إلى تهديد حقيقي للدولة، يشكل هذا الخلل البنيوي  فإنَّ  ،الثانية أو تعديل وظيفتها

 
ً
 الزما

ً
 مع عوامل اختراقالتاريخي شرطا

ً
خارجية تشتغل على "كعوب آخيل" هذه،  بالتضافر أحيانا

، فالتباينات واالقتصادّي  والسياس يّ  واالجتماعيّ  لنشوء أزمة الهوية وتمظهرها على املستوى الثقافيّ 

فوالتفاوتات الطبقية  واألثنّيةالثقافية 
ّ
االقتصادي والحضاري املرتبطة بالسياسات  وأشكال التخل

الدول الغربية التي  ، هذا ال يعني أنَّ 4ة في هذه الحالةالعامة واالختالالت التنموية كلها عوامل قارّ 

أنجزت مشروع الدولة وترسخت حداثتها قد تخطت احتماالت نشوب أزمات في هويتها، فها هي فرنسا 

تستشرف مثل هذه التهديدات  واجتماعيّ  واقتصادّي  يّ م سياس ما تعرفه لها من تقّد  رغم كّل 

واللغوي بين  ثنيّ اإلوتستحدث وزارة للهوية الوطنية الستيعاب مخاطر زيادة التنوع الثقافي والتعدد 

يدلل هذا على وجاهة استباق  حدوث أزمٍة في الُهوّية باستشرافها  .5خاصةبمواطنيها املهاجرين 

".واالحتياط ملكامن التهديد امل
ً
" و"صلبة

ً
 حتملة، حتى في حاالت تبدو الهوية الوطنّية فيها "راسخة

 الحدث السوري

عن التباس وغموض في مفهوم الهوية الوطنية  في بعض تجلياته أفصح الحدث السوريُّ 

، رغم الحديث املتكرر عنها، فكثرة الحديث عن هوية وطنية ال يعني أو أدنى لصالح هويات أعلى

 على غيابها أو اختالطها في املدارك 
ً
؛ كما أفصح عن واملسالكبالضرورة حضورها، بل يدل أحيانا

هذه الهويات  "يقين"ويات مسكوت عنها كانت في حالة كمون أظهرته املمارسة الناجمة عن حضور ُه 

                                                           
اقع السياس ي في العالم الثالثالتخلف هبان، و أحمد  3  السياس ي وغايات التنمية السياسية، رؤية جديدة للو

 .158ص  ،عن علي الفتالوي ، 21-20ص  ،(2000دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية: )
 .65 ص (،2001مؤسسة االنتشار العربي، بيروت: ) محمد فوزي املهدي :، ترجمةالتنمية السياسيةانظر: برتران بادي،  4
 ، مرجع سابق.مجلة املنتدى الجامعي، "مقاربة الهوية الوطنية سوسيولوجيا"علي الفتالوي،  5
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 ،ز "غير املعترف به" أو "املسكوت عنه"ظل في حيّ الذي وية الوطنية السورية اله "ال يقين"مقابل 

 إلى دراسات
ً
ناته لى حيز املصرح به، وتكشف عن تعيّ إوبحوث نظرية وسوسيولوجية تخرجه  6مفتقرا

صدقاته، وتصوغ مفهومه بسماته وخصائصه الرئيسة التي تظهر جوهره وماهيته )والحديث هنا  وما

املعنى الجوهراني، بل باملعنى النسبي تتطور وتغتني من الواقع املعاش(، وألن هذا الشرط عن ماهية ال ب

 السياسات التي كان لم يتوافر
ً
، غابت أيضا

في تعزيزه، وتزيد  وتسهميمكن أن تنبني عليه 

وفي الوقت نفسه تعكس  ،من صالبة حضوره

ومرونتها، والحديث هنا ال  سيولة  مضامينه

عن سياسات تتصل بالهوية على املستوى 

 كل ما يمكن أن يرتبط بها من 
ً
الثقافي، بل أيضا

سياسات عامة اجتماعية واقتصادية 

  وتعليمية.

 لتجاوز  املتاحة هو استكشاف البدائل والخيارات ه،، والحال هذاملمكن املتاح هنا ولعلَّ 

أزمة الهوية، وربما تكون محاولة التحديد والتعريف إلزالة اللبس والغموض هي واحدة من  اشتراطات

 يرتبط بشرط 
ً
 معرفيا

ً
سياسات، على نطولوجي يقتض ي أالخطوات "الواجبة"، بوصفها شرطا

 ها وتمكينها.تعمل على تحقيق شروط إنجاز املستويات كافة، 

ه 
ّ
  أنَّ  ،بات من قبيل املسلم بهولعل

 
  2011منذ عام  املستمرَّ  السوريَّ  الحدث

 
من الحروب  نمط

إلى تفتيت الدول  ويهدفالتي يجري فيها االستثمار في الهويات ما دون، وما فوق، الوطنية،  7الجديدة

الوطنية وفرط عقدها وإعادة تشكيلها من جديد، وهي حروب بالوكالة تمولها دول ذات مصالح 

إطالق نفسها في الشتات؛ و  الدولة ومنها: مواطنو ،وتعتمد على الشبكات والفواعل غير الدولية

ملقّدم من قبل ا  The Eventمصطلح "الحدث" على ما يحصل في سورية هو استعارة ملفهوم الحدث 

ليوتار لتفسير التحوالت واالنتقاالت املرحلية والكبرى على املستويات االجتماعية جان فرانسوا 

 ،والثقافية، وهو بهذا املعنى حالة تاريخية تقع بشكل مفاجئ وغير متوقع وترتبط باللحظة الراهنة

                                                           
 على طالب السنة الثالثة والثانية قسم الفلسفة في جامعة دمشق لعام  6

ً
 سريعا

ً
، حيث 2018-2017أجرت الباحثة استبيانا

 معطية 70جاءت اإلجابات بنسبة  .تم الطلب من الطالب ترتيب عناصر ومكونات هويتهم لإلجابة عن سؤال "من أنا"
ً
% تقريبا

 الـ املرتبة األولى للقومية أو الدين تتجاو 
ً
 %.30ز اإلجابات أعطت فيها "سوري" أوال

  http://bit.ly/31F8T7f. 2012أيلول/سبتمبر  5، جريدة األخبار، "كحرب جديدة االحرب في سوري"ر داغر، ألب :انظر 7

 
 
 ن 2011 منذ عام املستمر   السوري   الحدث

 
 مط

من الحروب الجديدة التي يجري فيها االستثمار 

 هدفويفي الهويات ما دون، وما فوق، الوطنية، 

إلى تفتيت الدول الوطنية وفرط عقدها وإعادة 

 تشكيلها من جديد

http://bit.ly/31F8T7f
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 عن فشل "السرديات الكبر 
ً
 وغير محددة كاشفا

ً
ى" في ادعائها القدرة على وهي لحظة مفتوحة دائما

، ينطبق هذا إلى حّدٍ بعيد على ما جرى ويجري في 8التنبؤ باملستقبل وتحديد اتجاهات حركة التاريخ

 سورية طوال السنوات الثماني املاضية.

 ما فوق وما دون الوطني

  أسهمتمن أهم العوامل التي  لعلَّ 
ً
في التباس مفهوم الهوية الوطنية السورية، وشكلت تحديا

اختزاليين، الباراديغم  لباراديغمين، هو رزوحها بين قطبي رحى السورّي   لحضوره في الوعي الجمعّي  

(، وألنهما  الديني )اإلسالمي بالدرجة األولى(، والباراديغم القومّي 
ً
)العروبي بالدرجة األولى أيضا

 وكادت تتالش ى بين عوامل الشّد  ،، عانت الهوية الوطنية من تجاذبهماوطنيينق باراديغمان ما فو 

  هذين النموذجين ، ورغم أنَّ 9والجذب فيهما
ً
لكنهما  ،هما نتاج "مخيال" معاش، وليسا متحققين فعليا

 معاش
ً
 أنتجا واقعا

ً
ي الهوية السورية ويستبعدها لصالح ، استطاع أن ينّح و"متخيل" ، وإن بشكل جزئيا

في مرحلة النضال ضد االستعمار ومرحلة  أي منهما، في السياق التاريخي سيطر الباراديغم القومّي 

 لصالح الباراديغم الدينيّ االستقالل الوطنيّ 
ً
إثر هزيمة  ،، لكنه ما لبث أن انداح تدريجيا

دخالت ة وتبفعل عوامل قصور داخليّ  ،وفشل املشروع التنموّي للدولة الوطنية 1967 يونيو/حزيران

 ه.اتوبفعل املال النفطي واستخدام ،ةوتهديدات خارجيّ 

املنكسرين  ُد ع  ي   التباس العالقة بين العروبة واإلسالم في هذا االندياح أمام مشروع دينيّ  أسهم

 ، فإّن ة هي اللغة املقدسة وهي اللغة القوميةاللغة العربيّ  إنَّ واملهمشين بما ال يمكن اختباره، وحيث 

، األمر الذي أدى إلى 10بالديني العلمانّي  القومّي  هذه الخصوصية كانت من عوامل اختالط املتخيل

، كما جرى استعمال الباراديغمينمن  في التعويل على أّي  ،بعبارة الركون  "،يديولوجيإ "إفراطوقوع 

                                                           
وظيف املصطلح ت" ،محفوضسعيد عقيل بكيفية أوسع في استخدام مصطلح "الحدث" لقراءة ما يجري في سورية:  انظر 8

، السياسات لألبحاث ودراسةاملركز العربي )الدوحة:  دراسة ،مقاربة تفكيكية: السورّي الحدث ، في "في الحالة السورّية

2012). 

 وانظر 
ً
ت السرديات املضادة وإشكالية النموذج النظري لسرديا"معن الطائي،  عند ليوتار: الحدث""حول مفهوم أيضا

 . 2014آب/أغسطس  29 ،الحوار املتمدن، "فرانسوا ليوتار

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=430476&r=0. 
 19، دمشق لألبحاث والدراساتمركز ، ": من نحنية الثانية ضمن فعالية رواق دمشقمداخالت الحلقة النقاش" :انظر 9

  http://bit.ly/2KSbLb5. 2017نيسان/أبريل 

 عزمي بشارة :ثائر ديب، تقديم :، ترجمةتأمالت في أصل القومية وانتشارها :الجماعات املتخيلةندرسن، أبندكت  10

 .36 ، ص(2014، العربي لألبحاث ودراسة السياساتاملركز )الدوحة: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=430476&r=0
http://bit.ly/2KSbLb5
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بالذات  اإلسالمّي  ي الباراديغم القومي و/أوعبر تغنّ  ،، وربما القوميديماغوجي للباراديغم الدينيّ 

 أنه لم يكنبميل مفرط إلحياء هوياتنا، كل ذلك  ارتبطوباملجد الغابر، 
ّ

في واقع الحال سوى  إال

 من االرباك والغموض وااللتباس. عليها، أضفت 11استيهامات حول الهوية
ً
  مزيدا

، الدولة الحديثة تشير الدراسات إلى أّن 

لم  بوجٍه عاّمٍ ومنها سورية،في املنطقة العربية 

تنجح في تحييد الوالءات ما دون الوطنية أو 

فيشير  ،ما فوقها لصالح الهوية الوطنية

استمرار حضور هذه الوالءات إلى ضعف 

ة، وهي حضور دولة املواطنة والتعدديّ 

املنطلق األساس لتنحية الوالءات األخرى 

أو الواسعة، وكل ما فعلته أنها الضيقة 

 من مجتمع أبوّي 
ً
بعض  بل إنَّ  ،12مستحدث، حداثي في الشكل تقليدي في املضمون  أنتجت نمطا

جرى إلبقاء هذه الوالءات أو إحيائها، في سعي لتوظيفها واستعمالها  الدارسين يشيرون إلى عمل منهجيّ 

ئف واملناصب واألدوار على أساس وعبر ممارسات تتصل بمحاصصة معلنة أو غير معلنة للوظا

فتسبب  وممارسات مسألة االندماج الوطني ثني تحت ذريعة التوازن املجتمعيّ أأو  أو عشائرّي  طائفّي 

ر النموذج الوطني مسألة  جعلما ة، والتباعد وخلق مالذات آمنة ما دون وطنيّ  ذلك بالعزلة
ّ
ذ يتع 

في  وامتنع انصهارها ،حاضرة ومحافظة على "هوياتها" التكوينات ما قبل الدولتية فبقيت بلوغها،

العالقات املسيطرة هي عالقات القرابة واألهل واملذهب  لذلك بقيت، بوتقة مجتمع الدولة الحداثّي 

على قيامها بوظائفها  ، ألنها حافظت بفعل هذه السياساتوالطائفة والعشيرة والعرق واملنطقة

العمل لم يجر  والهوية(، فالبنى السياسية واالجتماعية البديلة  االجتماعية )تأمين الحماية واألمن

على بلورتها على نحو متكامل وتهيئتها للقيام بأدوارها بشكل يتيح لألفراد تجاوز انتماءاتهم األخرى 

                                                           
-5 ، مرجع سابق، صحول الهوية العربية تساؤالت مجموعة مؤلفين، ، في:"الهوية وحرية الفكر والعمل"محمد أركون،  11

13. 

 .(1987، دار الطليعةبيروت: ) البنية البطركية: بحث في املجتمع العربي املعاصرهشام شرابي،  :انظر 12

لم يجرِ البنى السياسية واالجتماعية البديلة 

العمل على بلورتها على نحو متكامل وتهيئتها 

د تجاوز للقيام بأدوارها بشكل يتيح لألفرا

انتماءاتهم األخرى لصالح االنتماء إلى مجتمع 

ملح "الدولة والوالء له حيث تشكل املواطنة 

 بين أفراد الدولة الوطنية "الوحدة
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بين أفراد الدولة  "ملح الوحدة"لصالح االنتماء إلى مجتمع الدولة والوالء له حيث تشكل املواطنة 

 .13الوطنية

 تكتنفه 
ً
هذا، وبناًء على ما سبق، يبدو التصدي ملحاولة تعريف الهوّية الوطنّية السورية عمال

، إذ إنَّ 
 
من التهديدات أو املخاطر املتوقعة، أن تنزلق محاولة التعريف والتحديد، صعوبات  عديدة

 تستطيع استكشاف ش القابلية للقياس أو انعدامه، وأالوتشوّ  اإلنشائيةلى إاملزمع العمل عليها هنا، 

للهوية الوطنية السورية ال يلغيها أي تغيير  "نواة صلبة" تشكلممكنات الواقع الكامنة التي يمكن أن 

، قد يستطيع علم املنطق تزويدنا  "الحزام الواقي"في 
ً
ويكون بمقدورها الصمود والتطور في آن معا

التعريف املنطقية تعمل على تحديد باملخاطر، فقواعد  املحفوفةبأدوات تساعد في هذه املحاولة 

صدقات، وبما أن كل تعريف هو تحديد، وعليه أن يسهم في فض غموض املعنى ااملفهوم، وتعيين امل

، باملعنى النسبّي غير املطلق، ، والتعريف املنشود واملستهدف هنا هو تعريف واقعيّ 14وإزالة االلتباس

التام، وهو ما يطلق عليه التعريف الجامع املانع الذي يجمع كل من  وأكمل درجاته هو تعريف بالحّد  

، وسيبقى األمر مهما 15ينطبق عليهم اللفظ الدال على املفهوم، ويمنع من دخول من ال ينطبق عليهم

 على املراجعة الدائمة.
ً
 باملحاولة، ومفتوحا

ً
 كانت املخافات جديرا

  

                                                           
  آب)، 282 العدد ،مجلة املستقبل العربي، "املعاصرةإشكالية الهوية واالنتماء في املجتمعات العربية "علي وطفة،  13

 .113-96 ص ،(2002

، (2017، 1 ط جامعة دمشق،دمشق: منشورات ) املنطق التقليدي، ، هنى الجزر، فاطمة درويشنصاف حمدإنظر: ا 14

 .116-114ص 

 .لسابقااملرجع  15
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ا
 مالحظات إطارية أولية -ثانيا

وية الوطنية السورية وتحديدها مجموعة من مل على محاولة تعريف الهُ يستدعي الع

  ،االعتبارات املعرفية واملنهجية
ً
 عاما

ً
ن الستيفاءتقد أنه يمكن أن نعتصوغ إطارا

ّ
املتطلبات  يمك

 األساسية للخوض في هذا املوضوع 
ً
 ودالليّ  مفاهيمّيا

ً
وقد تصلح كـ "معالم على الطريق" في محاولة  ،ا

كما تصلح كتضمينات وتوضيحات وشروحات يمكن أن تنبني عليها سياسات ثقافية  التعريف،

 ومن هذه االعتبارات: تتجاوز املحاذير والتهديدات وتمض ي لترسيخ هوية وطنية واضحة املعالم،

 ديناميكية وتعقيد، بناء وتشييد

وجماعية ويتمظهر في مستويات عدة فردية  ،الهوية مفهوم مركب ومعقد ومتعدد الدالالت

 عميقين للتحوالت االجتماعية والسياسية، وهي  ،وسياسية وحقوقية وثقافية
ً
 وفهما

ً
ويتطلب تقصيا

 
ً
  ليست كينونة

ً
  وال معطًى  طبيعة

ً
، بل هي بعدية مركبة ومصنوعة، وألنها تاريخية ال يمكن اعتماد قبلّيا

 بشكل تام، تبنى عليه 
ً
 ناجزا

ً
ديولوجيا الحماية، أو الحفاظ يإمنظور سكوني ملقاربتها بوصفها شيئا

ر ما يجب التعامل معها بمنظور ديناميكي بوصفها )ما يتعين صنعه باستمرار( حيث على الهوية، بقد  

، فالهوية ليست 16لكنه مبني ومأخوذ من الواقع وليس محض خيال ،النموذج هنا مستقبلي بامتياز

 يعطى دفعة واحدة
ً
وتشيخ وتعاني من االستالب ومن  بل حقيقة تولد وتنمو وتتكون وتعاير ؛كيانا

األزمات الوجودية، وتنطوي على عوامل وجودها وبذور نمائها وفي الوقت نفسه على بذور انشطاراتها 

بفعل عوامل متعددة تربوية واجتماعية  ،وتالشيها وتتعرض للتشويه واالنكسار أو الصالبة واملنعة

 ، وبفعل ديناميات الداخل والخارج.17ادية وسياسيةوثقافية واقتص

د بمواصفات ثابتة مستمدة دحضت العلوم االجتماعية التصور الجوهراني عن الهوية املحّد 

مع االعتراف بوجود اختالفات ثقافية بين الجماعات، أي أنها نقلت  واملتعارضمن أصول مشتركة، 

غير والنسبي، فالسمات املشتركة التي تقوم عليها الدول االختالف من حيز الثابت واملطلق إلى حيز املت

 لهذا التصور القائم الوطنية/القومية وهوياتها من لغة وتراث وجذور عرقية 
ً
نة  مكّو 

دُّ ع 
ُ
على وجود وت

لهذا التصور نفسه الذي  ثابتة ال تتغير صفاتمن  تشكل نواة صلبة ،أساسية وطبيعية خصائص

ى زمانه وانقض ى
ّ
 بسلسلةإال  ،تت األبحاث أن الهويات ال تتشكل وال تكتسب صالحيتها، فقد أثبول

                                                           
. 2018تموز/يوليو  17، العمق املغربيموقع انظر: خالد الشرقاوي السموني، "الهوية الثقافية والحداثة"،  16

https://www.al3omk.com/313409.html  
 .8-7ص (،1993، 1ط  دار الوسيم،)دمشق:  وطفة ، ترجمة: عليالهويةليكس ميكشيللي، أ 17

https://www.al3omk.com/313409.html
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مستمرة من البناء وإعادة البناء تتكشف باستمرار عن سمات  ةمتواصلة من التفاعالت، فهي عملي

وصيرورتها الدائمين مع امتداد مسيرة حياة األفراد  الشتراطهاوال تعرف معنى االكتمال  ،مميزة إضافية

وفها املختلفة، وهي بهذا املعنى ليست معنية باإلصغاء إلى أصداء ماٍض محدد بوضوح والجماعات وظر 

 بضباب الال إر ما تتوق إلى النظر نحو مستقبل مرتجى و بقد  
ً
، وبهذا املعنى عملّية 18يقينن كان مغلفا

 تشييد دائمة السيرورة والصيرورة، دون أن تفقد بسبب ذلك سمات الوضوح والتمّيز والتماسك.

 مفهوم حربّي!

مفهوم الهوية باملعنى الجمعي مفهوم 

في الحقل السوسيوسياس ي، ويعد من  محورّي 

 في الشأن الثقافي 
ً
 وحضورا

ً
أكثر املفاهيم ذيوعا

 
ً
يجعله يبدو قضية  مارغم حداثته  ،أيضا

 بوصفه نسق املعايير التي يعرف 
ً
بديهية مقدما

فيها وبها الفرد والجماعة، املجتمع والثقافة، 

افد أساسية للهوية الجمعية، معايير تشكل رو 

رغم بساطته الظاهرية في الوقت ،فهو ينطوي  أو الوطنية هنا، وألنه مفهوم بالغ التنوع في داللته

يديولوجي املالزم له، يكتنفه على درجة عالية من الصعوبة والتعقيد، وبنتيجة الشحن اإل  ،نفسه

 في
ً
، ومن هنا فهو 19االستعمال والتطبيق غموض ملموس ليس فقط في األدبيات املتصلة به، وأيضا

 ماشكالي اختلف الباحثون في تحديده ووضع إطار نظري متفق عليه ملضمونه، إمفهوم اصطالحي 

 أبقاه فضفاض
ً
 الندراج ظواهر عديدة تحته ا

ً
، لكن هذا ال يعني عدم إمكانية القبض على 20وقابال

  لالتحديد باملطلق.معناه، ألن عدم القدرة على التحديد "الدقيق" ال تعني ا

 "عد يُ  ،في صورته املتداولة في خطاب السجال السياس ي ،هذا املعنىبوهو 
ً
 حربيا

ً
بامتياز  "مفهوما

 يتجه لرسم حدود التخندقات 
ً
عندما ينجز توصيفات مغلقة ومطلقة ليمارس بواسطتها تفكيرا

خدمة ألهداف سياسية، إنه مفهوم محكوم بمواقف وآراء مسبقة تظهر معطيات  والتموضعات

                                                           
السورية للكتاب،  الهيئة العامةدمشق: ) فاضل جتكر :، ترجمةالعوملة والهويات القوميةكاترين جي وانكس، و  بول كندي 18

 20-19ص  ،(2009، وزارة الثقافة
 .128ص، سابقمرجع ، "مقاربة الهوية الوطنية سوسيولوجيا"علي الفتالوي،  19
يئة اله)دمشق:  إياس حسن :، ترجمةاملجتمع، الزمرة، الفرد: الهوية والهويات جان كلود، روانو بورباالن، ،ألبيرن كاثرين  20

 .اوما بعده 30 ، ص(2001، العامة السورية للكتاب

 ،في خطاب السجال السياس يمفهوم الهوية 

 "عد يُ 
ا
 حربيا

ا
بامتياز عندما ينجز  "مفهوما

توصيفات مغلقة ومطلقة ليمارس بواسطتها 

 يتجه لرسم حدود التخندقات 
ا
تفكيرا

 والتموضعات خدمة ألهداف سياسية
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وتخفي أخرى، حيث تقدم معطيات التاريخ أمثلة دالة في باب "التنشيط" الهوياتي املستخدم في 

 إذ ،آلية من آليات التجييش للحرب عّد يُ الهوية املغلقة  بلغةفالحديث لحظات الصراع واألزمات، 

 في مواجهة فضاءات أخرى مغلقة بدورها، األمر الذي ينفي أي إمكانية 
ً
تمثل كل هوية فضاء مغلقا

 
ً
إليجاد تنميطات تحصر فيها ثقافة معينة أو جماعة  للتواصل والحوار، ألن لغة الحرب تتجه أحيانا

يراته املرتقبة في قالب محدد، مغفلة تحوالته الفعلية ومخاضاته القائمة وتواتراته املشيرة إلى تغ

والطرف املعني بالصورة النمطية يتجه بدوره لرسم صوره مناقضة للصورة النمطية التي أنشئت 

ئع في تبدأ حرب الصور املفترضة النمطية املؤسسة لخطابات ال عالقة بينها وبين الوقاحيث ؛ 21له

ت والجماعات مفتوحة مكتمل في حين أن الثقافا ىالهوية تشير إلى معطتعددها وتوترها، فالتسمية/

 لداريوس شايغان ال يمكن إغالقها وفضاءاتومرجعيات ال حصر لها  ةعلى أزمن
ً
، وأي إغالق 22وفقا

 لها يعني بالضرورة تخشيبها وإفقادها مرونتها وبعدها التاريخي التواصلي.

 الثقافي واالجتماعّي، الواحد واملوّحد

 ما تحيل 
ً
لى مسألة الثقافة، فاملصطلحان لصيقان إالكبرى بصدد هوية الجماعة  األسئلةكثيرا

  ،ومتواشجان
ً
فليس االختالف  ،ومع ذلك فإن املطابقة بين الهوية والثقافة مسألة ليست ممكنة دائما

الهوياتي نتيجة مباشرة لالختالف الثقافي، إذ يمكن لثقافة ما أن تكون دون وعي هوياتي، فالثقافة ال 

ضرورة هوية، كما يمكن الستراتيجيات هوياتية أن تعالج، بل أن تعدل ثقافة ما، ولعل السمة تبني بال

 ما تخضع إلى صيرورات ال واعية
ً
بينما تحيل الهوية إلى  ؛الفارقة بينهما تنجم من أن الثقافة غالبا

ذلك يتطلب  معيار انتماء واع بالضرورة، وإذا ما أردنا امتالك مدارك موضوعية حول كل منهما، فإن

 عن السياق العالئقي واملنظوماتي
ً
 تكون بمنأى ،تصورات ديناميكية ال ترى في أي منهما معطى مستقال

 له، يختزلها في بعد واحد نقي )متلقى( يجمدها 
ً
 للوجود ومحددا

ً
عن أي تصور للهوية بوصفه سابقا

الحديث ، وبهذا املعنى فإن 23بر منهاويثبتها خارج سيرورتها، أو في بعد تغيرها بالتركيز على الجانب العا

 وهو وهم بحد ذاته، فدوائر تشكل،  عن وجوب املحافظة على الهوية الثقافية يفترض نقاءً 
ً
هوياتيا

الثقافات والجماعات تتسع وتتقاطع باستمرار بحيث يصبح مفهوم الهوية املغلقة  ،وإعادة تشكل

                                                           
، 1عربية، طمركز دراسات الحدة ال)بيروت:  التواصل، الحداثة، أسئلة النهضة العربية: التاريخ كمال عبد اللطيف، 21

 .221 ، ص(2005
 .(1993، 1دار الساقي، ط)بيروت:  محمد علي مقلد :، ترجمةأوهام الهويةانظر: داريوس شايغان،  22
، 1، طاملنظمة العربية للترجمة)بيروت:  منير السعيداني :، ترجمةالثقافة في العلوم االجتماعيةمفهوم دينس كوش،  23

 .152-147، ص(2007
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بمقدار ما يعبر عن االنفالت والتجاوز بحيث  وسيلة للحصر واإلفقار، إنه ال يعبر عن التطابق إال

 بصورة مطلقة، بحكم التواصل 
ً
 وحضاريا

ً
 ثقافيا

ً
له إلى جزء من حوّ نيكف اآلخر عن أال يكون عدوا

  ،الشعور بالوحدة واالستمرارية واملشاركة بوساطةذاتنا في التاريخ، فالهوية توجد صيرورة 
ً
وأيضا

 وهذه األبعاد قاّرة في سيرورة تشكل الهوية.، 24والتفاعل والثقة االختالف بوساطة

التماسك أي ينبوع باملعنى النسبي،  "،نواتها الصلبة"أن ندرك  يجب ةجماعلتعريف هوية 

ُر  ،الذي يسمها الداخليّ  بَّ عنه في وعي حامليها، والجماعة هنا في أحد أبعادها وحدة حقيقية تقوم  فُيع 

  ،على أساس موقف جمعي مثمر ونشط
ً
ويسعى إلى تحقيق هدف مشترك، وهي وحدة تشكل إطارا

 يتمتع بتماسك نسبي ونظام ثقافي مكّون من الخبرات املكتسبة
ً
 بنيويا

ً
 ةالتي تشكل مرجعي اجتماعيا

 لألحداث في إطار إمستمرة من املدارك واملرجعية للسلوك التي تشكل 
ً
يديولوجيا مشتركة تقدم تفسيرا

، وهي مركب 25الخاص نظامها املعرفي والثقافيّ 

مشاعر  ةمن املعايير يتجلى في مجموع

مختلفة كالشعور بالوحدة والتكامل واالنتماء 

رادة العيش والقيمة واالستقالل والثقة وإ

املشترك، بهذا املعنى تكون الهوية بعبارة نديم 

 البيطار "
ً
 ُمشاعا

ً
حيث ال  26للجماعة" ملكا

وجود للهوية خارج املجتمع والتاريخ، وهي، أي 

  للفرد. ةالهوية الجمعية حاج

تتجلى مدارك الهوية على مستوى الوعي الجمعي في صيغة من التضامن االجتماعي املتجسد في 

من مكونات روح الجماعة  أساسو النا الدالة على الجماعة، هذا التضامن هو مكون أصيغه "نحن" 

 وهويتها، ويأتي هذا الشعور كنتاج  لعمليات التفاعل والتكامل االجتماعيين، 
ً
ل لعملية تمثوأيضا

 ،العناصر املشتركة في إطار الجماعة عبر تخليق فضاء ثقافي متجانس يتم عبره التواصل والتفاعل

 لسلوك مشترك يسهم في تعزيز الشعور بالتوحد مع الجماعة ويرتبط باإلحساس 
ً
ويشكل أساسا

 على التالحم والتماسك واالعتزاز وامل
ً
شاركة بالقيمة والثقة بحيث يكون الشعور باالنتماء منطويا

                                                           
 .74-73ص  مرجع سابق،، الهويةليكس ميكشيللي، أ 24
 .38 ، صاملرجع السابق 25
 .(1982، دار الوحدة)بيروت:  حدود الهوية القومية، نقد عامانظر: نديم البيطار،  26

 
ا
بين الهوية الواحدة واملوحدة،  ثمة فرقا

لي للهوية بمعنى التطابق فالثانية هي شكل أّو 

 حتى على 
ا
التام، وهو مفهوم غدا متجاوزا

إذا تم أخذه بوصفه خارج  املستوى املنطقي

وتكمن خطورتها في تسويقها  ؛الزمان واملكان

 .لوهم التطابق
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ه، 27الوجدانية وفي املسرات وامللمات واالحتفاالت والطقوس
ّ
خيار إرادي واٍع وحر مرتبط بممارسه  إن

 املواطنة بكل ما تتضمنه من حقوق وواجبات.

 
ً
لي بين الهوية الواحدة واملوحدة، فالثانية هي شكل أّو  يقتض ي ما تقّدم أن ندرك أنَّ ثمة فرقا

 حتى على املستوى املنطقيللهوية بمعنى التطابق التام، 
ً
إذا تم أخذه بوصفه  وهو مفهوم غدا متجاوزا

وتكمن خطورتها في تسويقها لوهم التطابق، وهي تسقط االختالف وتفتح املجال  ؛خارج الزمان واملكان

ت اإلشارة كما تّم  ،أخطر ما فيها حديثها عن إحياء نموذج سالف؛ فالهوية ال ينبغي ولعلَّ  ،للتسلط

،
ً
تكون وسيله للحصر أو اإلفقار، وهنا يكمن التحدي األبرز لصياغة معادلة هوية واحدة  أن آنفا

غنية ومتنوعة ومتجددة باستمرار وال تتحول أسيرة ملالحقة هويات "متخيلة" قد ال تكون سوى 

  ، وتضمر الكثير من اليوتوبيا28استيهامات لهويات قديمة يراد لها أن تكون مقدسة
ً
من  وبعضا

 للهوية، بوصفها تمتلك مشروعيتها من الحاضر، وليس من 29ياامليثولوج
ً
، وكال األمرين يشكل تهديدا

 املاض ي "املقدس" أو الخيال الهارب من التصدي ملشكالت الحاضر.

 الدولة الوطنّية وإدارة التنّوع، االنتماء والوالء

الشعور الجمعي ن، وهي معيّ  جغرافيّ  الهوية الوطنية هي الذات كما تنشأ في إطار حضارّي 

 باالنتماء لألرض التي يعيشون عليها
ً
د فيهم إحساسا

ّ
ويعزز الحجة  ،املشترك للمواطنين في دولة، ما يول

 
ً
ويربطهم بمصير مشترك مهما كانت عوامل االختالف بينهم )عرقية، دينية،  ،املشتركة للتعايش معا

وطن وأمة ومن ثم هوية واحدة تقوى  قبلية(، وهي بالتالي رابطة تنشأ من األرض والناس لتتحول إلى

وتبدأ األدوار عبر نمط مستقر من العالقات  ،مع مؤسسات التنشئة االجتماعية وإشباع الحاجات

هذا الشعور باالرتباط باألرض ومن يعيش عليها بوصفهم جماعة واحدة  30يسمح باالستمرارية

تتجسد في الحاضر في صورة ية تشميلية وتضمينيستوجب تخليق صورة ممجدة الستمرارية تاريخية 

ترتفع هذه الصورة للدولة/األمة إلى مرتبة  ،دولة قوية تملك إرادة سياسية لتحقيق طموحات مواطنيها

، تعمل مؤسسات الدولة على إعادة تشكيل املكان والسكان واإلقليم وتعيين حدود 31القداسة

                                                           
 .76-75ص  مرجع سابق،، الهويةليكس ميكشيللي، أ 27

 .، مرجع سابقتساؤالت حول الهوية العربية، في: "الهوية وحرية الفكر والعمل" ،محمد أركون  :انظر 28
 مرجع سابق.، تساؤالت حول الهوية العربية، في: "فخ الهوية"علي حرب، علي حرب،  29
 155 - 154، ص سابقمرجع ، "سوسيولوجيامقاربة الهوية الوطنية "علي الفتالوي،  30

 املركز العربي لألبحاث ودراسةالدوحة: ) نقد العقل العلماني: دراسة مقارنة لفكر باومان وامليسيري حجاج أبو جبر،  31

 .221 – 220، ص (2017، 1السياسات، ط
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غة خاصة في الحاالت التي تشكلت الدول وتضاريس الجماعة في الزمان واملكان، ولهذا الدور أهمية بال

 مع حدود الجماعة اللغوية أو  "استعمارية"فيها باتفاقيات 
ً
ت فيها حدود ليست متطابقة دائما ع  ُوض 

الثقافية، أو حتى الجغرافية، لتقوم الحدود بقطع التواصل، إال أنه ما لبث، عبر دور الدولة الوطنية، 

ياقه كخارطة منفصلة وتثبيته على الجدار، أو في الكتاب، أن أصبح باإلمكان إخراج البلد من س

  "متخيل"كتب له تاريخ كلوغو ورمز ثم يُ 
ً
ألنه، بهذا الشكل املقتطع وبهذه الحدود، لم يشهد تاريخا

 به يجمعه سوية ويفصله عن غيره
ً
. 32خاصا

ً
 وهذه حالة جميع الدول الحديثة تقريبا

 للج
ً
 ،ماعة الوطنية املتخيلة، فحتى اللغة هي كالهويةوقد ال تكون اللغة بالضرورة أساسا

متشكلة، وهناك أمم لغوية )فرنسا( وأمم ال تستند إلى لغة أصلية )إندونيسيا، سويسرا( ولم يشكل 

 لوحدتها، وامتحان اللغة هو قدرتها على تشكيل 
ً
 وبناء التضامن والقيام بدور الجماعة ذلك تهديدا

  ،الجماعةالوسيط الذي يجري عبره تخيل 
ّ
ل الجماعة املتخيلة يمكنه أن يكون بوسائل إال أن تمث

وحدة  ،رغم التعددية اللغوية، أخرى غير اللغة الواحدة، ويمكن لنظام إداري وتعليمي محكم أن يولد

ضمن التعدد، ويخفف من مخاطر تهميش لغة للجماعة على حساب أخرى والذي ينجم عنه أزمة في 

 أو أكثر، لكنها أقل قدرة على ترسيخ الدولة الحديثة الوعي تنش ئ جماعة متخيلة
ً
 33أخرى، أقل اتساعا

 بل على العكس، قد تكون أحد عوامل تفتيتها وتذريرها.

تظهر صعوبة تشكل هوية واحدة في حالة الدول التي تضم كيانات اجتماعية متعددة 

 
ً
  ومتعارضة أحيانا

ً
 أو عرقيا

ً
واملعقد تتداخل عناصر الوالءات ، حيث في مثل هذا الكيان املركب لغويا

املحلية بالوالءات الوطنية وال تتطابق فيه حدود الجغرافية مع حدود الوالءات، تنتج تعددية 

حضور هوية وطنية جامعة، وضعف  فياالنتماءات وتناقضاتها حالة من االنشطار في الهوية، تؤثر 

قافة قابلة ألن تكون قاعدة إلجماع، هذا تتحقق الهوية الوطنية عندما توجد ث، 34مشاعر االنتماء لها

بل وتعمل على ضمان املشاركة على  ؛واملعنوّي  يتطلب سياسة ثقافية تملك وسائل تحقيقها املادّي 

جميع الصعد في اتخاذ القرارات التي تخص مصير الجماعة وتوفر كل السبل لذلك، وال تكتمل إال 

وحدة الوطن واألمة والدولة املتجسدة في كيان مشخص تتطابق فيه هذه  إذا كانت مرجعيتها

العناصر، الوطن: الكيان بوصفه الجغرافيا والتاريخ في آن، الجغرافيا كمعطى تاريخي والتاريخ 

                                                           
  .45 - 44 ، صمرجع سابق، تأمالت في أصل القومية وانتشارها :الجماعات املتخيلةندرسن، أبندكت  32

 .43 - 42، ص لسابقااملرجع  33

 مرجع سابق. ،مجلة املستقبل العربي، "املعاصرةإشكالية الهوية واالنتماء في املجتمعات العربية "علي وطفة،  34
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كمعطى جغرافي، األمة: بوصفها النسب الروحي الذي تنسجه ثقافة وذاكرة مشتركة وطموحات إرادة 

والوالء له، الدولة: بوصفها التجسد القانوني لوحدة الوطن واألمة ومؤسسة  جماعية لحماية الوطن

، والوالء والواجب وااللتزام هو محتوى 35منها وسالمتها ومصالحها املؤسسة التي تعمل على حماية كّل 

ة إلزامية، والعنصر الحاسم هنا كان اختراع إشارات لى هذه الوطنيّ إالوطنية، واملمارسات التي ترمز 

 د
ّ
ة )العلم والنشيد والشعار( وهي الرموز الثالثة ة على املضمون تكون محملة بشحنة رمزية وعاطفيّ ال

 ووالًء فوريين
ً
 ،التي يعلن بلد مستقل هويته وسيادته من خاللها، ومن حيث هي كذلك تملي احتراما

 ما وتعكس مجمل خلفية األمة وتفكيرها وثقافتها، وتعتمد على تمارين الهندسة االجتم
ً
اعية التي غالبا

تكون قصدية "تستعمل" التاريخ وسيلة لنسج الترابط، فلمجرد أن كل ما يجعل من األمة الحديثة 

بنى ومرتبطة بالرموز املناسبة التي تكون حديثة العهد أو بأطر مفصلة على نحو مؤلفة من هذه ال

  ،مناسب
ً
 واهتماما

ً
، 36فإنه ال يمكن استبيان هذه الظاهرة دون إيالء مسألة "اختراع" التقاليد انتباها

وهي آلية جرى االشتغال عليها بحرفية عالية 

يجمع  في كثير من الدول، إلنتاج "نسيج ضام"

  الدولة برابط واحد. مواطني

 
ً
 يشكل االنتماء عنصرا

ً
من  أساسا

 يجمع بين  ،عناصر الهوية
ً
بوصفها كيانا

انتماءات متكاملة يمنح أفراده األمن 

واالستقرار والطمأنينة، وتعمل سياسات 

الهوية هنا على دمج هذه االنتماءات وإزالة التعارض منها لصالح هوية مشتركة تعمل لصالح الجماعة، 

ارضها، فالواقع املوضوعي هذه العملية ال تعني إزالة االنتماءات الفرعية أو محوها، بل ضمان عدم تع

 
ّ
م األولويات ضمن يفرض مجموعة من االنتماءات، إال أن هذه االنتماءات تختلف في ترتيبها على سل

.( .نسق يعبر عن الوضعية التي يأخذها كل فرد إزاء هذه االنتماءات )وطنية، قومية، دينية، إلخ.

خرى على االنتماء الوطني والعكس صحيح، وتكون الهوية الوطنية في أزمة عندما تتقدم االنتماءات األ 

يملك طاقة علمية كاشفة عن اآللية التي تتحكم في عالقات  ومن هنا فإن االنتماء محور مفصليّ 

هحيث املجتمع بأفراده، من 
ّ
يؤكد حضوره في مجموعة متكاملة من املدارك تشكل جذر الهوية،  إن

                                                           
السنة العشرون، العدد  ،مجلة املستقبل العربي: عشر أطروحات"، العوملة والهوية الثقافية، "الجابري محمد عابد  35

  .147عن الفتالوي ص  ،116 ص، 1998، شباط 228

 .23-22 ، ص(2011، الهيئة العامة السورية للكتاب)دمشق:  الحارث النبهان :، ترجمةاختراع التقاليدإريك هوبسباوم،  36

 
ا
 يشكل االنتماء عنصرا

ا
من عناصر  أساسا

  ،الهوية
ا
يجمع بين انتماءات  بوصفها كيانا

متكاملة يمنح أفراده األمن واالستقرار 

والطمأنينة، وتعمل سياسات الهوية هنا على 

دمج هذه االنتماءات وإزالة التعارض منها 

 لصالح هوية مشتركة تعمل لصالح الجماعة
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هومن حيث 
ّ
والتي تتضمن صورة الوضعية املتخذة إزاء  حن؟ي صيغة من نالهوية ف إجابة عن سؤال إن

ر عنها  منبثقة عنها نتبادلها مع  ومسالكبشبكة مشاعر الجماعة والروابط التي تربط الفرد بها، واملعبَّ

 يتمثل في االنتماء الفعلي لجماعة ما، فإن  .انتمائناموضوع 
ً
 موضوعيا

ً
وإذا كان االنتماء يتضمن جانبا

 ينشط في الوالء لهذه الجماعة، والوالء هنا هو الحالة القصوى لالنتماء، 
ً
 ذاتيا

ً
هفيه جانبا

ّ
اندماج  إن

إال أن ذلك  ،رقيةالذات الفردية في ذات أوسع منها وأشمل، فقد ننتمي بالوالدة إلى جماعة دينية أو ع

 في جماعة باختيارك الواعي 
ً
ال يتضمن بالضرورة الشعور بالوالء لها. فالوالء هنا هو أن تكون عضوا

 الحر، 
ً
  معّبرا

ُّ
ل أهدافها والفخر باالنتماء لها، واالستعداد للدفاع عنها عن الشعور باالرتباط بها وتمث

 ويتعين في االندفاع في أداء وهو بوصفه الدرجة العليا لالنتماء، يتضم 37وحمايتها
ً
ن مشاعر وأفعاال

 الواجبات بحدودها القصوى التي قد تصل إلى درجة التضحية بالنفس في سبيل حماية الوطن.

 الوطنّي والقومّي 

، وبين الوطنية والقومية ثمة بالقومّي  وية األمة، يتداخل الوطنيّ في سياق الحديث عن مفهوم ُه 

 تكون 
ً
فيه الوطنية الطرف املوجب في هذه الثنائية والقومية الطرف السالب، تمييز يقيم تقابال

 س  الوطنية ُم 
َّ
 م  ل

ُ
من نقيتها ت جرت هي ما يمكن للقومية أن تكون إذا تجريبية معاشة، حقيقٍة  ة

 من اعتقاد املؤمن بالقومّية بأنَّ كّل ما تتعّرض له أمته  ،وكراهية اآلخرالعدوانية 
ً
وتّم تخليصها أيضا

 عليها، ألنها تحرم هو نت
ً
يجة ملؤامرة من تدبير الغرباء، أو من تدبير األمم األخرى التي يحمل ضغينة

الوطنية فتتسم بالتسامح تجاه التنوع الثقافي والنقد واالختالف، وهي سمات  ، أماأمته من مكانتها

 بفضل في مجتمعات آمنة أمانو تنتشر على أوسع نطاق في دول ال تمثل فيها الوطنية مشكلة
ً
 كافيا

ً
ا

بوصفه  ،، يرتبط هذا األمر بتحديد واضح ينبغي أن يتضمنه دستور الدولة38عقدها االجتماعي

األعلى الذي يعبر عن  السياس يّ  القانون األعلى الذي يحدد شخصيتها وشخصية املجتمع هو النّص 

نة، من الطبيعي حصيلة الروابط وصيغة االنتماءات التي تسود حياة شعب ما في مرحلة تاريخية معي

وهي تتقاطع مع األمة/الوطن  ،أن يكون ملفهوم الهوية مكانة أساسية فيه ال يوازيه فيها مفهوم آخر

، ومن هنا فإن التأكيد على 39دولة(-شعب-املتحدة على سبيل الترادف )أمة تستعمل في ميثاق األمم

 ،أساسية حول معنى االنتماءأن شعب الدولة جزء من أمة أكبر ينطوي على تهديد حصول ازدواجية 

وهي التي توفر الشروط التي  ،للهوية بصياغتها بوضوح وتميز في الدستور  األساسفالدولة هي املحدد 

                                                           
 ، مرجع سابق.العربي املستقبل مجلة، "املعاصرةإشكالية الهوية واالنتماء في املجتمعات العربية "علي وطفة،  37

 .248-247 ص، لسابقااملرجع  38

 .045-503، ص (1986، 1مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، طالكويت: ) تصورات األمة املعاصرةناصيف نصار،  39
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تجعل من الشعب أمة، وإرادة جماعية للعيش املشترك، وتمتلك القدرة على إيجاد هياكل تنظيمية 

 .40وع متميز من الثقافةلوجوده تعبر عن التماسك وارتباط الفرد بالجماعة وتوفر ن

وهي جماعة سياسية  ،يتأسس مفهوم الهوية الوطنية على نواة صلبة هي مفهوم الجماعة األمة

والجماعة هنا باملعنى الواسع األقرب إلى مجتمع . 41ويشمل التخيل أنها محددة وسيدة ،"متخيلة"

الوطنية نوع من االنتماءات التي  لى الجماعةإواالنتماء  ،القرابّي  والوشائجيّ  والنّي وليس باملعنى األ 

 للذات والهوية ووالًء شخصيّ 
ً
 للتضحية واملحبة التي تعبر عن تتضمن تعريفا

ً
 ومحبة واستعدادا

ً
ا

 و االنتماء 
ً
 وال أدبيا

ً
 رومنسيا

ً
 ضرورّي  وصف لطبيعة العالقة، والرابط الوطنيّ هي بل  ؛ليست أمرا

، والتضحية ال تكون من أجل تعاقد بدون للتحشيد للمشاريع الوطنية الكبرى، للسالم والح
ً
رب أيضا

  توافر
ُ
فقية، وهي نوع من املساواة في األمة )مساواة مفترضة عالقة االنتماء، الوطنية هنا توفر عالقة أ

بين البشر في إطار غير متساٍو، وهي تتحول عبر املواطنة إلى أداة ديمقراطية تدفع نحو الطموح 

النعدام املساواة، هنا جاذبيتها وهنا  ول إلى غطاء ديماغوجي شعبوّي ن تتحأ، كما يمكن 42للمساواة

  خطرها.

 الذاكرة الجمعية والنسيان

يستند الشعور باالستمرارية الزمنية على الذاكرة الجمعية، ويحافظ الشعور بالهوية على 

حتى ال تظهر ر الذي يتم فيه إضفاء صفة الديمومة على التغير والتبدل استمراريته واتصاله بالقد  

ذلك يمكن أن تعمل  ولتفادي، التباينات على شكل انقطاعات حادة تحدث "أزمات" في الهوية

 أ السياسات على إدراج جميع عناصر التاريخ املشترك لكّل 
ً
  فراد الجماعة، بوصفه تاريخا

ً
للكل وعامال

اإلعالم ومناهج  عبربوصفه ذاكرة جمعية يتم ترسيخها  ،من عوامل بناء الهوية الجمعية ونموها

، وألن الهوية تتشكل وتأخذ هيئتها 43التربية وعبر النشاطات والفعاليات التي تحولها إلى نسيج مشترك

الوعي بها يشتمل على وعي هذا املاض ي عبر عملية تمثل  فإنَّ  ،باالستناد إلى املاض ي "تاريخ الجماعة"

لفشل وسلوك أبطالها النموذجي، وهي مستمرة لتاريخها تستحضر ماضيها الجمعي وتجارب النجاح وا

  يمتلكانكل مجتمع وكل جماعة  إذ إنَّ ، 44للجماعةكلها عوامل تسهم في بناء الهوية الثقافية 
ً
سجال

                                                           
 .545، ص ملرجع السابقا 40

 .52، ص مرجع سابق، تأمالت في أصل القومية وانتشارها :الجماعات املتخيلةندرسن، أبندكت  41

 .53 ، صلسابقااملرجع  42
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 لنماذج الهوية ومخططات مرجعية
ً
كما أن لكل  ،يسمح بمعرفة اآلخرين وتحديد هويتهم ما ،خاصا

وهنا يمكن للسياسات الثقافية  ،مرحلة تاريخية شخصياتها ورموزها التي تساعد على إدراك اآلخرين

خر وعدم الثقة به، وهذه املخاطر أن تساعد على التواصل واملعرفة وتخفيف مخاطر الجهل باآل 

 
ً
  تتضمن ردود أفعال تتعلق بالخوف وتنتج هجوما

ً
قلق باملعرفة ورفع يمكن تخفيض درجة ال ،45دفاعيا

سوية الثقة والتخلص من األحكام األولية املسبقة عبر إفساح املجال لبناء تصورات أقرب وأكثر 

 وتشاركية، تجعل من املمكن تمازج نماذج الجماعات املرجعية  بناءً  ،شمولية
ً
على املعايير األكثر تكامال

ثقافي تضمن بها وحدتها الرمزية وعبر املشاركة في  "تقمص"عملية املختلفة التي يتماهى أفرادها عبر 

ئُ في عملية تناشد "النحن"  ،فعالياتها وطقوسها نش  
ُ
 يعزز اإلحساس بالقوة ويبعد القلق توّح  وت

ً
دا

 باالستمرارية  ،األساسية للهوية العناصر بتأكيد  والشك، وينمي التالحم والتماسك 
ً
ويضفي إحساسا

الجمعية التي تقيم من قبل األسطورة والرواية الرسمية والتاريخ املدرس ي ، تقوم هنا الذاكرة 46الزمنية

بل في النسيان  ؛تسهم ليس فقط في التذكر إّنهابعمل مزدوج، وتكرس في االعمال األدبية والفنية 

 
ً
وات انسيان العد ،ية التذكر من أجل النسيانعملل تؤسس إّنها، في تحديد ما يجب أن ينس ى، أيضا

وهي آلية لها فعل عظيم  ،بين ما أصبح اآلن جماعة/أمة واحدة ولم يكن كذلك من قبلواملناصرات 

"أليم" والتطلع نحو  ملا يمكن أن تضطلع به من إشاحة النظر عن ماٍض  47في بناء الوعي الوطني

 مستقبل منشود.

 
ً
  ضحىأ ،48لتعبير باومان في عالم ما بعد الحداثة أو الحداثة السائلة وفقا

ً
تشكل الهوية منتجا

 للقواعد التقليدية فقط )األ  دُّ ع  وال يُ  ،ملدخالت وطرائق مختلفة
ً
وأماكن -املدرسة-سرةكما كان رهنا

في مثل هذا العالم غدا  وية(،في الهُ  العبادة واملؤسسات الثقافية التي لطاملا احتكرت القول الثقافيّ 

 
ً
الحديث عن تجاوز للمرجعيات وتجاهل لها، ومحاوالت لهدم هويات قديمة وتشكيل أخرى  متواترا

جديدة أو تخليق أشكال متجددة من هويات قديمة بعد إظهار هشاشة مفهوم العناصر األصيلة في 

وية وعمليات تشكلها وتشكيلها يتطلب مدارك الهُ  فيمكوناتها، مثل هذا التأثير الشبكي املعولم الفاعل 

كأداة للفعل السياس ي الهادف إلى تعزيز شعور االنتماء إلى "جماعة  ةالعمل على استراتيجية هوياتي

                                                           
 .55-54 ، صلسابقااملرجع  45

 .64-58 ، صلسابقااملرجع  46

 .38-35 ص مرجع سابق،، تأمالت في أصل القومية وانتشارها :الجماعات املتخيلةندرسن، أبندكت  47

الشبكة العربية لألبحاث بيروت: ) هبة رؤوف عزت :حجاج أبو جبر، تقديم :، ترجمةالسائلةالحداثة زيغموند باومان،  48
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بل هي مشروع واضح املعالم يقوده  ؛واحدة" والوالء لها، وهكذا استراتيجيات ليست مسألة عائمة

 بين سيرورتين ت
ً
 :اريخيتينفاعلون معروفون، إنها بعبارة أخرى عملية تشييد هوياتي تتطلب ربطا

عبر مالقاة تطلعات الناس  ومن تحت ،تشييد الهوية من فوق عبر مؤسسة املؤسسات )الدولة(

 آخر للدولة وسالحها الرئيس في طلبها إذ  وتعينات وجودهم
ً
لطاملا كانت األمة باملعنى الحداثي وجها

ة بالدولة الكثير من استمدت فكرة الجماعة األمة بعالقتها الوطيدفقد السيادة على األرض وسكانها، 

ضامن األمن والبقاء، وكذلك من عالقتها الوطيدة عبر الدولة باألفعال  بحسبانها ،وجاذبيتها صدقيتها

، كانت األمة 49التي كانت تستهدف وضع طمأنينة املواطنين وأمنهم على أساس قوي ومتين الجماعة

النجاح الوحيد لفكرة املجتمع في األزمنة الدولة، املبدأ الذي يعلو فوق كل الوالءات األخرى، قصة 

تدين بنجاحها إلى  رغم أنها، جدارةرة املجتمع بكل كالحديثة، والكيان الوحيد الذي سعى لتحقيق ف

لوان التعقيد أقمع النزاعات املحلية وفرض لغة موحدة وذاكرة تاريخية موحدة على حساب 

.50الجماعي
ً
 ، وهذه هي نقاط ضعفها وقوتها في آن معا

 الخوف والهوية الدفاعية ولغم األكثرّية

 ،تتغذى الهويات األولية على الخوف

تستثمر فيها فواعل السياسة، وتغدو سلعة 

ينكفئ الخائف بغياب الحامي: الدولة  إذ

،  51يهوعدالتها، ويعود إلى هويته األدنى لتحم

سواء  ،وعند حدوث اضطرابات في املجتمع

أم   ،اجتماعية أكانت العوامل سياسّية، أم

، وال تفلح السلطات في إدارتها اقتصادية

فالنتيجة املتوقعة هي حدوث انكفاءات هوياتية، تزداد عندما يكون التركيز على  ،بالشكل املناسب

ثنية أو الدينية إلى أدوات لتشكل الهوية في تشييد هويات ما فوق وطنية، حيث تتحول العوامل األ

ذلك يمكن أن  مراحل التقلبات والنزاعات، وألن الذاكرة تقوم بدور محفز في تشكيل الهوية، فإنَّ 

 
ً
 مز  يلعب دورا

ً
، ،دوجا

ً
راعا  أو ص 

ً
 تنجمبحسب ظهور عوامل الهوية في ساحة الذاكرة، وقد  إّما تكامال

ية من قبل الجماعات الفرعية، ففي صميم كل جماعة يوجد عن ذلك استراتيجيات هوياتية دفاع

                                                           
 .229، ص ملرجع السابقا 49

 .246-245 ص، لسابقااملرجع  50

 .141-133 ص ،(1997،ر الحصاداددمشق: ) إعادة إنتاج الهويةأحمد حيدر،  51

أحد التهديدات التي تكتنف بناء مفهوم لعل  

، بمفهوم األكثرية الهوية الوطنية هو تلغيمه

 
ا
  وهي هنا عدديا

ا
 ا، ثقافيّ ، عرقيّ )لغويا

ا
 ، دينيّ ا

ا
، (ا

ومحاولة تسييد ثقافتها لتكتسح الثقافات 

 .األخرى وتلغيها
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وهذا التوتر يمكن أن يعاش على نحو سلبي،  ،الرغبة باالنتماء للكلي واالستقاللية بين أساس  توتر 

وإذا لم يتم تحقيق التوازن فيه بين عوامل االنتماء املختلفة وبين االنخراط والقبول الواعي املختار، 

ول إلى هوية مجروحة أو قاتلة بسبب اختزالها إلى بعد واحد يضمر رؤية مواربة ، وقد تتح52أو الرفض

 .53ومشوهة للعالم

وهي ، أحد التهديدات التي تكتنف بناء مفهوم الهوية الوطنية هو تلغيمه بمفهوم األكثريةلعلَّ 

 
ً
  هنا عدديا

ً
 ا، ثقافيّ ، عرقيّ )لغويا

ً
 ، دينيّ ا

ً
 .تلغيهاثقافتها لتكتسح الثقافات األخرى و  (، ومحاولة تسييدا

وينطوي ذلك على مغالطة سحب مفهوم األقلية واألكثرية من الحقل الديموغرافي شبه الثابت 

 
ً
معبرة عن أكثرية  إلى الحقل السياس ي املتغير، فالحديث عن أكثرية سياسية يجب أن تكون دائما

ني مصادرة مفهوم التداول باملعنى السياس ي، سكانية يعني وضع حدود ثابتة دائمة ال تتغير، ويع

 األكثرية بوصفها أي 
ً
  امتيازا

ً
نتاجه في إيعاد  ال يتغير، بحيث تغدو معتقدات األكثرية ونمطها منواال

  يضمر ماالسياسة، 
ً
 -إقصاء ملن ال ينتمون لهذه )األغلبية العددية( وتهميشا

ً
  وشعورا

ً
 قاب كامنا

ً
 ال

 تقيم حدودو  ،يريغتلالنفجار لديها وامتالء بالهيمنة والسلطة تقمع أي محاولة لل
ً
فاصلة بين أنا  ا

وتعيد  ،أغلبي أقلوي( غير قابلة للتجسيد، إنه حالة تثبت الحاضر وفق املاض ي خر )الآو  )أغلبي(

 
ً
  إنتاجه باستمرار ليغدو املستقبل نكوصا

ً
 مرارية التاريخية.ال خطا إلى األمام بحجة االست وارتدادا

  

                                                           
 .10، ص مرجع سابق، املجتمع، الزمرة، الفرد: الهوية والهويات بورباالن،جان كلود، روانو  ،ألبيرن كاثرين  52

 .31-28 ص (،2004)بيروت: دار الفارابي،  الهويات القاتلةأمين معلوف،  53
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ا
 هل من تعريف ممكن؟ -ثالثا

ما نحاوله هنا  باألخذ بالحسبان االعتبارات املعرفية واملنهجية السابقة، وباالنطالق منها، فإنَّ 

هو تقديم تعريف جامع مانع للهوية الوطنية السورية، واملعّرف هو الحد الكلي )سوري( وهو تعريف 

 
ً
 بالحد  للجماعة السورية، ولكي يكون تعريفا

ً
 لقواعد املنطق يجب أن يكون تعريفا

ً
 وفقا

ً
 مانعا

ً
جامعا

الفصل، والجنس هو الصفة التي تطلق التام ، والتعريف بالحد التام إنما يتألف من الجنس القريب و 

ة التي تفصل أنواع فعلى عدة أنواع تشترك في خصائص أساسية واضحة، أما الفصل فهو الص

 
ُ
وبناء عليه يكون الجنس هنا كل مواطن  ،54ف عن بقية األنواع املشتركة معه في الجنس نفسهعرَّ امل

: يشعر أما الفصل في هذا التعريف فهو ،ية أيا كان دينه أو عرقه أو لغتهمن مواطني الدولة السور 

 ويدين بالوالء لها، ويكون التعريف في صيغته املقترحة على النحو اآلتي: لسوريةباالنتماء 
ً
 أوال

 السوري هو كل مواطن من مواطني الدولة السورية، يشعر باالنتماء لسورية ويدين بالوالء لها.

 :التعريف هناك مجموعة نقاط ينبغي التوقف عندها حول هذا

 التضمن والتداخل والحضور 

ال تتعارض هذه الهوية/التعريف مع الهويات األخرى/األنواع األخرى ال بالتناقض وال بالتضاد 

)عربية، كردية، تركمانية، شركسية، أشورية، كلدانية(، أو دينية )مسلم، مسيحي، بوذي ....(، أو 

 يها إلى مرتبة أقل وتقيم معهابل تنّح  ؛ال تلغيها طائفية )سنية، شيعية، كاثوليك، أرثوذكس ...(، وهي

 لقواعد التداخل عالقة تداخل، 
ً
فإذا كانت القضية الجزئية )بعض السوريين عرب( صادقة ووفقا

  ،فإن القضية الكلية )كل السوريين عرب( كاذبة
ً
وألن التعريف هنا ، ألن بعض السوريين ليسوا عربا

موعة السمات والخصائص األساسية للذين ينضوون تحته، يتضمن مج كليٍّ  هو للنوع، أي لحّدٍ 

 
ً
  ويدل ما صدقه عليهم جميعا

ً
  ال أكثر وال أقل، بوصفه جامعا

ً
، يجب أال يخرج منه أي سوري وال مانعا

 غير سوري )والجنس والنوع لفظان متضايفان(. يدخل فيه أّي 

التام، فهو ال يتضمن سوى الصفات األساسية املشتركة املجردة  وألنه تعريف بالحّد  هذا، 

الجزئي واملتعين والفردي، وألنه حد كلي، فهو شديد العمومية وفي الوقت نفسه فقير ويسكت عن 

 القتصاره على املشترك، وهو يسكت عن الصفات األخرى، الخواص أو األعراض، لكنه ال 
ً
مضمونيا

                                                           
 .125-121ص  مرجع سابق، ،املنطق التقليدي، ، هنى الجزر، فاطمة درويشنصاف حمدإ :انظر  54
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وال تفيد في إيضاحه وتحديده لذا تبقى مضمرة  نها تشوش املفهوم الكليأل ،يلغيها، إنه ال يصرح بها

 "للماهية" باملعنى املجازي هنا، والبد من  فهيمهما بلغت عموميتها 
ً
 أنَّ إلى هنا  التنبيهليست مقوما

عمومية الصفة ال تدل على جوهريتها فاللون األبيض في الثلج أو األحمر في الدم ليسا صفة مقومة، 

 .55أي منهما أو حضوره ال يغير في جوهر الثلج والدم وغياب

 
ً
يقوم على الواقع ويبنى عليه ويستمد منه، يحضر فيه كل السوريين  إنه تعريف يصوغ مفهوما

 ،
ً
تجانس  لسورية،في وحدة االنتماء والوالء  يسمح بإنتاج تجانس عضوّي  ماويحقق مصالحهم جميعا

 
ً
 أليس انصهارا

ً
ر ما هو  و تطابقا ، ويزيل بوضوح االلتباسات والغموض ويمنع تواصل وتواشجبقد 

ويسمح بعيش مشترك  ،و مكوناتها ألنه يحترم االختالفات ويستوعب التنوعأ ،االنزياحات ألحد جوانبها

" سرعان ما يتالش ى ويتبدد عند أول تهديد، وضوحه يسمح للسوريين 
ً
 "اضطراريا

ً
وليس تعايشا

 مفهوم التسامح الذي يضمر نظره فوقية من طرف 
ً
بامتالكه عبر الوعي واملمارسة وعن قناعة مقصيا

 آلخر.

افيا والتاريخ  اآلن وهنا: الجغر

في آن، وهو  56لة"ة، "املتخيّ ة الفعليّ إنه للجماعة السوريّ التعريف هو للسوريين اآلن وهنا، 

 بوصف األولى  ،يتوسل لذلك الجغرافية السياسية ال التاريخ
ً
 وراهنا

ً
 موجودا

ً
يستوجب التركيز عامال

ته ألنه عليه في التعريف والعمل على الحفاظ عليه كمقوم للماهية، ومن ثم يستوجب مقاومة تفتّ 

 بعد أو ينفي إمكان توسعه أو انضمامه إلى آفاق أرحب تحقق مصلحته وقوته،غياب لألنا، وهو ال يست

أنه يقبل اإلضافة وال يقبل النقصان، إنه ال  ؛ بمعنى:وفي املنطق تجوز الزيادة وال يجوز النقصان

  وغير متفق يتوسل التاريخ ألنه بوضعه الحالي عامل مفرق 
ً
إلمكانية أن  عليه، ال يتوسل التاريخ منعا

جزء من الجماعة السورية باستلهام مرحلة منه والتركيز عليها واختزاله فيها وتغييب للمراحل  يقوم

لخ( كما إ .إسالمية، فينيقية، كلدانية، .. ولذا يجري مماهاتها مع الهوية واختزالها بها )عربية، ،األخرى 

 
ً
  جرى سابقا

ً
 .ويجري حاليا

                                                           
 انظر أو . 194-190، ص(2005جامعة دمشق، دمشق: ) العلوم الطبيعيةمناهج البحث في نايف بلوز،  :انظر  55

ً
 :يضا

 .125 مرجع سابق، ص ،املنطق التقليدي، ، هنى الجزر، فاطمة درويشنصاف حمدإ

كلمة متخيلة نابعة هنا من أن أفراد الجماعة السورية ال يعرفون بعضهم بشكل مباشر وشخص ي، إنها متخيلة عبر تمثل  56

يال" خاالنتماء إلى املاليين من السوريين املنتمين إليها دون أن يرتبطوا بروابط مباشرة، إن كونها متخيلة ال يعني أنها "محض 

تأمالت في أصل القومية  :الجماعات املتخيلةندرسن، أبندكت املدارك، انظر: وحضورها في وال ينتقص من أهميتها 

 .52ص مرجع سابق،، وانتشارها
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  ،حقبه وشموليةبل استحضاره وتوظيفه بكليته  ؛التاريخ إهمالال يعني هذا 
ً
بوصفه تاريخا

فيه وال يخرج نفسه منه، بحيث يجد كل سوري نفسه  ،لكل الجماعة السورية وليس لفئة منها فقط

 ويعزز وحدة الهوية واستقرارها، وهذه ليست 
ً
 ال مفرقا

ً
 موحدا

ً
بهذا يمكن أن يصبح التاريخ عامال

 متساوي يوإعادة كتابته موضوع ،بل للتصالح معه كله ؛دعوة للقطع مع التاريخ
ً
 بوصفه نتاجا

ً
ا

،  ،قيب التاريخيفالتحاألهمية باملطلق في سيرورة الجماعة السورية وتكوينها، 
ً
يجب أن يكون مثال

 
ً
 حديثا

ً
 إسالميا

ً
، وليس قديما

ً
 معاصرا

ً
 حديثا

ً
 وسيطا

ً
 عن تحقيب خاطئ األخير ف ،قديما

ً
، فضال

ً
معرفيا

 مع امتدادها الزمني ه الهوية ويختزلها، كما يجب أن يكون حجُم يشوّ أنه 
ً
فإذا  ،املادة العلمية متسقا

أي أقل من الخمس تستغرقه الحقبة التي تسمى  1400سنة، منها الف آ 10الحضاري  سوريةكان عمر 

فيجب أال يتجاوز عدد  ،خطأ باإلسالمية

الدروس التي تستغرق هذه الحقبة خمس 

  حجم املنهاج املقرر للتاريخ في الصفوف
ً
، كافة

على هذا النحو فقط يمكن أال يغترب 

، وأن يجد كّل سوري ذاته السوري عن تاريخه

 فيه.

كيلو متر  185182، بمعنى حدود الدولة السورّية، أي الـ التعريف على الجغرافيا يركز هذا

 بالكفاءة،  مربع،
ً
 من أن الهوية الوطنية هي ألفة باملكان تمنح رابطة قوية وتعطي إحساسا

ً
انطالقا

اإلقليم األرض واملكان، يمنح الشعور بالتميز والخصوصية والتملك ويرتبط باملشاعر للسيطرة على 

 
ً
 مجردا

ً
ليست جغرافيا فقط، هناك مكونات و املكان وحمايته، فالحدود واإلقليم ليست مفهوما

في تحديد العالقة بين األفراد والبعد املكاني، إنها ش يء يعمل في  تسهموجدانية واجتماعية وثقافية 

ن مجال التفاعل االجتماعي بين األشخاص ويضمر التوحد النفس ي مع املكان، وينشأ حب الوط

 من الهوية ولها دور 
ً
والوطنية بناء على هذه الرابطة بين األرض واألفراد املقيمين عليها، وتغدو جزءا

التعايش أو التواصل الطويل األمد ال ينجم عنه  أن، ورغم 57تشكل الفضاء العموميمركزي، في 

 بقد  
ً
ر ما يؤدي إلى تنظيم العالقات بطريقة تحفظ االختالف بالضرورة محو االختالفات تدريجيا

 إلى إبراز أكبر لالختالفات عبر اللجوء إلى الدفاع الرمزي عن الحدود الهوياتية، إال أن 
ً
الثقافي وأحيانا

بل هي قابلة للتبدل في املبادالت وللتغييرات في الوضعيات االقتصادية  ؛هذه الحدود ليست ثابتة

                                                           
 .157 صعن الفتالوي  ،101-99 ، ص2002، 4لعدد ا، عالم الفكر، "الجوانب النفسية للحدود"مصطفى أحمد تركي،  57

 
ا
 مجردا

ا
ليست و الحدود واإلقليم ليست مفهوما

افيا  فقط، هناك مكونات وجدانية جغر

في تحديد العالقة  تسهمواجتماعية وثقافية 

 .بين األفراد والبعد املكاني
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فإنها تشتمل باستمرار على  ،، ومع احتمال انطواء الهوية على تباينات58اسيةواالجتماعية والسي

 مع اآلخر الخارجي املختلف، إنها وفي الوقت نفسه 
ً
جملة من التخوم الرمزية امللزمة التي تنتج حدودا

تشكل أو تناظر "مشاعة مشتركة" داخل الجماعة تعمل على إيجاد االتصال مع املتشابه، وفي الوقت 

، وهذا ما يجب العمل عليه في إطار سياسات الهوية الوطنية 59، انفصال عن اآلخر املختلفنفسه

ألجزاء املسلوبة واملحتلة كلواء لكي تبقى حدود الدولة هي حدود الجماعة السورّية، وتبقى حتى ا

 ال يتجزأ منها.ا
ً
 سكندرون والجوالن جزءا

 النواة الصلبة والحزام الواقي

عده ية هنا وإن كان ينطلق بالداللة على ما يكون به الش يء هو هو، في بمفهوم الهوية السور 

لكنه ال يهمل سياق التشكل والتغير السابقين والالحقين، فحركية  –اآلن وهنا–الراهن "السكوني" 

 
ً
من أن أي مفهوم إذا  املفهوم غير مهملة وإن كانت غير ملحوظة لضرورات التعريف بنفسها، إدراكا

وإذا أهمل بعده اآلخر الديناميكية  ،فإنه يفقد وظيفته التداولية ،ول السكونّي أهمل بعده األ 

في حالته األولى يستحضر ما هو مشترك  60فإنه يتخشب ويفقد وظيفته الداللية واملعرفية ،والتغيير

على حساب مواضع االختالف لتحضر الشمولية والعمومية والتضمن، وفي حالته الثانية يستحضر 

على "الحزام الواقي" فقط إنما يقع ت ليحضر معها الغنى والنوع والتنوع، والتغير الذي يطرأ االختالفا

 "النواة الصلبة"
ً
بمنأى عن التالش ي والذوبان، وفي خضم كل ذلك يحتفظ بالتفاعل بين  61مستبقيا

ما هو مشترك وما هو مختلف بدون أن ينزلق إلى حديث عن ماهية وجوهر وأصل ثابت منجز ومكتمل 

يغدو فيه الحاضر ومن ثم املستقبل ليس سوى تكشف لهذا االكتمال في املاض ي وتوكيد له، وتنزلق 

 من سم الظواهر، توالتدفق التي  "من "السيولة الحّد  معه محاولة التعريف إلى
ً
تعريف  أّن انطالقا

الهوية بوصفها )منجزة مكتملة( كموناد مغلق على ماضيه يضمر آلية للتعويض عن الفوات 

املاض ي مغلقة إمكانات املستقبل بحصره في املاض ي،  الحضاري بالعيش في وهم الزمان الذهبيّ 

 عل
ً
 موقوفا

ً
 عن االستمرارية وتجديد وتجعله دائريا

ً
ى "العود" واالنبعاث في دورات الزمن بوصفها تعبيرا

 الحضور.
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مفتوحة على التنوع متضمنة للتعدد ذات بنية عالئقية  السورية ةويّ نه يعمل على تقديم الهُ إ

وبالتالي ، تتفاعل فيها عالقات بنيتها الداخلية مع املنظومات الخارجية ما يسمح باستقرارها النسبي

 لتطورها وتغييرها في سياقها التاريخي وهو  يبقيوفي الوقت نفسه  ،إمكانية تعريفها
ً
الفضاء مفتوحا

تتضمن خصائص  ،بل هو محاولة للوقوف على الخصائص األساسية ؛أنه ال يتوخى اإلحاطة والحصر

في الوقت نفسه صالبة تمنع التذرر والتالش ي وسيولة/مرونة تند عن امليوعة أو الرخاوة التي تنعدم 

هذا املفهوم للهوية ال ينزلق إلى الخصوصية الثقافية املصمتة ، بض على املعنىبها إمكانية اليقين والق

لها وتفاعلها الغيري، 
ّ
الجامدة وامليتافيزيقية املتكونة مرة واحدة وإلى األبد، واملعزولة عن سياق تشك

نتزع منها آفاق تطورها وحاالته
ُ
  ألن هذا يتضمُن  ،وامل

 
 تثبيت ملا هو غير ثابت،  مغالطة

ً
لحركة  ونفيا

التاريخ، إنها هوية ذات خصائص، لكنها 

خصائص مفتوحة على التجدد والتجاوز دون 

 جغرافيّ وهي تتعين في فضاء  ،أن تتالش ى وتزول

وفي سياق تحوالت اجتماعية واقتصادية 

وسياسية، وبذا تغدو ملموسة ومعاشة. وهي 

صيرورة تجمع الثبات والتغير والوحدة 

الختالف والتشابه والتعدد والتماثل وا

  والتنوع.

املنطق الصوري هنا بقوانينه األساس: الهوية الش يء هو هو، وعدم التناقض )ال توسل ليس 

( والثالث املرفوع )إما أن 
ً
يتصف املوضوع بصفة يمكن أن يتصف املوضوع بصفة ونقيضها في آن معا

  ،أو بنقيضها(
ً
 السياق الزمني كما يتم اتهامه دوما

ً
يؤكد أن هذه القوانين تصح في لحظة  ألنه ،مغفال

الزاوية "ومن " في الوقت نفسه"محددة وفي سياق محدد، ولذلك حرص أرسطو على إرفاقها بعبارة 

 ، إن وسمها بالجوهرانية62هنا ال يصح اتهامه بجوهرانية ال تجري عليها أفعال الحياة . ومن"نفسها

يعني عطالة تؤدي إلى اضمحاللها، والعطالة هنا قوة سلبية تمنع من االنفتاح على الواقع والفهم 

 ،
ً
السليم له، ومن هنا ضرورة أال تكون نظرية، بل ممسكة بمفاصل الواقع، إنها ليست حاضرة دائما

                                                           
  رجع سابق.م، إعادة إنتاج الهويةأحمد حيدر،    62

العطالة هنا قوة سلبية تمنع من االنفتاح على 

اقع والفهم السليم له، ومن هنا ضرورة أال  الو

اقع، إنها تكون نظرية، بل ممسكة بمفاصل  الو

،
ا
بل هي طريق للحضور في  ليست حاضرة دائما

العالم، ومن هنا إمكانية إعادة إنتاج نفسها 

 .باستمرار
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اج نفسها أو ليست في حضور مستمر، بل هي طريق للحضور في العالم، ومن هنا إمكانية إعادة إنت

 .63باستمرار

 سردّية الُهوّية وفنُّ العيش مع االختالف

  صورها أبسطيمكن لهذا املفهوم أن يجسد الوحدة الوطنية في 
ً
، وحدة تتحقق وأكثرها تضمينا

بشأن القيم واألفضليات وطرق الحياة املختارة،  ،وتتجدد عبر النقاش والتفاوض والتسوية والتفاهم

 
ً
 ألعضائها هي الصيغة الوحيدة للوجود املشترك التي تتيحها ظروف فالوحدة التي تكون نتاجا

ً
 مشتركا

الحداثة السائلة وتجعلها واقعية وممكنة ومالئمة بعد أن خضعت املعتقدات والقيم وأساليب الحياة 

  ،للخصخصة
ُ
وبعدما صارت البدائل  ،زعت من سياقها وانفصلت عن الجماعة واملجتمعبعدما انت

الدمج في الجماعة واملجتمع أقرب إلى اإلقامة في الفنادق منها إلى العيش في بيت دائم املتاحة إلعادة 

وثابت، في مثل هذه السياقات، صارت الهويات هشة ومؤقتة ومجردة من كل الدفاعات عدا مهارات 

ومن هنا فإن هذا التعريف،  ،64الفاعلين وإصرارهم على التمسك الشديد بها وحمايتها من التآكل

 ي يقتض 
ً
العيش مع االختالف رغم صعوبته، عبر سعي الفاعلين االجتماعيين وسياسات  تعلم فّن حتما

الدولة على تجسير الفجوة بين وضع الفرد الصوري بحكم القانون، وفرصة الوصول إلى مكانة الفرد 

 عن الجماعة السور  )نحن( الحقيقية، بحكم الواقع، وهنا يكون استخدام الضمير
ً
ّية بوصفه تعبيرا

ها، ال عن بعضها فقط، 
ّ
ألنه يعمل كحائط صد لالضطراب  ،واللوذ به هو من استراتيجيات البقاءكل

تتحول النحن إلى تعبير عن أسطورة لتضامن يؤمل أن واالختالل، )إنه الرغبة في املجتمع(، حيث 

 وهذه املشاركة 
ً
 تطهيريا

ً
عور الناس باالنتماء إلى النحن تقوم على ش "املؤسطرة"املجتمع وطقسا

البتعاد عن القلق النابع من باملشاركة وبالتماثل، وهو آلية لتجنب تحييد النظر في االختالف واو 

، وهي آلية تحتمل املخاطرة، لكنها تحمل الوعد بأقل قدر ممكن من 65يقين وفقدان األمن واألمانالال 

 كل ذلك.

 من تمثيل املعنى وبنائهيتطلب جعل الهوية الوطنية ذات معنى وصا
ً
فالدولة  ،لحة ألوانا

، التي كانت األداة القادرة على توحيد أعداد "املتخيلة"الحديثة ابتدعت من خالل فكرة الجماعة 

لى جماعة واحدة تمثلها الدولة إكبيرة من األفراد املبعثرين بهويات أخرى بوضعهم في بوتقة االنتماء 

                                                           
 سابق.الرجع امل 63

 .251-250 مرجع سابق، ص، الحداثة السائلةزيغموند باومان، 64

 .255-254 ص ،السابقملرجع ا 65
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والفكرة التي  "املتخيلة"يضفي صفة الصالحية على هوية الجماعة الذي  األساسالوطنية، والعنصر 

تكون عنها هي املعاني التي نسبغها عليها وشعور التآلف مع اآلخرين الذي ينبني من خالله الشعور 

بوصفها  ،الوطني بوصفه محور الوالء لألمة/الدولة، هنا تبرز القدرة على سرد حكاية األمة/الجماعة

منعطفات مسيرتها وسماتها املميزة وإنجازاتها الحضارية وتقليدها وطقوسها  سردية كبرى تتضمن

املستمرة، ومع أن الوقائع التاريخية تميط اللثام عن تفاصيل أخرى في السردية )حروب أهلية، دمج 

وهذه الوقائع من شأنها أن تدحض أسطورة الجماعات القوية  ،قسري، اضطهاد، هجرات وحروب(

 بوصفها أحداث ،يمكن أن تدرس وتحلل أسبابهااملوحدة، لكنها 
ً
االستمرارية املوحدة،  فيعابرة لم تؤثر  ا

، 66ألن االصطدام بها سوف يعرض فكرة الهوية للخطر ،يجب أن تهمل أو تخفى الومن هنا فهي 

.
ً
 ويطيح بصدقّية كل ما تم روايته سابقا

  

                                                           
 .22-21 ، صرجع سابقم، العوملة والهويات القوميةكاترين جي وانكس، و  بول كندي 66



   

حاولة في التعريف وفّض الغموض وااللتباسم –عن الُهوّية الوطنّية السورّية   30 

 

 
ا
 بمثابة خاتمة -رابعا

 تشير بعض الدراسات الصادرة عن مراكز بحثية غيرقد يبدو من باب املفارقة ملا تقدم أن 

في محاولة تفسير أسباب صمود الدولة السورية غير املتوقع، أن الهوية  67صديقة للدولة السورية

تكونت  لى أنها مشيرة إ ،لى تجربتها مع السطلة املركزيةإبدت قوة نسبية بالنظر أالسورية  الوطنية

 عبر تعايش مختلف الثقافات ،باالرتكاز على الدولة
ً
ورغم وجود هوية عرقية  ،وكان تطورها مدهشا

ساس أقوية أو طائفية لبعض املناطق، حيث يمكن تلمس حس مشترك بالهوية الواحدة القائمة على 

 في نشوء 
ً
عبر توحيد الشعب خلف الدولة  "الدوالنية"مشترك )الهوية الشامية ( وقد لعبت الدولة دورا

عاني أكثر صالبة، ومع أن االنتماءات يكتسب م لسوريةبحيث غدا االنتماء  ،وتحييد الهويات الفرعية

لكنها لم تكن  ،التقليدية كانت وسيلة لتحقيق االستقرار في الشبكات االجتماعية واالقتصادية

 ما تطور املجتمع املدني وشبكات األ إ ،مسيطرة بصورة شاملة
ً
عمال في تجاوز وتداخل مع ذ غالبا

ملركزية على ترسيخ ذلك عبر تطوير البنية كما لعب نظام الحوكمة ا ،الحدود الطائفية والعرقية

 للدراسة، لم تكن عوامل 
ً
التحتية والخدمات االجتماعية وتوسيع نطاقها، حتى في األزمة الحالية، وفقا

 –ريف  –فقراء  –أغنياء )ر ما كانت اجتماعية اقتصادية و عرقية بقد  أاالنقسام العميقة هي دينية 

 من ذلك فإن االست(حضر
ً
ولى على تقوية سلطة الدولة قرار املستقبلي سيعتمد بالدرجة األ ، وانطالقا

ومؤسساتها والحديث عن تمكين هياكل ما 

الحوكمة املحلية  تسّمىدون الدولة في إطار ما 

 مأن و أو الالمركزية التامة سيك
ً
 ضمرا

ً
  ،لال

ً
نظرا

على  ،ن الدولة وثقافتها السياسيةلتاريخ تكوّ 

تمكين القطاع العام  نَّ إف ،العكس من ذلك

طالق مشاريع تنموية كبرى وسياسات إو 

عادة اعمار تقودها دولة مركزية إانتقائية و 

 ينسجم مع توقعات السكان.أسيكون 
ً
  مرا

 
ً
ه ال ينفي وجود ثغرات  كبير، إلى حّدٍ  ولئن كان هذا األمر صحيحا

ّ
 لصمود الدولة، إال أن

ً
را وُمفّس 

الوطنّية السورّية وتشييدها، فعوامُل القّوة املشار إليها منعت انهيار  وجوانب خلل اعترت بناء الُهوّية

                                                           
-7 ص، 2017 حزيران/يونيو 2 ،راندمؤسسة "، منع انهيار الدولة في سوريا، "بيكا واسر ،كاثلين ريدي ،أندرو باراسيليتي  67

8. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE219/RAND_PE219z1.arabic.pdf  

يعني أن  أن نعيش هويتنا السورية ونمارسها

في صراعنا الوجودي مع العدو نصبح أقوى 

الصهيوني، وفي تحالفاتنا العربية واإلقليمية 

الهوية عبر  هوفي صراعنا مع أي تهديد لهذ

ل هويات تتقاطع مع بعض جماعات تتوس

 .تنوعات هويتنا

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE219/RAND_PE219z1.arabic.pdf
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الّدولة، لكنها لم تمنع من نشوب األزمة عبر اشتغال الفاعلين الخارجيين على هذه النقاط من 

ه 
ّ
  يمكن أن  الضعف؛ ومن هنا فإن

ُ
 للبناء عليه وتطويره في تتخذ هذه الحيثّية

ً
بعد  ما سوريةدرسا

من موقع املواطنة املتساوية من  68ث يؤمل أن يحقق النظام السياس ي العدالة كإنصافالحرب، حي

اقتصادية أو اجتماعية  ةال مساوارغم وجود  ،في الحريات األساسية متساوٍ  حيث الحصول على حّقٍ 

 لالحتياجات ال
ً
 إلىعبر بنية أساسية تنظم توزيع الخيرات األولى على املواطنين وفقا

ً
 ضرورية، جنبا

جنب مع سياسات للهوية تنمي الشعور بالوحدة واالنتماء والوالء بناء على مصلحة الجميع بالعيش 

 املشترك.

 
ً
أن نعيش هويتنا السورية ونمارسها، ألنها أوضح في مداركنا، يعني أن نصبح أقوى في  ،أخيرا

اعنا مع أي تهديد صراعنا الوجودي مع العدو الصهيوني، وفي تحالفاتنا العربية واإلقليمية وفي صر 

  هلهذ
ً
الهوية عبر جماعات تتوسل هويات تتقاطع مع بعض تنوعات هويتنا، وهذا يكون مقضيا

 على مستوى املنظومة الدستورية الحقوقية )عمومية الحقوق ومدنية الدولة واملساواة(، 
ً
ومتحققا

ؤسسات الدولة ومستوى مناهج التربية والتعليم، ومستوى وسائل االتصال واإلعالم، ومستوى م

برمتها )الجيش والقضاء واملؤسسات الخدمية ومنظمات املجتمع املدني واألحزاب والنقابات(، وبذا 

، أو فكرة مجردة بقد  
ً
ر ما هي واقع متحقق ومتيّقن فقط يشعر السوري أن هويته ليست شعارا

اعاتنا بيقينية ومعاش، ستكون هذه الحرب قد حققت أهدافها إذا بقينا نتعامل مع شعاراتنا وقن

 واستشراف الشروط الجديدة إلنتاج معناها بمعزل عن أي 
ً
مطلقة، ولم نعمد إلى فحصها نقديا

 انتقائية، أو تلفيقية، أو دوغمائية، يبرز هنا بإلحاح سؤال التنوع، أو التعددية الثقافية. حيث تغدو

، وربما إلى إعالم ثقافي م-الحاجة ماسة ربما إلى نمط تعليم مبتكر يجعل التواصل البين
ً
 ومتاحا

ً
مكنا

وحتى شبكات نقل، كما تغدو الحاجة إلى سياسات واستراتيجيات ال تمأسس التعددية الثقافية لكنها 

، املشهد واجهةال تلغيها، ال تمحو الفوارق أو تنحيها، لكنا ال تثيرها، بل تجعلها منظورة دون أن تحتل 

 
ً
 معادلة وحقيقة تستوجب تفكيرا

ً
 لصونها حتى يغدو التنوع وهذه أيضا

ً
 ومبدعا

ً
في ظّل  عقد  أصيال

 عامل تنشيط وحيوية في الهوية. اجتماعّي للمواطنة واملساواة

  

                                                           
 .371-135، ص (2011 الهيئة العامة السورية للكتاب،دمشق: ) ليلى الطويل :، ترجمةنظرية في العدالةانظر: جون رولز،  68



   

حاولة في التعريف وفّض الغموض وااللتباسم –عن الُهوّية الوطنّية السورّية   32 

 

 املراجع

 الكتب

الدوحة:  .نقد العقل العلماني: دراسة مقارنة لفكر باومان وامليسيري  .أبو جبر، حجاج .1

 .2017، 1املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ط

 :مةترج .املجتمع، الزمرة، الفرد: الهوية والهويات جان كلود، روانو بورباالن. ،كاثرين ،ألبيرن  .2

 .2001الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق:  .إياس حسن

ثائر  :ترجمة .تأمالت في أصل القومية وانتشارها :الجماعات املتخيلة .بندكتندرسن، أ .3

 .2014املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة:  .عزمي بشارة :ديب، تقديم

بيروت: مؤسسة االنتشار  .ترجمة: محمد فوزي املهدي .التنمية السياسية .بادي، برتران .4

 .2001العربي، 

بيروت:  .هبة رؤوف عزت :حجاج أبو جبر، تقديم :ترجمة .الحداثة السائلة .باومان، زيغموند .5

 .2016، 1الشبكة العربية لألبحاث والنشر، ط

 .2005جامعة دمشق، دمشق:  .مناهج البحث في العلوم الطبيعية .بلوز، نايف .6

 .1982دار الوحدة، بيروت:  .حدود الهوية القومية، نقد عام .البيطار، نديم .7

دمشق: منشورات جامعة  .املنطق التقليدي .هنى الجزر، فاطمة درويش ،حمد، إنصاف .8

 .2017، 1دمشق، ط 

 .1997ر الحصاد،اددمشق:  .إنتاج الهويةإعادة  .حيدر، أحمد .9

 الهيئة العامة السورية للكتاب،دمشق:  .ليلى الطويل :ترجمة .نظرية في العدالة .رولز، جون  .10

2011. 

 .1993، 1دار الساقي، طبيروت:  .محمد علي مقلد :ترجمة .أوهام الهوية .شايغان، داريوس .11
دار الطليعة، بيروت:  .عربي املعاصرالبنية البطركية: بحث في املجتمع ال .شرابي، هشام .12

1987. 

مركز بيروت:  .التواصل، الحداثة، أسئلة النهضة العربية: التاريخ .عبد اللطيف، كمال .13

 .2005، 1دراسات الحدة العربية، ط

دمشق:  .فاضل جتكر :ترجمة .العوملة والهويات القومية .كاترين جي وانكسو  ،بول  ،كندي .14

 .2009للكتاب، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية 

بيروت:  .منير السعيداني :ترجمة .مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية .كوش، دينس .15

 .2007، 1املنظمة العربية للترجمة، ط



   

حاولة في التعريف وفّض الغموض وااللتباسم –عن الُهوّية الوطنّية السورّية   33 

 

 :ترجمة .تاريخ العلوم ومنهجيتها، برامج البحث والبناء العقالني الجديد إمري.توس، االك  .16

 .2011لسورية للكتاب، الهيئة العامة ادمشق:  .وجيه أسعد

 .2008دار بدايات، : الالذقية .تساؤالت حول الهوية العربية مجموعة مؤلفين، .17

 .2004. بيروت: دار الفارابي، الهويات القاتلة .معلوف، أمين .18

 .1993، 1ط  دار الوسيم،دمشق:  .ترجمة: علي وطفة .الهوية .ليكسأميكشيللي،  .19

، 1مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، طالكويت:  .تصورات األمة املعاصرة .نصار، ناصيف .20

1986. 

الهيئة العامة السورية دمشق:  .الحارث النبهان :ترجمة .اختراع التقاليد .هوبسباوم، إريك .21

 .2011للكتاب، 

 الدراسات

الحدث السورّي: مقاربة "توظيف املصطلح في الحالة السورّية"، في عقيل. محفوض،  -

 .2012املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  .دراسة .تفكيكية

 الدوريات

، 4 العدد ،مجلة املنتدى الجامعي ".مقاربة الهوية الوطنية سوسيولوجيا" .الفتالوي، علي .1

 .2012شتاء 

مجلة املستقبل  ".إشكالية الهوية واالنتماء في املجتمعات العربية املعاصرة" .وطفة، علي .2

 .2002 ، آب282 العدد ،العربي

اقع اإللكترونية  املو

دمشق مركز ، "مداخالت الحلقة النقاشية الثانية ضمن فعالية رواق دمشق: من نحن" .1

 http://bit.ly/2KSbLb5. 2017نيسان/أبريل  19، لألبحاث والدراسات

 17، العمق املغربيموقع  "،الهوية الثقافية والحداثة" .السموني، خالد الشرقاوي  .2

  https://www.al3omk.com/313409.html. 2018تموز/يوليو 

، "السرديات املضادة وإشكالية النموذج النظري لسرديات فرانسوا ليوتار" .الطائي، معن .3

. 2014آب/أغسطس  29 ،الحوار املتمدن

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=430476&r=0 

 

http://bit.ly/2KSbLb5
https://www.al3omk.com/313409.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=430476&r=0


   

حاولة في التعريف وفّض الغموض وااللتباسم –عن الُهوّية الوطنّية السورّية   34 

 

 2، راندمؤسسة "، منع انهيار الدولة في سوريا" .بيكا واسر ،كاثلين ريدي ،أندرو  ،باراسيليتي .4

. 2017حزيران/يونيو 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE219/R

AND_PE219z1.arabic.pdf 

. 2012أيلول/سبتمبر  5، جريدة األخبار، "كحرب جديدة االحرب في سوري" .داغر، ألبر .5

http://bit.ly/31F8T7f 

 

 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE219/RAND_PE219z1.arabic.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE219/RAND_PE219z1.arabic.pdf
http://bit.ly/31F8T7f


سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق85

D a m a s c u s  -  s y r i a
Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6
F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y

i n f o @ d c r s . s y


