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

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

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

التاريخي.

مؤتمر الهوية الوطنية
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 عوامل بناء الهوية السورية
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 بنائها وعوامل الوطنية الهوية مفهوم في

  تحرص كافة الشعوب على السعي
ً
 وثقافيا

ً
من أجل الحفاظ على تمّيزها وتفّردها قوميا

 
ً
 ر عن تعبّ الذي يدفعها إلى االهتمام بتكوين هويتها الوطنية الخاصة بها، والتي  . األمرواجتماعيا

ل الصورة األولى
ّ
تهم التي تعكس ثقافتهم ولغ والفعلية السمات الخاصة بشخصية أفرادها، وتشك

مشت رك بين أفراد مجموعة محددة، أو شريحة إن كل ش يء  .وعقيدتهم وحضارتهم وتاريخهم

 من مداخل تكوين الهوية، ء محيط عام لدولة مفي بنا تسهماجتماعية 
ً
ل مدخال

ّ
ا، ُيمكن أن يشك

وكلما ازدادت العوامل املشت ركة انعكس ذلك في تقوية بناء الهوية الوطنية ومتانتها. كما يسهم 

 للهوية الخاصة بهم.بشكٍل فعال وبارز في التعامل مع األفراد املمتلكين لتلك العوامل 
ً
  وفقا

ل 
ّ
الهويات الوطنّية قواعد تأسيسية لبناء فكرة الدولة املعاصرة، من حيث من هنا، تشك

 من أن مفهوم الُهوية 
ً
مي ر مشتق من الضإسهامها في تكوين املجتمعات املحلية وتنميتها )انطالقا

هو، ومعناها صفات اإلنسان وحقيقته، واملعالم والخصائص التي تتميز بها مجموع الشخصيات 

نيع وبلورة الشكل الخارجّي للدولة إزاء الدول األخرى على املستويين اإلقليمّي (، ومن ثم تصالفردية

 من أن الهوية هي 
ً
م في جعله وتسهممجموعة املميزات التي يمتلكها األفراد، والدولّي، )انطالقا

ان أك يحققون صفة التفرد عن غي رهم. هذه املميزات تكون مشت ركة بين جماعة من الناس سواءً 

 . (ملجتمع أم الدولةضمن ا ذلك
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 الوطنية؟ الهويات تبنى متى

  ،تحوالت كبي رةو مراحل بسلسلة الدول ضمن سياق بناء الدولة الحديثة، تمر 
ً
كون ما ت عادة

ا، ورغم ما تشكله تلك املراحل والتحوالت إال أنه .كب رى أزمات داخلية حادة، أو حروب مرتبطة ب

 ح تلك الدول، لكنها في املقابل تكون جوهري ل وتحّدٍ عف وتهديد الخطي رة من عوامل ض
ً
 قيقيةفرصا

 لوجودّيةا إنجاز مكوناتهاو ختبار تعاني منها تلك الدول، أو ال  التيلحّل القضايا اإلشكالية الكب رى 

 في أن  الهوية الوطنية.مسألة وفي مقدمتها  ،الكب رى 
ً
لة الوصول إلى مرحلة بناء الدو فما من شٍك أبدا

 الحديثة، يتطلب 
ً
لكافة  وجالءً وضوحا

ي في يأت ، والتياالستحقاقات الكب رى للدولة

 حتميةمقدمتها وعلى رأس أولوياتها مسألة 

إنجاز بناء الهوية الوطنية الواحدة والجامعة 

مكونات املجتمع، كأساس وخطوة أولى  لكل

الهوية التي تشكل  في بناء الدولة الحديثة.

اء دون إقص، الوعاء الوطني الجامع والشامل، الذي يعت رف ويستوعب ويعكس كل مكونات املجتمع

 يمثل الجميع.أل أو إلغاء 
ً
 قويا

ً
كونات ي جميع املالوطنية تقوّ فالهوية  ي مكون، ويخلُق منه وبه كيانا

ل ، والسبب الرئيس في ذلك كونها تشكطار الوطني العام الذي يكب ر بكل مكوناتهيها داخل اإل وتنّم 

د اء نموذجه الخاص به )والفريبن لكل املجتمع إلىاملشت ركة  واالنطالق قاعدة التالقي واالرتكاز

(، و 
ً
  تحقيق أهدافه العليا.أحيانا

إنَّ الهوية الوطنية تشكل الدستور الضمني، غي ر املكتوب أو املعلن للدولة، وهي كائن حّي 

 .اعليه ن و ، ويحافظاويطبقون مبادئه ايؤمنون بهالذين في نفوس أبناء الوطن يكب ر ويتطور يعيش و 

 من كونها الجزء األهم في 
ً
التكوين املعرفي والوجداني والذهني والنفس ي لألفراد قبل أن انطالقا

 تكون 
ً
 وقانونّيا

ً
 ثقافّيا

ً
فكلما تمت تغذية هذا الجزء وتطويره والعناية به، ينمو  يرجعون إليه. مكّونا

ور، وكلما تّم إهماله أو انتفاء العوامل املشت رك
ّ
عف ة فيه كان مصي ره إلى الضهذا الكائن الحي ويتط

 والتمزق والهشاشة، وقد ينتهي باملوت.

  

إنَّ الهوية الوطنية تشكل الدستور الضمني، 

غير املكتوب أو املعلن للدولة، وهي كائن حّي 

في نفوس أبناء الوطن يكبر ويتطور يعيش و 

، اويطبقون مبادئه ايؤمنون بهالذين 

 .اعليه ن ويحافظو 
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 الحديثة الوطنية الدولة بناء أساس الوطنية الهوية

إن حقائق التاريخ تؤكد على ضرورة البدء بتصميم وتكوين وتمكين لهوية وطنية واحدة 

فأهمية  الوطنية الحديثة.ة لباقي مراحل وعمليات بناء الدولة يوجامعة للمجتمع، كبنية تأسيس

وجود هوية وطنية أو بنائها تكون املقدمة أو املرحلة األولى من مراحل بناء الدول املعاصرة. إن 

 أهمية وجود الهوية الوطنية تتأسس على جملة من العوامل، أبرزها: 

قدرتها على تحويل التعدد والتنوع الطبيعي للمجتمع إلى ثروة وطنية لتنمية ونهضة  -

 تمع.املج

  .جامعةتحويل االختالف واملكونات املتعددة إلى كّلٍ منظم نحو بوصلة وطنية   -

نزع الخوف النفس ي والذهني لدى كل مكون من مكونات املجتمع على حاضره ومستقبله  -

 من اإلقصاء والحرمان من الحقوق العامة والخاصة.

عمل على تحصينها الخوف يدفع اإلنسان بفطرته إلى التقوقع حول ذاته، ومن ثم ال  -

 للصراع املحتمل 
ً
  مع اآلخر.واملنتظر وتقويتها تمهيدا

ً
ما يجعل من املجتمع )وإن بدا واحدا

 منعزلة عن بعضها البعض، متقاطعة أوفي الظاهر( ُج 
ً
وجاهزة ، متباينة املصالح زرا

هذه الطاقة إن وجود الهوية الوطنية يحول  للصراع الناعم أو املباشر املدمر لكل مقوماته.

والقوة النفسية السلبية واملشحونة داخل األفراد من الصراع املحتوم )املتوقع حدوثه في 

 للظروف واملشكالت الداخلية، أو استغالل القوى الخارجية( إلى طاقة 
ً
أي لحظة، تبعا

 التعاون والتكامل لبناء املجتمع.حت رام و من اال  إيجابية

د وتنظم رغبات -
ّ

وإذا  ،األكث رية، وتحول دون تجاهلها ملصالح األقلية الهوية الوطنية ترش

نوع من التفرد، الذي يثلم بدوره مواد ومقدرات  لم تتم األمور على هذا النحو، سيسود

 املجتمع. 

الهوية الوطنية تشكل دور املرشد واملوجه لكل الفئات لتحقيق األهداف العليا للوطن،  -

  ا.أهداف كل املكونات بغض النظر عن حجمهأي 
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 السورية الوطنية الهوية بناء في

 بالحسبان كافة املكّوناتستة آالف عام، وإذا ما أخذنا بنحو  ةالعمر الحضاري لسوري ُيقّدر

 بالحديثة واملعاصرة،  ،التي شكلت التاريخ الحضاري السوري
ً
منذ العصور القديمة والوسطى مرورا

إن أبسط توصيف لتلك املكونات  السورية.رض سنجد لها مرتسمات واقعية مازالت حية على األ 

التي يجمعها )على تعددها واختالفها( إطار واحد يب رز  تعدد األشكال واأللوان،املوزاييك هو امل

جماليتها ككل من الخارج، كقطع ملونة ومختلفة مجتمعة إلى جانب بعضها البعض، في مقابل 

األكث ر. لكن وجود هذا اإلطار ال يعني في  لوحة أخرى قد تكون بلون واحد أو لونين أو ثالثة على

ات املكون هاملقابل دمجها وتوحيدها وإلغاء الفروق واالختالفات فيما بينها، إن قوة وجمالية هذ

املختلفة في كونها متشاركة في إطار واحد، كل مكون يب رز جماليته بتعريفه باملكون املوجود إلى 

 جانبه، فيب رز ويظهر كعامل قوة وجمال، لك
ّ
م هذا اإلطار الجامع، فالصورة ن لو تخّيلنا تحط

 من عدد وحجم املكونات املختلفة 
ً
القاتمة يمكن تصورها من انفراط الرابط الجامع، انطالقا

 اآلراءفي تعدد كذلك الالقوميات واألديان والطوائف واملذاهب، و واملتعددة. إن هذا التعدد في 

عام من  آالف لستةطبيعي هو نتاج االتجاهات السياسية والفكرية والثقافية، اإليديولوجيات و و 

واملكونات البشرية املختلفة واملتعددة. من هنا ُيمكن تصور إمكانية تنازع وتحارب كل  الحضارة

أن تعيش بشكل مشت رك إذا ما اجتمعت على هوية تصور  املكونات الحضارية، كما يمكنهذه 

 لكل املكونات التي ُيمكن املشت رك وتتوحد عليه. هذا املبدأ  واحدة تحدد انتماءها
ً
بنظرنا، ووفقا

  .املواطنةهو  ،أن تسهم في تشكيل الهوية

إن هذا املكون يكتسب اليوم ميزة 

نسبية عن باقي املكونات األخرى التي تدخل 

 
ً
في تشكيل الهويات الوطنية  عادة

كاإليديولوجيا، أو الّدين أو غي رها. تلك 

املكونات التي رغم كونها تشكل عوامل 

جامعة، إال أنها طيلة أوقات الحروب وفي 

 أعقابها قد تشكل عوامل اختالف ال اجتماع.

 ق، ُيحّتم على كل املكونات املختلفة االتفالحرب الكب رى التي تعرضت لها سوريةفنمط ا

على بناء عقد اجتماعي جديد يسهم في حل اإلشكاليات الوجودّية الكب رى التي أّرقت العقل الفردي 

 
ّ
عالقة بين الفرد والدولة، هي املواطنة إن

يحددها دستور الدولة وقوانينها، وتتضمن 

 من 
ً
 من املسؤولية، وترتب للفرد مقدارا

ً
قدرا

 ت.من الواجباوتلزمه بمقدار الحقوق، 
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السوري شأن العقل الجمعي. إشكاليات وجودية )تمس بناء الدولة السورية( ظلت حتى يومنا هذا 

 يلجأ إليها من يرغب من الداخل السوري أو خارجه للضرب بفك
ً
رة أسئلة بال إجابات، وثغورا

العقد االجتماعي، بين جميع املكونات، ينتج عنه بالضرورة االتفاق  االدولة أو الهوية الوطنية. هذ

على القاسم أو القواسم املشت ركة التي بوساطتها يتم تحصين بناء الدولة السورية الوطنية، وفي 

حقق السورية التي تأي االنتماء للوطنية السورية في وعاء الدولة مقدمتها مسألة الهوية الوطنية. 

  لجميع السوريين:

 بالهوية الجامعة. اإلحساس  -

 التمتع بالحقوق على قدم املساواة مع الجميع. -

 االستجابة للمسؤوليات والواجبات. -

 املشاركة في الحياة العامة بفعالية واندفاع. -

 هي املواطنة إّن 
ً
عالقة بين الفرد والدولة، يحددها دستور الدولة وقوانينها، وتتضمن قدرا

 من الحقوق، 
ً
هذا في مفهومها  ت.من الواجباوتلزمه بمقدار من املسؤولية، وترتب للفرد مقدارا

حصن الهوية الوطنية 
ُ
القانوني، إال أنها في الوقت ذاته )وعب ر تبنيها البنيوي في ذهنية الفرد والدولة( ت

 لدولة عن طريق جملة من األبعاد، أبرزها: ل

 العنصر الجوهري في املواطنة هو االنتماء، الذي يعطيها معناها الحقيقي وجوهرها.  -

 يعطيانلى الشعب، والتفاعل اليومي والعميق معهما، إإن حس االنتماء إلى الدولة و   -

، يتبادل معها التأثر ل املرء من مجرد مشارك إلى جزء بنيوي وفاعلاملواطنة جوهرها ويحوّ 

 والتأثي ر في عملية تفاعل مستمرة ومثمرة شرطها األساس املساواة.

تعمل املواطنة على توليد آليات للعمل املشت رك، والسعي نحو تحقيق املصالح العليا والخي ر  -

 العام لكل من املجتمع والدولة، أي للوطن بأكمله. 

فراد في العالقة بين األ  ،األول مستويين: إن املواطنة تظهر وتت رسخ في الهوية الوطنية عب ر 

 وهما امليدانان األساسان للهوية الوطنية. ،في العالقة بين األفراد بعضهم ببعض ،الثانيو ، والدولة
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جزأين تتشكل من  اتالهوية الوطنية للمجتمعإذا كنا متفقين من حيث املبدأ على أنَّ 

صلب ومتين، ويشكل القاعدة األساس للهوية )اللغة، الت راث التاريخي للمجتمع،  ،األول : أَساسْين

مرن، قابل للتغي ر والتطور )القيم الحاكمة، واملبادئ العليا للدولة، الرؤى  ،الثانيأما  ،األديان(

، خيةكأحد املكونات التاري االستناد إلى الوجود التاريخيّ فإنه، وب ،واألهداف املستقبلية للدولة(

االستناد إلى منظومة من القيم اإلنسانية كالحرية والتسامح واإلخاء ، وبوليس لألكث رية العددية

وصيانة وتعزيز الحريات  ،والعيش املشت رك اإلنسانوحماية وتعزيز حقوق  ،والعدل واملساواة

نات و لقيم املشت ركة لكافة مك، وكذلك لالعامة والخاصة، على قاعدة األمن واالستقرار املجتمعي

 فس يّ أي الت ركيب الن .املجتمع الواحد والتي تمثل قاعدة االرتكاز الصلبة في بناء املجتمع الواحد

فإنَّ مفهوم املواطنة كمكون  للثقافة، )تكونها من تركيب جزئي وتركيب عام من مكونات مختلفة(.

 لتشكيل الهوية الوطنية يتعزز عب ر 
ً
االحت رام، ملواطنة )بناء منظومة القيم الخاصة باأكث ر ترشيحا

العدل، املساواة، االلتزام واالنضباط، 

املؤسسات والقانون( كقيمة عامة لسلوك 

كذلك فإن  وأداء األفراد داخل املجتمع.

الرقابة الشعبية القائمة على أسس 

والتطوع واملبادرة والحكمة والوعي،  اإليجابية

وكل ما شأنه تعزيز اإلرادة الشعبية عب ر 

لية من مجتمع مدني الفع املؤسسات

ومؤسسات بحثية )كعامل مكمل وداعم 

 . ألدوار ومهام الحكومة ومراقب لها(

احت رام كل الثقافات املختلفة وتفعيل رهن بجملة من العوامل، أبرزها املواطنة  إن تحقق

ود اإلقرار بوجيضاف إلى ذلك،  .ان والطوائف املختلفة واستيعابهااحت رام كل األدي، كذلك دورها

على  احت رام حق اآلخر وحريته، و تيارات سياسية مختلفة، والدعوة إلى فهمها وتفعيلها وفق القانون 

التمتع بمنظومة الحريات والحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية . كذلك قدم املساواة

 دستور وسيادة القانون.الواالجتماعية والثقافية التي يحفظها 

 املواطنة تبنى على الحقوق إن 
ً
شعب ثم كمواطن من ال ،الطبيعية األصيلة للفرد كإنسان أوال

 
ً
ركة والحرية واملشا اآلخر ، وتتحقق وفق أبعاد الهوية واالنتماء والتعددية وقبول في الدولة ثانيا

إن حاجة سورية لبلورة هوية وطنية حقيقية 

يتطلب إرادة شعبية وسياسية تؤمن 

باالنطالق من مقوالت الواقع قبل مقوالت 

الرغبة، والتأسيس على املواطنة التي تشكل 

 ملختلف السوريين في ظل تعدد 
ً
 جامعا

ً
عنصرا

 عوامل تباعدهم واختالفهم.
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نجاز االنتماء الوطني فهي إ مؤشرات بناء وتمكين الهوية الوطنيةأبرز . أما ملتساويةاوالحقوق 

ملؤشر هذا ا .الهدف األساس لها ذاته حتوى األساس للمواطنة، وهو في الوقتلألفراد الذي يشكل امل

يتشكل بفعل الت ربية ومناخات الحرية وفرص املشاركة الفعالة في الفضاء السياس ي املفتوح أمام 

إن حاجة سورية لبلورة يمكن اختتام ما سبق بالقول،  واملساواة. باإلنصافالجميع، ثم الشعور 

يقية يتطلب إرادة شعبية وسياسية تؤمن باالنطالق من مقوالت الواقع قبل هوية وطنية حق

 ملختلف السوريين في ظل تعدد 
ً
 جامعا

ً
مقوالت الرغبة، والتأسيس على املواطنة التي تشكل عنصرا

 إلنساناالشكل األبهى للهوية الوطنية التي تعزز وجود فاملواطنة هي عوامل تباعدهم واختالفهم. 

 .كجماعةكفرد وحضوره 
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