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 مقدمة

ة رورات التاريخي  الوطن بين الض   ة)سوري الرئيسالعنوان  هذا ما أقاربه هنا تحتإنَّ 

 ، تحليلي  ، استراتيجي  أساس  وجهة نظر ذات طابع  القوة( هو وصراعات 
ً
ك ذل ، لكن يتجاوز أحيانا

 
َّ
 نعالراسخ، ليس فقط بسبب عدم استكمال أصول البحث الصارمة  التقريري   ابع إلى الحد  الط

  ؛بعض القضايا
ً
ا، نتاجها وطرحهإبسبب القناعة العميقة بقوة وصحة الفكرة، وضرورة  بل أيضا

 بانتظار وقائع جديدة، ومتابعة استكمال أصول البحث، وإثبات صحة الفكرة.

  إنَّ 
ً
ة،حول: الهوية  مؤتمرا بقراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية من الزوايا  الوطني 

 وضروري   مهموالوجوه املختلفة، هو في كل األحوال أمر 
ً
 ي  فعل ، سواء كانت قضية الهوية سببا

ً
 ا

 
ً
 في األزمة والخروج منها، أو ثانوي   ورئيسا

ً
 ا

ً
 كان األمر وهم ، أي حتى لو، أو حتى أنها لم تكن سببا

ً
، أو ا

ة بغاية تبرير وتمرير مشاريع سياسية في شروط األزمة، وفي هذه املقاربة، أو إثارة قصدي  خطأ في 

 الحالة يصبح األمر أكثر أهمية وضرورة.

 وملتابعة جدل العالقة بين الضرورة التاريخية وصراعات القوة في قضية الوطن السوري  

ا، األسئلة وطرحها بالشروط املحيطة بهمن إثارة  والهوية الوطنية، واالستنتاجات املفترضة، ال بدَّ 

ذلك ذا دالالت، خاصة في الكشف عن السببية العميقة، لترابط وتطور الوقائع  ويصبح كل  

 
ً
 :ونتائجها، مثال

ة بوضوح؟ خاصة بصفته ة الوطني  ما أهم املراحل والوقائع التي برز فيها موضوع الهوي  

 موضوعا إشكالي  
ً
 ة الوطني  ، في سياق التعايش على الهوي  ا

ً
 ة في حينه؟ هل تجسد بصفته إشكاال

 ثقافي  
ً
 أم سياسي   ا

ً
 ا

ً
 مع تطورات وقيم العصر في مفهوم التعايش والعقد االجتماعي   ؟ هل جاء متوافقا

 والهوي  
ً
 ة؟ أم تجسد في إطار العصبيات املتخلفة؟ هل ارتبط بمشاريع سياسية كبرى؟ هل كان سابقا

  
   لها من منظور ثقافي 

  ؟وسياس ي 
ً
؟ هل كانت هناك مبالغات في قضية وقوع ظلم من أم جاء الحقا

هوية ما وأصحابها كقوة، في السلطة أو خارجها، على حملة هويات أخرى، أو على بقية الهويات 

، هل حصل ووقعت أزمات وطنية كبرى، السوري   األخرى؟ على كامل مسار التطور الوطني  

حددات م وبالتالي فيالقائم،  االجتماعي   في العقدنظر وانقسامات وطنية كبرى، افترضت إعادة ال

 الهوية من جديد؟ أيهما كان أكثر أهمية في ذلك املسار: الضرورة التاريخية أم صراعات القوة؟؟
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ة املتسارعة، ة والكارثي  ، وتطوراتها الدراماتيكي  2100/مارس وبانطالق أحداث أواسط آذار

أكثر أهمية، تصبح الدروس واالستنتاجات الخاصة، عنها يصبح طرح األسئلة السابقة واإلجابة 

ة واالنتماء والوالء، واملشاريع السياسية املختلفة، ة الوطني  ة على موضوع الهوي  بمثابة مراجعة نقدي  

 
ً
 ، وإطاره الدستور، واإلطار الشامل الدولة.للعقد االجتماعي   وصوال

ة، وعرض أهم الوقائع في التاريخ تاريخي  وأكثر ما يفيد من أجل ذلك هو معرفة ومقاربة 

  السوري  
ً
 املعاصر على تلك األسئلة، واالستنتاجات املقارنة الخاصة بكل ذلك، إن هذا ليس بحثا

  ُيَعد   في التاريخ فحسب، بل
ً
  تجريدا

ً
على ضوء الوقائع، للوصول إلى استنتاجات مفيدة في  مهما

 الخروج من األزمة السورية بأقل التكاليف، و 
ً
  مفيدة في توليد التاريخ مجددا

ً
 ة.وي  هُ بقضية ال ربطا
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ا
 الوطني واالنتماء الهوية تاريخ في واستنتاجات وقائع، محطات، -أوال

 ما قبل االستقالل .5

 بدأ األمر بتطور العالقات الرأسمالية التي ولجت خارجي  
ً
مبراطورية مراكز اإل  إلى أهم   ا

 إجراءبالبدء  العثماني   فرضت على قمة الهرم السياس ي   العثمانية من أوروبا، ووصلت درجة مؤثرة

  ) إصالحات ذات طابع  
  0181-0151تنويري 

ة تعيش شعوبها تحت لحركات قومي   ( دفعت لتبلور أولي 

 ة، حصل ذلك متة واألرمني  ة، الكردي  ، منها: القومية التركية، كذلك العربي  اإلمبراطوريةسلطة 
ً
 ؛أخرا

 بينما كانت هذه القضاي
ً
، وكانت نتيجة تطورات داخلية ا في أوروبا الرأسمالية قد تطورت عميقا

 ة، غير أصي  لة، وجاءت في حالتنا، خارجي  أصي  
 

 ة.لة، ضعيفة وهش

 
 
سلطة في العقود األخيرة لل ة تبلورها،ة وصعودها، وسوي  ة العربي  ق بالحركة القومي  وفيما يتعل

 ُم  كل  ذلككان  العثمانية،
ً
، ة، أي اللغة العربي  األساسعلى العالقة التفاعلية مع الحاضن  قاسا

 
ً
   من منظور   فإنه لم يكن واحدا

   ثقافي 
   وسياس ي 

تركز  بل ، وكذلك ما يتعلق بإطار الدولة،وجغرافي 

 ق العربي  الطبيعية، باألصح املشر  ةفي بالد الشام، أو سوري
ً
حيث بقيت السلطة  ، أي تحديدا

 العثمانية بصورتها القوية نسبي  
ً
 ا

ً
 ، وبصورتها كدولة، وعندما نقول املشرق العربي، نعني دائما

إمكانية الدخول املصري الضعيف عليه، مع 

 
ً
 جد   ذلك كان مختلفا

ً
ا جرى في بقية عم   ا

  ،الجغرافيا العربية
 
ذلك أحد  كل   َل مث

ة ي  و في عالقة رابطة الهُ  الرئيسةاإلشكاالت 

، وكانت هذه العالقة والوطني   بين القومي  

 
ً
 وسلبي   تزداد تعقيدا

ً
كلما ضاقت  ة

 وتعددت أطر تشكيل دول. ،الجغرافيا

، في املشرق العربي   ، وموجة الصعود القومي  ويمكن التأكيد أنه من بدايات التنوير القومي  

 ذلك املسار، لم يأخذ وال ملر  فإنَّ 
ً
  ة واحدة وعيا

ً
  ثقافيا

ً
يتمثل  ولمباسم الوطنية السورية،  وسياسيا

 بفكرة الهوية الوطنية السورية مركزي  
ً
ي ضد راع القوم، والص  العربي   ، بل تحدد في اإلطار القومي  ا

، رموز كفاحية قيادية لكامل تلك االحتالل التركي، مؤتمرات تمثيلية لكامل املشرق العربي  

ألمر حدود قبول قيادة سعودية ململكة على كامل بالد الشام، كقيادة لنتاج الجغرافيا، وصل ا

عالقة الترابط بين الضرورة التاريخية إن 

وصراعات القوة حتى االستقالل فيما يتعلق 

 بصورة حاسمة جاءتبالهوية الوطنية، قد 

لصالح صراع القوة وما رسمته وفرضته قوى 

 .االحتالل الخارجي  
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نشاط حركة قومية عربية في تلك الشروط والحدود الضعيفة والهشة، والحدود الجغرافية، كما 

  قصيرة، ووضع ضعيف. ملدةتجسد ذلك في إطار ومفهوم دولة ومؤسسات، بالتأكيد 

 وحدهترك والضعف وعدم التأصيل فحسب، بل لم يُ ولم يتحدد ذلك املسار بالهشاشة 

 
ً
ل لعب ب ؛)الدولة( ل نفسه، ويقوي ويمركز إطاراته الثقافية والسياسية والدولتية، كي يؤص  أبدا

ي بالثورة العربية ضد واملصالح الخارجية من البداية، بدعم ما سم   فيه التدخل الخارجي  

 عن مساراته وطابعه، وتدميره كمشروع قومي  حرفه  حدوداألمر وصل وقد مبراطورية العثمانية، اإل 

  وتنويري   عربي  
ً
 سايكس بيكو، ووعد بلفور، بسبب من عند نخب واسعة في حينه، كما دمره الحقا

واالحتالالت األوروبية املختلفة، ودفع باملنطقة وشعوبها وقومياتها وحركاتها، بصورة عالية 

 ومي  )بين الق ى تعقيدات إضافية في موضوع الهويةالقصدية واملستوى في التدخل، دفع بها إل

 (.والوطني  

حينه إلى اآلن، وتحولت ، من ءش ي على كل  نفسها وهكذا فرضت تقسيمات سايكس بيكو 

ت بقية ، وتابعةمختلفة، منها سوري بتسميات، إلى عدة دول الكبرى، أو املشرق العربي   ةدولة سوري

 االحتالالت الخارجية، القديمة والجديدة. ظل  مصر، تحت العربي   في املغرب املنطقة

 وكان دور الد  
ً
 ، فع  ولة املستعمرة، املحتلة، سريعا

ً
 اال

ً
 في تأطير حالة الهوية الوطنية ، وكبيرا

 .واملذهبي   وضعية التشكيلة والتنوع القومي   رغمالسورية، 

  وكأنَّ 
َ
نا وتراك، املركزي   العربي   والوعي القومي   النشاط ةاللذين تكو  ن قصيرة م ما حتى مد 

را واختفيا، أو أخذا مداهما بوساطةخروج العثمانيين، 
 
ا م السابقة، نشوئهمااشتراطات  قد تبخ

 
ً
  ،طلقةة، لكل دولة ُم ة الوطني  في تقدم الهوي   ساعد أيضا

ً
وذلك  ،عبر االحتالل االستعماري   ،حديثا

ة عد ، لتمر  الخاص   واملشروع السياس ي  على حساب التراكمات السابقة، والثقافة الخاصة به، 

   نالحظعقود قبل أن 
  عودة موجة مد 

 
   ع  قومي أخرى، لكن هذه املرة بتقط

  -جغرافي 
  دولتي 

 ،، وثقافي 

  
   واحتاللي 

السلطات الجديدة تحت االستعمار والقابلة به بدرجة عالية، سعيها  ، وسعي كل  خارجي 

 .نها تحقق مصالحها في ذلك ومصالح املحتل الخارجي  أل ،لترسيخ املسارات والتطورات الجديدة

نستنتج أن عالقة الترابط بين الضرورة التاريخية وصراعات القوة حتى االستقالل فيما 

بصورة حاسمة لصالح صراع القوة وما رسمته وفرضته قوى  جاءتيتعلق بالهوية الوطنية، قد 

 أ، االحتالل الخارجي  
ً
على مساحة املشرق  سار في التطور القومي  بقطع الطريق على ذلك امل وال
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  رغم، العربي  
ً
لكامل فكرة وحقيقة الوطن  الرسم القسري  بوساطة  ضعفه وهشاشته، وثانيا

 ، بتعقيدات ارتباطها املختلفة.السوري  

 الدولة الوطنية حتى نهاية حكم االنفصال – مرحلة ما بعد االستقالل .2

 رغم 
ُ
 وجود قابلين ك
ُ
نخب أو تركيبات متنوعة، فقد شكل رفض  من ،ل الفرنس ي  باالحتال ر  ث

ن م دينية مذهبية، أم بقايا وعي قومي  سواء أكانت االحتالل ومقاومته، بالتغاض ي عن األسباب، 

 املرحلة العثمانية، 
ً
 جديدا

ً
ا  وطني 

ً
 ووعيا

ً
 أم شعورا

 
ل هذا الرفض واملقاومة وتطورهما أهم ، شك

 السوري  عامل في تكوين الهوية الوطنية 
ً
من خالل الشروط  ة، حيث تثبتت أساسياتها أيضا

عاملية الثانية، ال الخارجية، أي نتائج الحرب

من دولة ووطن بدون  ةانتقلت سوري إذ

)محتل( إلى دولة ووطن بسيادة وهوية  سيادة

وطنية مركبة حول عوامل أساسية، وأخرى 

ثانوية. هوية يفترض أنها تجمع كل السوريين 

الجغرافيا، بوعي جيد لدى  تلك القاطنين في

 النخب، وعفوي شعبوي عند العامة.

ي االستعمار، والجديدة التفي مرحلة السياسية، القديمة منها -استطاعت املشاريع الحزبية

 التدخالت االنقالبية ملؤسسةرغم – يديولوجية مختلفةعية وسياسية وإتكونت على أسس اجتما

  –الجيش وطموحات قياداته إلى السلطة
ً
 إيجابي   استطاعت جميعها أن تلعب دورا

ً
 وجمعي   ا

ً
 في ا

قضية الهوية الوطنية السورية، بحكم برامجها املركزية، وبحكم ضم غالبيتها في صفوفها 

 
ً
  التنظيمية لتركيبة منتسبين متوازنة ديموغرافيا

ً
، وعلى مدى طويل لم يكن هناك أي وجغرافيا

رافيا )الجغ فيما يتعلق بأساسيات الهوية الوطنية خالف عميق بين السوريين بعد االستقالل،

  وحسبان اللواءالسورية 
ً
الجامعة – ، سيادة الدولة، انتماؤها العربي بسوية تحققه في حينهمحتال

ودور ريادي فيها، مواجهة تحالفات خارجية تتجاوز االستهداف الوطني إلى القومي، بشكل  –العربية

 اجتماعي   ،خاص االستقطاب الوطني  
ً
 وسياسي   ا

ً
 وحزبي   ا

ً
ومؤسسات دولة لرفض ومواجهة مشروع  ،ا

قومي( بدأ يتسارع ويفرض نفسه على كامل الحياة السورية، ) بوعي فوق وطني   الكيان الصهيوني  

ة املشاريع السياسي أهم   عال  في ة، وليدخل بتأثير  ليلون بعمق مفهوم الهوية الوطنية السوري  

 خلية وخارجية مع مشاريع أخرى ذات توجهات مختلفة. الحزبية، وليدخل بمواجهات دا

 
ا
 بمشروعهحزب البعث  أن   ليس صحيحا

قد فرض نفسه على املجتمع  ي  السياس 

 ة السوري  والهوية الوطني   السوري  
ا
 ة فرضا

 قمعي  
ا
بل كانت الضرورة التاريخية هي من  ؛ا

 فرضت نفسها.
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 ، أو العقد، القانوني  تجب اإلشارة بأهمية خاصة إلى سويات التأطير الدستوري   ،ومع ذلك

  مراحلبكل جوانبه، إذ استطاع السوريون خارج  االجتماعي  
 
ل القيادات العسكرية عبر تدخ

 غمور اتير واملنظومات القانونية املحددة، االنقالبات، تأطير هويتهم الوطنية بعدد من الدس

 في تالفروقات بينها، إال أنها لم تمثل قضية إشكالية كبيرة، وتم التعايش معها وتطويرها، 
ً
حديدا

ةقراطية، استمر ذلك على األقل أشكال السلطات الديم مراحل سنوات قبل الوحدة السورية  مد 

 .املصرية

يحصل فيها توافق خطي بين الضرورة  السوري   النادرة في التاريخ الوطني   املراحلومن 

اتسمت بوصول موجة الصعود القومي العربي إلى عتبات عالية  مرحلةالتاريخية وصراعات القوة، 

 
ً
، وذلك تحت ضغط التفاعالت وردود الفعل على مشروع الكيان الصهيوني، ودور الفئات جدا

 افي  ، وتفاعله الثقةالهائل في سوري الوسطى، أو بحر البورجوازية الصغيرةاالجتماعية البينية 

)املسألة الزراعية، وضرورة تطوير وتوسيع وتقوية الدولة( مع  االجتماعي   والبرامجي   والسياس ي  

ية إلى املنطقة العرب ة، وتجاوزت املوجة سورياالشتراكي   لحزب البعث العربي   املشروع السياس ي  

سياق حركة تحرر فعالة ونشطة، بدت مصر فيها وقيادتها السياسية )عبد الناصر  برمتها في

  ومجلس قيادة الثورة(
ً
عي الفروقات الكبيرة في قضية الو  رغمباتجاه قيادة تلك املوجة،  تقفز قفزا

 .بين عبد الناصر وبقية املجتمع املصري   القومي  

 
ً
  وليس صحيحا

ً
قد فرض نفسه على املجتمع  ي  السياس  بمشروعهحزب البعث  أنَّ  أبدا

 ة السوري  والهوية الوطني   السوري  
ً
 قمعي   ة فرضا

ً
 نفسها فرضتبل كانت الضرورة التاريخية هي من  ؛ا

 حتى قبل تكونه ، ردود الفعل على مشروع الكيان الصهيوني  العربي   عبر موجة الصعود القومي  

مع تسارع ذلك بقيام دولته واالستنفار العام في املنطقة العربية، والحروب املتعددة،  ،0191 كدولة

 
ً
رها وسيادتها وقضية قناة ، صراع مصر الستكمال تحر  ومرحلة األحالف وردود الفعل عليها أيضا

 ...السويس، والحرب املرتبطة بها، والدور السوفييتي، والثورة الجزائرية، وثورة الجنوب العربي

  .لخإ
ً
ة وده إلى السلطمما يعتقد كثيرون، فقد ضحى حزب البعث بتسارع صع وعلى العكس تماما

  ،القومي العربي   توافق وخضع ملوجة املد   إذ ،قراطي االنتخابي الطبيعي  عبر النشاط الديم
ً
من  بدءا

ة ر ، وتنازل عن أية مكاسب ذاتية حزبية أو شخصية لقياداته من أجل التوافق مع الضرو ةسوري

كما اعتقدها قائمة وحاصلة، من أجل مشروع دولة الوحدة كنواة لدولة األمة املقسمة  ،التاريخية

 ،على موضوع الوحدة، خرج ليس بسبب الرفض املبدئي   واملجزأة، ومن خرج في املجتمع السوري  
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والرد من منظور الهوية الوطنية السورية على مشروع البعث، إنما لتحسين شروطها وشروط 

لمين خوان املس، كما نعني حتى تنظيم اإل السوري   لحياة السياسية حينه، نعني الحزب الشيوعي  ا

ان خو الذي وصل تناقضهم مع نظام  ناصر في حينه إلى ما بعد الذروة، ومع ذلك اتخذ تنظيم اإل 

والعالقة البراغماتية مع كتلة  سياسة مواربة تجاه الوحدة، حسبوا حساب موجة املد   ةفي سوري

 الشعب بطريقة مختلفة عن حسابات الشيوعيين.

وحصلت تطورات دراماتيكية متسارعة بين لحظة إعالن الوحدة، ولحظة سقوطها، ولحظة 

عودة مشروع حزب البعث، هذه املرة عبر اإلمساك بالسلطة باسم مشروعه، مع ذلك بدا األمر 

 كلي  
ً
  ا

ً
، ومعاداة نظام عبد الناصر من قبل أطراف عديدة بما فيها السياس ي  بطابع النظام  متعلقا

هذه املرة أطراف من حزب البعث، ولم تبرز أي إشكاالت تتعلق بموضوع الهوية الوطنية السورية، 

وجود مشروع ورغم وجود مشروع إخواني بإيديولوجيا مذهبية، بين الدين والهوية الوطنية،  رغم

  
   بعثي 

ين ب ، بين العروبة والقومية العربية والهوية الوطنية، ووجود مشروع شيوعي  بامتياز عروبي 

، مع سةالرئياإليديولوجيا األممية والهوية الوطنية، وكانت هذه هي املشاريع الحزبية والسياسية 

خريييراوح مكانه، أو يتراجع أمام موجتي املد  خواني  إوشيوعي، و  حالة صعود قومي اشتراكي،
ُ
 ن؛األ

 ة، بجغرافيا سوري، بين اإليديولوجيا القومية السوريةا كان املشروع السوري االجتماعي  بينم

 الطبيعية الواسعة، والهوية الوطنية الضيقة، في وضعية مللمة آثار القمع، 
َ

 عد.بولم يتعاف

 أي   نستنتج أنَّ 
ً
  ا

ً
  من تلك املشاريع لم يشكل يوما

ً
  خطرا

ً
  كبيرا

ً
ورية، على الجغرافيا الس مباشرا

بل يريد  تلة،وشعبها، ويريد استعادة أراضيها املح ةلسورية، وكل منها يريد كامل سوريعلى الدولة ا

ي ، وفالعروبي   كمنطلق، هذا نعرفه في مشروع البعث القومي   ة، وسوريةبعضها أكثر من سوري

ي ، والواقع منه فاإلسالمي   اإلخوان، بل نراه حتى في مشروع السوري   ، والقومي  املشروع الشيوعي  

 
ً
مشاريع  عالقاتاإلسالمية. وكانت عالقاتها ببعضها  الجغرافيا كامل في ثم الجغرافيا العربية أوال

  واصطفاف وتحالفات مع سلطة بعينها، تناقض، وعالقات ةسياسية لكامل سوري
ً
لسلطة ا تحديدا

ينوف على العقود األربعة، حتى قبل األزمة الوطنية  التي جاءت باسم حزب البعث على مدى زمني  

 األخيرة.

، التفجر املنفلت إذن أين يختبئ اإلشكال؟ في أية أسباب، وأية اشتراطات؟ كيف وصل حد  

مع الفوارق  2100/مارس ات، وبعد أواسط آذاريوحالة أزمة وانقسام وطني ملرتين، بداية الثمانين

 
ً
، ةذكر على القضية الكردية في سوري ننا حتى اآلن لم نأت بأيأ الكبيرة بينهما؟ نالحظ جميعا
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وتطوراتها، وعالقتها وردود فعلها على املشاريع السياسية األخرى، وهل تعرضت لقمع من تلك 

 ة في الجوار؟ة الكردي  املشاريع وأصحابها؟ هل تحالفت مع أي منها؟ هل تأثرت بالحركة القومي  

وقضية الهوية الوطنية السورية؟ مرة أخرى أين  ةها في سوريمشروعها ودور  فيوكيف أثر هذا 

يكمن اإلشكال؟ في تلك املشاريع كلها؟ في موضوع نظام وسلطة البعث؟ في القضية الكردية 

ومشاريع وسلوك نخبها السياسية؟ أيها األكثر مسؤولية وطنية في تهديد قضية الهوية الوطنية 

 السورية من كل هؤالء؟ أم أن األمر أي
ً
 في مكان آخر وأسباب أخرى؟ ضا

 رحلة السلطة الخاصة بمشروع البعثم .3

طة السياسية إن نموذج السل

، والتطابق بين الفرد والسلطة الشمولية

مه عبد والنظام وابتالع الدولة، الذي قد  

الناصر، والذي سبق قيام الوحدة املصرية 

السورية، لم يمنع حزب البعث من 

 التيمن أجل الوحدة  ءش يالتضحية بكل 

صاعد املتشكل واملت القومي  كان يعتقد أنها املفتاح إلى كل القضايا القومية األخرى، كان الحماس 

 ءيش أهم من طابع السلطة املتعلق بنظام عبد الناصر، لكن سرعان ما اتضح أن طابع النظام هو 

 
ً
نفسه، مهم من أجل كل الخطط  حتى ألقسام هامة من حزب البعث بعد حل   مهم جدا

 بعثيين قو االستراتيجية والتكتيكية، من أجل الدولة، والهوية، وكانت دوافع الكثير من ال
ً
 ية جدا

عبر السلطة بعد سقوط نظام الوحدة، واشتغلوا بقوة ودأب  الحزبي   لتجريب مشروعهم السياس ي  

 
ً
 ةطة في سوريأن تستقر السل من أجل ذلك، وكان حلما

ً
 ، بعد سقوط الوحدة ، تحديدا

ً
وكان حلما

 
ً
قل، قليمي على األإ في حالة تقدم وتطور جيوسياس ي ةية، وأن تكون سور أن تكون الدولة قوي   أيضا

 
ً
من االستفادة من دروس العالقة مع عبد الناصر وإشكاالت نظامه، تحولت تلك األحالم إلى  وبدال

 ي  إيديولوج ،في السلطة، لم يطور بنيته ووسائله، أصر على طابعه العقائدي   نظام احتكاري  
ً
 وثقافي   ا

ً
 ا

 وإعالمي  
ً
رية وطابع األكثه واحد يتعلق بنهجه وخططه الهوية الوطنية السورية ذات اتجا ، ووجد أنَّ ا

  ، بالتالي تركيز سمة الخصوصية القومية، وعالقتها وتأثيرها في الهوية الوطنية.ةالعربية في سوري

 ةسياسية الحزبية األساسية في سوريومع بدء استقرار نظام البعث، دخلت بقية املشاريع ال

في عالقة تحالفية،  السوري   معه بعالقات تناقضية صراعية أو تحالفية. دخل الحزب الشيوعي  

مع بدء استقرار نظام البعث، دخلت بقية 

املشاريع السياسية الحزبية األساسية في 

معه بعالقات تناقضية صراعية أو  ةسوري

 تحالفية.
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كما القسم الكاسح من الحركة الناصرية القومية، وبقية أطراف حزب البعث، ما عدا الطرف 

 ، فقد دخل بدورهالسوري   التابع لقيادة السلطة العراقية، أما الحزب واملشروع القومي   البعثي  

 ، وغير معلن رسمي  الحكم ملية تحالف عميق مع نظامع
ً
 ا

ً
 ، وحافظ ذلك التحالف على ذاته طويال

حتى اآلن، ولم يخلق للسلطة وال للدولة أي مشاكل على قضية الهوية، أو حتى قضية طابع السلطة 

 والنظام.

، السلطة الحاكمةوالعميق والعنيف مع  أما من دخل بوضعية التناقض والصراع الجاد  

سلمين، امل اإلخوانومؤسساته، والثقافة اإلسالمية، فهو تنظيم  ه لإلسالم الرسمي  تما قدم كل   رغم

شديد بدأه  ولم يمض وقت طويل على انطالق الحركة التصحيحية، حتى انطلق عنف فاش ي  

 اإلخوان، ثم بقية تنظيم اإلخواني  تنظيم الطليعة 
ً
ين ب لتناقض شديد   ، وكان ذلك استمرارا

 مساك بالسلطة والدولةمشروعين سياسيين، كل منهما على درجة عالية من االرتباط بقضية اإل 

طة واملجموعات املرتب اإلخوانوتنميط النظام على كامل الجغرافيا السورية، وألكثر من مرة تحرش 

ين وقصف أم ،0189وإضرابات  )مروان حديد( بهم، بالسلطة والدولة، من كتائب محمد املسلحة

 ./فبرايرشباط 23الحافظ للنقاط التي تمركز فيها املسلحون، إلى إضراب الحبنكي زمن سلطة 

ات ازداد العنف، وكاد البلد أن يدخل حالة أزمة مستعصية، بسبب نهج يومع نهاية السبعين

ة،واستراتيجية    وعب   اإلخوان املسلمين ووسائلهم العنفي 
   روا عن مشروع فاش ي 

في ياز، بامت أصولي 

انوا ( وكالسوفييتي)االتحاد  ومواجهة حلفائه في الداخل والخارج مواجهة نظام يحتكر السلطة،

من يعارض  أول من بدأ العنف وتابعوه، كما تابعوا عالقاتهم التحالفية مع الخارج، أي مع كل  

 ، واتضح وطني  السلطة، من تركيا إلى األردن إلى النظام العراقي  
ً
ف عني صراع اءإز أزمة،  إزاءأننا  ا

 بين األصولية الفاشية وحلفها، والنظام والسلطة السورية وحلفها، وكانت أزمة كبيرة مهددة وطني  
ً
 ا

بالفعل، وألول مرة تطرح قضايا الصراع بين طرفين استثنائيين، ويفترض ضرورة مواجهة األكثر 

 
ُ
وانقسام وطني غير  طرح فيها قضايا وعناوين وبرامج وتحالفاتخطورة، الفاشية، وألول مرة ت

 بصفتها أكبر خطر تواجهه املجتمعات. ،وضرورة وجود جبهة واسعة ملواجهة الفاشية ،ثوري  

 
ً
في إعادة  العنفيةلرأس، وتابعت احتكار السلطة والوسائل  وواجهت السلطة األمر رأسا

 االستقرار، 
ً
 تطوير عن  وشمل ذلك كل من عارضها، بالتغاض ي عن وجهة نظره ووسائله، وعوضا

مة بعد أن أوقع هزي ذلكالنظام لبنيته، ونهجه، ووسائله، تشدد بها، وتشدد باحتكار السلطة، 
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املسلمين، وامتألت السجون بكل صنوف املعارضات، مع اختالف مواقفها من  باإلخوانكبيرة 

  ةراع وكذلك وسائلها، ومرت على سوريالص  
ً
كأنه أعاد  ونظام الحكم ،أكثر من خمسة عشر عاما

 إنتاج 
ً
 في كل امليادين،  نفسه بصورة أكثر وضوحا

ً
من إعادة النظر واملراجعة والنقد والتطوير، بدال

 أكد بذلك أن نظم االستثناء ال تطور نفسها ذاتي  
ً
اعية قاعدة اجتم ذي ، حتى لو تعلق األمر بنظام  ا

   مشروع   وذيواسعة، 
 لخ.إ ...قديم، بتاريخ صراعي مهم سياس ي 

راع، دخل في قلب تلك األزمة والص  

 ألول مرة في التاريخ الوطني   الكردي   العامُل 

بصورة خاصة واستثنائية وفعالة،  السوري  

لكنه لم يدخل بقوته ودوافعه الذاتية، دخل 

عبر الخطط االستراتيجية للسلطة السورية، 

ومنه النظام  في صراعها مع الحلف الفاش ي  

في وضعية قمة تقديم الدعم لذلك  التركي  

 سياسي   ،التحالفية، والداعمة الجميع بعالقتها الحكومة السورية تالحلف، وفاجأ
ً
 ي  ولوجست ،ا

ً
 ،ا

 أوجالنهللا  عبد) لحزب العمال الكردستاني  
ً
قبل ذلك كانت الحركة  .0111 من عام ( بدءا

السياسية الكردية، نخبها وفعالياتها الحزبية، مشتتة، ضعيفة، منقسمة على ذاتها، غير متبلورة 

  مشروع، حذرةعلى 
ً
وتداري بعالقتها مع السلطة، وكانت األجهزة األمنية في وضعية ترهيب  جدا

لتلك الحركة، وتدخلية بشؤونها بطرق عديدة، وفي أحسن أحوال الحركة كانت بوضعية انفعال 

ة في شمال العراق. وكانت الحدود القصوى ، والقيادات الكردي  وتأثر مكتوم مع النشاط القومي  

  التجنيس، وبعض الحقوق الثقافية.ملطالبها تتمثل في قضية 

ستغرب تها، كانت تة في حينه، برم  ة السياسي  الحركة الكردي   ومن املضحك املبكي في ذلك، أنَّ 

ة، خاصة من جهة وطنية سورية بأكثرية عربية، عندما تأتي على وجهة نظر في القضية الكردي   أي  

ة، بشكل خاص كانت لقضية القومي  ة، وعلى ضرورة قيام معايير واحدة في اذكر حقوق قومي  

  –ة في سوري وجهة نظر)حزب العمل الشيوعي  تستغرب 
ً
ها( رابطة العمل سابقا ما كمتطرفة،  وتعد 

ها   تعد 
ً
   فيأرعَن  تجرؤا

وجود  السلطة القائمة، تمثلت وجهة نظر حزب العمل، من وقت مبكر،  ظل 

َعوي   والنشر السياس ي   (،)رابطة العمل الشيوعي   على األقل من لحظة إعالن اسم ملنظومة  والد 

تفكيره، تمثلت: بضرورة اتباع معايير واحدة في حل القضية القومية العربية، والقضية القومية 

 ة كانت تستغرب أي  ة السياسي  الحركة الكردي  

ة، خاصة من وجهة نظر في القضية الكردي  

جهة وطنية سورية بأكثرية عربية، عندما تأتي 

ة، وعلى ضرورة قيام قوق قومي  على ذكر ح

 .ةمعايير واحدة في القضية القومي  
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ُ
باملطلق  راعىالتركية، بالتالي حق تقرير املصير إلى حدود االنفصال وتشكيل دولة األمة، ولكن ت

طنية املعنية، وشروط غياب أي سبب بفتح حروب كامل الشروط االنتقالية املتعلقة بالدولة الو 

بة ة متعص   إللغاء أي غبن وظلم واقع على أي مجموعة قومية، باإلضافةبين الشعوب.  قومي 

 
ً
 ة)الحزام، التجنيس، الثقافة واللغة( وضرورة أن تتبنى نخب األكثري   الكردية القومية تحديدا

ها االضطهاد، وأن هذا هو الوحيد الكفيل بالحفاظ ة املطالب املحقة للقوميات التي يقع عليالقومي  

على الهوية الوطنية، ووحدة وسيادة الدولة، ويمنع إمكانية استغالل قوى خارجية للقضية 

 
ً
 سلبي   الكردية، ودفعها في شروط خاصة واستثنائية لتلعب دورا

ً
ة، في القضية الوطنية السوري ا

  كما حصل في األزمة السورية األخيرة، والحدود
ً
التي مضت إليها بعض أهم فعاليات  الخطرة جدا

 ة.الحركة الكردي  

ملة، ملحكمة ظا وفي الوقت الذي كان يتعرض فيه مئات املناضلين من حزب العمل الشيوعي  

( كان حزب العمال 19-12) وعقوبة قاسية، منها جزء يتعلق بالقضية الكردية في ذلك الوقت

  ةوهو يعبئ أكراد سوري ةعشر سنوات في سوريد قطع أكثر من ( قأوجالنالكردستاني)
ً
، تحديدا

 سياسي  
ً
 وعسكري   ا

ً
وتجنيدهم، مع  ةبقيادة أكراد سوري أوجالنلطة قد فوضت ، كانت قمة السا

  هااعتقاد
ً
 ،الوطنية السورية، وسيبقي الحركة الكردية منضبطة الهوية في أن ذلك لن يؤثر أبدا

 سياسي  
ً
 وأخالقي   ا

ً
اطر لتركي واملخالنظام باملستحيل، ووصل التناقض مع النظام ا، إذ سمح لها ا

  ةالواقعة على سوري
ً
، كان النظام ةمغادرة سوري أوجالنوالطلب من ، 0111حتى  قصوية حدودا

يعتقد أنه بذلك يصدر القضية الكردية للخارج، ويستثمرها في الصراع االستراتيجي الحاكم 

ةكان أكثر براغماتية من  النأوجن أوالجيوسياس ي مع تركيا، ويشاع  اع أنه ، ويشالسلطات السوري 

ي ملا حصلت بعض التطورات الت ةالذي رافقها في سوري الكردي   لوال تلك العالقة والنهوض القومي  

نشهدها اآلن بسبب القضية الكردية وبعض أهم النخب الكردية الفاعلة، على رأسها الطرف الذي 

 فتوح.فوضه النظام بحرية الحركة امل
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: مرة أخرى غابت الضرورة نستنتج

التاريخية والعمل على أساسها، إذ حافظ 

على طبيعته وبنيته ووسائله، الحكم نظام 

نتاج إبل زادت ثقته بها وبنفسه، وأعاد 

 نفسه احتكاري  
ً
 وقمعي   ا

ً
 ، ا

ً
 ولم يلتفت أبدا

اجهة مو ألهمية الضرورة التاريخية في كيفية 

اتفاشية  ولم  ،اإلخوان وحلفهم في الثمانيني 

ين املسألة الكردية بع كما كان ينبغي أن يأخذ ،ينتبه إلى أهمية تطوير العقد االجتماعي السوري  

 
ً
من دفعها وتصديرها للخارج في الصراع مع تركيا، انتصر قانون  االعتبار بصورة صحيحة، بدال

وانتصرت الحركة الكردية بموجة صعودها  ،اإلخوانالقوة من جهة النظام وحلفه على فاشية 

سلطة التركية كقوة ، وفرضت نفسها الالحكم ، غير املحسوبة من جهة نظامةفي سوري القومي  

دد ع بإنجاز والقيام  ،لخيار الحوار مع تركيا ة السوريةالسلطمن لحظة اضطرار  ةحاسمة في سوري

هائل من االتفاقات، وذلك في خيار صراعات القوة بين تركيا والكيان الصهيوني، ومن حينه قفزت 

  
  تركيا إلى دور خاص 

ً
   جدا

  وسلبي 
ً
ية الفاش، وتقدمت القوى األصولية في حياة الوطن السوري   جدا

، م الرسمي  بعالقته مع اإلسال  ملنظومتها، وعبر التمهيد الثقافي شموليةالحاكم العبر طبيعة النظام 

  بملءقراطية والعلمانية الكفيلة وقمعه للحركة الديم
ً
مع  هانفس إلى العالقة الفراغ، وعاد سريعا

 بالذات بعد إعادة إنتاجها قمعي   والثقة نفسها، سالم الرسمي  اإل 
ً
 حلم وموازينها، وحل صراع القوة ا

 
ً
وتمثل من جديد  الضرورة، وعاد الوطن السوري ليشهد موجة فاشية أصولية جديدة مثلت دائما

 
ً
  خطرا

ً
  كبيرا

ً
، وعلى القضية الوطنية، وهذه املرة تقدمت على الوضع الجيوسياس ي السوري   جدا

 
ً
 سلبي   الحركة الكردية لتكون قوة لعبت دورا

ً
ي لوصل حدود التهديد الفع، بوجه  عاماألزمة في  ا

  للهوية الوطنية السورية، والتهديد الجيوسياس ي بعالقتها التحالفية مع واشنطن.

  

تقدمت الحركة الكردية لتكون قوة لعبت 

 
ا
 سلبي   دورا

ا
وصل حدود بوجٍه عام، في األزمة  ا

التهديد الفعلي للهوية الوطنية السورية، 

ة مع التحالفيوالتهديد الجيوسياس ي بعالقتها 

 واشنطن.



   

واالنتماء الهوية  15 

 

 
ا
 الهوية موضوع في ودروس وقائع الوطني، واالنقسام السورية األزمة -ثانيا

 نحو ثالثين  هناك
ً
ة راع األولى مع الفاشيفاصلة، بين نهاية األزمة الوطنية وموجة الص   عاما

ةة األصولي   راع الثانية مع الفاشية العميق، وموجة الص   واألزمة واالنقسام الوطني   ،اإلخواني 

ة) ةاألصولي     .والوهابية( اإلخواني 
ً
ادت فيها، وأع ذاتيهماأعادت السلطة والنظام إنتاج  ثالثون عاما

 الفاشي  
ً
 ذاتهانتاج قد أعادت إجهة السلطة والنظام والدولة،  واتضح أنَّ  ،ة إنتاج نفسها أيضا

  بصورة
ً
 أكثر سوءا

ً
، وأضعف لياقة فيما يتعلق بالسلطة والدولة ومؤسساتها. كما أن ، وأكثر ضعفا

 
ً
قراطية والعلمانية في بداية تقدم تأثيرها وى الديم، والُق كتلة الغالبية االجتماعية أكثر ضعفا

ى لاستمرار قبضة السلطة عليها. ولهذه األسباب وسوية التدخل الخارجي الهائلة إ رغمالبسيط، 

 
ً
 ي  ما هو وطن لكل   جانب الصف الفاش ي، ظهرت األزمة الثانية أكثر فظاعة ودراماتيكية وتهديدا

، دولة وسيادة، ووحدة أرض، ووحدة شعب، والهوية الوطنية السورية، بصورة مباشرة سوري  

 وغير مباشرة.

توى، املسقد انطلقت في حالة موجة صعود عالية ة الحركة القومية الكردية في سوريوكانت 

 
ً
ها تبوضع الحركة في تركيا، كذلك في شمال العراق، وكذلك املساعدة الهائلة التي قدم متأثرة أساسا

 كردي   دون حسابات دقيقة، أو صحيحة، ملا يعنيه احتمال انطالق موجة صعود قومي   السلطات

ت على وكانت الحركة قد أقدم ،بالحسبانفي شروط وطنية صعبة، دون االستعداد ألخذ ذلك 

 
ً
عد سنة من ب تنفيذ بروفا فيما يتعلق بقضيتها وخطابها والبرنامج وثقافة التحالفات، تحديدا

 (2119 /مارسأحداث آذار)للعراق  االحتالل األمريكي  
ً
، وبرز نزوع ، وظهرت مواقف قصوية جدا

 
ً
لعراق، ابما يحصل في  االنفصال وأهم أساسياته السياسية والثقافية، بدا األمر استقواء صريحا

وتحصيل ما يمكن تحصيله دون  ،ودخلت الحركة السياسية الكردية في عملية ثقافة براغماتية

 .التوقف عند حد  

 
ً
   مضت عدة سنوات على األزمة السورية األخيرة، ولم نسمع أبدا

أو برنامج، أو  خطاب   بأي 

العقد ي السوري، و ثقافة تتعلق بإشكال خاص وخطير في قضية الهوية الوطنية، والتعايش الوطن

  ، وسار االنقسام الوطني  من منظور التشكيك بوحدة الوطن السوري   االجتماعي  
ً
ة من جه صريحا

املعارضات الوطنية الداخلية، واملعارضة الخارجية، واألصولية الفاشية، والحركة القومية 

 
ً
  الكردية، بصفته موضوعا

ً
ه ، وضرورة إسقاطالشمولي  على قضية السلطة وطابع النظام  ممركزا
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خطاب" املكونات" والهوية الوطنية السورية القمعية بصيغتها الثقافية  أو تغييره، وتؤكد الوقائع أنَّ 

  مالحظةوالسياسية، وضرورة 
ً
ومباشرة باالحتالل  ذلك في أي عقد جديد، هو خطاب مرتبط كليا

 /مارسكز ذلك في أحداث آذار، وتر للعراق، ونموذج النظام والسلطة والعقد االجتماعي   األمريكي  

، ودعم صريح من قبل قوى وفعاليات سياسية كانت على خط االعتقاد والخطاب الكردي   2119

ات هي حركة شعبية، تجب مساندتها في مهمة مركزية تبتغي تغيير النظام، يبأن أحداث الثمانين

 راطي.قمع الوطني الديمثل ذلك بقوى التج، تمإخوانيةولم تجد فيها حركة فاشية أصولية بقيادة 

  أنَّ  ،بالحسبان ، وحتى إذا أخذنا للحق  
ً
 مختلف املشاريع السياسية الكبرى قد مارست ظلما

 افي  ثق) تجاه الحركة القومية الكردية
ً
 وسياسي   ا

ً
( ولم تكن ملرة واحدة في مواقفها على خط معايير ا

 ، وحتىواإلخواني  ، السوري   االجتماعي   ، والقومي  البعثي   العروبي   واحدة قومية، وأعني املشروعَ 

)أستثني من كل ذلك مشروع حزب العمل الشيوعي وبرنامجه( ولم يكن اضطهاد  الرسمي   الشيوعي  

أكبر أو أكثر فجاجة، والكثير من التفاصيل األساسية كانت قائمة قبل  مةالسلطات الحاكوظلم 

ي قراطية ففي املراحل القصيرة املسماة ديم حزب البعث إلى السلطة، أي أنها كانت قائمة مجيء

، ما فعله النظام والسلطة باسم البعث واملشروع العروبي، هو ما فعله تجاه املجتمع ةسوري

، أي منع ذلك بوسائل القمع املعروفة، هالبحث عن نشاط سياس ي مستقل عنوالقوى التي حاولت 

 ه وأستطيع أن أجزم بأن
ً
وعقالنية بالتعاطي مع القضية الكردية أكثر من أي عنوان  كان أكثر حذرا

للحركة الكردية كان أهون، ليس ألنها لم  القمع القصدي السياس ي   داخلي آخر، أي أنَّ  سياس ي  

 تكن ناهضة، أو أل
ً
  2119 /مارسأحداث آذار) نها لم تشكل خطرا

ً
أو ألن األجهزة ( كانت خطرة جدا

األمنية كانت في حالة اختراق شديد للحركة، وتلعب على تناقضاتها واستقطاباتها بين القيادات 

ة املختلفة، بل حقيقة بنوع القومية الكردي  

من الحذر الخاص، وبعض الخوف من 

ذلك لم يصل ، وإن كان كل اللعب الخارجي  

ي إذ بق أبدا للحسابات الصحيحة والدقيقة،

 
ً
ألنه كان  ،، وسمح بأخطاء جسيمةمحدودا

قراطية والوطنية ة الديمخارج املعالج

للحركة  بل قدم أكبر طاقة دفع؛ الشاملة

هي  األزمة فيزلق الطرف األول الذي ين كان

الحركة الكردية بنخبها املختلفة، إذ بعدما 

ة أن سوري تأكد لحزب االتحاد الديمقراطي  

ماضية إلى أزمة وطنية كبرى، ترك هيئة 

 .مض ى إلى أهداف قومية خاصةو التنسيق 
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، اتيةبراغم ،بالعالقة مع حزب العمال الكردستاني، مهما كانت دوافعه ةالقومية الكردية في سوري

  من منظور استراتيجي وجيوسياس ي. أو حصيفة

األزمة واالنقسام الخطير إلى  فيومرة أخرى كانت الجهة األولى أو الطرف األول الذي ينزلق 

الثقافة السياسية، والدعاوة، والتحريض على فكرة املكونات، وإعادة النظر بالهوية الوطنية 

النسق العام بأن القضية في  علىالسورية، ونشر ثقافة طردية نابذة للوحدة الوطنية، والخروج 

 ذالكردية بنخبها املختلفة، إ قضية طبيعة نظام وضرورة إسقاطه أو تغييره، هي الحركة ةسوري

)الحزب الشقيق لحزب العمال الكردستاني( الذي تلقى  قراطي  بعدما تأكد لحزب االتحاد الديم

ألخطار جيوسياسية هائلة من الجهة التركية،  ة، مع تعريض سوريأكبر دعم من النظام السوري  

 
ً
بين النظامين، بعدما تأكد لحزب بعد بدء األزمة، وإدارة الظهر لكل فترات العسل  ملسناها فورا

ماضية إلى أزمة وطنية كبرى، فإنه ترك هيئة التنسيق ومض ى  ةتحاد، كما تأكد لتركيا، أن سورياال

 إلى مشروع سياس ي مختلف جذري  
ً
، مض ى إلى أهداف قومية خاصة، وبدأ التركيز على امتالك ا

 بفرض مشروعه.وسائط قوة خاصة، ونسج تحالفات مع أطراف قادرة على مساعدته 

انت ، كةلكردية التي تقود الحركة في سوريوطريقة تفكير النخب اومن املؤسف أن دوافع 

 عتقداأكثر، كل منهما  متأخرة عنها بعض الوقت ال ، لكنمشابهة لطريقة تفكير السلطة التركية

 ورغمغدت حلقة ضعيفة قابلة للكسر، والشروط مناسبة لتحقيق أهداف خاصة،  ةأن سوري

ية بقائه ، وإمكانةالتركية والحركة الكردية في سوريالتناقضات العميقة والحقيقية بين السلطة 

 واستغالله واللعب به تركي  
ً
 وأمريكي   ا

ً
   الطرف الكردي   ، فإنَّ ةعلى حساب سوري ا

ً
صورة ب يبدو معنيا

ة، صجوهرية بتحقيق شروط قوة، ووضع جيوسياس ي شبه ثابت ومتماسك من أجل أهدافه الخا

 
ً
ماذا سيفتح هذا على الوطن والدولة السورية من تطورات تمزيقية خطرة، إلى درجة  وليس مهما

ر عقالنية بدت أكث ، حتى تلك األكثر خطورة من منظور تاريخي  بدت فيها كل أطراف االنقسام الوطني  

 
ً
ن وحدة الوط ، بمصير أو غير القصدي   من اللعب القصدي   من النخب الكردية الفاعلة، وأكثر حذرا

السوري والدولة والهوية الوطنية، والستكمال الرأي، ال نعتقد أن هناك خالفات متمايزة، هامة 

وفعالة بين النخب الكردية األساسية في موضوع األهداف الخاصة، واستغالل شرط األزمة، 

 .)واشنطن( واعتماد تحالفات مع قوى هي األكثر معاداة للوطن السوري  
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 ، وعلىالحاكم، األصولية الفاشية، والنظام الرئيسينحدة الصراع بين الطرفين  ورغم

الرغم من حدة وقصوية املطالب التي تطرحها معارضات الخارج، إال أنها وال ملرة واحدة قد أظهرت 

ةثقافة سياسية أو  شبيهة بخطورتها على الهوية الوطنية السورية، كما هو حال الحركة  برامجي 

ي وانتزاع أكبر حصة ف ،الكردية، كل تركيزها على النظام والسلطة القائمة واملرحلة االنتقالية

اقتسام السلطة واللعب املتاح بغاية إزاحة مراكز الفعل في النظام والسلطة، أهمها الرئاسة، 

أكثر  في تحالفاتها معوخطرها قائم في اصطفافها إلى جانب الفاشية، كذلك ومراكز الفعل حولها، 

  ةأعداء سوري
ً
، من واشنطن إلى تركيا، هل هو تخبط نخب كردية في املقاربات والوعي، هل خطرا

هو تحليل خاطئ للشروط، وخيارات خاطئة في األولويات والتحالفات والوسائل؟؟ هل هي 

يها تحقيق األهداف الخاصة حتى لوجاء ذلك على حساب املصالح براغماتية منفلتة، واملهم ف

 واألهداف الوطنية العامة؟؟ 

أما النظام وبقية األطراف الوطنية املعارضة في الداخل، فإنها في الحقيقة لم تتمكن من 

  مدى طويل بأنها ج  إقناع الحركة الكردية على 
  مالحظةية في د 

ً
ن من أ مشاكلها ومطالبها، وعوضا

  تضن األطراف الوطنية الداخلية تح
  مركزي 

، فإن السلطة مضت إلى استخدام املنهجية بحوار  وطني 

  ونأت عن أي حوار وطني داخلي ج   ،نفسيهما والوسائل القديمة
ي، بما فيه بالتالي الحوار مع د 

فة عيض تة، والكتلة االجتماعية الغالبية، بقية، واملعارضة الوطنية الداخلي  الحركة الكردي  

 
ً
  وممزقة تحت قمع السلطة، لم تستطع بالتالي أن تشكل قطبا

ً
  فاعال

ً
ة، للحركة الكردي ومقنعا

 فمضت األخيرة إلى خياراتها الخاطئة.
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ا
 األساسية والقضايا امليادين بعض في نتاجاتتاس -ثالثا

الهوية يبدو ما ورد من مقاربة في تاريخ الوطن والدولة السورية املعاصرة، حول موضوع 

 
ً
  الوطنية، بالتركيز دائما

ً
  على جدل الضرورة ودور القوة، يبدو طويال

ً
 ال ، ومسهبا

ً
ختصر بل هو م ،أبدا

 
ً
مه، وأعتقد أن ما في تعقيدات الوضع السوري   جدا بقية األصدقاء في مؤتمرنا سيكمل الصورة،  قد 

 
ً
اآلن الوصول الستنتاجات وخالصات أساسية، في إطار العمل الجاد للخروج من األزمة  وغدا مهما

بأقل التكاليف، وإعادة بناء وطن سوري ودولة سورية، وهوية وطنية سورية، جامعة، ومقنعة، 

وتتوافق مع الضرورة التاريخية، كي ال نخرج من األزمة إلى أزمة جديدة، بل لتوليد تاريخ جديد 

رك، له عالقات ارتباط مع عناصر أخرى تكون هويته، ال يمكن تجاوزها بحكم قوة لوطن مشت

 الضرورة وقوة موضوعيتها، ليبقى علينا معرفة وتنظيم دورنا الذاتي.

 في الفعل التاريخي والضرورة ومفهوم القوة .5

على ضعف وهشاشة الشروط األولى التي رافقت انطالق أول فرصة لضرورة تاريخية قابلة 

 العربي   ق على العامل القومي  ق  للتح
ً
 ، ملتابعتها واالستغراق العميق في تطور القضية القومية، بدال

الالحق، تلك الفرصة والضرورة قضت عليها محصلة صراع القوة،  والقومي   من تعقيد الوطني  

قضت عليها ظاهرة قوة االستعمار الغربي للشعوب، والخطط املرافقة بغاية السماح باللعب 

ديد حتى للمستقبل البعيد، سايكس بيكو ووعد بلفور بإنشاء الكيان الصهيوني ودعمه املطلق الش

 ليكون قاعدة بذاته ولحلفائه، وقاعدة خلق كل شروط القطع على فرص الضرورات التاريخية.

   الصهيوني أن وجود الكيان ورغم
   قد شكل أهم عامل جديد في إطالق موجة مد 

 قومي عربي 

ة ضرورة تاريخية مع الوحدة املصرية السورية، إال أن العامل الذاتي املتعلق بوعي ثانية، وفرص

النخب ودورها، ونمط السلطات القمعية التي أنشأتها، عاد وسمح ملحصلة فعل القوى بتدمير 

تلك الضرورة، ولتصبح الدولة الوطنية، وسلطات النظم أهم عامل معيق في تكون شروط ذاتية 

  بعضهمى درجة اعتقاد لفرصة جديدة، إل
ً
بعد اآلن  أن هذه الشروط التقسيمية لن تسمح أبدا

 بتطورات إيجابية في القضية القومية العربية وأهم عناوينها.

كل ما يمكن أن يقال عن السلطات والنظم العربية من منظور االستثناء والقمع  ورغم

ولت أكثر من مرة أن تعمل على توليد ، إال أن قيادته حاوالديكتاتورية، بما فيها النظام السوري  

غالل فرص الضرورة، كما بالعمل على خلق القوة الذاتية املناسبة، وحصل هذا حتى تالتاريخ، باس
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قبل أن يتجسد مشروع حزب البعث في السلطة، تجسد من الحماس الهائل ملشروع الوحدة مع 

 عبد الناصر، ثم 
ً
الصراع مع الكيان الصهيوني،  وتصاعد ،/فبرايرشباط 23مرحلة سلطة  في الحقا

، كما حصل مرات زمن سلطة والتحالف مع املقاومة ومع عبد الناصر كما مع االتحاد السوفييتي

الرئيس حافظ األسد، عبر حرب تشرين، وعبر متابعة تطوير الدولة ومؤسساتها كقوة لتطوير 

يوني ض والصراع مع الكيان الصهانتصارات جيوسياسية في كامل املنطقة، خاصة في متابعة التناق

وحلفائه، كذلك الصراع االستراتيجي مع السلطة التركية، لكن وفي كل الحاالت تجسد اإلشكال في 

  ،والوسائل التي اتبعهاالحاكم طابع النظام 
ً
ظة مع طبيعته ونهجه وبنيته ووسائله، واملحاف انسجاما

امل الشروط الداخلية لتكون جاهزة دفع بك ما، جوهري  دون أي تطوير  هالقاسية على طابع

من قبل الخارج، وقطع الطريق على محاوالت توليد التاريخ، ولألسف تولد تاريخ آخر  لالستغالل

عن إطالق مشروع سياس ي جديد بتقادم وموت املشاريع  الطابع، تجسد بالعجز الداخلي  هذا عبر 

الذي تلقى  ،والتهديد األصولي الفاش ي   األزمات الوطنية الكبرى ملرتين انطالقاألساسية، خاصة مع 

 
ً
  غير محدود الستعماله وتدمير أي فرصة ليلعب الوطن السوري   ويتلقى دعما

ً
 مركزي   دورا

ً
من  ا

  جديد.

ة ليوحاولت الحركة الكردية مرتين عم

، وفي املرتين راكمت توليد تاريخها السوري  

 
ً
، الكثير من االنتصارات، وحققت صعودا

 ال 
ً
بتعبئة واستعداد شعبي كبير  يزال قائما

للموت من أجل أهداف قومية خاصة، هي 

اآلن على حساب األهداف والهوية الوطنية 

 
ً
 رجية، وبكل ذلك تشبهبوسائل للقوة خا السورية، وعلى حساب القضية القومية العربية أيضا

سبب ستتذلك القمع، وعدم االهتمام بالقضية الكردية هن قبل الجانب العربي، مع فارق أنها اآلن 

مفهوم وحقيقة الهوية الوطنية السورية عبر الدعم األمريكي، مع االحتمال الحقيقي أنها  في تدمير

امل للخيار بين تركيا والع في النهاية تضع نفسها في ورطة، عندما تجد واشنطن نفسها مضطرة

 
ً
  ،الكردي، وكل هذا يحفر عميقا

ً
 ويخلق عالقات وتناقضات متعصبة قوميا

ً
 ، ويحتمل حروبا

 بسبب مواقف ومقاربات، أقل ما يقال فيها أنها خاطئة. ،ومجازَر 

ال فرصة أمام األصولية الفاشية لتوليد 

والدور الذاتي لقواها  التاريخ عبر الضرورة

وتحالفاتها، وستبقى أداة للعب القوى 

 .الخارجية في تدمير الشروط الوطنية
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ومع اعتقادي الجازم أن ال فرصة أمام األصولية الفاشية لتوليد التاريخ عبر الضرورة والدور 

ي لقواها وتحالفاتها، وستبقى أداة للعب القوى الخارجية في تدمير الشروط الوطنية وجدل الذات

عالقتها بالقضية القومية العربية، كل التاريخ املعاصر واشتراطاته ال تسمح بأكثر من ذلك ألي 

 فاشية.

 استحالة العودة للخلف  .2

 
ً
  ليس شيئا

ً
  خاطئا

ً
واالنتماء والوالء الوطني، للوطن  الهوية في مفهومالنظر أن نعيد  أبدا

السوري والدولة السورية، مع التمييز الدقيق بين معنى ومفهوم السلطة، والدولة، ليس خطأ، بل 

هي ضرورة في أن نجري مراجعة، وأن نتلمس الشروط املحددة والعناصر الخاصة بالهوية الوطنية 

الوطنية الكبرى، ومهما كنا على درجة  مرافق لألزمات حتمي   ءش يمن جديد، وفي كل األحوال هذا 

، ءش يعالية من التطور والتوافق، فعندما تحصل األزمات واالنقسام الوطني، يجب مراجعة كل 

ويجب خلق توافق جديد، وعقد اجتماعي جديد، ومنظومة دستورية وقانونية جديدة حاضنة، 

أن ال نعود إنما عبر أي دولة جديدة من طراز معاصر، فالعودة للخلف مستحيلة، والخوف 

 
ً
 التطورات والنتائج األكثر سلبية وسوءا

ً
 من العودة املستحيلة. ، أي ما هو أكثر سوءا

عدم العودة واستحالتها يساوي عملية خلط بعض العناصر مجاملة  أن ال يظن ظانلكن 

طرف الأو مراضاة لألطراف املتصارعة، مراضاة األصولية الفاشية وحلفائها الخارجيين، ومراضاة 

  ال  وحلفائه، وحلفائه، ومراضاة العنصر العروبي   الكردي  
ً
فهذا يساوي إعادة إنتاج األزمة،  ،أبدا

 
ً
أنه حتمي لوقف نزيف الدم، فإنه يعيد بدورة أبدية الصراع والعنف، ذلك اسمه  ومهما بدا نظريا

ال ، ال يجوز و اقتسام كعكة على حساب املصالح الوطنية العليا للوطن والدولة والشعب السوري

مهما كانت عقيدته، املطلوب مواجهة وهزم الفاشية، وال يمكن  الفاش ي  يمكن اقتسام كعكة مع 

 
ً
اقتسام كعكة مع االحتالالت أو القبول بها، بالتالي إعادة النظر هي عبر القوى والفعاليات  أيضا

 الوطنية العقالنية التي لن تتسبب بمخاطر جديدة.

لك الهوية الوطنية، لكن ذ فيتأثيرهما إنهما تحديان وطنيان ومهمتان لهما األولوية لخطورة 

 
ً
رى، أن في التحديات األخ التراكمي   اإلنجاز أن ننتظر تحققهما قبل النقاش وتحديد  ال يستقيم أبدا

لتراكمي ا قراطي الجذري الشامل،ر، على رأسها مهمة التغيير الديمنجعلها تنتظر وهي لم ولن تنتظ

، السلمي واآلمن، وكذلك مواجهة وحل بقية امللفات التي طرحتها األزمة الوطنية، التدريجي  
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نسان، والحصار والعقوبات، والنزوح واللجوء، االعتقال نسانية واملعيشية، وانتهاكات حقوق اإلاإل

والعمل عليها  الحوار في هذه القضايا، والتوافق على عالقات ترابطها وجدلها ،لخإ والخطف...

  كحزمة واحدة، عبر حوار تشاركي ديموقراطي توافقي وج  
 د 

ً
بوضع اشتراطات وحدود  ي، كفيل تماما

 الهوية الوطنية من جديد.

، املعايير املطلوبة .3
ا
 وتعقيدا

ا
 العقد االجتماعي الجديد، أكثر القضايا حرجا

 
ً
 أكثر امللفات والقضايا حرجا

ً
 الوطنية السورية هي:في قضية الهوية  ، واملؤثرة عميقا

 ، ودوره تحديةورابط األكثرية القومية في سوري استحالة تجاوز العامل القومي العربي .أ
ً
 دا

في الهوية الوطنية السورية، صحيح أن الحركة القومية العربية اآلن في حالة جزر وهبوط 

وصحيح  ة،لم يستقر بعد، وصحيح أنها في وضعية نقيضة لوضعية الحركة القومية الكردي  

 
ً
في وضعية استغالل هذا الشرط، لكن في أي عقد  أن الطرف التركي كما الكردي   جدا

، وسيعود أصحابه أن هذا العامل سيعود للتصاعد واملد   إلىاجتماعي جديد، يجب التنبه 

للمطالبة به، في القضية القومية املعاصرة يستحيل القفز فوق ضرورات التاريخ، وهذا ال 

بل عالقته بعنصر متحرك  ،لخإ ..ة.العربية، سوري سوري  الاسم الوطن عالقة له بقضية 

 ذي فعالية عالية.

في املقابل العنصر الثاني الحرج والخطير هو عنصر وجود قومية أخرى، غدت متبلورة،  .ب

ولها برنامج، وهي بحالة صعود، صحيح أنها ال تمثل األكثرية، لكنها تستطيع في شروط 

أخطاء نخب الحركة القومية  بالحسبانرة، وإذا أخذنا اآلن األزمة خلق تفاعالت خط

الكردية، وتطلعاتها البراغماتية املنفلتة، نستطيع التقدير أنها ربما تمض ي للنهاية بموضوع 

طن عن الو  لالنفصالالبحث عن تطابق هويتها القومية والوطنية بهوية واحدة، وتمض ي 

 السوري بمساعدة أمريكية.

جود معايير مفاهيمية وحقوقية واستراتيجية واحدة في العقد االجتماعي هنا تأتي ضرورة و  .ج

، تحت الجديد للخروج من األزمة، بدولة واحدة، يجب أن ترتبط بشروط قطع الطريق

وفتح  على أي تعصب، الحقوق القصوية التاريخية في االنفصال وحق تقرير املصيرتسمية 

، الوطن السوري واحد، ومعايير الهوية ومن اآلن لحينه حروب قومية متعصبة وعنيفة،

 الوطنية السورية واحدة.
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  .د
ً
وقدرة على جعل عملية الحوار الوطني التوافقي والتشاركي  ومن أكثر القضايا إلحاحا

  فعالة، هي العملية السياسية الج  
ح فقط م يسمقراطي، وإنتاج نظاية إلجراء التغيير الديمد 

 فيتطلب تغيير قراطية، وهذا يوفقط بوجود سلطات ديم
ً
النظام القائم، وهذا غير ممكن  ا

 
ً
 في الحوار والتوافق والعملية السياسية الجدية. ،مشاركته الحتميةبدون  أيضا

ة علمانية من املسائل الحرجة قضي .ه

الكثير من  ةالدولة، لقد جربت سوري

لوقت دولة، وحان اقضايا طابع ال

حان  لقيام نظام ديمقراطي عميق،

الوقت لقطع الطريق على 

 العصبيات املتخلفة ما قبل وطنية

ة ة ، بعام   والطائفية منهاواملذهبي 

ة  بخاص 
ً
متساوية باملطلق، وكل هذا غير متاح بدون نظام  ، حان الوقت إلعطاء املرأة حقوقا

الشروط لحق الخيارات اإليمانية ويحقق أفضل  صريح، يفصل الدين عن الدولة، علماني  

والفكرية والفلسفية، وأفضل الشروط النطالق طاقة نصف املجتمع املرأة، ولن ننس ى 

هنا في التقييم لطابع القوى االجتماعية والقومية والنخب، أن الحالة الكردية في كل 

 
ً
ماعية االجتالحاكم مع العلمانية، وكذلك كتلة النظام  لالصطفاف األحوال هي األكثر قربا

الحاضنة، ونخب النظام واملواالة، هذا يفترض التنبه ألهمية التعاون والتحالف على تلك 

 القضايا.

  .و
ً
 قضية املرأة وحقوقها ودورها من القضايا الحرجة أيضا

ً
  ، تفترض وعيا

ً
في طرحها  وجرأة

  عالية. ة  وتشجيع مشاركتها بندي  

ق قراطية املعاصرة، وتفو  الديمالدولة  أي هوية وطنية جديدة غير قائمة على فكرة إنَّ  .ز

 ثقافي   ،نشاط املجتمع املدني فيها، واعتماد أكثر ما توصلت إليه البشرية
ً
 ي  وسياس ا

ً
 ا

 وحقوقي  
ً
قراطية واملواطنة ودور النساء، هي هوية متخلفة ومنقوصة، في قضايا الديم ،ا

 .وستعود لتفتح تناقضات وصراعات وطنية غير مستقرة

 

أي هوية وطنية جديدة غير قائمة على  إن  

 ق فكرة الدولة الديمقراطية املعاصرة، وتفو  

نشاط املجتمع املدني فيها، واعتماد أكثر ما 

ة في قضايا الديمقراطي ،توصلت إليه البشرية

النساء، هي هوية متخلفة واملواطنة ودور 

 .ومنقوصة
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