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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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   تمهيد

تحضُر الهوية الوطنية السورية في الوجدان الشعبي العام، في إطار الحدود الدولية 

 بالكثير من إلارباكات  للجمهورية العربية السورية،
ً
، يبدو محفوفا

ً
لكنَّ تحديد تلك الهوية، نظرّيا

. وال يعود ذلك، كما قد ُيظّن للوهلة ألاولى، إلى 
ً
الوجدانية والفكرية وإلايديولوجية والثقافية أيضا

 أّي شكل من أشكال الخطاب 
ً
ضغط الهويات ما تحت الوطنية، تلك التي لم ُيقّيض لها أصال

لن، في التاريخ السوري الحديث، وإن مورست بدرجات متفاوتة، في هذه الحقبة أو السياس ي املع

 إلى هيمنة الهويات ما فوق الوطنية، على 
ً
تلك، بحسب الوضع السياس ي العام، وإنما يعود أوال

. فتحت 
ً
الخطاب إلايديولوجي للنخب السياسية السورية منذ ثالثينيات القرن العشرين تقريبا

 الهوية الوطنية

 بين إلايديولوجيا والدستور 

 كليب الدين سعد. د
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 أو منّصة انطالق إلى ضغط ذلك الخطا
ً
 ناقصا

ً
 أو وطنا

ً
تا

ّ
 مؤق

ً
ب ُعّدت الجغرافيا السورية وطنا

 بين 
ً
الوطن ألاكبر بصرف النظر عن اسمه أو رسمه. وهو ما جعل مفهوم الوطن في ذاته ملتبسا

 ال 
ً
، وما نعترف به نظريا

ً
 ال نعترف به نظريا

ً
جغرافيا العيش وجغرافيا الحلم؛ فما نعيشه فعليا

ه في هذا تكمن تراجيديا الهوية الوطنية السورية التي تّمت إزاحتها، في الخطاب نعيشه 
ّ
. ولعل

ً
فعليا

، ملصلحة الهوية القومية العربية أو الهوية القومية السورية أو الهوية 
ً
أو املمارسة أو كليهما معا

قليم لكيان وإلاإلاسالمية؛ ذلك عبر تسميات مختلفة عّدة للجغرافيا السورية، كالقطر وا-ألاممية

 الكبرى أو الوطن العربي أو أرض إلاسالم. ةوالوالية؛ أما مصطلح الوطن "الحقيقي" فهو إما سوري

 أن يكون الخطاُب السياس يُّ بأشكاله القومية أو إلاسالمية ذا نزعة توحيدية 
ً
كما ُيَعدُّ بدهّيا

ية، والسيما في البدايات 
ّ
ألاولى لذلك الخطاب. إذ كان جرح طاغية على أّي نزعة وطنية أو محل

، وكذا هي الحال بالنسبة إلى جرح الخالفة العثمانية. ولذلك ال غرابة 
ً
سايكس بيكو ما يزال طريا

في أن يكون شعار الوحدة هو الشعار الناظم ملجمل الحركات وألاحزاب والجمعيات السورية التي 

لت في مرحلة الانتداب الفرنس ي، وفي مرحلة التحر 
ّ
. فمن حزب الشعب الذي تشك

ً
ر الوطني أيضا

، إلى الكتلة الوطنية، وحزب الشعب والحزب الوطني 1221أّسسه عبد الرحمن الشهبندر سنة 

املنبثقين عن تلك الكتلة، إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، وحركة الاشتراكيين العرب، 

وإلاخوان املسلمين وحزب  وحزب البعث العربي الاشتراكي، والاتحاد الاشتراكي العربي،

ال نجد إال شعار الوحدة بأشكالها الثالثة: الوحدة السورية؛ والوحدة العربية؛  ،إلخ...التحرير

. ورغم أّن هذه ألاحزاب جميعها عملت أو تعمل في إطار ألاراض ي السورية 1والوحدة إلاسالمية

نية السورية، لحسابات الرسمية، فإنها لم تكن معنية بصياغة مفهوم محّدد للهوية الوط

إيديولوجية تمنع تلك الصياغة، أو تمنع الاعتراف بها؛ ذلك خشية الاعتراف بمعاهدة سايكس بيكو 

 
ً
أو بموت الخالفة إلاسالمية. إذ إن التنظير لهوية وطنية سورية قد يعني، لدى بعضهم، إقرارا

 بأّن سورية، بح
ً
 قطعيا

ً
ّم إقرارا

َ
 بتلك املعاهدة، ومن ث

ً
دودها الدولية، هي الوطن النهائي قطعيا

 في النصف ألاول من القرن العشرين، فإنه من 
ً
، تحديدا

ً
 جدا

ً
للسوريين. وإذا كان هذا مفهوما

                                                           
، من بين ألاحزاب والحركات السورية، بخطابه الوطني، ضمن 1221ينفرد الحزب الشيوعي السوري الذي تأسس سنة  1

الحدود السورية الدولية، رغم خطابه ألاممي العام عبر وحدة البروليتاريا العاملية. مع إلاشارة إلى أّن استمرار عمل الحزب 

ق  يمكن 1291في كّل من سورية ولبنان حتى عام 
ّ
 من أشكال الاحتجاج على اتفاقية سايكس بيكو، فيما يتعل

ً
عّده شكال

، لدى بعض الفصائل الشيوعية، 
ً
ه قد تّم استيعاب الخطاب القومي العربي نسبيا

ّ
 أن

ً
؛ علما

ً
بوحدة سورية ولبنان تحديدا

 في بداية السبعينيات من القرن العشرين، بعد الانشقاق الذي تعّرض له الحزب.
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الواجب إعادة النظر فيه، والسيما بعد مرور قرن كامل على نشوء الدولة السورية، ليس من باب 

 ومؤسساٍت ودساتير الاعتراف بسايكس بيكو، وإنما من باب الاعتراف بواقع جي
ً
 وسياس ي قائم، دولة

، منذ مئة سنة حتى اليوم؛ وإلى أن تتحّقق أحالم الوحدة
ً
 وجمعيات وأفرادا

ً
 وأحزابا

ً
– ومجتمعا

وهو ما نرجوه، والسيما في زمن التكّتالت الكبرى، فإّن صياغة مفهوم محّدد  –العربية أو السورية

 للوعي و 
ً
السلوك أمٌر يوجبه الواقع السوري بمالبساته للهوية الوطنية السورية يكون ناظما

 املعّقدة، من دون أن يتعارض ذلك وما قد يستجّد في املستقبل بوقائعه وأحالمه الكبرى.
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 والامتصاص التنازع: السورية الوطنية الهوية

واللهجات والعادات والتقاليد – ال شّك في أّن عبور القومية والدين والطائفة والقبيلة

 
ً
ر  –أحيانا

ّ
 من التنازع في الهويات، ال نستطيع أن نتنك

ً
ل نوعا

ّ
للحدود بين دول املنطقة كافة، يشك

له عند تحديد الهوية الوطنية السورية، فإذا لم تستطع هذه الهوية استقطاب مجمل الهويات 

، فلن يكون للشعب السوري هوية وطنية 
ً
 أو إلغائها ثقافيا

ً
، من دون تهميشها اجتماعيا

ً
سياسيا

، ولسوف تتنازعه على الدوام هويات متنافرة نابذة للهوية الوطنية السورية، سواء م
ً
تبلورة نظريا

أكان ذلك في الخفاء أم في العلن، وفي الخطاب أم في املمارسة؛ والسيما أّن ما نصطلح عليه 

 لدولية.بالهويات ما تحت الوطنية هو في ذاته عابر للحدود ا

إال ولها امتدادات خارج الحدود، أي أنها في  ةفليس ثمة مذهب أو طائفة أو قبيلة في سوري

آٍن من آلاناء السياسية أو العسكرية الضاغطة يمكن أن تجد في نفسها هوية وطنية مكتملة. 

ولذلك إذا كنا نرى أّن الهويات ما فوق الوطنية قد أزاحت هذه الهوية ملصلحة ما هو أكبر منها مع 

 على ألاقّل، فإننا نرى في الهويات ما تحت الوطنية الحفاظ عليها ملتبسة، أو غير متبلورة نظر 
ً
يا

إزاحة للوطن نفسه، في حال اشتدادها 

 أو ممارسة
ً
. ولكن لحسن الحظ أّن خطابا

ل على نحو سياس ي أو 
ّ
هذه الهويات لم تتشك

حتى على نحو ثقافي انعزالي، عبر تاريخ الدولة 

السورية، رغم حضورها الاجتماعي والثقافي، 

املختلفة، وكذلك رغم الاختناقات  في بيئاتها

السياسية التي عصفت، وتعصف بالدولة 

 .2السورية واملجتمع السوري على السواء

النظرّي ملفهوم الهوية الوطنية، وإلى -ولذلك فإّن ثمة حاجة حقيقية إلى التحديد الثقافيّ 

 عبر الفعل السياس ي والحقوقي، إلى وعي مجتمعي 
ً
ن عام. ولكن هذا لتحويل تلك الهوية، تحديدا

 ودونما استثناء، وعلى نحو فعلّي ال نظرّي فحسب.  
ً
 يكون إال إذا اتسعت الهوية للسوريين جميعا

                                                           
، وهي ألابرز داللة على ال شّك  2

ً
 ومجتمعا

ً
في أّن ألازمة السورية الحالية هي ألاشّد خطورة على الوجود السوري دولة

.
ً
 الضرورة القصوى إلنجاز الهوية الوطنية في الخطاب واملمارسة معا

 الهوية الوطنية هي ا
ّ
 أو – لقاسم املشتركإن

بين مجمل الهويات  –هكذا ينبغي أن تكون 

. غير 
ً
التي تحتها، والهويات التي فوقها في آٍن معا

أنها ليست املحّصلة النهائية ملا تحتها، وال هي 

.
ً
 املقّدمة ألاولى ملا فوقها أيضا



   

والدستور  إلايديولوجيا بين الوطنية الهوية  1 

 

ي بين مجمل الهويات الت –أو هكذا ينبغي أن تكون – إّن الهوية الوطنية هي القاسم املشترك

. غير أنها ليست املحّصلة النهائية ملا تحتها، وال هي املقّدمة 
ً
تحتها، والهويات التي فوقها في آٍن معا

 
ً
، واملتعّدد أثنيا

ً
 وثقافيا

ً
 وسياسيا

ً
. إنها هوية الشعب السوري الواحد اجتماعيا

ً
ألاولى ملا فوقها أيضا

، في حدود دولته الو 
ً
 وطائفيا

ً
 احدة. ودينيا

فالهوية الوطنية، بهذا املعنى، ينبغي أّن تمتّص ما تحتها من هويات كالطائفية واملذهبية 

غي أن ؛ وينبالجنسية واملواطنة واملساواة أمام القانون والقبلية واملناطقية، ذلك عبر مفاهيم 

 الهويات التي فوقها، كالقومية العربية والقومية السورية والقومية ال
ً
سواها كردية و تمتّص أيضا

 عن الهوية الثقافية
ً
لالدينية عبر مفاهيم -من القوميات، فضال

ّ
وبذلك  .ألاخوة والتضامن والتمث

ل 
ّ
تكون هذه الهوية هي الرابطة السياسية وألاخالقية والوجدانية بين السوريين من دون أن تشك

ي. إذ ال مناص 
ّ
ي والانتماء الكل

ّ
قافية من إلاقرار بأّن الطبيعة الثأّي نوع من القطيعة بين املنبت املحل

للمجتمع السوري متعّددة املنابع واملكّونات، وألاصول والفروع، ومتداخلة فيما بينها على نحٍو 

. وال أدّل على 
ً
ه في غاية الزيف أيضا

ّ
 في غاية التعقيد، ولعل

ً
يجعل حديث ألاولويات في الهوية أمرا

 ية، وهل هو العروبة أو إلاسالم أو القومية السورية؟ذلك من التنازع إلايديولوجي، حول أصل الهو 

بين مجمل الهويات، في الوعي الفردي والاجتماعي، يجعل مسألة التشابك والتزامن إّن 

–هفي الوقت نفس– ألاولوية مسألة إيديولوجية أكثر منها مسألة ثقافية. فأن يشعر الفرد بأنه

أو شيعي، وابن هذه القرية أو تلك املدينة، وابن سوري، وعربي أو كردي، ومسلم أو مسيحي، وسّني 

هذه العشيرة أو سواها، فهو شعور اجتماعي ثقافي شديد التعقيد، ال يمكن تفكيكه إلى عناصر 

أولية صرف، كما ال يمكن ترتيبه بحسب ألاولوية؛ إذ إّن تلك الصفات أو الهويات متشابكة في ما 

، على نحو يستحيل معه فّك 
ً
الارتباط بينها، إال إذا تعاملنا معها على أنها هويات بينها شعوريا

 نستطيع ، فال متزامنةمجّردة؛ وما يزيد في استحالة فّك الارتباط هو أّن تلك الهويات يتّم الشعور بها 

القول: إّن الشعور بالدين يأتي قبل الشعور باملكان أو اللغة أو القومية، أو أن الشعور بالطائفة 

 أو العشيرة. بالوطن أو املنطقةيأتي قبل الشعور 

 في الشعور أو الوعي بتلك الهويات، يتأتى عبر اللغة أو اللهجات املحلية، وعبر 
ً
إّن ثمة تزامنا

السلوك اليومي والعادات والتقاليد وألاذواق والفنون واملرويات الشعبية العابرة للمناطق الوطنية 

الفردي،  عور كافة. صحيح أّن لكّل بيئة محلية خصوصيتها في تعميق هذه الطبقة أو تلك، في الش

 أو 
ً
 أو طائفيا

ً
 أو قوميا

ً
وإبرازها أكثر من سواها، كشكٍل من أشكال التمييز بين ألانا وآلاخر دينيا
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 في العالقة مع آلاخر 
ً
 أّن الطبقات ألاخرى من الشعور ليست أقّل بروزا

ً
؛ ولكن صحيح أيضا

ً
َبليا

َ
ق

تعّدد الهويات، لدى الفرد واملجتمع  الذي هو ألانا الثقافي العام داخل مجتمع الدولة الواحدة. إّن 

ق 
ّ
، ال يتنافى على إلاطالق، مع أن تكون هنالك هوية وطنية ناظمة لتلك الهويات فيما يتعل

ً
معا

 بالشأن الوطني خاصة.

ولذلك فإّن الهوية الوطنية السورية ال ينبغي أن تضع نفسها في موضع املعايرة أو املزاحمة 

رى منفردة أو مجتمعة، وإال فإّن الوطن السوري هو الخاسر ألاول. أو املجابهة مع الهويات ألاخ

تدخل في اصطراع مع أّي هوية أخرى. ليس  أال فلكي يكون لهذه الهوية كينونة خاصة بها ينبغي 

ة أو حديثة الوالدة مقارنة بكّل الهويات ألاخرى التي يمتّد 
ّ

ن بعضها إلى مئات السنيألنها هوية هش

وإنما ألنها هوية ثقافية جيوسياسية في املقام ألاول. في حين أّن سواها من الهويات يفتقر  ،أو آالفها

، وترتفع فيه الصفة ألاثنية أو الدينية أو الطائفية أو 
ً
إلى الصفة الجيوسياسية املحّددة قانونيا

ية، إال إذا تحّول إلى خطاب إيديولوجي سياس ي
ّ
ا، اقض معندها فقط يمكن الكالم على تن ،املحل

بين الهوية الوطنية وذلك الخطاب الهوياتي إلايديولوجي بالتحديد، دون الخلط بينه وبين الهوية 

الثقافية التي يّدعي خطابه تمثيلها؛ مع إلاشارة إلى أّن ذلك التناقض ال يرتفع إلى مستوى التناقض 

 
ً
، ذلك أنه يهّدد التناحري إال بين الهوية الوطنية وما تحتها من هويات مؤدلجة سياسيا

ً
حصرا

 الوطن نفسه بالتجزئة.

، في 3فوق الوطنية، والسيما القومية العربية والقومية السوريةأما في حالة الهويات 

خطابهما إلايديولوجي السياس ي، فيصعب الكالم فيه على تناقض تناحري ما، إال عند التشّدد في 

 خطاب الهوية الوطنية ذات امليول الانعزالية؛ ك
ً
أن نكون سوريين وحسب، وال عالقة لنا ثقافيا

، أو أنه 
ً
بأّي من دول الجوار الشامية أو العربية أو إلاسالمية. ومثل هذا الخطاب غير قائم فعليا

 من ألاصل. أما ملاذا ليس هنالك 
ً
 سياسيا

ً
خطاب انفعالي مؤقت، ال يجوز اعتماده أو عّده خطابا

ما فوقها، فألّن خطاب القومية عامة هو خطاب جامع وعابر تناقض تناحري بين الهوية الوطنية و 

 كما هي حال الهوية 
ً
، تماما

ً
 أو شوفينيا

ً
للوطنيات من دون إلغائها بالضرورة إال إذا كان عنصريا

                                                           
هذه  الشتمالالدينية، في تحّولها إلى خطاب إيديولوجي سياس ي، من هذا التخصيص، -تّم استبعاد الهوية الثقافية 3

الهوية على عّدة طوائف ومذاهب، في سورية على ألاقّل، ألامر الذي يعني أن تحّولها إلى إيديولوجيا، لدى واحدة من 

.
ً
 الطوائف، ينطوي على خطاب طائفي مضمر، ما يجعلها أشبه بالهويات ما تحت الوطنية سياسيا
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الوطنية مع ما تحتها من هويات، ويسري على هذه ما يسري على تلك، في موضوعة التشّدد أو 

 الانعزالية.

طنية هوية ثقافية جيوسياسية هو الذي يخرجها من سؤال ألاولوّيات، إّن كون الهوية الو 

 
ً
ويخرجها في الوقت نفسه من سؤال إلايديولوجيات. فليس ثمة أّي تعارض بين أن أكون سوريا

 باملعنى القومي. فالهوية الوطنية السورية، 
ً
 أوال

ً
 أو كرديا

ً
 باملعنى الجيوسياس ي، وأن أكون عربيا

ً
أوال

؛ إنها  بهذا املعنى،
ً
، وبحسب القانون الدولي أيضا

ً
 وحقوقيا

ً
 وسياسيا

ً
هوية موضوعية اجتماعيا

ين اثنين متكاملين، هما: 
َ
 عبر شرط

ً
موضوعية الوجود الجيوسياس ي للمجتمع وللفرد، متحّققا

 في أّي من الهويات ألاخرى.الدولة والجنسية
ً
 ؛ وهذا ما ليس متحّققا

ة الدولة وألّن ألامر كذلك فإّن الاصطراعات 
ّ
إلايديولوجية والسياسية ينبغي أن تتّم تحت مظل

. ولذلك فمن املفترض 
ً
 وتحسينا

ً
وعلى أرضية الجنسية، ومن أجلهما لتكون في الوقت نفسه تطويرا

ة الثقافية 
ّ
أن تكون الهوية الوطنية في منأى عن تلك الاصطراعات أو هاتيك ألاولويات. إنها املظل

ا بمختلف هوياتهم الجزئية أو الكلية، وبمختلف مواقفهم الفكرية الجيوسياسية لكّل مواطنيه

 
ً
 سياسيا

ً
وألاخالقية والسياسية. وهو ما يعني أن مصطلح الوطنية في الهوية ليس مصطلحا

له بالشكل ألارقى، 
ّ
، يمكن أن نمتدح به أو نهجو، وإنما هو مصطلح توصيفي. قد يتّم تمث

ً
تقويميا

ل إلى حّده
ّ
ألادنى؛ ذلك بحسب ألافراد والجماعات من جهة، وبحسب الحقوق  وقد ينخفض التمث

 من جهة أخرى. وال شّك في أنه كلما ترّسخت قيم املواطنة والحرية 
ً
 ودستوريا

ً
املعطاة سياسيا

والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واملساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص، كان الشعور بالهوية 

 ورس
ً
 في املجتمع، والعكس بالعكس. صحيح أّن تلك القيم ليست الوطنية أكثر وضوحا

ً
ال

ّ
 وتمث

ً
وخا

هي في ذاتها الهوية الوطنية، غير أنها القنوات التي تتأّصل بها وتتحّول معها إلى وعي ناظم للمشاعر 

 والسلوك واملواقف املرتبطة بالشأن العام.

 عني أنها هوية جيوسياسيةإّن التركيز على الصفة الجيوسياسية في الهوية الوطنية ال ي

ل باستمرار، في حدود الدولة السورية، 
ّ
لت وتتشك

ّ
 هوية ثقافية مجتمعية، تشك

ً
فحسب. فهي أيضا

عبر عدد كبير من ألاحداث والوقائع العسكرية والسياسية والاقتصادية التي انعكست في البنية 

وز ذات الصبغة الوطنية التي الاجتماعية والوجدان الشعبي العام، وكذلك عبر عدد كبير من الرم

أسهمت في صياغة ذلك الوجدان، وتعميق الشعور بالكرامة الوطنية، من مثل يوسف العظمة 

وسلطان باشا ألاطرش والشيخ صالح العلي وإبراهيم هنانو وعبد الرحمن الشهبندر وفارس 
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يشة دبية كعمر أبي ر ألا -الخوري. وما يمكن أن يقال في تلك الرموز، يقال كذلك في الرموز الثقافية

وبدوي الجبل ونزار قباني وعبد السالم العجيلي وحنا مينه، وسواهم كثير من ألادباء والفنانين 

 في الطرائف والنكات واملواويل والقدود واملسكوكات اللغوية املتداولة 
ً
السوريين. بل يقال أيضا

، وطرائق املعيشة والحّس الجمالي العام. 
ً
 شعبيا

إّن ثمة ثقافة مجتمعية سورية خاصة، ال يمكن التشكيك بها، وإن يكن من الصعوبة بمكان 

عنى  تحديدها وتمييزها على نحوٍ 
ُ
قطعي، والسيما مع غياب البحوث والدراسات التي من شأنها أن ت

بهذه املسألة. غير أّن ذلك الغياب ال ينفي 

حضور تلك الثقافة في الفرد واملجتمع على 

السواء. وقد يكون الحّس الشعبي أكثر جرأة 

من الدرس الثقافي أو ألاكاديمي في الكالم على 

ورية ثقافة وطباع وخصائص انفعالية س

قائمة بذاتها. بل إّن ذلك الحّس يتحّدث حتى 

عن "الشخصية السورية" من باب التفاخر 

 آخر!
ً
، ومن باب التقريع حينا

ً
 حينا

 أّن الحديث عن الهوية الوطنية ال عالقة له بالخصائص السيكولوجية 
ً
دا

ّ
كما ُيعّد مؤك

 بمعزل عن 
ً
الشخصية العربية عامة؛ ولكن للشخصية السورية، هذا إذا افترضنا وجودها فعال

 في إعادة بناء الشخصية وفق 
ً
 أّن للهوية الوطنية املتحّققة في الوعي والسلوك أثرا

ً
د أيضا

ّ
من املؤك

القيم الناظمة لتلك الهوية؛ ما يمكن القول معه: إّن الهوية الوطنية ليست تلك التي نشعر بها 

؛ ذلك في ونمارسها نحن فقط؛ بل إنها تلك التي يشعر بها آلا 
ً
خرون نحونا، ويعاملوننا وفقها أيضا

 املحيطين الشامي والعربي خاصة.

وبهذا يمكن تعريف الهوية الوطنية السورية بأنها محّصلة الخصائص الثقافية 

والجيوسياسية والحقوقية والوجدانية العامة التي تنتظم شعب الدولة السورية بحدودها 

. وألنها محّصلة تل
ً
ها، في تفاعلها الجدلي، فال يمكن النظر إليها من املعتمدة رسميا

ّ
ك الخصائص كل

منظور سياس ي فحسب، أو تطويعها لخطاب إيديولوجي محّدد، أو عزلها عن املمارسة الاجتماعية 

كية رسمية لهذه السلطة أو تلك. فأّي تحجيم أو تطويع أو عزل أو امتالك 
ْ
العامة، أو عّدها ُمل

ف الهوية الوطنية السورية بأنها يمكن تعري

محّصلة الخصائص الثقافية والجيوسياسية 

والحقوقية والوجدانية العامة التي تنتظم 

شعب الدولة السورية بحدودها املعتمدة 

.
ً
 رسميا
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في قطعي لها، أو هو في الحّد ألادنى استخدام سياسوي ملا هو فوق للهوية الوطنية إنما هو ن

 السياسة الحزبية أو السلطوية، وفوق املوالاة واملعارضة على السواء.
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 السورية والدساتير الوطنية الهوية

نهدف، في هذه الفقرة، إلى مساءلة الدساتير السورية حول مفهوم الهوية الوطنية، رغبة 

ضوء على طريقة التعامل الدستوري معه، وبيان املصطلحات أو التعبيرات التي منا في إلقاء ال

استوعبته، ومدى التطّور أو النكوص فيه؛ ذلك من أجل الفهم ألاشمل للهوية الوطنية، من جهة، 

 حول دستور سوري 
ً
وإعادة النظر في معانيها من جهة أخرى. والسيما أّن أحاديث كثيرة تدور حاليا

 تعديالت دستورية جزئية. جديد أو حول 

، أربعة منها 2112حتى عام  1221منذ عام  ةخمس عشرة محاولة دستورية في سوريثمة 

فقط دساتير أساسية، والباقي تعديالت دستورية أو إعادة للعمل بهذا الدستور أو ذاك التعديل. 

، ودستور الجمهورية السورية 1221أما الدساتير ألاربعة فهي دستور اململكة السورية العربية سنة 

، ودستور الجمهورية العربية 1273ية سنة ، ودستور الجمهورية العربية السور 1211سنة 

. مع إلاشارة إلى أّن الدساتير السورية ألاربعة مجتمعة هي ألاكثر مدنية بين 2112السورية سنة 

الدساتير العربية كافة؛ ذلك على أساس عدم اعتماد أّي دين للدولة، والاكتفاء باإلشارة إلى دين 

ير العربية تنّص على أّن دين الدولة هو إلاسالم، حتى امللك أو الرئيس، في حين أّن مجمل الدسات

 إّن إلاسالم هو دين الدولة فيها.الدولة العربية ألاكثر علمانية، وهي تونس، ف

ولكن مع إجماع الدساتير السورية على مدنية الدولة، فإنها اختلفت وتفاوتت فيما بينها 

 وطبيعة. فمنها 
ً
 ومفهوما

ً
ما قارب املفهوم من ُبعد، ومنها ما المسه حول الهوية الوطنية مصطلحا

 أّن مصطلح الهوية الوطنية لم يرد، 
ً
على استحياء، ومنها ما استبدله بمفهوم الهوية القومية. علما

بهذه الصيغة، في أّي من الدساتير ألاربعة، ما خال مرة واحدة، وردت فيها مفردة الهوية، بدستور 

 ما ترتبط ، بداللة عامة، كما سوف نالحظ ال 2112
ً
. أما التعبيرات الدالة على الهوية فغالبا

ً
حقا

بصفة الشعب أو املجتمع، كأن يقال: الشعب السوري، أو السوريون، أو الشعب السوري العربي 

أو الشعب العربي السوري، أو يتّم استخدام مفهوم الانتماء بمعناه العام، كأن يقال: الشعب جزء 

 تعبيرات أخرى متعّددة.من، أو ينتمي إلى، إضافة إلى 

ُيطلق لقب سوري على كّل فرد من أهل اململكة »نقرأ:  1221ففي املادة التاسعة من دستور 

السورية العربية، ويسّوغ الحصول على الجنسية السورية وفقدانها بحسب ألاحوال التي يعّينها 

 ون أمام القانون في الحقوق السوريين متساو : ». وتنّص املادة العاشرة منه على أّن «قانون التابعية
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. حيث نالحظ التركيز على مصطلح "السوري" في مجمل الدستور من دون تحديد «والواجبات

ال » على أنه القومية أو الدين أو الطائفة، ولذلك ال غرابة في أن تشتمل املادة الثالثة عشرة منه

ة من الطوائف على أّن ال تخّل يجوز التعّرض لحرية املعتقدات وألاديان وال منع الحفالت الديني

يجب أن »أما املادة العشرون فتقول: «. باألمن العام أو تمّس بشعائر ألاديان واملذاهب ألاخرى 

 على أساس املبادئ الوطنية في 
ً
يكون التعليم والتربية في املدارس الرسمية والخصوصية واحدا

 .1«جميع املقاطعات السورية

نيه بــ "املبادئ الوطنية"، على أهميتها في تلك املرحلة التاريخية، ال يحّدد الدستور ما الذي يع

؛ أي املساواة التامة 
ً
غير أننا نستطيع فهم املعنى املراد منها عن طريق ما ورد في املواد املذكورة آنفا

بين الجماعات وألافراد، واحترام التنوع الديني والقومي والطائفي واملذهبي، واحترام الكرامة 

سانية عبر املساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات؛ وكذلك عن طريق التركيز على مفهوم إلان

 من الدستور.  19الوالء للوطن، الذي ورد بصيغة السلب في تعبير "الخيانة الوطنية" في املادة 

 مويجدر بنا القول هنا إّن تسمية اململكة بالسورية العربية، بهذا الترتيب، مع عدم استخدا

 لشعب اململكة أو صفة لبعض قومياتها، في مواد الدستور، إنما 
ً
 بكونها صفة

ً
مفردة العربية إطالقا

ل على التزام الدستور بالتعامل مع املجتمع على أنه سوري دون أّي توصيف آخر؛ فما يجمع 
ّ
يدل

أنهم  امواطني اململكة هو أنهم سوريون وحسب، بمختلف منابتهم وقومياتهم وأديانهم؛ ذلك بم

 إال بكونها 
ً
 أّن مفردة "العربية" لم ترد في الدستور إطالقا

ً
يحوزون على الجنسية السورية؛ علما

 ما تّم الاستغناء عنها في مواد الدستور، فيقال اململكة السورية فقط، 
ً
صفة ثانية للمملكة، وكثيرا

 صفة للغة الرسمية فيها، وهي اللغة العربية. أي أّن دس
ً
، وهو الدستور 1221تور وبكونها أيضا

 بالرابطة السورية الجامعة ملواطني اململكة دون أّي حسبان أخر، سواء 
ً
السوري ألاول، كان معنيا

؛ مع التذكير أّن امللك املتّوج، وهو امللك فيصل، عربي حجازي، تّم 
ً
 أم قومّيا

ً
 أم دينّيا

ً
أكان مذهبّيا

 بعد انتصار الثورة العربية، وبعد 
ً
.تنصيبه ملكا

ً
 إلاعالن عن سايكس بيكو أيضا

علن بعد ارتفاع نجم الخطاب القومي  1211أما دستور الجمهورية السورية لسنة 
ُ
الذي أ

ه صُّ
َ
سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات : »العربي، فقد جاء في املادة ألاولى منه ما ن

ي عن ج
ّ
زء من أراضيها، والشعب السوري سيادة تامة، وهي وحدة سياسية ال تتجّزأ وال يجوز التخل

                                                           
ي بالد الشام، وهو ما سوف يتقاطع مع جزء كبير من الخطاب الطبيعية أ ةُيقصد باملقاطعات السورية هنا بلدان سوري 1

.
ً
 القومي السوري الحقا
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 «جزء من ألامة العربية
ً
شعبنا الذي هو جزء من ألامة العربية... » ؛ وجاء في مقدمة الدستور أيضا

ع اليوم إلى أن تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدة
ّ
أي بالرغم من تسمية الدولة  .«يتطل

ه بأنه جزء من ألامة 
ّ
بالجمهورية السورية فقط، دون صفة "العربية"، فقد تّم وصف الشعب كل

العربية، ويتطلع إلى دولة عربية واحدة، ما يعني بروز مفهوم الهوية القومية في الدستور، لكن من 

ــ "الثقافة الوطنية الصحيحة"، مع دون إغفال الهوية الوطنية، عبر ما أسمته مقدمة الدستور ب

 
ً
اشتمالها على الكثير من إلاحاالت الوطنية بوساطة تكرار مصطلحي الوطن واملواطنين مقصودا

بهما سورية والسوريون عامة. وإذا كانت مقدمة الدستور قد استخدمت تعبير الشعب السوري 

لح السوري والسوريين العربي، فإّن مواده لم تستخدم إال مصطلح الشعب السوري، ومصط

فقط، مع التوكيد على املواطنة، واملساواة في الحقوق والواجبات، وفي الكرامة واملنزلة الاجتماعية، 

كما جاء في املادة السابعة من الدستور، وكذلك احترام التنوع الديني والطائفي، مع إلاشارة في 

ا كانت غالبية الشعب تدين باإلسال 
ّ
م فإّن الدولة تعلن استمساكها باإلسالم املقّدمة إلى أنه "مل

 وُمثله العليا".

ب عليه أّي تمييز ديني أو حقوقي، ما خال دين رئيس الدولة، 
ّ
غير أّن ذلك إلاعالن ال يترت

وحسبان الفقه إلاسالمي هو املصدر الرئيس للتشريع، كما في املادة الثالثة منه. فشعب الجمهورية 

، شعب عربي بغال
ً
بية مسلمة. وهذا تحديد واضح للهوية بوساطة الصفة الغالبة السورية، إذا

نا نستطيع القول: إّن هذا الدستور قد تراجع خطوتين 
ّ
ه. ولعل

ّ
على الشعب، ال بوساطة الشعب كل

الذي اكتفى بتوصيف الشعب بالسوري، من دون التعريج على الصفة  1221إلى الوراء عن دستور 

 منها بدين ا
ً
 الدينية له، مكتفيا

ً
 على الصفة القومية للشعب، مكتفيا

ً
مللك، ومن دون التعريج أيضا

 منها بصفة اململكة.

، فقد ارتفع فيه الخطاب القومي العربي 1273أما دستور الجمهورية العربية السورية لسنة 

إلى أقصاه، عن طريق التكرار الشديد ملفردات العرب والعروبة وألامة العربية وألاقطار العربية 

 وثالثين مّرة، في حين أّن مصطلح  إذدة العربية... إلخ، والوح
ً
بلغت في مقّدمة الدستور وحدها ستا

 وخمسين مادة، سوى ثماني 
ً
الوطنية لم يرد في الدستور، بمقّدمته ومواده التي بلغت مئة وستا

ا هذ مّرات، معظمها جاء في الكالم على الجبهة الوطنية التقدمية أو على الوحدة الوطنية؛ وفي

الدستور نشهد الغياب التاّم ملصطلح السوري إال بكونه صفة ثانية للجمهورية أو للقطر أو للشعب. 

ه، ولوال ورود مصطلح الوحدة الوطنية، 
ّ
 على الوطن العربي كل

ً
وال يرد مصطلح الوطن فيه إال دالا
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 على إلا 
ً
طالق، فهي مجّرد في مقدمة الدستور، ألمكن القول إن ال إشارة إلى سورية بوصفها وطنا

قطر ال أكثر، ولكن حتى إلاشارة إلى الوحدة الوطنية، عبر قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي لجبهة 

بما يلّبي حاجات شعبنا ومصالحه ويّتجه » وطنية تقدمية، إنما جاءت بروحية قومية عربية؛ ذلك

ل مقّدمة الدستور. فالوحدة ، كما تقو «نحو توحيد أداة الثورة العربية في تنظيم سياس ي موّحد

الوطنية هنا هي وحدة القوى السياسية الساعية إلى الوحدة العربية. ولذلك ال غرابة في أن تنّص 

يل إلى إنشاء جيهدف نظام التعليم والثقافة »العشرون من الدستور على التالي: املادة الحادية و 

راكية الثقافة القومية الاشت»فتنّص على أّن لثة والعشرون منه ؛ أما املادة الثا«عربي قومي اشتراكي

 .«اس لبناء املجتمع العربي املوّحدأس

أّي إشارة إلى الوطن، باملعنى السوري البحت. فالوطن هو  1273إذن، ليس في دستور عام 

ب عليه أن ال هوية ملواطني الجمهورية 
ّ
الجغرافيا العربية من أقصاها إلى أقصاها، وهو ما يترت

. فبحسب البندين الثاني والثالث العربية ال
ً
سورية إال الهوية القومية العربية حتى لو لم يكونوا عربا

القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي، والشعب في »ملادة ألاولى في الدستور، فإّن من ا

 . ومع أّن «مل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملةالقطر العربي السوري جزء من ألامة العربية يع

، وهو إلاسالم، كما التزم بفقرة أّن الفقه 1هذا الدستور قد التزم بتحديد دين رئيس الدولة

ه لم يشر إلى الصفة الدينية الغالبة على 
ّ
إلاسالمي مصدر رئيس للتشريع، في املادة الثالثة منه، فإن

م، في 1211الشعب وال إلى املثل إلاسالمية العليا التي وردت بدستور 
ّ
املادة الثالثة ، وإنما تكل

والعشرين منه، على "تمتين القيم ألاخالقية، وتحقيق املثل العليا لألمة العربية". وهو ما يعّزز 

 لإلمفهوم الهوية القومية العربية العابرة ملختلف الطوائ
ً
يات التي ثنف وألاديان. بل العابرة أيضا

ل منها الشعب السوري؛ مع إلاشارة إلى أّن هذا الدستور 
ّ
ال يختلف عن الدستورين السابقين يتشك

في مسألة املساواة بين املواطنين في الحقوق والواجبات أمام القانون، واحترام جميع ألاديان، بما 

 فيها حرية الاعتقاد.

 من مفردات  2112أما دستور الجمهورية العربية السورية لسنة 
ً
فقد تخّفف نسبيا

صطلح الشعب السوري واملجتمع السوري دون الخطاب القومي العربي، ومال إلى استخدام م

                                                           
، غير أّن ما سّمي حينها  1

ً
 صريحا

ً
 علمانيا

ً
لم يشتمل املقترح ألاول لهذا الدستور على دين رئيس الدولة، فكان مقترحا

أدى إلى إضافة هذه  ، قداملحظور  نيإلاخوان املسلمتنظيم بأحداث الدستور بحماة وحمص خاصة، والتي كان وراءها 

.
ً
ّم تّم اعتماده رسميا

َ
 الفقرة إلى الدستور املقترح، ومن ث
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الحاجة إلى وصفه بالعربي، كما ظهر في هذا الدستور نوع من التمييز بين الوطني والقومي، مع 

نّص التاسعة التي ت تكرار ملحوظ ملفهوم الوطنية في عدد من املواّد الدستورية، نذكر منها املادة

لثقافي للمجتمع السوري بجميع مكّوناته وتعّدد روافده، يكفل الدستور حماية التنّوع ا»على التالي: 

 يعّزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراض ي الجمهورية العربية السورية
ً
 وطنيا

ً
؛ «باعتباره تراثا

يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء : »وكذلك فإّن املادة الثامنة والعشرين منه تنّص على أن

؛ حيث ُيالحظ استخدام مصطلح الهوية «ه وانتمائه ووحدته الوطنيةجيل متمّسك بهويته وتراث

 كانت أو 
ً
ها. لكن هذا املصطلح غير موصوف بأّي صفة، وطنية

ّ
ألول مرة في الدساتير السورية كل

قومية؛ فالسياق يمكن أن يوحي بالهوية الوطنية بقرينة استخدام مصطلح الوحدة الوطنية في 

يوحي كذلك بالهوية القومية بقرينة استخدام مصطلح التراث الذي ختام تلك املادة، ويمكن أن 

 ما ُيقصد به التراث العربي، في ألادبيات العربية عامة
ً
 .غالبا

لكن يالَحظ هنا أّن نظام التربية والتعليم يقوم على إنشاء جيل متمسك بالهوية والتراث 

والانتماء والوحدة الوطنية، دون وصف ذلك الجيل بأنه "جيل عربي قومي اشتراكي"، كما ورد في 

 على الشعب . أي دون التوصيف القومي وإلايديولوجي، م1273دستور 
ً
 تاّما

ً
 دستوريا

ً
ا يعني انفتاحا

دته املادة الثالثة وألاربعون، في بندها الثالث 
ّ
السوري بمختلف أثنياته أو قومياته؛ وهذا ما أك

املواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب : »الذي ينّص على التالي

. فثمة إقرار دستوري صريح بأّن السوريين أو «و العقيدةالجنس أو ألاصل أو اللغة أو الدين أ

املواطنين ذوو أصول ولغات وأديان وعقائد 

عّدة مختلفة. وهو ما لم يحدث، بهذا 

الوضوح الدستوري، في الدساتير السابقة 

 أّن دستور 
ً
كان قد  1221مجتمعة، علما

تضّمن ما يشبه ذلك بسبب التْرك، أي بتْرك 

ين بأّي صفة دينية وصف السوريين مجتمع

أو قومية أو لغوية، والاكتفاء بأنهم سوريون 

  فقط.

هو أّن مصطلح الوحدة الوطنية فيه ذو داللة مغايرة  2112غير أّن ما يلفت النظر في دستور 

 لداللتها في دستور 
ً
الذي كان يعني بها وحدة القوى السياسية املعّبرة عن جماهير  1273تماما

 
ً
 اجتماعيا

ً
 إعطاء الوحدة الوطنية بعدا

ّ
إن

 الهوية الوطنية هي 
ّ
 قد يعني أن

ً
تكوينيا

خالصة الوحدة بين املكّونات الاجتماعية، ال 

الواحد بمختلف قومياته خالصة الشعب 

 وأديانه وطوائفه.
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لة بالجبهة الوطنية التقّدمية، كما جاء في مقّدمته، وعلى أساس هذه املقّدمة ينبغي 
ّ
الشعب، متمث

ر االحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسر »على أّن أن نفهم املادة الثانية وألاربعين التي تنّص 

جتماعية التي يعني بها وحدة املكونات الا  2112؛ في حين أّن دستور «الدولة واجب على كّل مواطن

ل منها املجتمع السوري. 
ّ
إّن املادة التاسعة منه تتحّدث عن "حماية التنوع الثقافي  حيثيتشك

يعّزز »ما بللمجتمع السوري بجميع مكّوناته" أّي مكّونات املجتمع ال مكّونات التنوع الثقافي، وذلك 

:؛ ونقرأ في املقّد «ية في إطار وحدة أراض ي الجمهوريةالوحدة الوطن
ً
استطاع املجتمع » مة أيضا

، وكذا فإّن "حماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي" مبدآن أساسان من ...«السوري بكّل مكّوناته

 منظومة املبادئ ألاساسية التي قام عليها الدستور، كما ورد في املقّدمة. 

 
ً
 اجتماعيا

ً
  إّن إعطاء الوحدة الوطنية بعدا

ً
قد يعني أّن الهوية الوطنية هي خالصة  9تكوينيا

الوحدة بين املكّونات الاجتماعية، ال خالصة الشعب الواحد بمختلف قومياته وأديانه وطوائفه. 

 بين أن تكون الهوية هي خالصة الشعب الواحد وبين أن تكون 
ً
 واضحا

ً
وال شّك في أّن ثمة فرقا

، أّن تلك خالصة الوحدة بين مكّوناته الاجتماعية أو الشعبي
ً
ة؛ إذ إّن هذه توحي، ولو عرضيا

املكّونات لم تكن موّحدة من قبل، وقد تّم توحيدها في إطار وحدة وطنية، وليس ألامر كذلك بحال 

، إما عبر إخراجه 
ً
من ألاحوال، ولهذا فإّن إعادة النظر في هذا املعنى ضرورة وطنية ودستورية معا

، كما كان حاله في دستور  من التداول الدستوري والسياس ي، أو عبر 
ً
 بحتا

ً
إعطائه معنى سياسيا

 ، بما يتناسب واملعطيات الوطنية والسياسية املستجّدة.1273

تتحّدث عن مواطنين ال عن مكّونات، وعن  2112وعلى أية حال، فإّن مواّد الدستور لسنة 

لتاسعة عشرة دة امجتمع سوري ال عن تجّمعات أثنية أو طائفية أو سواها؛ ذلك كما جاء في املا

يقوم املجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكامل »التي تنّص على أنه: 

 .«واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية واملساواة وصيانة الكرامة إلانسانية لكّل فرد

 تها املختلفة، معقد ارتفعت فيه النبرة الوطنية السورية بمفردا 2112وبهذا فإّن دستور 

 بدستور 
ً
ي عن 1273تراجع ملحوظ ملفردات الخطاب القومي العربي قياسا

ّ
، ولكن من دون التخل

                                                           
تجدر إلاشارة إلى أّن هذا املعنى للوحدة الوطنية بدأ بالتداول، في الخطاب السياس ي الرسمي وإلاعالم السوري، قبل  9

ه يعود إلى ما بعد أحداث حماة  2112دستور 
ّ
وبذلك يكون هذا الدستور قد اعتمد ما هو ، 1282بفترة ال بأس بها، ولعل

 من معنى الوحدة الوطنية.
ً
 متداول فعليا
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الهوية القومية العربية أو حلم الوحدة العربية، في مقّدمة الدستور على وجه الخصوص؛ وهو 

 .1211بهذا املستوى يشبه دستور 

السورية، من دون استخدام -لهوية الوطنيةنصل من ذلك إلى أنه يمكن أن نتلّمس مفهوم ا

، عبر "املبادئ الوطنية"، وباستخدام مفردة السوري والسوريين 1221املصطلح نفسه، في دستور 

، عبر "الثقافة الوطنية"، وبمصطلحي 1211دون الحاجة إلى أّي وصف إضافي؛ ونتلّمسه في دستور 

ين على سورية والسوريين 
َّ
؛ أما دستور الوطن واملواطنين الدال

ً
فقد استخدم  2112تحديدا

مصطلحي الهوية والانتماء صراحة، وإن يكن دون تحديد قطعي ملعناهما، باإلضافة إلى نفيه التمييز 

 بالهوية القومية  1273بين املواطنين على أّي مستوى أو صعيد. أما دستور 
ً
 وأخيرا

ً
فهو معنّي أوال

 ر الاصطالح السياس ي.العربية وحسب، وإن قارب مفهوم الوطنية عب

ر للمفاهيم أو املسائل الوطنية العامة، 
ّ
وبما أنه قد يقال: ليس من مهّمة الدساتير أن تنظ

 من أشكال 
ً
إذ إنها معنية باملبادئ ألاساسية الناظمة للدولة واملجتمع وألافراد؛ ذلك بوصفها شكال

السورية، -ساءلته حول الهوية الوطنيةالعقد الاجتماعي، فإننا نتوّجه إلى املنهاج التربوي السوري، مل

 بما ينسجم 
ً
 ووطنيا

ً
من منظور أّن هدف التربية، في أحد مستوياته، هو بناء ألاجيال ثقافيا

 في هذه الدولة أو تلك.
ً
 والاستراتيجيات الكبرى املعتمدة دستوريا
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 التربوي  واملنهاج الوطنية الهوية

ها، فقد اكتفينا بالعودة إلى مقّرر التربية 
ّ
ال نّدعي أننا عدنا إلى كتب املناهج التربوية كل

-2112الوطنية للصفوف السابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر، ما بين العام الدراس ي 

رض ت، مما تيّسر بين أيدينا من كتب تلك الصفوف. إذ من املف2113-2112، والعام الدراس ي 2111

، وعلى نحو مباشر، 
ً
أن يكون مقرر التربية الوطنية هو املقّرر املعنّي بالشأن الثقافي الوطني العام أوال

يح التصر بخالف املقررات ألاخرى التي يتراوح ذلك الشأن فيها بين الحضور والغياب، أو بين 

 والتلميح.

عوبة إننا ال نحصل منه إال بصولكن مع أّن اسم املقرر بكتبه املختلفة هو التربية الوطنية، ف

 في كتاب الطالب 
ً
 أّن املصطلح يرد حرفيا

ً
على تحديد نظري عام ملفهوم الهوية الوطنية، علما

 الثامن ألاساس ي، وذلك بتحديد أهداف الوحدة الدرسية ألاولى، ومنها تعريف الثقافة 
ّ

للصف

ّل ظ على الهوية الوطنية في ظوتبيين مظاهرها "في املجتمع العربي السوري، وأهميتها في الحفا

 بصيغة "هوية مجتمعنا" و"الحفاظ 7التفاعل الفكري والثقافي العالمي"
ً
؛ كما يرد املصطلح أيضا

ل تلك املظاهر الثقافية
ّ
جانات التي أي املهر – على الهوية والروح الوطنية" في املقطع التالي: "وتشك

منح ألافراد مشاعر الانتماء وألامن والاندماج هوية مجتمعنا التي ت –تقام في العاصمة واملحافظات

في الجماعة، وتعّزز قيم التسامح والتفاعل والتواصل بين أبناء وطننا والشعوب ألاخرى، وتنّمي 

لديهم حّب املشاركة والتعاون والعمل على بناء الوطن، والدفاع عنه من أجل الحفاظ على الهوية 

 ال . غير أّن هذا القول 8والروح الوطنية"
ً
على أهميته في املسألة الوطنية يمكن أن ُيفهم قوميا

 فحسب. إذ إّن جملة "بين أبناء وطننا والشعوب ألاخرى" قد تحيل على املسألة القومية 
ً
وطنيا

بقرينة الشعوب ألاخرى التي ال نعتقد أّن الكتاب يعني بها الشعوب العربية ألاخرى، فالشعب 

، هو الشعب العربي السوري بحسب مقّرر التربية الوطن
ً
، وبحسب الدستور أيضا

ً
ية عموما

 السوري الذي هو جزء من ألامة العربية.
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 في كتاب التربية الوطنية للصف ألاول الثانوي، في إطار القيم التي يسعى 
ً
يرد املصطلح أيضا

عند  ، غير أنه2الكتاب إلى تدعيمها، منها: حّب الوطن والاعتزاز به، والتمّسك بالهوية الوطنية"

التدقيق لن نجد أّي وحدة درسية أو أّي درس يتحّدث عن الوطن أو الهوية الوطنية. وألامر نفسه 

نجده في كتاب التربية الوطنية للصف السابع. حيث نقرأ فيه أّن "املجتمع العربي السوري جزء 

ة قيم املدينمن املجتمع العربي الذي تطّور عبر التاريخ، جمعت بين أبنائه في البادية والريف و 

. ومع أّن القيم املشتركة تلك ذات أهمية في 11مشتركة ساهمت في بناء مجتمع متماسك متطّور"

 
ً
تحديد الهوية، فإنها متروكة دون شرح أو توصيف أو تفصيل، ما يجعلها غير ذات أهمية علميا

.
ً
 أيضا

ً
 وتربويا

ً
 وتعليميا

ما وي أّي إشارة إلى الهوية الوطنية، وإنوال نجد في كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثان

يتّم التركيز فيه على الهوية القومية؛ بل إّن الوحدة الوطنية، بحسب الكتاب، ما هي إال خطوة في 

طريق الوحدة العربية. حيث إّن سورية تنطلق "من الوحدة الوطنية إلى وحدة ألامة العربية على 

. وهذا ما يعيدنا 11ساني على مستوى الكرة ألارضية"مستوى الوطن العربي إلى وحدة العالم إلان

 حول مفهوم الوحدة الوطنية بوصفها وحدة للمكونات الاجتماعية. بل لعّل ما 
ً
إلى ما قلناه سابقا

ذهبنا إليه في نقد ذلك املفهوم يتوّضح أكثر أمام هذه التراتبية في الوحدات الثالث: مجتمع مجّزأ 

عب مجّزأ سيتّم ضّمه بالوحدة العربية، وعالم مجّزأ سوف يتّم تّم ضّمه بالوحدة الوطنية، وش

ضّمه بالوحدة العاملية أو وحدة العالم على مستوى الكرة ألارضية! وفي هذا ما فيه من إرباك 

، وسوف يتّم 
ً
. فإذا كان الشعب العربي مجّزأ

ً
شعوري وتربوي تجاه مفهوم الوحدة الوطنية أوال

كذلك، وسوف يتّم توحيدها، فمتى كان الشعب السوري مجّزأ، توحيده، وكانت شعوب العالم 

 ومتى تّم توحيده في إطار وحدة وطنية؟!

ينفرد كتاب التربية الوطنية للصف التاسع ألاساس ي بتخصيص درس كامل حول مفهوم 

الانتماء الوطني وطبيعته ومظاهره الشعورية والسلوكية، من دون الالتباس بينه وبين الانتماء 
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 من ألاسرة » ي. يقول الدرس:القوم
ً
يبدأ الانتماء لدى الفرد من دوائر صغيرة تأخذ باالتساع بدءا

 كاالنتماء 
ً
ي إلى أن تصل إلى دوائر أكثر اتساعا

ّ
وجماعة ألاصدقاء والزمالء في املدرسة واملجتمع املحل

ل الرابطة التي تجمع املواطن بوطنه وتسمو لديه فوق 
ّ
قات العال الوطني والقومي، وهنا تتشك

 .12«القبلية والعشائرية

ها على أّي تحديد 
ّ
يمكن القول إنه لوال ذلك الدرس ملا اشتملت مقّررات التربية الوطنية كل

للمفهوم الوطني للهوية أو لالنتماء إلى سورية بحدودها الرسمية؛ مع توكيدنا ملا جاء في الكتاب 

والنظرية التي تجمع املواطن بوطنه، وتسمو املذكور من أّن الهوية الوطنية هي الرابطة الفعلية 

.
ً
 لديه فوق العالقات القبلية والطائفية واملناطقية، أو الهويات ما تحت الوطنية عموما
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 أخيرة كلمة

نلحظ مما سلف أّن مجمل املقاربات الدستورية والتربوية السورية ملفهوم الهوية الوطنية 

 واضح الداللة، 
ً
 محّددا

ً
بقيت على حافة املفهوم، فهي لم تتوّسع ولم تتعّمق فيه، بما يجعله مفهوما

 آخر، ألامر الذي أبقاه في حالة 
ً
، واملوحية به حينا

ً
ة عليه حينا

ّ
التباس أو رغم إلاشارات الدال

اضطراب أو غموض، ليس في الحياة املجتمعية السورية فقط؛ بل في الخطاب السياس ي والتربوي 

. وقد أسهمت إلايديولوجيا، بأشكالها املختلفة والسيما القومية العربية بوصفها 
ً
وإلاعالمي أيضا

، في تمييع الهوية الوطنية و 
ً
 واملعتمدة رسميا

ً
ل في تهميشها؛ بإلايديولوجيا املهيمنة سياسيا

 في املنهاج 1273استبدالها كذلك بالهوية القومية، كما ظهر في دستور 
ً
، والشأن نفسه تقريبا

التربوي الذي لم يخرج عن إطار الالتباس أو الاستبدال في مقاربته ملفهوم الهوية الوطنية، مع أّن 

  2112بعض مقررات التربية الوطنية تّم إقراره بعد عام من اعتماد دستور 
ً
الذي شهد انفتاحا

 بالتنوع الثقافي 
ً
 ثني فيها.واللغوي وإلاتجاه الهوية الوطنية، وإقرارا

وبعد، إّن هنالك ضرورة مجتمعية وسياسية فعلية في بلورة مفهوم محّدد للهوية الوطنية 

السورية، يستطيع استيعاب مجمل الهويات التي تحته والتي فوقه في الوقت نفسه، من دون 

الوقوع في تمييع الهوية الوطنية أو تضييقها أو إغالقها على ثقافة أو إيديولوجيا معّينة، أو إدخالها 

في قطيعة ثقافية مع املحيط الشامي أو العربي خاصة. مع التوكيد أّن أّي بلورة لذلك املفهوم ال 

تتأسس على املواطنة والحرية والديمقراطية واملساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق إلانسان عامة، 

تكون  سوفوال يكون لها حضور فعلي في الدساتير والقوانين واملمارسة السياسية والاجتماعية 

 أّي رصيد من التنظير 
ً
مجّرد استذهان نظري ال رصيد له في الواقع الحّي، وقد ال يكون له أيضا

 نفسه. 
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