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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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 ملخص

 من أنه تناقش الدراسة جدلية العالقة بين البناء الدولتي والبناء الوطني، 
ً
ال دولة انطالقا

هي السمة األبرز التي  عقالنية الدولة ككيان ومؤسسةومن هنا فإنَّ . هوية بال دولة بال هوية وال

 الروح  Raison d'êtreعلة وجودها هي و  ،تميز الهوية الوطنية السورية
ّ

وبال شك أسهمت في بث

الجماعية في الجسم االجتماعي. وبناء عليه، نجادل أن الهوية الوطنية ليست مادة صلبة، بل هي 

 في اتجاهات مختلفة. 
ً
ب أحيانا

َ
جذ

ُ
عنقود من العوالم املتعددة املتداخلة املعقدة التركيب التي ت

 داخل نطاق املحاو 
ً
ر األخرى الواقعة في الهويات األخرى. فالهوية لها محورها الذي يقع أيضا

فالهوية الوطنية السورية قصة أربع حكايات متداخلة )العروبة واإلسالم وبالد الشام وسورية 

الحالية(، حكايتها الراهنة تشبه السعادة التي تتملص من طالبيها، فهي ترتبط بحكايات اآلخرين، 

 الدولة والبناء الوطني السوري

 بين التفكيك واالندماجة جدلية الدولة والهوي

 مؤتمر الهوية الوطنية

 قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية

 د. حسام عيس ى عبد الرحمن
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لك ال يمكن فصلها عنهم وال يمكن أن تنعزل ألنها تضم آخرين وهي باألحرى جزء من عواملهم، لذ

 عن مجال تأثيرهم.

تنقسم الدراسة إلى طورين تاريخيين ضمن مجال زمني يمتد منذ نشوء الكيان حتى نشوء 

املرحلة التكوينية  األول  الطور املتحد السياس ي الوطني وحتى الزمن الراهن. يستعرض 

أدت إلى رسوخ الوعي بالوطنية السورية لتي والتأسيسية ومخاض الكيان في البقاء والعوامل ا

تحيل الدراسة نشوء الشعور باالنتماء الوطني إلى ما نسميه . أمام االنتماءات والوالءات األخرى 

الفرنس ي وتحت شعار رفعه قائد التي نشأت أثناء مقارعة االستعمار التكوينية"  َحَدثّيةالكتلة ال"

 من تلك اللحظة بدأ نمو الالحم الثورة السورية الكبرى "الدين هلل وال
ً
وطن للجميع". وانطالقا

الوطني كعاقد اجتماعي ورابطة جامعة بين السوريين بالحلول مكان اللواحم الدينية والفطرية 

 التي كانت سائدة في عهد الدولة العثمانية.

ل 
ّ
بدأ ، إذ مرحلة عبور الدولة من عالم ابن خلدون إلى عالم دوركهايم الثاني الطور ويمث

"التضامن العضوي" يحل محل "التضامن امليكانيكي" القائم على العصبيات واالنتماءات 

لقد  .الفطرية، شكلت هذه املرحلة اإلطار لالنتقال من وعي الهوية بذاتها إلى وعي الهوية لذاتها

 تاريخية" أسهمت على نحو   َحَدثّيةكتلة تراكمت على امتداد املرحلة التكوينية والتأسيسية "

رئيس في نشوء "كتلة تاريخية اجتماعية" عبر شبكة من التفاعالت في فضاء العالقات 

متحد سياس ي  عبر عدة ديناميات أهمها: استئساساملوضوعية؛ ولقد تم ترسيخ هذا التحّول 

وطني اعتمد في استمراره وشرعيته على مأسسة الدولة، وبناء جيش وطني عابر لإلثنيات، وتكوين 

عي ورمزي، واستنهاض الذاكرة التاريخية الجمعية لألحداث املفصلية في حياة رأسمال اجتما

 لبناء، 
ً
 مرجعّيا

ً
السوريين تراكمت عبر التاريخ وتكثفت منذ والدة الكيان، ومن ثم شكلت إطارا

 وإعادة بناء التاريخ الوطني السوري.

ورية الكبرى ومقارعة والخالصة أن الهوية السورية موجودة ونشأ الوعي بها عبر الثورة الس

االستعمار الفرنس ي، وبدأت تتبلور بشكل صاعد منذ سبعينيات القرن املاض ي، ولكن تأخر 

إدراكها بسبب افتقاد "إيديولوجية وطنية" مرتبطة بها، غدت هذه "اإليديولوجية" ضرورية في 
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لطباشير إلخراج الهوية من التجاذبات داخل "دائرة ا 2011ضوء األزمة املستمرة منذ عام 

 .1السورية"

  

  

                                                           
 من تستطيع  1

ً
قصة األم واملربية اللتين تنازعتا أمومة الولد، فتجذبه كّل واحدة منهما من طرف، لتظفر به أخيرا

 إخراجه من ضمن دائرة الطباشير.
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كونه  ،الوطنيتنبع إشكالية الدولة والبناء 

ليست كافة الدول في العالم الراهن هي 

البّية الدول إما متعددة أمة، فغ-حقيقة دولة

القوميات أو تحوي قومية مهيمنة، وباملقابل 

 ليست كل األمم لها دوٌل خاصة بها.

    ةـــقدمامل

، ذلك منذ والدتها عام لم تتوقف هوية الدولة السورية ضمن الحدود الزمنية واملكانية

ها غير نهائية ومرفوضة من قبل دأن تكون في موقع قلق غير مستقر وإشكالي، فحدو عن  1920

تجزئة  يبدو أن سورية الحالية أضحت دولة "ما تبّقى" بعدجوارها. عليها مع متحارب و أهلها 

 غير متطابقالطبيعية، وغدت سورية 
ً
ملا يحتويه  األمة-النموذج املثالي للدولة مع نموذجا

 سورية ، لم توجدنامحدودية الزممحدودية زمنية ومكانية. ففي  منفي ثناياه  النموذج الوليد

 قبل عام 
ً
  ،الحرب العاملية األولىوليدة فهي  1920سياسيا

ّ
ك الدولة العثمانية وباستثناء وتفك

تغيب التقاليد الدولتية لهذا الكيان قبل لحظة  القصيرة لحكم امللك فيصل في سورية املدة

، فإن حدود سورية الحالية رسمها محدودية املكانفي و .التقسيم األوروبية في سان ريمو

ال  اإلثنيةجعل من حدودها ما  ،صال  الغربيةاملبما يخدم  نكليزي وبيكو الفرنس يس اإل سايك

تاريخها القديم والحديث وحاضرها الذي  هذا التقسيم ، وأغفلتتطابق مع الحدود السياسية

سورية الطبيعية بوحدتها الجغرافية كانت بوتقة لجميع الحضارات القديمة يشكل روح هويتها. ف

، هي ل الشخصية السوريةو ثالثة شعوب سامية أص وشكلت فيها عبر التاريخ،التي عاشت 

. وعبر هذا التعاقب كان هناك والكنعانيون/الفينيقيون، واألراميون بالتتابع: العموريون، 

 مع الحضارات املختلفة التي مرت على أرض سورية الزال  استمرارية لشعب سورّي 
ً
تالقح ثقافيا

سالم وتعريب يعيش على هذه األرض. ومذاك تشكلت مالمح الهوية السورية قبل وصول اإل 

 املنطقة الشامل.

سواء "االنقطاع الثقافي" –لكن محدودية الزمان واملكان، والتقطيع املتواصل لسورية        

الذي أحدثه اإلسالم باإلضافة لوسمه 

"التقطيع الحقبة التي سبقته بالجاهلية، أو 

الجغرافي" في العصر الحديث من قبل 

ال يلغيان أن  –االستعمار الغربي واإلسرائيلي

سورية الحالية تحمل نواة كامنة تبث روح 

الهوية السورية القديمة في ثنايا الحياة 

السورية، هذه النواة تمفصلت فوقها 
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 إلى الطبقة األخيرة الحديثة التي 
ً
تمفصلت جذورها مع آالف طبقات تاريخية متعددة، وصوال

 .Banyan Tree2 خ الحضاري مثل شجرة التين الهنديالسنين من التاري

 عبر التاريخ الحديث، فمنذ وصول اإلسالم هذا، ورغم 
ً
 مستقال

ً
 سياسيا

ً
أن سورية لم تمثل كيانا

 من دولة عربية
ً
 من السلطنة اململوكية أو وال -إليها كانت إما جزءا

ً
ية في إسالمية كبرى أو جزءا

 .3اإلمبراطورية العثمانية، غير أنها لم تعرف أي بتر أو انقطاع جغرافي في حقبة ما قبل االستعمار

دة فضاءات قومية متخّيلة  تباإلضافة إلى تعدد مرجعيات الهوية خلق ،هذه املحدودية املقّيِّ

  تمنافسة للخصوصية الوطنية السورية الواقعية في املخّيلة الشعبية وشكل
ً
 مصدرا

ً
من  أساسا

 
ً
  .4مصادر تشكيك السوريين في شرعية كيان الدولة السورية سياسيا

 الدراسة النظري لتحليل لسياقا

 والبناء الوطني la construction étatiqueتناقش هذه الدراسة العالقة بين البناء الدولتي 

la construction national  ،وبمعنى متصل جدلية أو بشكل آخر جدلية بناء الدولة وبناء األمة

ل الهوية. نقارب هنا بناء الدولة والبناء الوطني، بصفتهما 
ّ
أولوية الدولة أم املجتمع في تشك

، إال أنهما يقودان في 
ً
عمليتين تاريخيتين متوازيتين ومتكاملتين، وإن كان يمكن فصلهما مفاهيمّيا

 األمة.-النهاية إلى ما يسمى الدولة

: مقاربة مؤسساتيةوجد مقاربتان تفسيريتان بهذا الصدد. تنبثق هذه الجدلية كونه ت
ً
 أوال

ترى أن بناء الدولة بسلطتها السياسية وسيادتها وبأجهزتها  Max Weberماكس فيبرية 

البيروقراطية هو الذي يخلق األمة، إذ إنَّ الدولة تقوم بتفكيك وإعادة تركيب البنى التقليدية 

تحرير األفراد من العالقات الفطرية لصال  العالقات  بعد Primordial Structureاألهلية 

: مقاربة سوسيولوجيةاملوضوعية. 
ً
، تنطلق من أولوية عملية تحّول ثقافي للبنى املجتمعية ثانيا

                                                           
 متصلة مع الشجرة  2

ً
 في األرض وتصبح أشجارا

ً
شجرة معمرة تتشابك أغصانها وتلتحم وتهبط األغصان لتشكل جذورا

 ألشجار تتغذى من بعضها عبر الجذور وعبر األوراق التي تقوم بعملية التركيب الضوئي.األم فتتشكل واحة من ا
 انظر: 3

Daniel Pipes, Greater Syria: The History of an Ambition (New York: Oxford University Press, 1992), pp. 57-

101. 
 انظر: 4

Jamal Den Mohmad and Saleh Amin, La crise de légitimité dans les Etats arabes du Moyen-Orient: 

l‘exemple de la Syrie (Thèse de doctorat en sciences politiques, Université des sciences sociales de 

Toulouse, 1991). 
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وهي تحاكي فكرة العقد  نية كشرط لبناء املجتمع السياس ي.التقليدية إلى بنى مجتمعية مد

  .االجتماعي في أسباب نشوء الدولة

تنبع إشكالية الدولة والبناء والوطني 

كونه ليست كافة الدول في العالم الراهن 

إما أمة، فغالبّية الدول -هي حقيقة دولة

متعددة القوميات أو تحوي قومية مهيمنة، 

وباملقابل ليست كل األمم لها دوٌل خاصة 

. فسويسرا وبلجيكا وإسبانيا وكندا بها

والهند على سبيل املثال دول تحوي قوميات متعددة. وباملقابل هناك أمم انقسمت إلى دول، 

 انقسمت األمة الكورية 
ً
 ال حصرا

ً
إلى دولتين بعيد الحرب العاملية ودول توحدت في أمة، فتمثيال

الثانية بينما توحدت األملانيتين في دولة واحدة بعد نهاية الحرب الباردة. أما في العالم العربي 

 من 
ً
ل جزءا

ّ
فمن الجلي أن بناء الدولة واألمة عملية مركبة ال سيما أن الدول العربية جميعها تمث

 من 
ً
أمة قومية سورية "متخّيلة" بالنسبة لبالد املشرق أمة عربية أو إسالمية "متخيلة" أو جزءا

األمة الويستفالي على الدولة العربية -العربي. فقد أدى فرض القوى االستعمارية لقالب الدولة

"املصطنعة"، أدى إلى عدم تطابق الهويات مع جغرافيا الدول الناشئة، مما ولد عدم االستقرار 

 بناءعلى  State-Buildingة الدولبناء ك تأتي األولوية للذلوهدد بعض الدول بالفشل واالنهيار. 

نتيجة تطور تاريخي  ّد عألنه أساس االستقرار وألن بناء األمة يُ    Nation-Buildingاألمة/الوطن

بأنه في الغالب "فضفاض، وغامض،  Chestermanوهو كمصطل  يراه تشيسترمان  5طبيعي

 .6وانتقاص ي"

تتجلى من اإلشكالية املذكورة أعاله الفرضية األساسية للدراسة التي تتمحور حول مقولة 

عرَ  من منظور الدراسة فالهوية الوطنية. "هوية بال دولة أن ال دولة بال هوية وال"
ُ
ف وتعّرف ت

                                                           
  انظر للتفاصيل حول التمييز بين فشل بناء الدولة وفشل بناء األمة:   5

Armin von Bogdandy et al, “State-Building, Nation-Building, and Constitutional Politics in Post-Conflict 

Situations: Conceptual Clarifications and an Appraisal of Different Approaches”, Max Planck Yearbook of 

United Nations Law, Volume 9, 2005, p. 580-58. 
6 Simon Chesterman, “From State Failure to State-Building: Problems and Prospects for a United Nations 

Peacebuilding Commission”, Journal of International Law and International Relations, Vol. 2, No. 1, 2005, p. 

156. 

 State-Buildingة الدولبناء تأتي األولوية ل

   Nation-Buildingالوطناألمة/ بناءعلى 

 ّد عألنه أساس االستقرار وألن بناء األمة ي  

 .نتيجة تطور تاريخي طبيعي
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 عن االنتماءاتبالدولة 
ً
أو  دون الدولة أو العابرة للدولة، املتخيلة-الفطرية ما والهويات بعيدا

عناصر تكوينية  ، فهيهي جزء من الهوية الوطنية السورية وليس العكسالواقعية فهذه الهويات 

في قالب  هذه الهويات انسكبت لقد .حتويهاتتطابق معها أو تللهوية الوطنية تتكامل في إطارها وال 

ككيان ومؤسسة  بالتالي الدولةوأضحت . منها الهوية الوطنية الدولة السورية الحديثة وتبلورت

ويظهر في  .Raison d'êtreعلة وجودها هي هي السمة األبرز التي تميز الهوية الوطنية السورية و 

، ومؤسساتها الراهنة في إطار الدولةاملوضوعية التفاعالت املجتمعية  شبكة هذا السياق أنَّ 

راد بين السوريين على حساب العالقات الذاتية الفطرية، إذ
ّ
خلقت مؤسسات  بدأت تزداد باط

 للتفاعل والتواصل  فضاءً ، الدولة االقتصادية والسياسية والعسكرية والتعليمية
ً
مشتركا

 والتبادل الشعبي كبديل للروابط والعالقات الفطرية.

ننطلق في هذه الدراسة من أولوية بناء املكون السياس ي والدولة السيادية باملفهوم 

ة" التي نشأت ضمن الويستفالي في "اختراع" الهوية، إذ تو  ظف الدراسة مفهوم "الكتلة الحَدثيَّ

املجال الجغرافي للكيان السياس ي كأحد العوامل الرئيسة في تشكل الهوية الوطنية، وبحسبانها 

 أحد اآلثار التي تّجلت عن نشوء الكيان السياس ي.

ن كما أنه مع نشوء الكيان الدولتي تكّون فضاء من العالقات املوضوعية البديلة ع

" بذاكرة جمعية مستمدة كتلة تاريخية اجتماعيةالعالقات الفطرية ترعرعت عبر هذا الفضاء "

ثّية تاريخية"من 
َ
، وال شك في أن ما تحمله هذه " سورية متمايزة تراكمت عبر عقودكتلة حد

 الكتلة التي عاشت في سورية الراهنة من املهد إلى اللحد من مشاعر وانتماء ووالء مشترك للكيان

 الدولتي هو ما نسميه بالوطنية السورية.

ة بمجموعة من األحداث املتتالية ذات التأثير القوي ال يمكن محوها  تتجسد الكتلة الحَدثيَّ

 مشتركة، توسم 
ً
 وقيما

ً
 كطبقات فوق بعضها، فتنتج أفكارا

ً
من التاريخ، وتتمفصل سوسيولوجيا

وقد يكون الحدث الواحد عبارة عن حزمة مالها الرمزي. رها الذاكرة الجماعية، وتكون رأسبدو 

 هي تراكم 
ً
 حول قيمة مشتركة، فالثورة السورية الكبرى مثال

ً
األحداث املتمفصلة سوسيولوجيا

ةلكتلة   للقيمة  حَدثيَّ
ً
قوامها الكفاح ضد االستعمار بهدف التحرر. وقد يكون الحدث تكراريا

استعادة األراض ي املحتلة كالحروب مع ذاتها، وهي االتحاد في مواجهة التهديدات الخارجية و 

 لقيم مشتركة جديدة في صيانة الكيان من التفكك 
ً
سا العدو اإلسرائيلي. وقد يكون الحدث مؤّسِّ

... فالحدث املعني في هذه الدراسة هو الحدث الذي يطبع الذاكرة 2011والتفتت كأزمة عام 
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يأخذ ثراءه وأهميته بقدر ما يزلزل  الجمعّية، وترسخ آثاره في املدارك واملخيال السياس ي، إذ

عالقات املجتمع التقليدية باملعاني. وبقدر ما تتجدد األحداث تتغير العالقات بين الذات ومعانيها، 

 .7بين اإلنسان وبقية الشبكات التي ارتبط بها وارتبطت به

  

                                                           
، ترجمة صفاء سبتمبر؟ 11ذي حدث في "حدث" ما الانظر بكيفية عامة حول تفكيك مفهوم الحدث: جاك دريدا،  7

 .(2003القاهرة: املجلس األعلى للثقافة، ) فتحي



   

واالندماج التفكيك بين والهوية الدولة جدلية-السوري الوطني والبناء الدولة  10 

 

 البناء الوطني: التكوين والتأسيس وديناميات النبذ والجذب واالندماج

 
ً
 اللحظة التكوينية لنشوء الكيان الدولتي -أوال

ظروف الحرب لتوقيف وإعدام أعضاء من  1916 /مايوأيار 6استغل العثمانيون في 

 من  دون الحركة االستقاللية بتهمة الخيانة. لقد حال القمع 
ً
إشعال الثورة العربية انطالقا

 ،حلب والشام وبيروت :يآنذاك إلى ثالث واليات وه ةسورية الطبيعية )كانت تقسم سوري أراض ي

وكان عدد سكانها ال يقل عن ثالثة ماليين ونصف  ،وهما القدس وجبل لبنان ومتصرفيتين

 .8مليون نسمة(

استغلت العائلة الهاشمية التي ورثت حكم املدن املقدسة في الحجاز )مكة واملدينة( 

العام نفسه الفرصة لتزّعم حركة القومية العربية. فأعلنت انطالق الثورة العربية من الحجاز في 

 
ً
باسم الشريف حسين أمير مكة وأوالده فيصل وعبد هللا. لقد اكتسبت العائلة الهاشمية نفوذا

 
ً
على أساس وعد غامض مقدم من  ،بعد تحالفها مع السلطات البريطانية في القاهرة هاما

الثورة في مقارعة  هذا، واعتمدت. 9تهللشريف حسين بإقامة "مملكة عربية" تحت سلط بريطانيا

وفرنسا بسبب ضعف اإلمكانات املادية والعسكرية.  اعلى مساعدة بريطاني أساس  األتراك بشكل 

ملناطق نفوذ وفق اتفاقيات ت إلى اقتسام املنطقة بين القوتين األوروبيتين هذه الوضعية قاد

ق التجزئة كان الوعد الذي قدمه وزير . غير أن الذي عّم 1916عام  Sykes-Picot بيكو-سايكس

، في رسالة موجهة إلى اللورد 1917 /نوفمبرتشرين الثاني 2اللورد بلفور، في  بريطانياخارجية 

بدعم إقامة وطن قومي لليهود على أراض ي فلسطين. وهكذا جاء  بريطانياروتشيلد تتعهد فيها 

 ،بيكو القتسام وتوزيع التركة العثمانية في املشرق العربي-وعد بلفور مع اتفاقيات سايكس

 بعد ولتكرس  ،ولتفصل فلسطين ولبنان واألردن بشكل نهائي عن سورية
ً
 جديدا

ً
 إقليميا

ً
نظاما

 انهيار اإلمبراطورية العثمانية.

لتقسيم "سورية الطبيعية" إلى  في السياق ذاته، ذلك 1920أتت اتفاقات سان ريمو عام 

ّسِّ  :منطقتين
ُ
مت األولى إلى سورية واحدة تحت انتداب فرنس ي، وثانية تحت انتداب إنكليزي، وق

ولبنان، والثانية إلى فلسطين وشرق األردن. وعلى إثر ذلك منحت عصبة األمم موافقتها على 

                                                           

 .17، ص(1991، 2طعمان: وزارة الثقافة، سلسلة إحياء التراث، ) 1917ثورة العرب الكبرى ، أسعد داغر8 
9 Philippe Droz-Vencent, Moyen-Orient: pouvoirs autoritaires, sociétés bloquées (Paris: Presse Universitaire 

de France, 2004), p. 47. 
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الذي دخل حيز التطبيق الفعلي حسب االنتداب املذكور في  1922 /يوليواالنتداب في تموز 

 .1923 /سبتمبرأيلول 

على أساس مناطقي وطائفي، سورية آنذاك إلى دويالت باإلضافة إلى تقسيم عمدت فرنسا 

، (ما سمي آنذاك "الدولة السورية" 1925بعد اندماجهما عام  )شكلتادولة دمشق ودولة حلب 

سنجق باإلضافة إلى ( 1936-1922) 10حكومة جبل الدروز، حكومة الالذقية/العلويين

 سكندروناإل 
ً
)بعلبك وحاصبيا وراشيا والبقاع( بلبنان الكبير،  أربعة أقضيةإلحاق إلى  ، وصوال

لتركيا. وهكذا فإن تبني فرنسا  ناإلسكندرو تم التخلي عن سنجق  1939الحقة عام مرحلة وفي 

إلى تفكيك  أّديالسياسات التقسيم الطائفي وتطبيق مبدأ "فرق تسد" بتقسيم ما هو مقسم، 

بذلك خلق املستعمر الجديد فجوة بين املتخيل و   العمق االستراتيجي والحيوي لسورية الطبيعية.

الوطني لهوية سورية الجغرافية ضمن حدودها الطبيعية وبين الحدود الجديدة. بال شك، إن 

عدم التطابق املعياري بين الهويات املتخّيلة والحدود املفروضة ُيظهر بشكل تراجيدي إشكالية 

 املتنوعة.ة الهوية السورية ضمن مكوناتها اإلثنية والطائفي

 
ً
 الثورة السورية ونشأة الوعي بالهوية الوطنية  -ثانيا

تزامن تراجع فكرة الهوية 

 اإلقليمية/الوطنية السورية لصال  نمو 

فكرة القومية العربية مع عدم نجاح 

ملناطق الثورات السورية التي فّجرها أبناء ا

ضد املستعمر الفرنس ي الجبلية والريفيون 

(، ثورة صال  العلي في 1921-1919في تحقيق االستقالل، ثورة إبراهيم هنانو في الشمال )

سلطان باشا األطرش  ادهاق(، الثورة السورية الكبرى في جبل العرب التي 1921-1918الساحل )

 . 11( قبل أن تمتد إلى دمشق والقلمون وحماه والجوالن1925-1927)

                                                           
 انظر للمزيد من التفاصيل حول الوحدويين واالنفصاليين:  10

Gitta Yaffe-Schatzman, “Alawi Separatists and Unionists: The Events of 25 February 1936”, Middle Eastern 

Studies, Vol. 31, No. 1. January 1995, pp. 28-38. 
11 Youssef Choueiri, “Two Histories of Syria and the Demise of Syrian Patriotism”, Middle Eastern Studies, 

Vol. 23, n° 4, Oct 1987, p. 508. 

انطالق الثورات من املناطق الطرفية إن 

 على تراجع سلطة أعيان  ،الريفية
ً
كان دليال

املدن وعلى أن املدن لم تعد تحتكر تمثيل 

 
ً
 .سورية سياسيا
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قامت إال أنها ، املناطق الطرفية الريفيةأن هذه الثورات فجرها وقادها زعماء من  ورغم

 ومن ثم  ،في نمو الوعي بالوطنية السورية وأسهمت ،تحت راية سورية
ً
حملت في باطنها بعدا

 
ً
 سوريا

ً
. ويالحظ أن االحتجاجات والثورات ضد االستعمار بامتدادها ملناطق سورية أخرى وطنيا

في  1936في املشرق العربي لم تنطلق إال بعد نحو عقد  من هدوء الثورة في سورية، فكانت ثورة 

في العراق. وعدم انطالق الثورات في بشكل متزامن يدلل على أن  1941-1939وثورة  فلسطين

 في هذه الدول، مجتمع سوري، فلسطيني، عراقي... وال سيما أنه هن
ً
اك مجتمعات متمايزة نسبيا

 لم يكن هناك عوامل خارجية في نشوب هذه الثورات.

 على تراجع سلطة  ،انطالق الثورات من املناطق الطرفية الريفيةوعليه، إن 
ً
كان دليال

 أعيان املدن وعلى أن املدن لم تعد تحتكر تمثيل سور 
ً
 .12ية سياسيا

ضمن املناخ السابق، حّولت النخبة املدينية والءها باتجاه العروبة، أما الطبقات 

عن هويات سياسية جديدة: العروبة، القومية  املتوسطة الحضرية والريفية فبدأت تعبر

. ومن ثم هيمنت هذه الهويات املتعددة 13الوطنية السورية، اإلسالموية والطائفية... السورية،

)عامل  االنتداب الفرنس ي. لكن عاملين أساسيين مرحلةالفكر السياس ي السوري في على 

رية على حساب االتجاهات عززا الوعي بالهوية الوطنية السو ( وآخر سوسيولوجيمؤسساتي 

 األخرى:

، هو "الكتلة الثاني، هو إنشاء مؤسسات الدولة السورية، كالبرملان ومجلس الوزراء. األول 

" الناجمة عن مقارعة املقاومة السورية لالستعمار الفرنس ي bloc événementiel Le الَحَدثّية

وأدت إلى تالش ي بعض  ،ه الهوية الوطنية لإلقليم السوري( التي نّمت اإلدراك تجا1918-1927)

لقد كرست الثورة السورية الكبرى اختفاء  .املرحلةأشكال العصبيات التي كانت سائدة في تلك 

صب )مجموعات مسلحة مستقلة مكونة القرويين املنتمين العصبيات التي كانت تجسدها العُ 

                                                           
، العربية مركز دراسات الوحدةبيروت: ) املجتمع والدولة في املشرق العربيغسان سالمة، انظر بهذا الصدد:   12

 .246-213ص(، 2008
 للمزيد من التفاصيل انظر:  13

James L. Gelvin, Divided Loyalties: Nationalism and Mass Politics in Syria at the Close of Empire, op. cit. 
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من  ،النضال الوطني ضد االنتداب الفرنس يّ  بسبب. هذه التطورات تمفصلت 14لطائفة واحدة(

 أجل االستقالل على مدى ربع قرن.

،
ً
من تفتيت وتجزئة وانفصال  الفرنسيون ف ما أراده بشكل متناقض وعلى خال  أيضا

في  لألقليات، عزز إنشاء نواة لجيش سوري من قبل الفرنسيين عملية االندماج الوطني

  املستقبل،
ً
. وكان هذا الجيش في سورية على وجه الخصوص يتألف بالنسبة لألقليات تحديدا

مختلف اإلثنيات واألطياف الدينية والسياسية على خالف الجيش اللبناني من خليط  ينتمي إلى 

" Légion syrienne  Laالبداية كانت مع إنشاء "الفيلق السوري  غالبيته من املوارنة. كانتالذي 

 Les Troupes Spéciales duما بعد الحرب العاملية األولى ومن ثم إنشاء "جيوش املشرق الخاصة 

Levant  بهدف املساعدة بتحقيق األمن وفرض النظام العام في أقاليم املشرق. ،192315" عام 

 ذلكالوعي الوطني قبل االستقالل، إال أن الهوية السورية ظلت غير ناضجة.  تطوَر ولئن 

بسبب غياب مجتمع سياس ي متجانس ومتماسك يلتف حول قائد وطني لقيادة النضال من أجل 

في مصر(. كذلك بسبب غياب روح التسامح لدى السلطات االستقالل )على مثال سعد زغلول 

 .16املحلية تجاه األقليات وغياب املساواة بين املواطنين أمام القانون 

 

                                                           
14 Nadine Méouchy, “Comment interroger les mobilisations sociales de l’Orient arabe en tant qu’histoire”, 

in Gérard D. Khoury, Nadine Méouchy & al. (dirs.), Etats et société de l’Orient arabe. En quête d’avenir, 

1945-2005, Dynamiques et enjeux, Tome 2, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 2007, p. 302. 
 : ، انظرالخاصةللمزيد من التفاصيل حول تكوين قوات الشرق   15

N. E. Bou-Nacklie, “Les Troupes Specials: Religious and Ethnic Recruitment, 1916-46”, IJMES (International 

Journal of Middle Eastern Studies) 25, 1993, pp. 645-660. 

 لتقرير لجنة عصبة األمم حول أوضاع األقليا ذلك16 
ً
كذلك رفض علماء  .1934عام ت والطوائف غير السنية وفقا

 .تطبيق قانون األحوال الشخصية الجديد الذي ينص على حرية االعتقاد واملساواة أمام القانون  1938الدين في عام 

Moshe Ma’oz, "Attempts to Create a Political Community in Modern Syria", in Ilan Pappé & Moshe Ma’oz 

(eds.), Middle Eastern Politics and Ideas. A History from Within, op. cit., p. 218. 
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ألبناء املناطق املشاركة املتزايدة  أسهمت

في الحياة السياسية في  الطرفية واألرياف

إدماج و  ،توطيد التكوين الدولتي لسورية

عن سلطة آنذاك  القوى املحلية النابذة

 الدولة.

 
ً
 بروز "الصراع في سورية وعليها"اللحظة الدستورية لالستقالل الوطني و  -ثالثا

 في
َ

أكدَّ السوريون كبقية العرب في  أن في العالم العربي، 17"اللحظة الدستورية" حدث

من وطن  عربي أكبر، وأنهم ينتظرون اللحظة  جزءٌ دساتيرهم وإعالنات استقاللهم على أنهم 

 
ً
املناسبة لتوحيد الوطن العربي. منذ ذلك الحين تعاني نخبة الدولة السورية بشكل أو بآخر نوعا

رغم أنها وضعت مع  ،حافظ" حسب تعبير ياسين النقص االكتفاء الكياني" شعور بـالمن 

 على أنَّ دولها مستقلة وسيدة
ً
 صريحا

ً
خب العربية األخرى نّصا  .النُّ

ن أولى اإلجراءات املتخذة من قبل الحكومة عملية االندماج والتجانس أن تكون م تطلبت

السورية بعد االستقالل إنهاء التمثيل الطائفي لألقليات في البرملان الذي أقرته سلطة االنتداب 

الفرنس ي، باإلضافة إلى إلغاء بعض الحقوق القانونية من قانون األحوال الشخصية التي كانت 

هذه  .18قليات في عهد االنتدابُمنحت لأل

 
ً
 ورفضا

ً
اإلجراءات التي أحدثت استياًء كبيرا

من قبل األقليات ترافقت بسلسلة من 

اإلجراءات العسكرية لضرب القوى النابذة 

 أساس  عن الدولة في املناطق الجبلية. بشكل 

ضرب تمرد أنصار سلمان املرشد عام 

، وسحق انتفاضة جبل الدروز 194619

                                                           
 مركز دراسات الوحدة العربية،)بيروت:  نحو عقد اجتماعي جديد: بحث في الشرعية الدستوريةغسان سالمة،  17

1987).  
18 Moshe Ma’oz, "Attempts to Create a Political Community", in Ilan Pappé & Moshe Ma’oz (eds.), Middle 

Eastern Politics and Ideas. A History from Within, op. cit., p. 220.  
، (2005بدون ناشر، ) جمال باروت :مراجعة، مذكرات أحمد نهاد السياف :شعاع قبل الفجرتفاصيل: انظر لل 19

عبد هللا حنا،  .182، ص(1992دمشق، ) مذكرات الدكتور عبد اللطيف يونس ،. عبد اللطيف يونس31ص

بيروت: املركز العربي لألبحاث ) (1946-1923) املرشدية في محيطها العلوي وأجواؤها السياسية واالجتماعية

 .(1993لندن: دار عكاظ، ) حوار حول سوريامحمود صادق،  .8ـ7ص (،2015، 1والدراسات، ط

Jaques Weuleresse, Le pays des alaouites, Tours, 1940, pp. 334-336. Philip Khoury, Syria and the French 

Mandate: The Politics of Arab Nationalism, 1920-1945 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987), 

p. 478, pp. 524–525. 
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من قبل الشيشكلي باستخدام األسلحة الثقيلة. وبذلك فإن هذه  20سلطان باشا األطرشبزعامة 

واملناطق النابذة عن الدولة لصال  الحكومة في املواجهات غيرت التوازنات بين الحكومة املركزية 

 . دمشق

 في توطيد الوعي الوطني عقد الخمسينياتكما أنه في 
ً
 كبيرا

ً
، لعبت ثالثة عوامل دورا

والسيما أن تبني هوية معينة للبالد يعني تبني سياسات –ة السورية لدى النخب السياسية للهوي

  :هي –بحد ذاتها وتثقيل محور إقليمي أو دولي على آخر
ً
  ة،الصراع الدولي على سوري ،أوال

ً
 تحديدا

  .بعد انكفاء دول االستعمار القديم
ً
، التنافس بين األسرة الهاشمية وخصومها العرب، ثانيا

 السعودية ومصر، على قيادة حركة القومية العربية ومن أجل السيطرة على سورية. 
ً
، ثالثا

في نهاية املطاف،  .اإلسرائيلي وموقع القضية الفلسطينية في الوجدان السوري-الصراع العربي

الوعي بالهوية الوطنية السورية. باإلضافة أدت إلى نمو  "الصراع في سورية وعليها"تداعيات 

راداملشاركة املتزايدة  أسهمتلذلك، 
ّ
في الحياة السياسية عبر  ألبناء املناطق الطرفية واألرياف باط

ومن جهة  األحزاب السياسية واملؤسسة العسكرية في توطيد التكوين الدولتي لسورية من جهة،

أفضت إلى عن سلطة الدولة. كل هذه التطورات  آنذاك إدماج القوى املحلية النابذة أخرى،

 .الجذور املشتركة للهوية السوريةترسيخ 

يمكُن املوجة األولى من االنقالبات العسكرية، كان  ومع نهاية، في بداية عقد الستينيات

 
ُ
 عبر املشروع الديمقراطي في أواسط الخمسينالوطنّية

ً
 ،اتيالسورية أن تتبلور وتتطور مبكرا

كانت الحياة السياسية آنذاك ذات مالمح علمانية، إال أن هذا املشروع وأد نفسه مع  حين

-1958الجمهورية العربية املتحدة )تجربة االلتحاق بالوحدة مع مصر الناصرية. غير أن فشل 

والتشكيك  أمة سورية-في بداية التفكير لدى النخبة السياسية آنذاك بدولةتأثيره كان له  (1961

على  "التقومن"، وترسيخ شرعية الكيان السوري، وتعزيز مشروعها في 21الوحدة العربية في مبدأ

                                                           
كان اعتقال بعض أبناء سلطان باشا األطرش وبعض الضباط الدروز بتهمة التآمر ضد الدولة والتخابر مع اململكة  20

هت باملدفعية والطيران. ومن الجدير بالذكر وجود جناح آخر  الهاشمية الشرارة التي أشعلت انتفاضة الجبل التي ُجوبِّ

 لسلطة األط
ً
 بآل أبي عسلي معارضا

ً
 من الحكومة املركزية في دمشق ورؤيتها للهوية الوطنية في الجبل ممثال

ً
رش ومدعوما

 للبالد آنذاك.

 انظر: 21

Elizabeth Picard, “La Syrie de 1946 à 1979”, in André Raymond & al. La Syrie d’aujourd’hui (Paris: CNRS, 

1980), p. 149. 
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ذاتها، واستلزام والء الناس لها قبل غيرها. لقد كان فشل الوحدة أول صدمة للمتخّيل الشعبي 

  .حول الوحدة العربيةالسوري املوروث 

ستطع متابعة تي لم ت( ال1963-1961االنفصال ) حكومةعدم االستقرار في ظل  غير أن

قرت في ظل 
ُ
أدى إلى استياء كبير ضمن طبقة ، االتحاد مع ناصروتطبيق اإلصالحات التي أ

 هالعمال والفالحين، وتم في ظل هذ

إجراء اإلحصاء الذي أغفل تعداد  حكومةال

لي وبالتا ،آالف األكراد في الشمال السوري

هذا إسقاط الجنسية السورية عنهم. 

 على عملية 
ً
اإلجراء سيلقي بتداعياته الحقا

لور الهوية االجتماع السياس ي السوري وتب

 الوطنية السورية.

 8منها حزب البعث الذي قاد انقالب  استفادَ هذه الوضعية من التململ الشعبي، إنَّ 

آذار( باسم التنمية االقتصادية واالجتماعية.  8)الذي عرف منذ ذلك الحين بثورة  22/مارسآذار

بعض، إنه "ثورة من هنيبوش أكثر من مجرد انقالب عسكري كما يراه الريموند فهو كما يجادل 

 بالنخبة واملؤسسات السياسية واالجتماعية عبر عملية  23األعلى"
ً
صالح اقتصادي إأحدثت تغييرا

                                                                                                                                                                          

Elyas Farah & le Parti Ba’th arabe et socialiste, Evolution de l'idéologie arabe révolutionnaire: la pensée 

nationale, Parti Ba’th arabe et socialiste, 1978, p. 150. 
 وثمانية ناصريين ومستقلين،  22

ً
 واثني عشر بعثيا

ً
 من عشرين عسكريا

ً
فا

ّ
قادة االنقالب شكلوا مجلس قيادة ثورة مؤل

وسعت اللجنة بعد عدة أيام لتضم مدنيين هم ميشيل عفلق، صالح الدين البيطار، منصور األطرش باإلضافة لقادة 

 وا أي امتيازات داخل املجلس.املدنيون لم يملك ثالث مجموعات ناصرية. األعضاء الجدد

 Patrick Seale, Asad: The Struggle for the Middle East (London: Tauris, 1988), p 78.  

 
 Passiveهنيبوش هذا املصطل  من ترمبرغر الذي اشتقه بدوره من مصطل  غرامش ي الثورة الخامدة  يستعير 23

revolution     انظر: وتحديثهاوحدة إيطاليا الذي استعمله لوصف ، 

Raymond Hinnebusch, Syria: Revolution from Above (London and New York: Routledge, 2001); Ellen Kay 

Trimberger, Revolution from Above: Military Bureaucrats and Development in Japan, Turkey, Egypt and 

Peru (New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1978); Antonio Gramsci, Selections from the Prison 

Notebooks (New York: International Publisher, 1971).  

ات، لعبت قوانين يعقد الستين طوال

 في اإلصالح الزراعي 
ً
 كبيرا

ً
والتأميم دورا

وهذا ما أنتج ، تقليص الفجوة بين الطبقات

 البعثيون : هي، بدوره نخبة سياسية جديدة

 .الجدد من العسكريين واملدنيين مع حلفائهم
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واجتماعي راديكالي بدون العنف الجماهيري والعصيان املسل  من األسفل اللذين يميزان الثورات 

 الكبرى. 

في  بدآات، لعبت قوانين اإلصالح الزراعي والتأميم اللذين يعقد الستين طوالفي الحقيقة، 

 في تقليص الفجوة  في ظل الحكومات البعثيةواستمرا  ،ظل الجمهورية العربية املتحدة
ً
 كبيرا

ً
دورا

الجدد من العسكريين  البعثيون : هي، وهذا ما أنتج بدوره نخبة سياسية جديدة، بين الطبقات

ملواجهة "الهجمة  عالم العربياستراتيجية "تغيير" ثوري في ال وضعوا .24واملدنيين مع حلفائهم

وصد املؤامرة ضد النظام  ،املوضوعيين من األنظمة "الرجعية" وحلفائهاالصهيونية" -مبرياليةاإل 

"التقدمي" في سورية. هذه االستراتيجية لم تعزز إال عزلة سورية اإلقليمية والدولية مع الحفاظ 

دور سورية العروبي  ت هذه االستراتيجية. وبالنتيجة هّمش25كر االشتراكيعلى عالقاتها مع املعس

 بدل تعزيزه.

الخطاب الرسمي بإطار  ارتبط 1963 ذ وصول حزب البعث إلى السلطة عاممنفي الواقع، 

غير أن السياسة السورية كانت  ة.التي هي األمة العربي "الجماعة القومية املتخيلة"مرجعي هو 

 في، تجّسد ذلك الطبيعية يةضمن إطار مرجعي قومي ومتخيل آخر هو سور تعمل وتتفاعل 

. غير أن الجدل الهوياتي بين 26السياسات السورية حيال فلسطين ولبنان واألردن والعراق

 في الحياة  ،القطرية والقومية الذي وَسم الخطاب السياس ي بعد االستقالل
ً
سيبقى مسيطرا

د )جماعة( يقد الستينتفاعالت ع. ولكن السياسية السورية ات ستنش ئ وتبلور في النهاية، متّحِّ

الذي سيعيد الجيش إلى ثكناته،  سياس ي وطني سوف يتكوكب حول قيادة الرئيس حافظ األسد

 . وسيعمل لوضع حد لتدخله في السياسة

  

                                                           
24 Robert Olson, The Ba’th and Syria (1947-1982): The Evolution of Ideology, Party and State from the 

French Mandate to the Era of Hafiz Al-Asad, The Kingston Press, Inc., 1982, pp.107-120. 
25 Pierre Guingamp, Hafez el Assad et le parti Ba’th en Syrie (Paris: L’Harmattan, 1996), pp. 169-171. 

 انظر: 26

Daniel Pipes, Greater Syria: The History of an Ambition, op. cit., pp. 40-51. 
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 طور عبور الدولة من عالم ابن خلدون إلى عالم دوركهايم

على البعث اليساري في نهاية  27التصحيحية االنقالبيةأنهى الرئيس حافظ األسد بحركته 

وذهب باتجاه تحمل  ،البعثية بالقيادة من الخلف-، عهد تقّية السلطة العسكرية1970عام 

 بحتمية 
ً
السلطة والدولة، لقد كان انقالبه  نجاحاملسؤولية العلنية للتعبير عن السلطة مؤمنا

وع إصالحي بديل عن النهج الثوري السابق حركة إصالحية بعثية ليست ضد البعث بل كمشر 

تخفيف جذرية اإليديولوجية البعثية  إلى للبعث في مقارباته السياسية واالقتصادية، هدف

-وبالتالي كانت املوجة األولى إلعادة هيكلة ما بعد وتكّيفها على املستويات الداخلية والخارجية.

نفتاح السياس ي واالقتصادي، إذ انتظرت بعثية لنزع وتخفيف العقائدّية اإليديولوجية واال 

 سورية بعدها أكثر من ثالثة عقود لتشهد إعادة الهيكلة الثانية.

 تجسدت الدولة وتثبيت شرعيتها وشرعية سلطاتها واستقرارإن العملية األبرز في توطيد 

  في بناء
ً
 وطنّيا

ً
 سياسّيا

ً
  Political Community الرئيس حافظ األسد متحّدا

ً
 عبر تجلى  متجانسا

بديل ملا تبقى من سلطة شكلت النخبة جديدة تعبر عن معادلة التوازن االجتماعي الجديدة 

إلى سياسة العوام/الجماهير  28إن بداية عملية التحّول من "سياسة األعيان" .األعيان التقليدية

                                                           

  1970منذ االستقالل وحتى 27 
ً
نج  العسكر بتغيير السلطة ثماني مرات بانقالب عسكري ما عدا آخرها، إذ كان انقالبا

. ففي عام 
ً
حدثت ثالثة انقالبات، أولها قاده سامي الحناوي والثاني حسني الزعيم والثالث أديب  1949سياسيا

جاء بهاشم األتاس ي، واالنقالب  1954نقالب الرابع عام الشيشكلي، وتم تداول السلطة باالنقالبات العسكرية، فاال 

بنور الدين األتاس ي،  1966، والسابع 1963، والسادس بأمين الحافظ عام 1961الخامس أتى بناظم القدس ي عام 

روستو  ألكسندر . يفسر الباحث في السوسيولوجيا دانكارت 1970وآخرها االنقالب السياس ي األبيض لحافظ األسد عام 

أي انقالب ال يقوده القائد األعلى للجيش، ال بد أن »وفق قانون غريشام والذي يقول إن تعدد االنقالبات العسكرية 

د العناصر العسكرية القائمة باالنقالب روح الترابط، ومن ثم يفتح الباب للتفكير من جانب  يفسد النظام، وُيفقِّ

 . انظر:«آخر ى في الجيش، بالقيام بانقالبالوحدات األخر 

Dankwart A. Rustow, "Military in Middle Eastern Society and Politics", in Jason L. Finkle, and Richard W. 

Gable, Political Development and Social Change (new York: John Wiley and Sons Inc., 1966), p. 398. 
ى املجتمع املحلي من األعيان الذين لعبوا دور الوساطة بين املجتمع هو مفهوم سياس ي يطلقه املؤرخون على قو  28

وكانوا في بعض مراحل ضعف السلطة املركزية وكالء شبه مستقلين، وهم يشملون علماء ورجال  وسلطة الدولة،

وقد . الدين املسلمين واألشراف من ساللة النبي محمد والتجار وإلقطاعيين واألغوات قواد الحاميات العسكرية

استمرت سياسة األعيان في ظل االنتداب الفرنس ي، وفي مرحلة ما بعد االستقالل انتقلت من وكيل إلى أصيل في 

 ممارسة السلطة. انظر ملزيد من التفاصيل:

Albert Hourani, “Ottoman Reform and the Politics of Nobles”, The Modern Middle East, 2nd  edition,  

Albert Hourani, Philip Khoury & Mary C. Wilson (eds.) (London: I. B. Tauris, 2004),  pp. 83-109. 



   

واالندماج التفكيك بين والهوية الدولة جدلية-السوري الوطني والبناء الدولة  19 

 

لوطنية تعود إلى الثورات الوطنية ضد االستعمار الفرنس ي التي كانت لحظة استئساس للهوية ا

وبالتالي هذا التحول النوعي الذي أحدثه األسد كان ثورة ماكس فيبرية في السورية الحديثة. 

عالقات الدولة واملجتمع ترّسخ بفعلها تمكين الطبقة الفقيرة والوسطى من اإلسهام في قيادة 

يه الضمير الدولة واملجتمع. وإحالل التفكير العقالني في املجتمع وتنظيمه بطريقة عقالنية وتوج

الجمعي في االتجاه الصحيح، على أساس أن يتم تصريف القوة االنفعالية الغامضة املرتبطة 

بالضمير الجمعي والتحكم بها بطريقة عقالنية بما يرض ي الجميع، ويمنع صعود االختالفات 

الفطرية إلى الفضاء العام، إذ بدأ ما يسميه دوركهايم "التضامن العضوي" يحل محل 

ل هذا التحول "التضام
ّ
ن امليكانيكي" القائم على العصبيات واالنتماءات الفطرية.  وبالتالي مث

فأسهم ببث الروح  Durkheim دولة من عالم ابن خلدون إلى عالم دوركهايمللعبور مرحلة 

 .29الجماعية في الجسد االجتماعي

 ضمPolitical Community في بناء متحد )جماعة( سياس ي وطني  األسدالرئيس لقد نج  

والصناعيين واملقاولين والطبقة  في الريف واملدينة والبادية املتوسطة الجديدةالفقيرة و الطبقات 

البعث وأحزاب الجبهة  حزب ومسؤوليالبيروقراطية من موظفي الدولة، وضباط الجيش 

 قتصادتطوير االعبر  توطيد املؤسسات الدولتية عمل علىنه أ. باإلضافة إلى الوطنية التقدمية

املتاح للجميع وإنشاء وتطوير الجامعات واملعاهد التقنية  ، ونظام التعليمواالصالح الزراعي

وإنشاء املنظمات الشعبية والنقابات املهنية املرتبطة  والتعليمية بما فيها الكليات الحربية؛

النسائي ونقابات كاتحادات العمال والفالحين والطلبة والشبيبة والطالئع واالتحاد حزاب باأل 

ا، باإلضافة إلى املؤسسات اإلعالمية والصحافة. املعلمين واملهندسين واألطباء واملحامين وغيره

 السياسات العامة في هذا السياق 
ُ

إال أنها وفي العروبة كهوية للدولة.  تكريَس وإن كان هدف

 لدولة السوريةملختلف شرائح الشعب السوري اتجاه ا "الوالء النهائي"الوقت ذاته كرست 

 .ضمن حدودها الحاليةومؤسساتها 

ف التفاعالت االقتصادية واالجتماعية بين  املجتمعيالتجانس  ومما سرع في عملية
ّ
تكث

وبينهم وبين الدولة كمحصلة لزيادة الربط بين أجزاء البلد نتيجة  ،أبناء البلد بعضهم ببعض

الوطنية تداول العملة لصك و  باإلضافة سكك الحديد.بناء و  ،وسائل االتصال واملواصالت تطوير 

                                                           
29  Emile Durkheim, “L'Etat” Revue philosophique, n° 148, 1958. Publication posthume d’un cours datant 

de 1900-1905. Edition électronique, pp. 433-437.  
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ضاعف التفاعالت  . كل ما سبقالسوق الداخليةاملوحدة، وتقييد تداول العمالت األجنبية في 

 بشكل كبير في عملية التجانس واالندماج بين املركز واألطراف. الشعبية، وأسهم

لموس وبعده الرمزي تبلورت عملية إعادة بناء املتحد الوطني ببعده املؤسساتي املرئي وامل

غير امللموس وما يتطلبه من خلق قيم مشتركة وذاكرة جمعية تاريخية وشرعية سياسية عبر 

 ثالث ديناميات:

 
ً
 إعادة بناء الجيش الوطني -أوال

لتف حول ت 30الدولة وتكوين املجتمع في تشكيلة وطنية دوٌر مركزي في بناءلجيش لكان 

األهلية التي تؤلف الكيان  التكويناتفالجيش حمى الحدود ووحد  .في السلطة املركزي القطب 

وأصبح ضد األعداء والتهديدات، الوطني 

 ال يتجزأ  الدولة سيف
ً
ل جزءا

ّ
ودرعها، وشك

من البنية االقتصادية واالجتماعية، 

 
ً
الحركة الوطنية  اتمن مكون وعنصرا

عملية تشكل فوقف في النقطة املركزية ل

  .متحد سياس ي وطني

 ،
ً
في الحياة  الجيش نكبة فلسطين كانت بداية تدخلالتي تلت  "يقظة العسكر"مع فعليا

لتاريخ سورية في العقود الالحقة،  األساساليقظة السمت  جهت هذهبالتالي و السياسية. و 

 عن الحكومة 
ً
 وسياسيا

ً
 لدى املؤسسة العسكرية بأنها مؤسسة متمايزة أخالقيا

ً
وخلقت إدراكا

 الرئيس فكان تدخلها املستمر لقلب الحكومات إلى أن أعاد ،وعن النخبة السياسية املدنية

ولكن ظل الجيش  عن التدخل في الحياة السياسية.، وأبعده الثكناتإلى حافظ األسد الجيش 

 لالعمود الفقري للنخبة 
ً
 سياسّيا

ً
 .واالستقرار الستمرار وحارسا

                                                           
توجد شواهد كثيرة من التاريخ تدلل على دور الجيش في نشوء األمم والدول أو توحيدها، فالجيش وحد الصين  30

حول ساللة الهانس، كذلك لعب الدور نفسه في مصر الفرعونية وفارس القديمة، وفي الدول القومية األوروبية 

غاليباردي، أملانيا بسمارك، وروسيا بطرس األكبر، الحديثة: بريطانيا العظمى حول كرومويل، والوحدة اإليطالية حول 

 إلى مصر عبد الناصر وسورية حافظ األسد. انظر بهذا الصدد تحل
ً
يالت املفكر املصري وفرنسا نابليون، وصوال

  :نور عبد امللك في مؤلف جماعي تحت إشرافه في منتصف السبعينياتأالفرانكفوني 

Anouar Abdel-Malek, Paul Akamatsu et al, L’Armée dans la nation: Asie, Afrique, Amérique latine (Alger: 

Société nationale d’édition et de diffusion, 1975). 

التجنيد اإلجباري مع تزايد تعداد لعب 

 في عملية التجانس 
ً
 هاما

ً
الجيش دورا

باالنتماء املجتمعي واالندماج وتنامي الشعور 

 الوطني.



   

واالندماج التفكيك بين والهوية الدولة جدلية-السوري الوطني والبناء الدولة  21 

 

 في عملية هذا، ومن جانب آخر، لعب 
ً
 هاما

ً
التجنيد اإلجباري مع تزايد تعداد الجيش دورا

هذا التزايد ارتفاع  التجانس املجتمعي واالندماج وتنامي الشعور باالنتماء الوطني. ومن ثم تطلب

مع  االستراتيجي تحقيق التوازن معدل اإلنفاق العسكري والذي كان في حقيقته استجابة ل

هذا من جهة، ومن جهة أخرى،  وحماية الحدود املتزايدة تهديدات الخارجيةاللردع و  ،"إسرائيل"

رات أرسلت سورية جيشها خارج حدودها بعد االستقالل م حيثلعب دور إقليمي من أجل 

( وإلى العراق عام 1970و 1957إلى األردن مرتين ) الحدود الجيش السوري اجتاز عديدة. فقد 

ضمن تحالف عاصفة الصحراء إلخراج  1992والسعودية عام  1976، وإلى لبنان عام 1963

 صدام حسين من الكويت.

بحالة  العسكري من حصة امليزانية العامة والناتج القومي الخام اإلنفاق نصيب لذلك كان

 في أواسط الثمانين 31تزايد
ً
 ربع الناتج القومي  نفاق العسكرّي ات كان اإل ينالحظ مثال

ً
يشكل تقريبا

ات بعد قرار سورية حضور مؤتمر السالم في يبدأ في االنخفاض مع بداية التسعين إال أنهالخام، 

الذي وصل مع القوى  السوري الجيش ير أن ذلك لم يؤد إلى تخفيض تعداد. غ1991مدريد عام 

املرتبة الثالثة  ، وتحتل سورية200032لعام  التعداد ذاتهوهو  1985عام  ألف 500 إلىاألمنية 

  .33"إسرائيل"بتعداد الجيش بعد مصر و

 
ً
 إعادة هيكلة وتكوين رأس املال االجتماعي -ثانيا

 طائفيبطريقة غير تمييزية )صممت السياسات العامة 
ً
(أو إثني ا

ً
لتشمل كافة فئات  ا

على نمط الدول ذات  رأسمالية الدولة االقتصادية والسياسية، باالعتماد على مبدأ املجتمع

مع اتجاهها عبر الزمن نحو االنفتاح االقتصادي الديمقراطيات الشعبية في أوروبا الشرقية 

عمدت الدولة إلى إعادة توزيع الثروة والسلطة والتنمية منذ فولكن بخطوات وئيدة.  ،والسياس يّ 

                                                           
31 The Military Balance, The International Institute for Strategic Studies, Oxford University Press, London, 

1993-1994, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2002,2003-2004. 
32 Eyal Zisser, “The Syrian Army on the Domestic and External Fronts”,  in Barry Rubin & Thomas A. 

Keaney (eds.), Armed Forces in the Middle East: Politics and Strategy, op. cit., pp. 122-123.  
 انظر:  33

Anthony H. Cordesman and Aram Nerguizian, “ The Israeli and Syrian Conventional Military Balance: 

An Overview”, Center for Strategic & International Studies (CSIS), 11 June, 2008, 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/080611_israeli-

syrian_conv_mil_bal.pdf  
  

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/080611_israeli-syrian_conv_mil_bal.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/080611_israeli-syrian_conv_mil_bal.pdf
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بهدف توطيد بناء الدولة  وبصفة متزايدة مع بداية السبعينيات وصول البعث إلى السلطة

االجتماعي واالقتصادي ولتوسيع القاعدة االجتماعية واالقتصادية لدولة البعث. فكان من 

م أن بدأت بالتشكل طبقة متوسطة من أطباء التعلي االجتماعية ومجانيةنتيجة السياسات 

هي نواة ما نسميه في مقدمة البحث  ...وضباطومهندسين ومحامين وقضاة وأساتذة جامعات 

 شكلت الحامل االجتماعي للثقافة الدولتية ومؤسساتها الوطنية،"الكتلة التاريخية االجتماعية" 

ملوظفين لدى مؤسسات الدولة املدنية مئات آالف اوبالتالي توسعت القاعدة االجتماعية لتضم 

 مئات آالف باإلضافة إلى ،والعسكرية

العمال والفالحين املستفيدين من دعم 

 ت ثقتهاشكل القاعدةالدولة وإعاناتها. هذه 

وإن " للحكومات املتعاقبة، سياسيةأكثرية "

وهذا من باملعنى االنتخابي، كن يلم 

 وانهيار  سباب التي حالت دون تفككاأل 

. فقد تجاوز عدد الدولة في األزمات

ألف موظف  70و 1991موظف في عام ألف  685تسعمئة ألف مقابل  2004املوظفين في عام 

  .1965في عام 

عقود االنفتاح واالستقرار، غير أن أزمة  فيكادت "الجروح الخفّية للطبقات" أن تندمل 

، سّرعت تآكل الطبقة املتوسطة وثقافتها وأصبحت مهددة بالزوال واالختفاء، وظهرت 2011عام 

إطار االقتصاد الحر مع تسارع رفع الدعم املؤشرات مع اقتصاد السوق االجتماعي الذي دخل في 

 %40إلى  2011الحكومي عن السلع التموينية واملحروقات الذي ترافق مع تراجع االقتصاد عام 

لذلك كان من السهل نزوح الكثير من فقراء األرياف وضواحي  معدل الفقر والبطالة. وتفاقم

التي شكلت  سلحة املمولة من الخارجأو فصائلها امل الصاعدة املدن باتجاه الحركات اإلسالمية

 عن الدولة
ً
 نابذا

ً
ذلك أنه لم يمنع "تأميم الدين" ودعم نموذج من اإلسالم  .رأَس مال  اجتماعيا

 الدولوي غير السياس ي من الصعود السلفي املدعوم من شبكات خارجية وال سيما أنه تسلل

 وتنامى عبر هشاشة النسيج االجتماعي واالقتصادي. وتغلغل

لم يمنع "تأميم الدين" ودعم نموذج من 

اإلسالم الدولوي غير السياس ي من الصعود 

جية وال السلفي املدعوم من شبكات خار 

وتنامى عبر هشاشة  وتغلغل سيما أنه تسلل

 النسيج االجتماعي واالقتصادي.
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ً
 تنمية رأس املال الرمزي في العقل الجمعي  -ثالثا

متعددة  لوجودها، فهي سة""األساطير املؤّسِّ الريب أن الهوية الوطنية السورية ال ينقصها 

 من  ومتأّصلة
ً
ن دمشق العاصمة أقدم القائلة إسطورة األ في التاريخ القديم والحديث، بدءا

 باألصل اآلر 
ً
والنضال الوطني  ،الكنعاني للشخصية السورية-اميمدينة مأهولة في التاريخ مرورا

والحروب املتعددة للجيش الوطني  ،االحتالل الفرنس ي مقارعة ومن ثم ،ضد االحتالل العثماني

 .ضد العدو االسرائيلي لحماية الحدود والوجود

قبل أن –منذ آالف السنين  أن "النواة الصلبة" للهوية السورية تشكلتوال يمكن تجاهل 

 من مكوناتها األساسيةتصبح 
ً
كانت ة الطبيعية" التي سوريفي " –اللغة العربية واإلسالم جزءا

 وحدة جغرافية معّرفة بحدود طبيعية
ً
ورغم لجوء الحكومات إلى الخطاب التاريخي  .دائما

وتشجيع بعثات التنقيب األثرية إلبراز هذا البعد في إعادة بناء التاريخ الوطنّي، إال أنه قارب في 

ريفه للهوية الوطنية الخطاب العروبي املتالزم مع اإلسالم واملنشغل بهاجس العدّو املجاور. تع

 للطوائف والطبقات،الرئيس الراحل تبنى  فمنذ وصوله إلى السلطة
ً
 عابرا

ً
 حافظ األسد خطابا

 وأخير  عربي  في خطاباته على أنه  شددف
ً
،أوال

ً
ل"سياسة إسالمية" ي اتبعالتوازي  وعلى ا

ّ
الدين  مث

 
ً
 فيها دورا

ً
. دعم اإلسالم الصوفي واإلسالم غير السياس يففي حياة الفرد واملجتمع والدولة  أساسا

لدعم شكل من اإلسالم الدولوي املعتدل لم تمنع  34إال أنَّ "السياسة اإلسالمية املهادنة"

ادت السلطة املواجهة العنيفة مع جماعات اإلسالم السياس ي )جماعة اإلخوان املسلمين( التي أر 

على جماجم األبرياء وبدعم من القوى اإلقليمية، إذ تواكب التصعيد اإلخواني مع توقيع 

وهذا ليس بجديد على أجندة جماعات اإلسالم السياس ي . 1978اتفاقات كامب ديفيد عام 

 .35املفكر سمير أمين بهذا الصدد املرتبطة باإلمبريالية والرأسمالية التابعة وفق ما يجادل

أن  ، إال اتيالعدد الكبير للضحايا في معركة حماه الثمانين أنه رغمتوماس فريدمان  ى وير 

 في الحفاظ على التماسك الوطني واالستمرار في بناء سورية ال
ً
، ال سيما عصريةالعنف كان عامال

                                                           
 ملنطق مصلحة الدولة العليا  34

ً
 دينية على الصعيد الخارجي وفقا

ً
، كحزب Raison d’étatدعم في السياق ذاته أحزابا

 هللا اللبناني، واإلخوان املسلمين في غزة )حماس(، وتحالف مع إيران اإلسالمية.
 انظر للمزيد من التفاصيل:   35

Samir Amin, "Political Islam in the Service of Imperialism", Monthly Review, Volume 59, Issue 07 

(December) 2007; https://monthlyreview.org/2007/12/01/political-islam-in-the-service-of-imperialism/; 

accessed 1/10/2015. 

https://monthlyreview.org/2007/12/01/political-islam-in-the-service-of-imperialism/
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على تكريس ثقافة ية البعث الحكوماتعملت 

عبر  الوطنيي رأس املال الرمزي تنمّ  سياسية

عّرفخطاب  ويركز على الصديق والعدو،  ي 

إحياء ذكرى مناسبات تاريخية معينة لها 

 في العقل الجمعيّ  السياسية وتأثيرهادالالتها 

 .السورّي 

الّسنة حسب فريدمان بين السوريين  استفتاءٌ جرى  أرادوا تدمير كل ش يء، ولو  اإلسالمويينأن 

  البعض: "إنَّ  لقال
ً
حرب أهلية كما حصل في أربع عشرة سنة من من العنف أفضل من  شهرا

 .36لبنان"

ولكن النزاع األهلي في لبنان أفض ى إلى الوصول إلى "ديمقراطية توافقية" منعت العودة إلى 

بعد مواجهات  في الحكومات البعثيةاعتقد مهندسو السياسة العامة فقد املاض ي. أما في سورية 

ه أن خلق طبقة إسالم غير سياس ي عبر أسلمة املجتمع من األسفل وبرعاية اإلسالم حما

ستؤدي إلى تالش ي طبقات املاض ي من اإلسالم السياس ي، ولكن كما يقول األديب  ،الدولوي 

 األرجنتيني خورخي لويس بورخيس:

أحد األشياء التي ربما و  ."ال يمكن تدمير املاض ي، فهو يعاود الظهور بين حين وآخر"»

 «. "البالية املاض يخطط لتدمير "خطة تدمير طبقات تعاود الظهور 

 ي نهاية املطاف، ف
ُ

إلعادة التشكيل  الثمَن  –وإن كان يرفضه العقالء– قد يكون العنف

كة"  .37وإعادة بناء الهوية الوطنية كما يرى إرنست غيلنر ،الوطنيّ 
َ
لذلك بال شك إن األزمة "املهل

 ستكون "األسطورة املؤسسة" لوالدة سورية جديدة. 2011لعام 

ثّية التاريخية
َ
 الخطاب الرسمي: استنهاض الكتلة الحد

  إنَّ 
ً
  جزءا

ً
 املوروثة األفكار من كبيرا

 وبقدر مضت، تاريخية أحداث حصيلة هو

 العالقات تتغير ما بقدر األحداث، تتجدد ما

 بها ارتبط التي الشبكات وبقية اإلنسان بين

فاألحداث الجديدة تتمفصل  .به وارتبطت

فوق القديمة وعبر عملية التمفصل تتغير 

مقاربة اإلنسان للجديد والقديم، وبالتالي 

 من أنه ال يمكن قسم التاريخ بخطوط  ُيعاد بناء الذاكرة والهوية الجمعية. بهذا اإلطار،
ً
فانطالقا

استعادة "اللحظة األموية" وهي  ىإل منذ البدايةحافظ األسد الراحل الرئيس سعى مستقيمة 

                                                           
36 Thomas Friedman, From Beirut to Jerusalem. One Man’s Middle Eastern Odyssey (Glasgow: Harper 

Collins, 1990).  pp. 100-101.  
37 Ernest Gellner, Nation and Nationalism (Ithaca: Cornell University Press, 1983). 
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إلى  /بالد الشامصّناعها، حين تحّولت سورية األمويون مبراطورية لسورية التي كان اللحظة اإل 

األسد في الجامع األموي في الرئيس املركز السياس ي في العالم. بهذا السياق، كانت رمزية صالة 

املناسبات الدينية واألعياد، وكذلك رمزية ترميم الجامع األموي بتوجيهاته، لينقش اسمه على 

  ترميم الجامع في عهده. ليدل علىجدار الجامع "الرئيس العربي املؤمن" 

تنمي رأس املال  على تكريس ثقافة سياسية ية في السياق ذاتهالبعث الحكوماتعملت 

إحياء ذكرى مناسبات تاريخية ويركز على الصديق والعدو،  ُيعّرفعبر خطاب  الوطنيرمزي ال

وهي باإلجمال تعرف الهوية . السورّي  في العقل الجمعيّ  السياسية وتأثيرهامعينة لها دالالتها 

صديق الوطنية بداللة اآلخر سواء العدو )إسرائيل، تركيا العثمانية، االستعمار واالمبريالية( أو ال

 )بشكل أساس البالد العربية(. 

( يؤكد على 1973 أكتوبرتشرين األول/ 6ذكرى "حرب تشرين التحريرية" )ذلك أنَّ إحياء 

. ومن ورائها الدول االمبريالية التي تدعم استمرار احتاللها ألراض ي سوريةأن إسرائيل هي العدو 

ُيخلد ذكرى مناضلي حركة القومية العربية  /مايو أيار 6ذكرى شهداء حركة العربية القومية في 

، ويؤكد أن تركيا العثمانية هي العدو التجهيلي التاريخي في نزاعهم للتحرر من االحتالل العثماني

يوم الجالء  /أبريلنيسان 17. الذي كرس الجهل والتخلف في سورية والوطن العربي بصفة عامة

من أجل التحرير ونيل ضد االستعمار  وطنيذكرى الكفاح اليحيي )عيد االستقالل الوطني( 

 8ذكرى باملقابل ُيبرُز إحياء . ، ويبرز صورة التجزئة املصطنعة التي كرسها االستعماراالستقالل

تشرين  16 وذكرى  ،ذكرى ميالد حزب البعث /أبريلنيسان 7و ،ثورة البعث /مارسآذار

والشقيق الذي ال مفر من  ديق، أن الوطن العربي هو الصالحركة التصحيحية /نوفمبر الثاني

 التضامن معه.

 
ً
 الخطاب "املختبئ": املصلحة الوطنية أوال

عقود سابقة تجاوز التوترات الناجمة عن تراكب الهويات في  طوالالسوريون  حاول  لقد

  ،التعامالت املجتمعية اليوميةالتبادالت و عبر املمارسات و  ،املخيلة السورية
ً
فكّونوا "خطابا

" يختبئ في فضاء بالغي وإنشائي من املعاني والدالالت والرم
ً
وز يعطي أولوية للقضايا مخفيا

 عن مصال  ال الوطنية
ً
ن في العلن و سوريين على خالف ما يظهره السورياملحلية املعبرة فعال

ز للفضاء البالغي وبشكل موا حكوماتضمن ظاهرة الرياء العام بتواطؤ متبادل بين املواطنين وال

لحكومي والحزبي واإليديولوجي الذي يعطي أولوية للقضايا االسياس ي واالجتماعي الرسمي، 
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 بالوحدة  العربية أو الوحدة العربية أو القضية الفلسطينية
ً
 زائفا

ً
وهي اآلراء التي تعطي شعورا

األصفار" للزعيم  "نظريةفي حين كان الخطاب املختبئ يتداول  .بين الجماعة القومية العربية

الرحمن عزام األمين العام  الوطني سعد زغلول حول الوحدة العربية التي طرحها على عبد

 سيسها: "إذا جمعت أللجامعة العربية بعيد ت
ً
 إلى صفر، النتيجة ستكون  صفرا

ً
  .38"صفرا

تكمن أهمية هذا التحول كونه بدأ "من األدنى" عبر املجتمع وليس "من األعلى" عبر النخبة 

 :أوجدت بذور هذا التطور  التي بدورها حافظ األسد هيالرئيس السياسية. وإن كانت سياسات 

 
ً
وليس   Raison d'étatاملعرفة باملصلحة الوطنية العليا  عبر سياساته الخارجية الواقعية، أوال

إذ كان ينظر إلى السياسات السورية بأنها  Raison de la Nationملصلحة القومية كأسبقية با

 و  جزء أو ال تتعارض مع املصلحة القومية؛
ً
 عبر  ،ثانيا

ً
 وطنّيا

ً
 سياسيا

ً
يعبر عن  بنائه متحدا

خطاب الهوية العروبية التعديلية  والديناميات املذكورة فيما سبق. ورغم صميمية سورية

revisionist الرافض للواقع العربي الراهن status quo   التي عملت وجهرت السياسات

الحكومية على ترسيخه عبر وسائل اإلعالم املرئية أو املسموعة أو املنشورة  أو عبر الكتب 

 للشخصية الوطنية السورية النموذجية املدرسية والجامعية
ً
، إذ إن هذا الخطاب أصبح مالزما

 ل مع اختالف درجات صعوده وانحساره حسب الظروف اإلقليمية واملحلية.منذ االستقال

الوطني، فخلق شبكة من  عكس نمط البناء بناء الدولة نمط نفي نهاية املطاف، نستدل أ

التفاعالت التبادلية السياسية واالقتصادية واالجتماعية، شكلت فضاًء من العالقات والروابط 

 
ً
 وبديال

ً
هذا الفضاء رغم ما انتابه من قلق في سنوات أزمة ، للروابط الفطريةاملوضوعية موازيا

 خلق مشاعر انتماء مشتركة ملواطني هذا الكيان هي ما نسميها بالوطنية. 2011عام 

  

                                                           
انظر تعليقات وسائل التواصل االجتماعي حول ما ينشره الصحافي نضال نعيسة واملعارض أكثم نعيسة أو حول ما  38

ينشره الباحث نبيل فياض... أو الحظ أن بعض حفالت دار األوبرا تتغنى بأغنية الفنان السوري الكردي "أنا سوري يا 

ستان ورود" في إشارة لتحول املزاج الشعبي نحو املحلي، باملقابل نيالي" وتقام الدبكات على أغنية فؤاد غازي "لزرعلك ب

 ما تسمع نشيد "بالد العرب أوطاني" في املناسبات الرسمية وغير الرسمية.
ً
 نادرا
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 إيديولوجية-بعد ما سياسية هندسة أمام السورية الوطنية

، بشكل  Post-populist عصر األنظمة ما بعد الشعبوية 2000منذ عام دخلت سورية 

بتناغم مع بروز بدايات وعي و للتحول الديمقراطي في أوروبا الشرقية   يساير "املوجة الثالثة"

ديمقراطي في الثقافة السياسية السورية، وال سيما لدى بعض أحزاب املعارضة وفواعل املجتمع 

 وبيان الـ 99 من أجل إطالق الحريات السياسية، بيان الـ بيانانصدر في هذا السياق  إذاملدني، 

 بانزياح تمحور الثقافة السياسية من الدولتية "ألف".
ً
 State-centrism هذا التحول كان جذريا

الهندسة تفعيل  أتىفي الواقع،  . Populac-centrismنحو الفرد واملجتمع باتجاه تمركزها

الذي  نه كائن سياس ي يستطيع ولوج الشأن العامأواطن بكإعادة لتعريف امل السياسية الجديدة

 على
ً
  .أو "الطليعة الواعية" في حزب البعث الصفوة في املجتمع لم يعد حكرا

أتى هذا، وضمن اإلطار السابق، 

 
ً
االنجذاب للهوية الوطنية السورية مسايرا

ملشروع الحداثة والتطوير املعلن عنه في 

، 2000خطاب التنصيب الرئاس ي عام 

 من أنه ال يمكن 
ً
حقيقة أن تجاوز انطالقا

عب والكيان السوري بحدوده الحالية. فكان ال بد من إيالء املجال الحيوي لهذا املشروع هو الش

صورة تمثل نظريات الحداثة بحسبانها وفق أهمية لعناصر الهوية الوطنية والوحدة الوطنية 

الجزء الطبيعي للحداثة في أي بلد. فالهوية الوطنية السورية وفق منظور الحداثة السياسية هي 

بغض النظر عن  ،بطة أنسانوية مع اآلخر ومع الكون بأسرهأفق مفتوح نحو املستقبل املمكن ورا

 إيديولوجية-ما بعد األسد هندسة سياسية جديدةبشار أي انتماءات فطرية. لذلك تبنى الرئيس 

على طريق التحديث والتطوير وتفعيل املجتمع املدني والتخفيف من "األمنوقراطية" بما فيها 

 39"أمننة" القضايا السياسية
ً
لغاء املادة الثامنة إلباإلضافة  .إلى إلغاء قانون الطوارئ ، وصوال

لفتح باب املشاركة السياسية  إصدار قانون لألحزاب السياسية، و 2012من الدستور مع دستور 

تم إنزال حزب البعث من "فوق السياسة"  إذ، وتأسيس شرعية الدولة عبر املجال السياس ي

                                                           
ُيعدُّ مفارقة أن بعض السياسات العامة أخفقت بعد نقل إدارتها من املؤسسة األمنية إلى مؤسسات الحكومة  39

 دي.والحزب مثل امللف الكر 

تؤكد األدبيات الغربية على العالقة بين 

املجتمع املدني وتكوين رأس املال االجتماعي 

Social Capital  ودور هذا األخير في دعم

 الديمقراطية الحقيقية.
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 ليصبح 
ً
 حاكما

ً
 قاكان  أن بعدحزبا

ً
 حزبا

ً
ل لعقود طويلة "الدين  للدولة واملجتمع ئدا

ّ
املدني ومث

 للدولة واملجتمع. 40"اإللزامي

البعثية أو -بعد-تم التحول مع الهندسة السياسية الجديدة إلى ما يمكن تسميته عصر ما

ما بعد االيديولوجية الذي يتسم بإعادة هيكلة الفواعل االجتماعية داخل الدولة بدعم من 

"التغيير من األعلى" لضمان توازن عملية التحول السياس ي واالقتصادي على طريق الدولة 

وبهدف تجديد القاعدة املجتمعية الالزمة لشرعية النظام السياس ي وتحقيق  ،االصالح والحداثة

االستقرار السياس ي. وبهذا اإلطار أتى االنفتاح حيال جمعيات املجتمع املدني. ففي العقد األول 

، تضاعف عدد الجمعيات األهلية املرخصة التي تشكل أساس املجتمع املدني )من 2000عام من 

( بينما لم يرخص ألكثر من خمسين جمعية بين 2010عام  1485إلى  2002جمعية عام  555

املجال على العالقة بين املجتمع املدني  في هذا. تؤكد األدبيات الغربية 200041-1963عامي 

 ير في دعم الديمقراطية الحقيقية.ودور هذا األخ Social Capitalماعي وتكوين رأس املال االجت

 أكبر من التنظيمات املدنية والتي  Putnam42يفترض بوتنام 
ً
أن املجتمعات التي تمتلك عددا

 تمتلك نسبة عضوية عالية فيها، هي املجتمعات األكثر ديمقراطية من الناحية السياسية.

تم تخفيف االحتكار االقتصادي للدولة ومشاركة القطاع كما أنه ضمن الهندسة الجديدة 

وتبني  ،تحرير االقتصاد وفق النموذج الصينيّ الخاص بشكل أوسع. ولهذا الغرض تم البدء ب

تآكل مرتكزات "العقد  فواعل السياسة السوريةإدراك مع  "اقتصاد السوق االجتماعي"

االجتماعي" الذي نظم العالقة بين الدولة واملجتمع وبين الحاكم واملحكوم في العقود السابقة 

م الدولة الدعم االجتماعي واالقتصادي، وتدعم اإلسالم غير السياس ي،  ّ
قدِّ

ُ
والذي ارتكز على )أن ت

                                                           
 باملعاني النهائية الدين املدني  40

ً
باملعنى األمريكي أي املعتقدات والطقوس والرموز التي تربط االنسان كونه مواطنا

للوجود. ففي كراس بعنوان: "العروبة واإلسالم. وحدة القيم ومسيرة التكامل" من منشورات القيادة القطرية، يحصر 

ليس فيها غير العرب وغير املسلمين، "إن العروبة واإلسالم يتكامالن كالجسد املواطنة بالعروبة واإلسالم وكأن سورية 

")ص
ً
 (.3والروح في إطار املواطنة التي ننتمي إليها جميعا

41 Laura Ruiz de Elvira, “State – Charities Relations in Syria : Between Reinforcement, Control and 

Coercion” in Ruiz de Elvira L. and Zintl T., Civil Society and the State in Syria: The Outsourcing of Social 

Responsibility, Lynne Rienner, Col. Saint Andrews Papers on Contemporary Syria, Mars 2012 (preface of R. 

Hinnebusch). 
 انظر بهذا الصدد:  42

Robert Putnam, Making Democracies Work, Civic Traditions in Modern Italy (U. S. A., Princeton University 

Press, 1993).   
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القضايا القومية املتعلقة بإعادة األمن واالستقرار وتدافع عن السيادة الوطنية، وتتبنى  وتؤّمن

األراض ي املحتلة في الجوالن، وتدعم القضية الفلسطينية، وتنادي بالوحدة العربية أو التضامن 

إدارة العملية السياسية واالجتماعية واالقتصادية ب إعطائها الشرعية بما يتعلقالعربي مقابل 

قتصاد ورفع الدعم بشكل متدرج عن السلع هذا التآكل تسارع مع بدء تحرير اال .واملشاركة فيها(

 األساسية.املعيشية 

وفي هذا االتجاه، تم فتح باب املشاركة في العملية التعليمية عبر السماح للمدارس 

جامعة. وكسر احتكار نشر الثقافة  23الخاصة، وكذلك الجامعات الخاصة التي وصل عددها إلى 

 ملرئي واملسموع واملكتوب.وتداول املعلومات بالسماح لإلعالم الخاص ا

اإليديولوجية ولو أنها كانت -في النهاية، إن الهندسة السياسية الجديدة لإلصالحات ما بعد

أهم أسس وأسهمت في  عملية بناء الدولة الوطنية،عززت  إال أنها ،متعثرة في أكثر من محطة

، رغم بتنوعاته syrianophiliaالوطنية املتطابقة مع االجتماع السياس ي السوري الهوية مالمح 

 .أو "إيديولوجية وطنية"الهوية كمشروع وطني هذه يتم تبني  أنه
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   املشتركة الوطنية الصيغة تفكك أزمة: الهويات صراع

ر عملية االنتقال للحداثة السياسية وصعوبات الوصول إلى  يبدو أنه
ّ
على ضوء تعث

في  الصراع على الهوية السياسية للدولة واملجتمعوصلت سورية إلى ذروة أزمنة املواطنة الكاملة، 

 مما قاد .43بعد أكثر من نصف قرن من صراع "رهانات املعنى وإرادات الهيمنة" 2011أزمة عام 

 political السياس يبعد "االنقطاع  formlessnessإلى حالة من "الاليقين" أو "الالتعيين املعرفي" 

discontinuty"44  وانهيار الصيغة الثقافية املشتركةCultural Topoi  
ً
فغدا املجتمع منكشفا

 لالختراق والتالعب. في ظل "فوض ى هوبزية" تحركها "عدمية إسالمية حربية" موسومة 
ً
وقابال

لقد أعادت هذه  ...بثقافة سياسية خلدونية ديدنها أولوية السيف على السياسة واالقتصاد

لكن تحت شعار  ،وعاد التدخل الغربي في املنطقة ،سألة الشرقية"العدمية إحياء فكرة "امل

ونشر الديمقراطية، فأصبحت الدولة الوطنية تئن من  ،حماية األقليات من التطرف اإلسالمي

رعية الكيان وشرعية سلطة مشاكل الحدود املصطنعة وما يحصل داخل هذه الحدود، أي ش

 الكيان.

                                                           
 ،دار الساقي)بيروت:  الهيمنة وإراداتاإلسالم، أوروبا، الغرب: رهانات املعنى انظر حول هذا التعبير: محمد أركون،  43

 .(2001، 2ط
 انظر حول هذا املفهوم: 44

Harry Eckstein, "A Culturist Theory of Political Change", American Political Science Review, vol. 82, no. 3, 

1988, pp. 792–93. 
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ففي سورية الراهنة ُيالحظ عدة 

متصارعة متمايزة بهوياتها  45كانتونات

تصارع الحكومة السورية من  ،السياسية

ومن جانب آخر تتصارع على تمزيق  ،جانب

في ظل سيولة  ،ال على وحدتها ،سورية

ديمغرافية سورية جديدة بين نزوح داخلي إلى مناطق سيطرة الدولة يقدر بخمسة ماليين ونزوح 

من جهة، الصراع املسل  محتدم داخل وبين الفصائل املسلحة خارجي إلى دول الجوار الجغرافي. ف

. فالكل ضد .اإلسالمية وغير اإلسالمية ومن جهة أخرى هذه الفصائل تحارب الحكومة السورية.

تدل أن املعركة ليست  ،الكل واالنسان غدا ذئب االنسان. هذه العودة لحالة الطبيعة الهوبزية

 األمر يتطلب وإن كان  ،السلطة والشعبوليست بين  ،بين السلطة واملعارضة
ً
 اجتماعّيا

ً
عقدا

 
ً
صراع على الهوية  إلىالصراع على السلطة والصراع على الحرية  وإنما املعركة تتعدى. جديدا

 السياسية للدولة السورية بامتداداته اإلقليمية والدولية. 

لقد أحيت األزمة الحالية "الصراع في سورية وعليها" الذي سيطر على مشهد سورية بعد 

 االستقالل. فالصراع الداخلي أصبح 
ً
من جانب  إيران وحزب هللاسنية( بين -)شيعية بالوكالة حربا

والدول الخليجية وتركيا من جانب آخر، على أرضية حرب باردة بين روسيا والصين من جهة 

والواليات املتحدة وأوروبا من جهة أخرى. وعلى ما يبدو باتت الواليات املتحدة تفضل "الفوض ى 

قوات " ـلتحويلها لذلك إلضعاف الجيوش أو  ،الخالقة" التي نتجت عن موجة "الربيع العربي"

  "شرطة وحفظ نظام
ً
 إلسرائيل. خدمة

شفير الهاوية يمنعها من االنهيار القوة  إلى 2011في أزمة عام  السورية الدولةلقد وصلت 

ومؤسساتها البيروقراطية  ة واالقتصاديةالعسكرية و السياسيؤسسات الدولة النسبية مل

باإلضافة إلى "القوة النسبية للبنية التحتية". لكن باملقابل إن ضعف العوامل الفيبرية  ،الراسخة

                                                           
بزعامة إبراهيم  "داعش"دولة الخالفة في العراق والشام  حكومة االئتالف )برئاسة أحمد طعمة(، وحكومة 45

السامرائي )البغدادي(، وحكومة األكراد في الشمال الشرقي لسورية بزعامة صال  مسلم، وإمارة الشام )في إدلب( 

فتح الشام(، باإلضافة إلى الجبهة االسالمية التي تزعمها أبو همام البويضاني -بزعامة أبي محمد الجوالني )جبهة النصرة

ان علوش باإلضافة للجيب األردني في الجنوب الذي يضم فصائل معارضة متعددة بعد اغتيال زعيمه املؤسس زهر 

 
ً
 والجيب التركي في الشمال قيد اإلنشاء أي الذي تسعى تركيا إلقامته بين جرابلس ومارع ليكون خاليا

ً
مدعومة خليجيا

 واألكراد. "داعش"من 

 تحدده  هوية الدولة كانت
ً
 سياسيا

ً
خيارا

 لقيود البيئة 
ً
لعاملية واإلقليمية االنخبة وفقا

في حين أن الهوية الوطنية هي نتاج  ،واملحلية

 عملية تدرجية تاريخية داخلية.
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التي خرجت في بعض املناطق  هاوتالشيضمحاللها استمرار الدولة أو ا وحدهااملذكورة ال تفسر 

التي وظفت من قبل وال تحتل األولوية على العوامل اإلثنية والعصبوية الخلدونية  اعن سلطته

إقليمية ودولية ذات إمكانات ضخمة ودفعت باتجاه نشوء رأس مال اجتماعي بالتضاد  قوى 

  .وخارج إطار الدولة

 لوال عدم اكتمال بناء الدولة الوطنية نومع ذلك إ
ً
ذات  االختراق الخارجي ما كان ممكنا

ل "املواطنة الكاملة" التي 
ّ
املحلية ما  إلى استمرار االنتماءات ذلك أدىإذ املواطنين،  جميعتمث

غدت اإلثنيات املتعدة داخل الكيان بعد أكثر من نصف قرن و دون الوطنية والعابرة للوطنية، 

 من االستقالل مصدر 
ً
 تعبوي ا

ً
 شعبوي ا

ً
الستنهاض مشاريع أمم متخّيلة تسعى للفدرالية أو  ا

 سياسية في هذا االتجاه سعي النخب الحاكمة إلى تبني هوية وأسهم .لالنفصال في دول مستقلة

، فإن هوية الدولة Nation-Identityال تتطابق مع الهوية الوطنية   State-Identity للدولة 

 لقيود البيئة  كانت
ً
 تحدده النخبة وفقا

ً
 سياسيا

ً
لعاملية واإلقليمية واملحلية في حين أن اخيارا

 الهوية الوطنية هي نتاج عملية تدرجية تاريخية داخلية.

 بحد ذاته ُيَعدُّ  وبالنتيجة هذا الصراع
ً
سيفض ي إلى توازنات سياسية وداخلية  ،تحوال

وفي حالة االستعصاء املستمر للولوج إلى حل يصل إلى  ،تختلف عن التوازنات السابقة ،وإقليمية

 بما يالئم مصال  
ً
نقطة توازن، قد يفض ي الصراع إلى تفتيت الكيان السوري وتقسيمه فدراليا

األطراف الدولية واإلقليمية أو تثبيت التقسيم الراهن وشرعنته بقوة األمر الواقع. ويبدو أن 

 في معظم األحوال كما كانت.سورية ما بعد انتهاء الصراع لن تعود 

تصور حل لصراع الهويات املخفي والسافر في سورية يؤمن  على ضوء ما سبق ال يمكن

السورية إلى "إيديولوجية وطنية" ومشروع سياس ي وثقافي  االستقرار ما لم تتحول الهوية الوطنية

اسية في سورية، قائم على املواطنة واملساواة تعمل له جميع القوى الوطنية واألحزاب السي

استقرار وتوازن الهوية الوطنية بدون  تحققالعسكرية لن  اإلسالمويينهزيمة سيناريوهات فحتى 

الديني اإلثني و  إصالح حقيقي ديمقراطي يهدف لبناء هوية وطنية مدنية تحترم التنوع والتعدد

 والسياس ي للمجتمع السوري.
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   الخاتمة

واملستتر في سورية ورهاناتها على تفكيك الكيان او يبدو أنه رغم صراع الهويات السافر 

ل الوطني" وهي الحقيقة والواقع؛ أما الهويات العابرة للدولة،  فدرلته ال تزال سورية هي "املتخيَّ

فالهوية السورية ة ما برحت حدود الحلم والخيال. العربية واإلسالمية والشامية/القومية السوري

ثورة السورية الكبرى ومقارعة االستعمار الفرنس ي، وبدأت تتبلور موجودة ونشأ الوعي بها عبر ال

بشكل صاعد منذ سبعينيات القرن املاض ي ولكن تأخر إدراكها بسبب افتقاد "إيديولوجية 

 وطنية" مرتبطة بها.

 عن هذه النتيجة العامة تؤكد صحة املداخل التي ارتكزت عليها الدراسة في اإلجابة

سة إلشكا في تفسيره  . إذ اعتمدت الدراسة على املدخل املؤسساتيليات الدراسةاألسئلة املؤّسِّ

 ، ويرفض املجتمع السياس ي وتشكل هويته لتكون 
ً
معطى مسبقا مرة واحدة حسبان الُهوّية شيئا

املوديل مع كما هو األمر لدى مقتربات الواقعية النقدية والليبرالية. وهو بهذا يتفق  ،وإلى األبد

ل
ّ
أن القومية تعاقد طوعي   يعتقدالذي  Ernst Renanه أرنست رينان  الفرنس ي الذي يمث

مع رؤية األب الثقافي للقومية العربية ويختلف  .46وممارسة يومية تعتمد على إرادة الشعب

املفكر السوري ساطع الحصري الذي اختار املدرسة الرومانسية األملانية بما يتعلق بموديل 

ُعدُّ القومية التي 
َ
 القومية معطى الهوية  ت

ً
بل قوامه  ؛ال يعتمد على إرادة الناس موضوعّيا

فعلى خالف النظرية "الُحصرية" تنبئ الخبرة التاريخية في  .التماسك التاريخي والوحدة اللغوية

القرن املاض ي أن العالم تغّير عدة مرات، ولكن ال تزال سورية على الخارطة وال تزال الخارطة 

القامشلي كمرجعية وطنية لدى السلطة/املواالة واملعارضة )غير  السورية من مجدل شمس إلى

 الجهادية(. 

"خيارات" الهوية في أن تستدل الدراسة من الطور التكويني والتأسيس ي للبناء الوطني، 

ألنها كانت مرتبطة إما  ؛سورية منذ االستقالل لم تكن استيعابية للتنوع والتعدد املجتمعي

ضرورات الشرعية للحكومات. والسيما أن هاجس النخبة الحاكمة بعيد سياسية أو بالبالدوافع 

بناء دولة فاعلة ذات نظام سياس ي قادر على فرض سيطرته وتأمين استمراريته،  االستقالل كان

                                                           
 انظر بهذا الصدد:  46

Ernest Renan, "Wat is Nation", in Homi K. Bhabha, Nation and Narration (London: Routledge, 1990). 
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والحصول في الوقت ذاته على دعم القواعد االجتماعية، فقد احتلت ضرورات الحكم وأمن 

  األمة.-ورات إيجاد حس باالنتماء الوطني وعملية بناء الدولةاألنظمة املتعاقبة األولوية على ضر 

َعدُّ النخبة السياسية والثقافية التي  عن خطابِّ  غاَب كذلك 
ُ
"مسؤولة" عن عملية بناء  ت

الديمقراطية كهوية مشتركة وجامعة غير -الهوية الوطنية السورية الهوية الوطنية خطاُب 

دون الوطنية، أو مع تلك العابرة -استبعادية أو غير اصطفائية، ومتصالحة مع الهويات املحلية ما

للحدود )اإلسالمية، العربية والشامية(، ولم تستطع االعتراف أن هذه الهويات العابرة للحدود 

 
ً
وية الوطنية السورية وليس العكس. بال شك إن غياب الخطاب الهمن كل تشكل جزءا

الديمقراطي كان املحدد في عدم تحول املجموعات اإلثنية والدينية من مجموعات عددية/كمية 

 ساكنة متراصفة على أساس إثني وطائفي إلى مجموعات متغيرة/متحولة على أساس سياس ي.

بات العسكرية، وانتقال مركز السلطة إلى ومما أسهم في تأخير هذا التحول تصاعد االنقال 

ومن ثم  ذات املواطنة الكاملة ةبناء الدولالعسكر. لذلك يمكن االستخالص أن األسبقية تأتي ل

 .نتيجة تطور تاريخي طبيعي ّد عيُ  ذيالوطن الاألمة/ بناء مقاربة

وطنية بذور طّور  املجتمع السوريتبين لنا من الدراسة أن  ضمن هذا اإلطار كما أنه 

بقصد أو بغير قصد الحكومات املتعاقبة التي أرادت بناء الهوية من األعلى عبر  متمايزة سورية

عبر  فتطورت هوية وطنية من األسفل الخطاب العروبي الذي رافق الحكومات منذ االستقالل.

تمدة ركة املستوالقيم املش وخطابه املختبئ خلف الخطاب الرسمي للشارع السوري "املزاج العام"

على جغرافية سورية  وتفاعلت"كتلة الحَدثّية التاريخية" التي تراكمت منذ نشوء الكيان،  الـمن 

  وبالتفاعل مع مؤسسات الدولة املختلفة. الحالية
ً
 لقد لعب وجود الدولة ومؤسساتها دورا

ً
 هاما

 التلفزيون السوري ومجلس الشعب السوري والحكومة السوريالتمايزفي 
ً
ة وجواز ، فهناك مثال

دون الوطنية للسوريين  الهويات العملية ما كّيفتتلقد ... سفر سوري وبطاقة هوية سورية

أسهم في املتبادل، مما اإلدراك العقود التي تلت االستقالل نتيجة التفاعل و  طوالبشكل جزئي 

هوية مشتركة على أساس الوعي باالختالف بين الهويات املتعددة، هذه الهوية الناشئة  بروز 

التي تحمل مالمح وخصائص مشتركة تتقاطع مع "أنا سوري"  ليست إال الهوية الوطنية السورية

،  هويات االثنية والدينية، عربية وكردية... إسالمية ومسيحية....مشتركات ال
ً
بدأت صيرورة إذا

اختلطت وتفاعلت  املكتسبة" بالتبلور كمحصلة النتماءات مختلفة الهوية الوطنية ات"موّرث

ضمن الحدود الجغرافية الراهنة وفق "معايرة خاصة" تعّبر عن صميمية سورية وجوهر فريد ال 
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... تجزئتهأو  يمكن استبداله
ً
 أو أثالثا

ً
فالهوية السورية الناشئة من "الوطنية الجمهورية"  أنصافا

عرف بالدولة السورية والعكس صحيح.أصبح
ُ
  ت تتعّرف وت

رأب أنَّ  تخلُص هذه الدراسة إلى

-State الصدع بين الهوية الوطنية للدولة

centric identity  والهويات ما دون الدولة

sub-state  أو العابرة للدولةsupra-state .

 الشامية( القوميةالسورية-اإلسالم-)العروبة

لي بعد أزمة عام وإنهاء حالة التسمم الداخ

وإعادة ترميم   Anomieحسب تعبير دوركهايم حالة الالتعيين املجتمعي أو ما يسمى 2011

يتطلب إعطاء  Cultural Topoi "االنقطاع السياس ي والثقافي" للصيغة الثقافية املشتركة

حية ثانية بمعنى إعطاء من ناحية، وإعادة ترميم البناء الوطني من ناإلعادة بناء الدولة األسبقية 

بوتقة لصهر جميع  أي وعي الهوية لذاتها بحسبانها لـ"إيديولوجية الوطنية السورية"األولوية 

منجزة بشكل نهائي    Syrian Authenticityأصيلة صميمّية سورية تعبر عن الهويات الفطرية

وتهدف هذه املقاربة إلى إعادة تعريف الهوية الوطنية السورية، لكن ليس  ،1923ضمن حدود 

عازل" وفاصل بالتضاد مع محيطها املشرقي والعربي بصفة عامة بل تؤسس ملا عبر بناء "جدار 

هو متصل وجاذب ولهجر ما هو استقصائي ونابذ عبر إبراز املشتركات الداخلية بين تكوينات 

-دينيمحتواها املورفولوجي )اإلثني والطائفي( والسوسيولوجي )الطبقي والجهوي الجغرافي، امل

( أي استنهاض ديناميكيات وعيها من هوية بذاتها إلى هوية لذاتها عبر يني.املد-املديني والريفي 

إزالة وإعادة تسييسها في آن واحد. وبالتالي االنتقال من "حياة البرزخ" التي تعيشها الهوية 

الوطنية منذ االستقالل، والتخلص من "عقدة نقص االكتفاء الكياني" نتيجة التقطيع الجغرافي 

 إيديولوجية باملعنى الهويوي للدولة واملجتمع.ث" الهوية الوطنية بوساطة بناء أي "بع للمنطقة.

)بمعنى أعمق من حتمية التطابق اإلثني الهوياتي واإلقليم مفهوم الوطن أبعد من الجغرافيا ف

 األهم هو محتوى الوطن ورمزيته ومضمونه املعّبر بشكل صادق عن اجتماع أبنائهالجغرافي( و 

  ي.باملعنى الفيبر 

؛ بل من املمكن أن 
ً
في نهاية املطاف، يمكن القول: إنَّ الهوية الوطنية ليست معطًى نهائّيا

ُيعاد تشكيلها بصفة دورية في ضوء الظروف ووفق فهم عميق للتجارب التاريخية والقيم 

؛ بل من 
ً
الهوية الوطنية ليست معطًى نهائّيا

عاد تشكيلها بصفة دورية في  املمكن أن ي 

ضوء الظروف ووفق فهم عميق للتجارب 

التاريخية والقيم املشتركة والذاكرة 

 الجماعية بنكساتها وانتصاراتها.
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ريفها املشتركة والذاكرة الجماعية بنكساتها وانتصاراتها، وألنها نتاج التاريخ فهي بحاجة إلعادة تع

بناء على التقييم الواقعي للمصال  الوطنية والتحديات الراهنة والطموحات املستقبلية؛ ألن 

تجميد تعريفها عند نقطة زمنية معينة، سيؤدي بها ألن تصبح مهجورة املعنى وخارج سياق 

، نستخلص من كل ما تقدم أناللحظة التاريخية الراهنة. 
ً
 وليس آخرا

ً
املجتمع السوري  أخيرا

 قائمة من الخيارات املتعلقة بالهوية ي
ً
إن  ذلك، ولاملشتركة الوطنيةمقابل الهوية ملك فعليا

 املقبولة من كافة مكونات املجتمعو املشتركة  الوطنية الهوية على خيار النخبة السياسية  اتفاق

 والوطني.املجتمعي حقق التوازن واالستقرار والسياسة هو الذي ي باأليديولوجيةبدون تثقيلها 
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