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 ريم منصور ألاطرش الدكتورة

د على أني متفقة معه في معظم ما 
ّ
تتميز ورقة الدكتور وهب رومية، بالصدق والتحليل املنطقّي، وأؤك

 .التعليقات، التي قد تكون بهدف إضافة أو طرح بعض الهواجس أمامه وأمام الباحثينطرحه، لي بعض 

 في إلاصالح -
ً
 جدا

ً
، كان السير بطيئا

ً
 .فيما يتعلق باملؤامرة التي ال تنتظر، أعتقد أن الزمن ال ينتظر أحدا

الذي  كان يجب أن نعي خطورة الوضع، من أجل اتخاذ خطوات جّدية في إلاصالح، 1002بعد أيلول 

.
ً
 وليس اقتصاديا

ً
 كان يجب البدء به سياسيا

بخصوص املشروع القومي: أعتقد أن على َمْن يدعي حمل العبء القومي، أن يعي أن ألاهم هو  -

 الانفتاح السياس ي والحريات، فالشعب بالنهاية هو من سيحمل هذا العبء. 

 »جاء في الورقة  -
ّ
سوري إلى عوامله ألاولية، أي تحلله ل املجتمع الولكن ألافظع وألاخطر هو بداية تحل

أعتقد أن هنا مكمن الخطورة وأخش ى من أن  .«إلى البنى التقليدية التي تسبق نشوء الدولة الوطنية

 ،
ً
وإذن فخلخلة املجتمع »يكون نموذجا لبنان والعراق جاهزين للتطبيق في سورية. وجاء أيضا

 على من هم خارج السلطة، بل 
ً
 في بنية الحزب نفسه!وتصدعه لم يكونا وقفا

ً
هذا  «كانا أيضا

صحيح، إنه نتيجة النتهازية الانتماء إلى الحزب، "الترهيب والترغيب" كانا ألاسلوب املّتبع لالنتساب 

الحزبي، وليس إلايمان بمبادئ الحزب وإلايمان بالعمل السياس ي. ويجب الاعتراف بأخطائنا وإنجاز 

 نقد ذاتي حقيقي.

، وأنا أقول إننا بإصالح الداخل  بعضهم:سيقول » :يليورد في الورقة ما  -
ً
علينا أن نهزم إلارهاب أوال

، وهذا صحيح مئة في املئة، يجب «رهاب، وإلحاق الهزيمة النكراء بهنكون أقوى على محاربة إلا 

 الثانية ضمن فعالية رواق دمشق الحلقة النقاشيةمداخالت 

 هوّية سورية املعاصرة "تصّورات واقتراحات"من نحن؟ 

 د. وهب رومية
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 ليس على 
ً
التعاطي مع أسباب ألازمة، نحن نرى حتى اليوم أن التعاطي هو مع نتائجها، وهو أيضا

 ة السوريين.مستوى محن

كما –إن العمل الرشيد »يتعلق باملصالحات التاريخية حيث ورد في الورقة، أتفق مع د. وهب فيما  -

وثانيهما:  ،أمرين متالزمين أولهما: مصالحة تاريخية كبرى بين أبناء املجتمع السوري يقتض ي –أتصّوره

ولكن املشكلة تكمن في أن  ،«بناء دولة سورية معاصرة ذات هوّية محّددة في اللحظة الحاضرة

السلطة كانت قد غّيبْت معظم املثقفين الحقيقيين وأقصْتُهم على حساب إظهار "مثقف السلطة" 

 الذي ارتزق منها.

 مع د. وهب بالقول:  -
ً
، وطننا ألاول هو سورية التي يجب أن نعيد بناءها »وأتفق أيضا

ً
إننا سوريون أوال

. ويجب أن نعيد هذا البناء على 
ً
أسس بناء الدول الحديثة، أي على أساس "املواطنة" و"املساواة" معا

في الحقوق والواجبات، والعيش املشترك، والحرّية بأبعادها املختلفة والفصل بين السلطات، وكل ما 

استقّر عليه عالم اليوم من أسس بناء الدولة الحديثة. وباختصار: سورية دولة عصرية موحّدة 

ة متعّددة ألاعر 
ّ
اق وألاديان واملذاهب والطوائف، وهي دولة علمانية، وال تعني العلمانية معاداة مستقل

الدين أو الاستخفاف به أو إهماله، بل تعني مجموعة من املبادئ لتنظيم دولة ومجتمع حديثين. 

 له، ألن السياسة تلّوث الدين...، ناهيك عن مواقف 
ً
وتعني عدم خلط الدين بالسياسة تنزيها

رين ا
ّ
 «.لقوميين وسواهماملفك

وبأنه ليس أمامنا لبناء استراتيجية ثقافية تصون الهوية وتطورها إال أن ننفتح على ثقافات العالم،  -

، ر وأن نقرأ ثقافتنا املوروثة قراءة نقدية معاصرة، فنصطفي منها ما هو صالح للبقاء والنمّو والتطو 

. وقد يكون التوّجه املشرقي، كما طرحه الش
ً
ر، خطوة عملية على هذه وهو كثير حقا

ّ
هيد ناهض حت

 الطريق.

علينا العمل على تحريرها وحمايتها بطرح بنود فوق دستورية تضمن  ،فيما يتعلق باملرأة ودورها -

ذلك، وبتعديل مواد الدستور والقانون التي تقّيدها، مثل: قانون ألاحوال الشخصية، إذ علينا أال 

 يقّيدها.ننس ى ما أنتجه من فكر يعمل ضد املرأة و 

لقد انقلب الشعب من »فيما يتعلق بقصور الوعي الاجتماعي وزيفه: أتفق مع د. وهب حين قال:  -

ق إلى "أداة" بيد السلطة تحّركها كيف تشاء. وفقد التعليم أهم وظائفه على 
ّ
فاعل اجتماعي خال

م
ّ
لتسهم في وضع  وأرى أنه يجب إعادة الكفاءات ،«إلاطالق، أعني تأسيس املوقف النقدي لدى املتعل

مين.
ّ
 املناهج التعليمية والتربوية وفي تدريب املعل

فيما يخص النكتة السياسية: أعتقد أنه يجب توثيق النكات في بالدنا ألنها مرآة صادقة للوضع  -

 كان السبب ألاساس في صمت الناس وفي 
ً
السياس ي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. الخوف أيضا

 تة السياسية.التنفيس باستخدام النك
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عيبي الدكتور 
ُ

 عماد فوزي ش

 بعوامل -أعتقد أن البحث املقدم إشكالي   -
ً
. ويبدو سؤال الُهوّية مأزوما

ً
، يريد أن يكون ثقافّيا سياس ي 

عّدة تتجمُع في ألازمِة السورّية الحالية. لذلك رغم كل ما في البحث من ثقافة متعالية )باملعنى 

ث في موضوٍع ما، من خالل الواقعي لكلمة ثقافة(، لكنها تصب في خانة الواقع املأزوم. ولهذا فالبح

أزمة، ينتهي إلى أن البحث بحد ذاته مأزوم، أعني أنه مأزوم بكّم البحوث عن الهوية، أي بأزمٍة مزمنٍة 

 .
ً
 وبماضوّيِة طبيعِة البحث فيما رآه الباحثون هوية

 من مسائل مرحلة الحداثة املتأسسة منذ ويستفاليا،  -
ً
: أليست الُهوية مسألة

ً
يمكن القول، منهجيا

 من نوٍع آخَر هجيٍن بين الهوية 
ً
فيما نحن في مرحلة ما بعد بعد الحداثة. أال يستوجب هذا بحثا

 Chaosوالالهوية )العماه( 
ُ
رح وال يقدم ؟ وهذا مأزق في البحث يضعه في عالم الحداثة، ويكرر ما ط

 للعصر، بخالف النوايا الطيبة الظاهرة في البحث!
ً
 مادة

 وكانت مصالحنا متحققة، وكياننا السياس ي –السؤال آلان: هل يوجد مبرر  -
ً
 مستقرة

ً
لو أننا كنا دولة

 عليه
ً
لهذا الاحتقان في الهوية؟ أو حتى للبحث في  –"أعني: طبيعته الديمقراطية من خالفها" متوافقا

من رؤى عن تاريخ تناول الباحثين للهوية، لم يتوافق مع واقع  د. وهبإذ رغم كل ما سرده الهوية. 

يفرض نفسه علينا بقوة وهو: أن الهوية ال يجب أن تكون ال مطلقة، وهي لم تكن ألي أمة، وال يجب 

 أن تكون ثقافية 
ً
 في سياق صونها، وعاد إلى تسييسها في ُجّل البحث(محضا

ً
، ألنها )كما اقترح مرارا

. وهنا يغيب عن 
ً
ناقش ثقافيا

ُ
 ولو أنها ت

ً
 في سياق"، وهي بتبدلها تأخذ مناح سياسية غالبا

ٌ
هوية "كائنة

، وال يستطيع تحديد أول عناصر تعيين الهويات في 
ً
البحث املليء بالسياسة ويريد أن يكون ثقافيا

 ة. ثقافيّ -العمل السياس ي، أعني: ميزان القوى، فغدت املقترحات وجدانية

، إنها "تصير". لذلك تبدو  -
ً
، وإال غدت سلفّية، إنها ليست موجودة

ً
أعتقد أن الهوية ليست ماضيا

 في املأزق نفسه الذي عاشته املفردة )بإزماِن( التعامل معها ومناقشتها.
ً
 تحديداتها الحالية وقوعا

، إذ رغم كل محاوالت  -
ً
وضوعية نراه ينخرط لوضع مسافة ثقافية م د. وهبإنَّ البحث مأزوم سياسيا

في قضايا تشدد على أزمة الهوية، وليس على تعييناتها التاريخية املمكنة بصفتها )تصير(. وكأن الهوية 

كل هذه املوضوعات التي تعّين  مع –بالضرورةالهوية  ال جراح–جراحه  لنكأكموضوع كانت فرصة 

 أزمة أمة ال أزمة هوية في عمق ألاشياء.  

 في الهوية. لذلك هنالك نزعة تط -
ً
 محضا

ً
ّهرية أخالقية بيوريتانية تكتنف البحث، تجعله ليس بحثا

، ألننا مأزومون ورومانسيون بأزمتنا في سياق ألازمات 
ً
فذواتنا تتداخل في البحث بصورة الفتة أحيانا

، بمعنى الجدوى التاريخية، الكتابة في زمن 
ً
: هل تجدي نفعا

ً
الكبرى. لذلك قد يكون السؤال مشروعا

، هو في العمق ثقافي
ً
سياس ي، يتبدى اليوم -الحرب؟ من أساسها، فكيف إذا كانت تتناول موضوعا

 كأزمة وجودية؟ 

 وال يصلح في البحث السياس ي  -
ً
هنالك تطّهٌر غير متجاوز لطبيعة مصطلح املؤامرة، الذي بات قديما

اب الصراع في الحقل أي بمعنى اسُتوج Eventاليوم. ألنه يلغي مفهوم )الحدث( السياس ي. بمعنى 
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َعددنا ما قامت به روسيا في 
َ
السياس ي، مطلق حقل سياس ي، وفي أي مكان وزمان يحضر فيه، وإال ل

أوكرانيا مؤامرة، وما تقوم به الصين في بحر الصين كذلك... مصطلح املؤامرة يصلح للتعبئة وللعامة، 

ه مقدمات مصلحية، وله مسار وآن ألاوان للخاصة لتجاوزه، والتعامل مع الحدث كحدث واقعي ل

صراعّي، وله مآُل حٍل ما يتأرجح بين مقاسمة إلارادات واملصالح أو تخفيض حدة الصراع، أو تأجيله 

 أو انتصار إرادة صراع على أخرى بانتظار صراع جديد. 

 ال است -
ً
ة: يجعل الحدث تكهنا ، جو مفهوم املؤامرة له مثالب عدَّ

ً
 ضحّية وآلاخر معتديا

ً
، ويجعل طرفا

ً
ابا

، وفيه امليل 
ً
ال أطراف في صراع، فهو يلغي مفهوم الصراع ألاساس في النظرية الوظيفية سياسيا

 من التحّيز والانتقاء العاطفي واملصلحي، وفيه رغم كل تطّهرات 
ٌ
للتفكير التبسيطي النفعي، وفيه نزعة

)الوطني( والتحّيز إلايديولوجي، ما يجعل نقد ما بعد النقدية تأثير من الاستقطاب  د. وهب

استخدامية املصطلح املسلم به كمثله قبلها. كما أن فيه املبالغة كمفسر افتراض ي؛ وهو ما يستبطن 

 ووقائع 
ً
 ورد فعٍل وأحداثا

ً
 بالسيطرة البشرية على مسارات ألاحداث، وليس بصفتها فعال

ً
اعتقادا

طِلق منها.متنحية عن الوقائع ألاساس؛ ا
ُ
 لتي ان

 تقريرية، مع كامل الاحترام لوطنيتها الصادقة، ولكننا لسنا في  -
ٌ
تكتنف البحث في املقترحات مسحة

 وارد أحكام القيمة، فهي تبدو وكأنها بيان وجداني أو بيان عمٍل ال مندوحة عنه. 

ا يجب أن يكون؛ وهو هذا النوع من الكتابة بطريقة: )يجب أن( هي أقرب إلى ألاخالقيات بحسبانها )م -

تعريف ألاخالق(، فيما البحث سياس ي يرتبط بفن املمكن. هذا الاختالط بين ما يجب أن يكون وبين 

 
ً
 يستوجبه واقع الحال، فضال

ً
 علميا

ً
، وليس مشروعا

ً
 سياسيا

ً
عن طبيعة  فن املمكن ال يقيم إال بيانا

ملفتوحة هي دين وديدن العمل البحث العلمي في عالم ما بعد بعد الحداثة حيث الاحتماالت ا

السياس ي وألاحداث التي ال تستقيم )للمستوجبات( أن تكون. فال أحد ينتظرنا نحن املثقفين، ال 

 اس، وال الواقع.الن

 نهلة عيس ى الدكتورة

بداية، أشكر أستاذي د. وهب رومية على الجهد الكبير املبذول في إعداد ورقة تسعى لإلجابة عن أخطر 

الوطنّي، وتعكس إلى حد كبير شخصيته كباحث، وكإنسان مهموم بقضايا وطنه. وكتعقيب على أسئلة حالنا 

، أن أعدد نقاط 
ً
هذه الورقة الهامة، التي تحمل كعنوان لها، سؤال يؤرق معظم السوريين هذه ألايام، أود أوال

 اتفاقي معه في بعض ما طرح.

ركان وألادوات استهدفت سورية، وألسباب ال أتفق مع د. وهب في أن هناك مؤامرة خارجية محكمة ألا  -

عالقة لها باملمارسة السياسية الوطنية، أي ال عالقة لها بالديمقراطية، وال العدالة الاجتماعية، وال 

غير ذلك من أسباب تم إعالنها وادعاؤها، كما أتفق معه في أن هذه املؤامرة لم تكن لتنجح لوال 

لى كافة مستويات ألاداء الوطني )الشعبي والرسمي(، أي أن الخارج عوامل التفكك والُعَوار الداخلي ع

 نفذ إلينا من ثقوبنا.
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أتفق معه في أن املمارسات السياسية للحزب الحاكم، والتي تناقضت مع شعاراته املعلنة، ربما كانت  -

د الطري ، وإثارة لالحتقان الوطني، ما مهد وعبَّ
ً
ق أمام خطط أهم عوامل العوار، وأكثر الثقوب اتساعا

 الخارج الخصم.

أتفق معه في أن الاختالفات املذهبية، والسياسية، هي حقائق اجتماعية سابقة على الحرب ولم  -

تتولد منها، كما أتفق معه في خطة الطريق التي وضعها، بداية باملصالحة الوطنية التاريخية، وما 

 د. وهبالوطني، وهو ما أسماه تالها من خطوات، كبرنامج عمل مبدئي لرتق الثقوب في النسيج 

 بمواَءمة عوامل الاختالف مع عوامل التجانس الوطني.

 التي أظنها املالحظات رغم اتفاقي مع د. وهب في معظم ما ورد في ورقته، إال أن لدي بعض 
ً
ملا استكماال

 ملا فيها، وتتلخص هذه املالحظات باآلتي:
ً
 جاء في الورقة، وليس انتقادا

قد شدد على الثقافة كعامل رئيس في تشكيل الهوية الوطنية، حيث سماها "حصن"  د. وهبرغم أن  -

الهوية، إال أنه في استعراضه لعوامل تشكل مفهوم الهوية في إطار عالقته العضوية مع الثقافة، 

 له فهَمُه، أو 
ً
س وفقا  من هذه التعريفات، يمكن أن يؤّسِ

ً
واملكونات الحضارية ألاخرى، لم يبِن تعريفا

يشكل قاعدة لوجهة نظره فيما يتعلق بمالمح إعادة تشكيل هوية وطنية جامعة، وإن كنت أجد أن 

تعريف "عبدهللا عبد الدايم" للثقافة باملعنى ألانثروبولوجي، هو التعريف الذي يشكل ربما نقطة 

ذه استناد قوية لهوية وطنية سورية، تعمق التجانس وتحترم الاختالفات. ذلك أن الثقافة في ه

الحالة تصبح بمثابة هوية للمجموعات الوطنية املختلفة، وهي هوية جامعة بحكم املمارسة 

 الاجتماعية التاريخية.

بالفلسفة والتنظير التاريخي على حساب التجريبية الوطنية والقومية، رغم توافر  د. وهباحتفاء  -

به د. وهب كان )من وجهة نظري(  الكثير من الدراسات النقدية في هذا املجال، وهو أمر فيما لو اهتم

أكثر منهجية، كونه كان سيدرس الجوهر الذي يكمن خلف البناء الخارجي ملأزقنا الوطني، كما كان 

ذلك سيقوده إلى التحليل الاجتماعي ألاوسع ملا جرى في إطار دوافعه وحقائقه املوضوعية التاريخية 

، خاصة وأن مقاربة مو 
ً
 من تحليله فقط وظيفيا

ً
ضوع هام مثل موضوع الهوية، يحتاج إلى البحث بدال

 من العقل ألادائي الذي يعلي من شأن 
ً
بأدوات العقل املوضوعي الذي يؤكد على الغايات، بدال

الوسائل، وهو أمر أحسبه لب مأزقنا الوطني، ألننا بالتصنيف العلمي، لطاملا شكل أداؤنا السياس ي 

 ئية.منذ الاستقالل حالة وسائلية أكثر منها غا

تجاهلت الورقة إلى حد ما التناقضات الواضحة في بالدنا ما بين الخطاب الثقافي والسياس ي الظاهر،  -

واملمارسة العملية الكامنة، والتي تتجلى بأوضح صورها فيما أسميه "زواج املتعة" ما بين املؤسسات 

لة التباس في الهوية، السياسية أو النخب الحاكمة واملؤسسات الدينية، وهي تناقضات قادت إلى حا

 للكثير من الجماعات الوطنية الدينية، والسياسية، 
ً
، وإشكاليا

ً
، ضبابيا

ً
وجعلت مفهومها غائما

 والقومية!
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لم تشْر الورقة من قريب أو بعيد إلى حقيقة أن بالدنا ما بعد الاستقالل لم تنجز ألسباب بعضها  -

 يمكن ف
ً
 اجتماعيا

ً
همه أو تسميته صراحة بَعقد "مواطنة"، ذلك موضوعي وبعضها آلاخر ذاتي َعقدا

ألن النخب السياسية الوطنية انشغلت بالصراع فيما بينها، إضافة للصراع الوطني القومي مع 

 لحراك 
ً
 أمام تشكل هوية وطنية جامعة، بصفتها نتاجا

ً
إسرائيل والقوى الاستعمارية، ما شكل عائقا

 لظر 
ً
وف خارجية قاهرة )الصراع مع إسرائيل(، أو إلرادة سياس ي واجتماعي وطني حقيقي، وليس نتاجا

 سياسية فوقية أرست ما يمكن تسميته بالتعايش السلمي املؤقت )ترحيل أو تأجيل الصراع(.

 للظروف ولقوة السلطة الحاكمة( في  -
ً
 تأثير الصراع الدائر )يخبو ويشتد تبعا

ً
أغفلت الورقة أيضا

وشبه علمانية تسعى للتغيير، وبين نخب دينية تقاوم بالدنا بين نخب سياسية علمانية ويسارية، 

التغيير، ويغذي هذا الصراع وقوف بالدنا على قدمين، إحداهما في عصر ما قبل الحداثة بحكم 

الظروف التاريخية املوضوعية، وألاخرى في عصر ما بعد الحداثة بحكم الظرف الراهن، وهو أمر 

 ح
ً
 ثقافيا

ً
 في تاريخنا املعاصر، إضافة لطاملا شكل حالة قلقلة وفصاما

ً
تى في أكثر املراحل استقرارا

 لتأثير العامل الخارجي شديد الوطأة، واملسلح بأدوات قادرة على غسل العقول بزعم احترام 
ً
طبعا

 الحتميات الثقافية، وإيهام املاليين بأن القتل الجماعي عمل بطولي، وطريق إلى الجنة!.

يس وزراء، وزراء، محافظون...الخ، داللة على انقسام حزبي في ال أتفق مع د. وهب أن انشقاق رئ -

 أكثر من مرتزقة، تعاملوا مع انتمائهم البعثي بصفته حالة 
ً
صفوف البعث، فهؤالء لم يكونوا يوما

ري وال مثقفي حزب البعث، بل هم أقرب إلى  ِ
ّ
 من منظ

ً
وظيفية وليست عقائدية، ولم يكونوا يوما

ة التي آل إليها البعث عبر ممارسته الفعلية للسلطة، أي حالة التناقض واجهة شارحة ومفسرة للحال

 بين الشعار وألاداء.

 عن سؤال: من نحن؟ بل كان أشبه بخطة طريق 
ً
، أعتقد أن الورقة على أهميتها، لم تجب فعال

ً
–أخيرا

 
ً
أن تكون عليه  للخروج من حالة الانقسام الوطني، إذ إن د. وهب رغم تحديده ملا يجب –كما أشرت سابقا

الهوية الوطنية، والتي اختصرها بعبارة: سورية دولة موحدة، مستقلة، ديمقراطية، تعددية، علمانية، لغتها 

الرسمية العربية، إال أنه لم يحدد ما هي املبررات املوضوعية لذلك، وكيف يمكن الوصول إلى ذلك باالستناد 

د حركات إلاحياء القومي والديني في مجتمعنا، والتي لم تعد إلى الشرط الثقافي، الذي أكد عليه، في ضوء تصاع

 
ً
مجرد مطالبات بالخصوصية الثقافية والتراثية، وإنما أصبحت بدعوى وزعم الشرط الثقافي ذاته، أفعاال

 سيمية تهدد الجغرافيا السورية.تق

 معال طالل الدكتور 

من منظورها. فهي الصفة التي  أنفسنا –اليوم–تسرد الهوية خصوصية املاض ي بالطريقة التي نرى  -

، ومثيرة للجدل، من 
ً
نطلقها على طريقة تموضعنا في الحياة بشمولها، ولهذا فهي إشكالية دائما

 لم يتم إنجازه، ويعبر في الوقت نفسه عن
ً
ا كإنجاز حضاري. فهي همختلف زوايا النظر إليها بصفتها أمرا

، دينا في –باستمرار–
ً
 ومضمونا

ً
مية، تعيد هيكلة نفسها من الداخل والخارج، بحسب تجدد شكال
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الظروف وألازمان، ووفق املهمات التي يكون علينا إنجازها استجابة ألسئلة كينونتنا بتنوعها وغناها 

 وهي تتلمس وجودها الوطني في الذات وعبر آلاخر.

ث السياق التاريخي إنَّ الهوية منظومة متحركة ومحركة للوعي الثقافي، تسعى لالنتشار، تعيد تحدي -

الوطنية على اختالفها، ومحاكية التحديات املعاصرة  التجاربوالاجتماعي والسياس ي متمثلة 

لإلنسان، لتبرز موقعه في تجاذبات املاض ي والحاضر واملستقبل. وفق املكونات املركبة لها، والعناصر 

 مع 
ً
الهوية، فكلتاهما ال يمكن عّده املشكلة لثقافتنا، والتي هي ألاخرى بحالة تطور مستمر تساوقا

 تام الخلق لكونهما ُمسَتِمرين في التطور والخلق وإلابداع، وفي تعاظم قدراتهما على محاورة 
ً
كائنا

آلاخرين، والتفاعل مع ثقافاتهم، واكتشاف املوارد التي تزيد الثقة بموضوع ومعنى الهوية الوطنية، 

 واملض ي بالتفاعل من أفق إلى آخر بمرونة.

ا أنه لتحديد معالم الهوية الوطنية اليوم بشكل أدق مما هي ظاهرة عليه، البد من نقد املعارف كم -

نَتجة في هذا إلاطار، وتحليلها من خالل صلتها بالوعاء القومي ألاكبر املنتسبة إليه، وباملجتمع 
ُ
امل

ل الذي تلعبه في كمصدر للتفاعل والتجدد وإلالهام، وبالدولة كحاضن قانوني، لتحديد الدور الفاع

التاريخ على مستوى التحوالت والتفاعالت مع العلوم الجديدة، وكافة جوانب الحياة الاقتصادية 

والثقافية والسياسية. إنها دعوة الكتشاف عالقة الثقافة بالواقع الاجتماعي والسياس ي ألاشمل، 

 كالذي نراه 
ً
في املتاحف بصورته املزدوجة فالهوية ال تتجدد إال بوساطة ذاتها، ومن داخلها، تماما

.
ً
 ومعنويا

ً
 ماديا

إنَّ معرفة الهوية في التاريخ، أو معرفة تاريخ التنوع كسمة حضارية للمجتمع السوري هو: معرفة  -

أكيدة لبنيته الاجتماعية كأساس، وللعناصر املؤلفة واملوحدة لهذه البنية، وللمصالح التي جمعتها، 

ها في مراحل متفرقة كانت قد فرضت عليها. وإذا كان التنوع هو رغم الفجوات والصراعات التي عاشت

أكثر ما يمكن أن يمثل الهوية الوطنية السورية، فإن الوحدة هي الهوية الجامعة للتنوعات إلاقليمية 

 في غاية ألاهمية على مستوى 
ً
 بين هذين املنطلقين أي )التنوع والوحدة( أمرا

ُ
العربية، لتكون املوازنة

 ين مختلف ألاطراف.التفاعل ب

، إال أن هذه الحدود يجب أال تعوق إمكانات التجاوز التي على الهوية خلقها  -
ً
هذا إلى أنَّ للتنوع حدودا

وفق الظروف، وإال ما الذي يدفعنا اليوم لتحديد هذه الهوية مبرزين أهم مظاهر تحققها في 

مكوناتنا الوطنية، في إطار  مجتمعنا، إن لم نستشعر مدى التحوالت والتغيرات التي تطرأ على

 التجاذبات بين الوعي التقليدي والوعي الحداثوي.

 من حقيقة سورية الحضارة   -
ً
، يمثل في الواقع كل وجه منها جانبا

ً
يضاف إلى ذلك أن للتنوع وجوها

وإلابداع، إنها الصورة الواحدة مجزأة إلى شروح أدق ملصادر إحياء هويتها، وأسباب استمرارها، منذ 

قبل التاريخ حتى اليوم، في هذه الوجوه يمكن أن نقرأ البنى الاجتماعية السورية ومناهج التفكير  ما

والقيم الثقافية والنظم الاقتصادية والقانونية واملعرفية. كما يمكن أن نتوصل إلى املقاييس التي 

 
ً
 وثقافيا

ً
 وعلميا

ً
 في املحيط العالمي سياسيا

ً
. إنها هوية  جعلت حضور سورية املديني فعاال

ً
ومهنيا
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متوارثة، نعمل دون شك على استمرار مشروعها التاريخي والحضاري لوعي الذات واملصير، ومختلف 

فّعل انتماءنا، لنجيب عن التساؤل املعروف: أين 
ُ
التوجهات التي تدعم وجودنا، وتحصن موقعنا، وت

عيشها اليوم؟ أو يمكن أن تهددنا نحن آلان؟ ومن أين أتينا؟ وإلى أين نمض ي؟ ما هي الصراعات التي ن

؟ وكيف نتعامل مع املتناقضات التي تواجهنا؟
ً
 مستقبال

الهوية إذن مشروع قيد التشكل باستمرار يدل على محتواه، هوية مكافحة لتحقيق الحلم الذي يغني  -

 مفهومها عن التنوع، بأن تكون قادرة على استيعاب موقعها بين املاض ي والحاضر واملستقبل، وبين

الشرق والغرب. الشمال والجنوب، وباملوقع الاستراتيجي الفعال على خارطة الزمان والتنمية، هوية 

 تنتفض من رمادها باستمرار كطائر الفينيق ألازلي.

ما أدى إلى التنوع هو الحرية، فالحرية سر إلابداع، وإلابداع بدوره سر العدالة. إنه ما نسعى  -

ية لصون الهوية الثقافية، وما تحتويه مواقعنا التراثية، لتحقيقه عبر ضرورة وضع استراتيج

ومتاحفنا دليل ثابت ملوارد شعبنا الذاتية وإلانسانية، املادية منها وتلك املعنوية غير املادية، التي 

كونت الوعي بالقيم الحضارية الخالقة املؤسسة لخلفيات مناهج التفكير. لهذا يمكن أن تلعب شبكة 

 وطنية محدثة للمت
ً
احف واملواقع ألاثرية، وكل الاشتغاالت املمكنة على التراث الثقافي غير املادي دورا

 في مشاركة الشعب، والحوار معه عن املستقبل.
ً
 هاما

إن مجرد إلاشارة إلى الهوية بتحديدها قدر إلامكان هو فعل تغييري تحولي، وهذا يستلزم تغيير البنية  -

ألامر الذي ستتبعه تغيرات في الثقافة العامة، ومن ثم في ألاساسية للمتاحف، وكل متعلقاتها. 

العقلية، وفي منهجية البحث والتعليم، والروح املشتركة التي تعيد إلانسان إلى مركز الوجود إلابداعي، 

وربط كل ذلك باملناهج والبنى الثقافية املتنوعة. فما يجعل املتحف مؤسسة ثقافية تربط النتائج 

هو العقالنية في بناء منطق تفكيرها املنهجي املستمد من )اللوغو( الناظم لها، أي  بأسبابها الحقيقية

الهوية التي توجه ألاهداف املحددة، واملهمات التي تسهل عملية التعبير عن الغايات الاستراتيجية 

ث البعيدة للتنوع، التي تربط املواقع بعضها مع بعض، وبخاصة على املستويين العلمي والبحثي، حي

يكون الطموح لصون التراث الثقافي بشقيه املادي وغير املادي هو املغير الحقيقي. ال ينحصر التنوع 

كهوية في املظاهر، فهو تنوع ألاعماق، وكذلك العقلية التي تبدعه من خالل الجهود الفكرية الخالقة، 

املتحف على سبيل املثال  والتي تحدث التغيير دون أن تفقد الوحدة والانتماء. لهذا ال يمكن أن يمثل

 لالنسحاب من الحاضر، ألامر الذي 
ً
بمفهومه العام املاض ي وحسب، وكأننا نقصد أن يكون موقعا

 من قبل املجتمع، وسيكون على املجتمع البحث عن صيغ متطورة، وعن 
ً
 الحقا

ً
سيجعله مرفوضا

ترم ألافكار، ويؤمن بالقيم ألافكار الجديدة املنفتحة على العالم. فالسوري ميال إلى إلابداع، يح

إلانسانية، ويعي املسؤولية. ال يؤمن بالعنف، ويرفض أن يقولب في ألانماط املوروثة. مغامر، 

مفاوض، مكتشف وباحث وقادر على ترويض الطبيعة. يسعى إلى الحرية، ال يتنازل عن حقه أو عن 

 مرار إلى املستقبل.دوره في الكفاح والاعتماد على النفس، يحترم املاض ي ويتطلع باست
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، في أي زمن  -
ً
تتجلى روعة التنوع وبراعته في أنه يجعل إلانسان في مواجهة نفسه ومواجهة آلاخر دائما

من ألازمان، واملتحف بتعدد أشكاله موقع هذه املواجهة، ومقياس للتطور الاجتماعي والسياس ي 

فهمنا لدور املتاحف يحتاج إلثبات براعة . الخ. إال أن املناخ السائد في .والفكري والفني وإلاداري.

الهوية في التعبير، وخلق املعاني الوطنية. فكل محتويات الخزائن املتحفية مادة لالعتزاز والفخر 

بمقدرة املبدع السوري، وبدوره الفعال في تأسيس الثقافة إلانسانية. لكن البد من اتفاق على تنظيم 

ومي على قيمتها لخلق حوار حقيقي معها. بالوالء لها من جهة، هذه الكنوز الثقافية باالرتكاز املفه

.. هذا ما يمكن أن تفعله الرؤيا الشمولية لوظيفتها، وهذا ما يدعى .وعّدها مصادر َوْحي حّيٍ للحاضر

 الاستمرار التاريخي. فنحن ال نريد أن نفسر ما يحيط بنا، بل أن نعطيه معناه.

.. .الالمعنى، وإلى تهدم الجهاز القيمي، والالجدوى من الحماسة اليوم، والعالم يمض ي باإلنسان إلى -

بل  بعض،العالم الذي َيْضحى أصغر من قرية العوملة الشهيرة، يتباعد فيه السكان أكثر، بعضهم عن 

 
ً
تؤكد الدراسات الحديثة أن صالتهم باتت واهية وسطحية وهامشية. وأن احتكاكهم ببعضهم بعضا

، وأضحت ا
ً
 نفسية أكثر مما هي جغرافيةبات تصادميا

ً
.. .ملسافات التي تفصلهم عن بعضهم بعضا

هذا العالم العنيف والافتراض ي الذي يزيد عزلة إلانسان يفض ي إلى الالتعايش والالتوازن، وإلى أزمة 

في الهوية تؤدي بدورها إلى صدام الذات بما حولها. في هذا العالم يجدر أن نعمق دور الهوية 

 
ً
 في فراا الاختالف، البد أن يقف على الوطنية، وبدال

ً
 من أن يبقا املثقف واملبدع وألاكاديمي معلقا

.. ولكي تنخرط الطليعة في حاضرها البد أن نعرف .أرضية التنوع والانسجام وتلمس حقيقة الجذور 

ير ما تقبله وما ترفضه في إطار التحديات الخارجية والداخلية، بتمكين الدعوات التي تؤكد على تطو 

املناهج ألاكاديمية، واعتماد العلوم الحديثة والبحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية املتطورة، وكل 

ما يمنح الطاقات الخالقة في املجتمع إمكانية التحليل لرؤية مستقبلية تحقق الازدهار لألفراد 

دة الاجتماعية والجماعات واملؤسسات. أي تحقيق التفعيل الثقافي والعلمي بما يفض ي إلى الوح

السياسية، ويحقق التنمية الضرورية، ألارضية ألاساسية لالندماج الاجتماعي في إطار التنوع الوطني، 

 والهوية الذاتية، والانتماء العربي املتوازن.

إنَّ تحقيق الشخصية الوطنية من أولويات الهوية املطروحة بنزع صفة الاغتراب منها، الاغتراب الذي  -

ألافراد على بناء عالقات صحيحة مع مجتمعاتهم، وتاريخهم، وانتماءاتهم، وأدوات  يعني عدم قدرة

عملهم، وبالتالي ال يمكنهم استغالل طاقاتهم إلابداعية لبناء حاضرهم، والتفكير بمستقبلهم. فالعجز 

عن تحقيق الذات الوطنية يؤدي إلى الالانتماء والعزلة والانقطاع واضمحالل الوعي. لهذا يسعى 

 أن يخلق ويبدع في إطار تنوعه، وأن يزيد من لحمته إلا
ً
 وسياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
نسان الوطني ثقافيا

بالقانون، وبناء ألاسس الصحيحة ألركان الدولة واملجتمع. وإال فإن ظروف الاغتراب التي أشرت إليها 

 من الفعل بالهجرة، أو النفي الاختياري، أو العزلة،
ً
أو الهرب من  ستجعل هذا إلانسان منسحبا

 الواقع، أو التطرف.
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إن إعادة النظر في املتاحف الوطنية، وألاسس الثقافية التراثية في مجتمع التنوع السوري ستجمع  -

املتميز من التاريخ وما قبله، والحاضر وما بعده، في إطار خطة علمية وفنية واستراتيجية، لتحقيق 

إن شعور ألافراد بأن هوة عميقة بينهم وبين املتحف الهدف املرجو من املفهوم العام للشبكة. وإال ف

 للخلخلة املعرفية، كما أن الهدف من تعزيز ثقتهم بأنفسهم 
ً
كحاضن لذاكرتهم الجمعية ستكون مجاال

ووطنهم لن يتحقق، ولن تكون الهوية الجامعة بينهم وبين هذه الشبكة محققة لالنسجام. بل إن 

 حالة من عدم الرضا عن الواقع. الشعور بالفخر والسمو قد ينقلب إلى

 في ألاحداث  -
ً
 فاعال

ً
إنَّ الجوهر مرتبط إذن باملقدرة إلابداعية، واستطاعة ألافراد أن يكونوا جزءا

.. أي بإزالة ما يمكن أن يفسر بتعالي الحضارة على الحاضر، وإفساح .املجتمعية وإلابداعية واملصيرية

م يستطع املتحف الذي يعرض التاريخ أو الحاضر، ويلعب املجال بين ما كنا به وما نحن فيه. وإن ل

دوره التنويري وإلابداعي في الجوانب التعليمية والتربوية والتثقيفية والبحثية بوساطة معايير 

الحاضر، فقد ينقلب إلى مقبرة للتاريخ يصعب تحويل مفهومها إلى موقع للتأثير والفعل والتطوير 

ا املتحف الداللة الصريحة لهوية التنوع الجامعة التي يمكن أن تقيم والتنمية الشاملة، ولن يكون هذ

.. الحوار الحقيقي والصريح عن .الحوار بين املاض ي والحاضر باستمرار لصياغة مالمح املستقبل

الروابط الوطنية التي تجمعنا، وألاماني التي تدفعنا لتجاوز املسافات النفسية والدينية والعقائدية 

 اها.وإلاثنية وسو 

 لذاكرتنا من هنا وهناك، بل أن نخلقه بالصيغة املالئمة  -
ً
بالتأكيد نحن ال نريد أن نقتبس متحفا

لهويتنا الجامعة عبر التاريخ، أي التنوع، والتأثير فيمن حولنا، وحوار من شاركونا هذا إلارث العظيم، 

داخل بنيتها باستمرار،  واستيعاب مختلف الحضارات واملظاهر الثقافية، لخلق حالة تطور نفسها من

بالوالء للقيم الوطنية الجامعة. فلطاملا كانت سورية على اتصال بالعالم، تلعب دور الوسيط 

إلايجابي والحضاري والثقافي والسياس ي، بحسب موقعها الجيوسياس ي دون أن تتخلى عن رؤيتها. وهذا 

يدركون معناها، ويعرفون  ما طبع أفرادها بصفات ثقافية دون سواهم، وحقق لهم حريتهم التي

 .. إنها الصفات التي جعلت سورية مركز إشعاع حضاري على اختالف الحقب وألازمان..ثمنها

 وضاح يوسف الخطيب الدكتور 

 
ً
 مقولة مدخلية -أوال

إن ألاسئلة املتعلقة بالهوية، خاصة في شقها الوطني هي من ألاسئلة التي تطرحها مرحلة طوت خلفها 

كوسيلة وغاية في الصراعات " identity politicsكل "املا بعد" الحداثوي لتعيد استقراء "سياسات الهوية 

 ثقافّية 
ً
 عنفّية أم حربا

ً
الذي فرضه التداخل املستحكم بين  باملعنى culture warالوطنية سواء أكانت حربا

 من املشهد الثقافي والسياس ي 
ً
مقوالت السياسة ومقوالت الثقافة. لقد أصبحت سياسات الهوية اليوم جزءا

على الساحة العاملية لدرجة أن نتائج الانتخابات ألامريكية أو خروج بريطانيا من الاتحاد ألاوروبي تم تفسيرها 

 بأنها نتيجة لهذه السياسات.



   

الثانية النقاشية الحلقة مداخالت  11 

 

 
ً
 عامة مالحظات -ثانيا

 علينا أن نعرف ما نعنيه بهذا –ال شك أن الحرب الثقافية التي نخوضها في سورية اليوم 
ً
وإن كان لزاما

من ألاسئلة املتعلقة بالهوية، مثل "من نحن" أسئلة وجب الخوض في غمار الاجابة عنها.  جعلت –املصطلح

 ومن هنا تأتي أهمية البحث املقدم والذي أقدم عليه املالحظات التالية:

صاغت الخطاب املتعلق بالهوية في القرن  أربعة اتجاهاتعلى وجود  د. وهباتفق مع توصيف  -

 ملا هو في حالة كمون، العشرين، لكن في الواقع كل ه
ً
 ومنهجيا

ً
 علميا

ً
ذه الاتجاهات لم تقدم تحليال

أعني: البنية القبلية وألابوية للمجتمع نفسه، بما تستبطنه من املوانع كافة في استغالل هذه 

 الاتجاهات، للحفاظ على ماهيتها.

هات الدينية إذ توجد مجموعة من الاتجا باملستنير،في وصف أي اتجاه ديني  د. وهباختلف مع  -

 
ً
تبحث عن منظومات قيم ووالء خارج إطار الدولة الوطنية، وفي حين تكون كل منظومات  دائما

الانتماء إقصائية من حيث إنها تعرف من "نحن" على أساس أن "هم" ال ينتمون إلى هذه النحن، فإن 

لى سبب إلقصائهم منظومات الانتماء الدينية هي ألاكثر قابلية لتحويل حقيقة عدم انتماء "هم" إ

. فحتى "علي عبد الرازق" نحا في كتابه "إلاسالم وأصول الحكم" إلى الهجوم على الشيعة 
ً
عنفيا

 بوساطة استخدام لغة أقل ما يقال فيها إنها تجاور التحريض إن لم يكن التكفير. 

 التركيز على مقولة  -
ً
  د. وهبمن املهم جدا

ً
بأن مفكري املراحل النهضوية ركزوا على عوامل الجمع بدال

من الالتفاف إلى عوامل التفرقة. التحليل الثقافي اليوم ينحو إلى قراءة الثقافة على أنها منظومة 

 From sameness toل ال شمول كما يقول تيري إيغلتون اختالف ال تماهي وأنها بينة تفصي

difference…from Macro to Micro لكن قراءة مكنون الهوية الوطنية ال يمكن له يشكل إزاحة ملا .

.
ً
 هو جامع بل على العكس من ذلك تماما

 
ً
 ثنائية الهوية -ثالثا

ُيالحظ أنه في عالم ما بعد الاستعمار ألاوروبي بشكل عام وعالم ما بعد سايكس بيكو في املنطقة  -

نمط الدولة الوطنية الصغرى. في هذه  العربية بشكل خاص ظهرت ثنائية للهوية ناتجة عن نهوض

الثنائية تتحاور الهوية أو الهويات الثقافية مع الهوية أو الشخصية الوطنية والتي هي بنية مستحدثة 

في املجتمع، بنية تحاول فرض رؤيتها على ما هو كامن. وجود الهوية أو الهويات الثقافية في أي مجتمع 

ته دون أن تمس حقيقة وجوده. وفي املقابل فإن الهوية الوطنية ثابت بحد ذاته، متحوالته تغير ماهي

 املجترحة هي متحول تحكمه أشكال الدول وتغيرها.

-  
ً
، وال قرارا

ً
 قدسيا

ً
إنَّ الهوية الثقافية بنية متحركة في متحوالت الزمن والقيم املؤثرة. ليست نصا

 وال حقيقة راسخة رسوخ الجبال...
ً
احة صراع حدودها هي حدود الهوية كانت وستبقا س رسميا

ألافكار والقيم التي تتجاذبها، ولذلك فهي في حالة حراك دائم، فما أن تنتهي من تعريفها بشكل مجرد 

د. أو في سياق ثقافي محدد حتى تكون غيرت حدودها من جديد، فلعل أحد العناوين املطروحة لبحث 

  وهب
ً
 من عبارة "من نحن". هو "نحن، إلى أين" بدال
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الهوية الوطنية نتيجة خطاب وسياسات وحقائق في الجغرافيا السياسية: وهي تتعلق بشعور إنَّ  -

مجموعة أفراد بتميزهم وانتمائهم إلى "وطن" أو "أمة". الهوية الوطنية عامل عزل عن آلاخر غير 

الوطنية" بوساطة خطابها -الوطني، ولكن يفترض فيها أن تكون جامعة لكل الهويات الثقافية "ضمن

 ا
ً
 ثابتا

ً
لذي ال معنى له إن لم يترافق مع سياسات ثقافية تحوله إلى واقع معاش، وإن لم يكن خطابا

 في الوقت ذاته ملراجعة ذاته وتعديل مساره. ومن املالحظ أن الخطاب الثقافي أو 
ً
في مبادئه وقابال

 ع
ً
ن سياسات الدولة الحوار بين مجموعات مختلفة من القيم يؤثران في شكل الهوية الوطنية، بعيدا

 على النقيض منها. أعتقد أننا نتفق على ضرورة التمييز بين هاتين الهويتين أو هاتين 
ً
الوطنية، وأحيانا

 الطبقتين من طبقات تعريف الهوية، ملعرفة نقاط التشابك والتماهي والاختالف بينهما.

 
ً
 في البعث -رابعا

إلى بعض ممارسات الحزب كحزب حاكم وليس  هفي إلاشارة إلى حزب البعث، نتفق في النقد املوج

، وبالتالي فالحزب 
ً
للبعث كعقيدة. إن ألامراض التي أشار إليها د. وهب ال عالقة لها إال باحتكار السلطة حزبيا

 للباحثين عن 
ً
لم ينشق على ذاته كما يقترح د. وهب، بل فقد في لحظة ما رسالته البعثية بعد أن أصبح محجا

. ومن هنا أجد أن التركيز على الهوية كردة فعل لسياسات الدولة ودور حزب البعث بصفته السلطة في املجتمع

 لعقود منصرمة أغفل إلاشارة إلى عوامل أخرى مهمة في املشهدين الثقافي والسياس ي في سورية.
ً
 حاكما

ً
 حزبا

 :
ً
 نقاط للتوسعخامسا

 عن  -
ً
هناك حاجة ماسة لتعريف خطاب الهوية الوطنية الجامعة. أين هو هذا الخطاب بعيدا

الشعاراتية املباشرة؟ في صياغة الهوية الوطنية الجامعة يجب العمل على املقاربة العلمية املرتبطة 

في مجاالت  مستفيضةسنة استقالل، ال يوجد دراسات ميدانية وطنية  00بالخطاب املؤثر. بعد 

ديدة تسهم في استقراء قضايا الهوية وأزمة الشخصية الوطنية في مرحلة ما بعد الاستعمار. هناك ع

 بأنها رؤية "املشتهي". ومن هنا تأتي معضلة عالقة املثقف  د. وهبالكثير من الرؤى التي يصفها 
ً
محّقا

 نستطيع بكل سهولة أن أ
ً
نستعرض ما قاله و الفكر التنويري بشكل عام مع جمهور املتلقين، فمثال

املفكرون من الاتجاهات ألاربعة في موضوع الهوية ولكن ليس لدينا دراسات التاريخ الاجتماعي أو 

املسوح الاجتماعية التي نستطيع من خاللها أن نستقرئ املشهد الثقافي أو الاجتماعي أو إلانساني 

 بين القيم املتناحرة التي وتفاعله مع هذه الاتجاهات. يصبح الحوار الثقافي في مثل هذه الحال
ً
ة حوارا

 يروج لها املثقفون دون استقراء علمي لكيفية تلقي املجتمع لطروحاتهم. 

على نماذج مشابهة للمصالحة  الاطالعفي مسألة املصالحة الوطنية الكبرى، أعتقد أنه من املهم  -

املجتمعية قبل التفكير بتقديم رؤى، أو على التوازي مع املصالحة السياسية التي ال بد لها أن تصبح 

 من أشكال التوافق على تقاسم السلطة. كنت أتمنى لو قدم 
ً
في موضوع  د. وهب تصورهشكال

 املصالحة املجتمعية.
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 كريم أبو حالوة الدكتور 

قدم ألامور كما يجب أن تكون، بدليل توصيفه للهوية السورية على أنها وطنية  هبد. و أعتقد أن  -

َتَهى وليس الواقع، وهو أمر محفز لكنه يتجنب ألاسئلة 
ْ

ش
ُ
علمانية في دولة مستقلة، وهو توصيف امل

ألاصعب. فسؤال الهوية ليس "من نحن؟"، بداهة كل شعب يسأل نفسه: من نحن؟ وال تحمل إلاجابة 

 معرفية، فيجب أن يتبع بسؤال أهم هو "كيف نحن؟" اليوم هو السؤال العميق للهوية. إضافات

، ثابت موجود لدى كل املجتمعات، مثل الثقافة والتراكم ألاول نحن متفقون أن للهوية مكونين،  -

التاريخي والخبرات وسيكولوجيا جمعية وعواطف ورغبات، تجعل من الناس منتمين إلى مجتمع من 

، مكّون متغير وفي حالة صيرورة ويتشكل باستمرار. والثانيفي إحدى اللحظات التاريخية؛  املجتمعات

، فالشعوب التي تعيش حاالت الرخاء ال تسأل سؤال الهوية، 
ً
وهذا ما يفسر كون سؤال الهوية مأزوما

، فقد حان الوقت 
ً
بل فقط يسأله الضعفاء واملهددون، ويجب التوقف عند هذا السؤال طويال

 أنه التصنيف العلمي ملجتمعنا. فاملجتمعات ثالثة أنواع، املجتمع لنع
ً
ترف أننا مجتمع تعددي، علما

 غير موجود إال على الورق؛ املجتمع 
ً
املتجانس: كل سكانه متماثلون في الانتماءات وهو تقريبا

سورية  يصنف –مرموق وهو سيسيولوجي – حليم بركاتالتعددي؛ واملجتمع الفسيفسائي. وبحسب 

واملغرب والعراق باملجتمعات التعددية، بمعنى: التعدد الديني وإلاثني والطائفي واللغوي واملذهبي 

 والعرقي.

وان لنعترف بالوقائع كما هي ألنها املقدمة الضرورية للتعامل هذا هو واقع حال السوريين، وقد آن ألا  -

 ما هي السياسات التي ت
ً
ق بموضوع التنوع؟ مع املشكالت الناجمة عنها، فمثال

ّ
عاملنا معها فيما يتعل

هل استطعنا أن نستفيد من مزايا التنوع؟ فهو يغني املجتمعات ويمكنها من تقديم أفضل ما عندها، 

عندما يتوافر املناخ املناسب للتنافس، حتى أبناء بين املجتمع الواحد فيما بينهم، فال يجب أن يتحول 

 يون اليوم يشعرون بالقلق على هويتهم.التنوع إلى موضع شبهة وقلق، والسور 

، مستوى املشتركات أي  -
ً
من حق كل الفئات أن تحصل على حقوقها الثقافية. فالهوية مستويان: أوال

، فكوننا سوريين أمر متفق عليه؛ لكن 
ً
 أو يتم بناؤه الحقا

ً
 موجودا

ً
ألامور التي تم الاتفاق عليها، اتفاقا

 أمر مازال يحتاج 
ً
، فكثيرون يرون بارتباط الدين بالدولة ومن باب املمارسة العلمانية مثال

ً
نقاشا

الديمقراطية يحق لهم أن يكون لهم رأي، ألن ذلك سينعكس في الدستور والعقد الاجتماعي 

والسياسات العامة وتوزيع الثروة وعلى واقع سورية ومستقبلها. أي يجب الاتفاق على ما يمكن عّده 

 أن البداهات 
ً
اليوم لم تعد موجودة. فالسوري اليوم له وجه مما قبل امليالد ووجه بداهات، علما

 فيما بعد الحداثة.

املشكلة ألاساسية في موضوع الهوية هي الانتماءات املوروثة التي لم نستطع كمجتمع أو كدولة إقامة   -

لسياسة من ما يلزم من الروابط لتجاوزها، فالعيب ليس بانتمائنا لطائفة أو لعشيرة، بل في ممارسة ا

 موضع طائفي أو عشائري.
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ما هي السياسات التي اتبعناها إليجاد هوية تعبر عن السوريين، بمعنى ماذا فعلت أجهزة الدولة 

 الهوية املشتهاة واملطلوبة؟ ديجا..( إل .)تربية وتعليم، إعالم، وسائل اتصال

قافية السورية موضع نقاش، السياسة الثقافية السورية غامضة، بل وربما غير موجودة، والهوية الث -

 الالندهذا ألامر يحتاج إلى فحص وإعادة نظر، ألامر الذي يحتاج بدوره إلى مناخ مناسب. لقد كان 

ن وال يمكن تغييره، وعلينا العمل  ن، والهوية كذلك جزء منها تكوَّ يميز بين العقل املكّوِن والعقل املكوَّ

؟ على الجزء املكّوِن للهوية أي: كيف نعبر عن
ً
 وثقافيا

ً
 أنفسنا سياسيا

زمن ما بعد الحداثة، فنحن اليوم أمام وسائل اتصال وتواصل  ،هنالك خطر جديد هو الزمن الكوني -

 من الرموز وألاخبار التي تعيد تشكيل املعارف باستمرار، ونحن جزء من هذه الحالة 
ً
 هائال

ً
تضخ كما

فال التقوقع هو الحل، فقد بات من املستحيل اليوم الانفصال عما يجري على املستوى العالمي، وال 

مدروس إلى إلاعجاب بالغرب والاعتقاد بضرورة منتجاته. فالواليات املتحدة التي الانجراف بشكل غير 

تتكلم على الزمن الكوني واملواطن الكوني والتي تعد مؤسس العوملة واملنظر لها، عندما اقتضت 

مصلحتها الوطنية إغالق الحدود، فعلوا ذلك. والصين التي كانت تدعو إلى الحفاظ على الاقتصاد 

اتت تطالب بتحرير ألاسواق. وبالتالي نحن أمام عالم جديد لم تعد الوصفات الجاهزة فيه الوطني ب

 كافية.

علينا وضع كل بداهاتنا موضع إعادة النظر شريطة التركيز على القواسم املشتركة، اختيار املناسب  -

نتجين للثقافة. منها والقابل للبقاء والقادر على تحويلنا إلى جزء من أبناء العصر، وفاعلين فيه وم

 وحسب بل لها جانب معاش يتجلى في سلوك ومعتقدات وقيم. لقد آن 
ً
 فكريا

ً
فالهوية ليست تجريدا

 ألاوان لنتصرف بشجاعة.

 عقيل محفوض الدكتور 

ال تظهر الهوية بوصفها مسألة أو مشكلة إال في اللحظات املصيرية واملفصلية في تاريخ املجتمعات،  -

 مسألة ناقشت الدراسات السوسيولوجية وألا "، وقد عندها يبرز سؤال "من نحن
ً
نثروبولوجية مطوال

 لها. 
ً
 إلى السياسات أو ُمخرجا

ً
، مدخال

ً
 ما الذي يجعل مفهوم الهوية أو معطا الهوية سياسيا

 لتح -
ً
 مناسبا

ً
نه هذا أليل سياسات ألازمة السورية، ولو تمثل الهوية أو ديناميات الهوية مدخال

 حتى آلان. وقد كان لي محاولة في هذا الخصوص بدراسته "خط املوضوع لم يأخذ 
ً
 جديا

ً
حيزا

 الصدع؟ في مدارك وسياسات ألازمة السورية".

يظهر سؤال الهوية زمن ألازمات، وحتى في الواليات املتحدة اليوم يزداد النقاش في موضوع الهوية،  -

لهوية ليس عندنا فحسب، بل هذا املوضع، وهذا يدل على أن قلق ا صموئيل هنتنغتون وقد قارب 

. فمصادر التهديد أو مدارك التهديد ذات الطابع الثقافي و"الهوياتي" ظاهرة في 
ً
هو ظاهرة عاملية تقريبا

  أولريش بككل أنحاء العالم. 
ً
تحدث عن "مجتمع املخاطر العالمي"، وعن التغير في أنماط  مثال

، فنحن أمام تغير في مسألة الهوية العيش وأنماط الحياة، وأن مفهوم الانتماء للمكان أ
ً
صبح متغيرا

باملعنى الوطني، خاصة مع ازدياد عدد السوريين في مهاجر العالم، فماذا تعني مسألة الهوية بالنسبة 
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لهؤالء، هل هي انتماء لفكرة سورية أم هي انتماء للجغرافيا. هذا واحد من املداخل التي تتطلب 

ا يجب تغيير أدواتنا في النظر والتحليل لنصل إلى استخالصات الكثير من التدقيق والنقاش، وربم

 مختلفة في هذا املوضوع.

 في مقاربة مسألة الهوية، هنالك في الدراسات السياسية مدخالن رئيسان هما:

الذي تحدث عنه كليفورد غيرتز بشكل موسع، والذي يتناول املعطا الديني،  ،املدخل الوشائجي -

 لتحديد اتجاهات .. أي املع.ومعطا العرق 
ً
 أو مدخال

ً
طيات التي تخلق مع إلانسان وكيف تكون أساسا

 لتفسير تجاذبات الهوية في مجتمعات ألازمة والصراع. 
ً
 السياسة، ومدخال

 أن الوجود يسبق املاهية، أي أن  رترساـ ، فقد كنا نقرأ لاملدخل الذرائعياملدخل الثاني هو  -
ً
مثال

 أن تسبق املاهية الوجود، الفرد أو الجماعة تكون موجودة 
ً
ثم تتحدد هويتها ومالمحها. يحدث أحيانا

أو البعد الذرائعي، ألامر الذي نالحظه في التدخل على  املدخل –تقريبيعلى نحو عام أو –هذا هو 

مثال واضح على ذلك، وكذلك ألامر بالنسبة لتركيا  "إسرائيل"هندسة الهويات الاجتماعية وإلاثنية، 

وحتى فرنسا وغيرها من الدول التي عملت على إنشاء هويات مجتمعية من خالل التعليم والسياسات 

 الثقافية وفرض لغة وحتى نظم قيم معينة.

ن، بالنسبة لسياسات الهوية أو أزمات الهوية في سورية، ثمة فشل على مستوى املدخلين املذكوري -

ذلك أن سؤال الهوية بالنسبة للسوريين لم ُيسأل بالقدر الكافي ولم يطرح بشكل موضوعي أكاديمي، 

ص ألاحزاب، وال حتى السياسات هذه املسألة، وكأن  ِ
ّ
شخ

ُ
على الرغم من كثرة الهواجس، كما لم ت

 لدى السلطات والنخب املوالية لها أو القريبة منها في التعاطي معها عل
ً
ى مستوى هنالك حرجا

املعارض يبالغ إلى حد كبير في تفسير ألازمة عبر  أن الخطابالسياسات أو الخطاب الثقافي. في حين 

تقارير املجتمع الدولي وحتى  يظهر فيمدخل الهوية إلاثنية واملذهبية والعرقية وغيرها، وهذا ما 

 مقترحات الدساتير التي تطرح في الفينة وألاخرى.

كل ش يء، ففي لحظات ألازمات  ملساءلةأؤكد في الختام على ضرورة الكتابة في زمن الحرب، فهي باب 

 تطرح ألاسئلة الكبرى.

 إنصاف حمد: الدكتورة

يستدعي البحث في مفهوم الهوية مجموعة من الاعتبارات املنهجية التي نعتقد أن مراعاتها ضرورية 

هذا املوضوع من حيث املفهوم ومن حيث الدالالت، ومن هذه الستيفاء املتطلبات ألاساسية للخوض في 

 الاعتبارات:

فردية وجماعية، سياسية  دةالهوية مفهوم مركب ومعقد ومتعدد الدالالت، ويتمظهر في مستويات ع -

 عميقين للتحوالت 
ً
 وفهما

ً
الداخلية  ،الثقافية-الاجتماعيةواجتماعية، ويتطلب بالتالي تقصيا

 والخارجية.

هناك فرق  .ي، بل هي معطا بعدي، مركب ومصنوعليست كينونة طبيعية وال معطا قبلالهوية  -

 بشكل تام سكونية ماضوية للهويةجوهري بين رؤية 
ً
 ناجزا

ً
جيا ديولو يأتبني عليه ، تعدها شيئا
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"الحماية" أو الحفاظ على هذه الهوية، وبين رؤية ديناميكية تتعامل مع الهوية بوصفها ما يتعين 

 ملا يذهب "صنعه" ب
ً
 .(محمد سبيال إليهاستمرار، حيث النموذج هنا مستقبلي بامتياز )وفقا

أهمية وأكثرها صعوبة في آن  يزداد حضور خطاب الهوية في ألازمات، ويغدو سؤالها من أشد ألاسئلة -

 
ً
، فخلف املخي غير مكتملفإن الاكتفاء باملقاربة الثقافوية لسؤال الهوية عمل  ،من هنا .معا

ً
ال علميا

الجمعي املشكل للهوية تكمن، وعلى مستويات عدة، صراعات وتحديات واستراتيجيات وسياسات ال 

 الستجالء كنهها وتأثيراتها.
ً
 ينبغي فقط عدم إهمالها، بل الحفر فيها عميقا

 لطرائق ومدخالت متجددة، وغير مسبوقة، ولم  -
ً
في عالم ما بعد الحداثة، أضحى تشكل الهوية منتجا

ن رهن الفواعل التقليديين )ألاسرة واملدرسة وأماكن العبادة واملؤسسات الثقافية التي يعد كما كا

لطاملا احتكرت الفضاء الثقافي املكون للهوية(، يمكن الحديث هنا عن تجاوز للمرجعيات وتجاهل 

 للتجانس ومحاوالت لتشكيل هويات جديدة، وتخليق أشكال متجددة لهويات قديمة 
ً
عبر وأحيانا

 هشاشة مفهوم ألاصالة في مكونات الهوية الثقافية. إظهار 

استدعى الاهتمام هذا التأثير الشبكي املعولم الفاعل على مدارك الهوية وعمليات تشكلها وتشكيلها،  -

" كأداة للفعل السياس ي الهادف إلى تعزيز شعور الانتماء إلى جماعة يةبما يسمى "استراتيجية هويات

 لجان فرانسوا بايار، بل هي مشروع واضح  "واحدة"، هكذا استراتيجيات
ً
ليست مسألة غائمة وفقا

املعالم يقوده فاعلون معروفون، إنها بعبارة أخرى، عملية "تشييد" هوياتي تتطلب، كما يذهب 

 هوبسباوم، ربط
ً
من تحت ، و تشييد الهوية من فوق عبر الدولة والنخب  :بين سيرورتين تاريخيتين ا

من كل هنا ربما من املفيد استحضار ما اشتغل عليه  .اس وتعينات وجودهمقاة تطلعات النعبر مال

 استذكار ما قاله بندك غور  تشومسكي و 
ً
الهوية الوطنية بوصفها  عنندرسون أ تفيدال، وأيضا

.
ً
 معاشا

ً
 جماعة متخيلة، أو مخيال جمعي يخلق واقعا

شكل أولي للهوية بمعنى التطابق هناك فرق بين الهوية والواحدة واملوحدة، فالثانية من حيث هي  -

لوهم التجانس أو تكمن خطورتها في تسويقها إذ  مسألة تم تجاوزها حتى على الصعيد املنطقي ،التام

 
ً
، وهي تسقط الاختالف وتفسح املجال للتسلط، وألاكثر خطورة هو سعيد ددوار إل التطابق وفقا

غي أن تكون وسيلة للحصر أو إلافقار، بل فالهوية ال ينب ،ارتباطها بالحديث عن "بعث نموذج سالف"

غنية " واحدة"على العكس، وهنا يكمن التحدي ألاصعب لصياغة هذه املعادلة املعبرة عن هوية 

 ومتنوعة ومتجددة باستمرار.

يبرز هنا سؤال التنوع، أو التعددية الثقافية، حيث تغدو الحاجة ماسة ربما إلى نمط تعليم مبتكر  -

، وإلى استراتيجية ال تيجعل التواصل 
ً
 ومتاحا

ً
 استراتيجية ال أسس التعددية، م"البين ثقافي" ممكنا

تمحو الفوارق وال تثيرها، بل تجعلها منظورة دون أن تحتل الواجهة، وهي معادلة دقيقة تستوجب 

 التروي والاستبصار العميق.

، ضد قد يكون من املفيد استحضار بعض الاستراتيجيات الهوياتية التي تضمر  -
ً
 جوهريا

ً
 دفاعيا

ً
بعدا

أنه تهديد أو إقصاء أو تهميش، قد يكون الاصرار على توكيد الهوية الثقافية  "جماعة ما"ما تعتقده 

 للنزاعات الشمولية، وتغدو الهوية هنا بتعبير كمال عبد اللطيف ممك
ً
 مصدرا

ً
 للصراع، وأحيانا

ً
نا
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 ألمي
ً
ن معلوف يدفع الختزال الهوية إلى بعد واحد من "مفهوم حربي بامتياز" فالشعور بالتهديد وفقا

 أبعادها املتنوعة واملتعددة.

، هو 
ً
: أعتقد أن إحدى التحديات ألاساسية التي الزمت سؤال الهوية في سورية، واملنطقة عموما

ً
ختاما

القومي، وألنهما ، والباراديغم العروبي الاسالمي-الدينيرزوحها بين قطبي رحى بارديغميين اختزاليين: الباراديغم 

بل تالشت، الهوية الوطنية السورية بين  ال  –طحنتما فوق سوريين فقد  أي– وطنيانن ما فوق ابارديغم

 انداح الباراديغم  وأنتجاتجاذباتهما، هذان النموذجان هما نتاج مخيال معاش، 
ً
 معاشا

ً
في الوقت نفسه واقعا

، ال مجال آلان للخوض فيها.الاسالمي، بفعل مجموعة عوامل موضوعية م القومي أما
ً
 وذاتية ثانيا

ً
 أوال

منظومة مكونة من عناصر  بوصفهابحاجة إلى بارديغم منظوماتي للهوية، ينظر إليها  ربما نحن آلان

، والسؤال التحدي هو في إلاجابة عن آلاتي:
ً
 وعالقات داخلية وخارجية، منظومة مستقرة ومتطورة في آن معا

منها هذه املنظومة، وما نوع العالقات التي تربط بينها، والتي تساعد في الوقت نفسه  ما هي العناصر التي تتألف

 ها في هويات أدنا أو أعلى.غامعلى استقرارها وتطورها وليس على تفكيكها أو اند

ال ينبغي بالطبع أن تكون إلاجابات إنشائية وغير قابلة للقياس، بل أن تستكشف املمكنات في الواقع في 

، بوصفها معبرة عن محاولة 
ً
لصوا نواة صلبة للهوية الوطنية يكون بمقدورها الصمود والتطور في آن معا

 الراهن املعاش ومآالت تطوره.
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 د. وهب رومية على املداخالت تعقيب

 بل هو حوار ثقافي، وكل إنسان أسير وعيه، وأنا لم أحاِب ؤ أ -
ً
 سياسيا

ً
 كد على أن الحديث ليس سجاال

 في مسألة الهوية.أي من التيارات 
ً
 التي لعبت دورا

، بل هي مفهوم متغير يتشكل عبر الصيرورة التاريخية.  -
ً
 ثابتا

ً
أؤكد على أن الهوية ليست مفهوما

 الحديث عن وجود هوية نقية ال وجود له، فليس ألي أمة هوية نقية.

الحديث عن عالقة املثقف بالسياسة، ال يمكن أن نخرج املثقف وهو عضو فاعل في  بشأنأما  -

ض دورهم، بل أن أعدل يعن املثقفين العرب لم أرد تقو  ُت تحدث املجتمع من إطار السياسة، وحين

 أو حتى أحلم بتعديله، كما قال علي حرب. فالسياسة جزء ال يتجزأ من الثقافة.

، فاللغة مكون أساس من مكونات  لعروبة:اوعن الكالم إلانشائي حول  -
ً
إنها قضية معقدة جدا

الثقافة في أية أمة من ألامم ألن اللغة مثقلة باألفكار، وهي ليست عالمة على أمر آخر، وداللتها ليست 

خارجية كداللة الدخان على النار، بل داللتها كامنة فيها، وأكبر دليل على ذلك املعجم السياس ي 

، أو بين الدول الرجعية والدول املستخدم اليوم
ً
، مراوغة اللغة بين مصطلحي شهيد وقتيل مثال

أن كالمه إنشائي جميل لكنه ال يحيل إلى حقائق. وقد كنت  ألارسوزياملعتدلة، أنا أخذت على 

 على عدم الاسترسال في وصف إنشائي.
ً
 حريصا

الغة ألاهمية. كيف يمكن أن نوفق وعن الهوية الوطنية والهوية الثقافية، ألامر الذي أعده قضية ب -

ذات يوم »بين الهويتين؟ هذا ألامر يحتاج إلى برامج تربوية ضخمة، لذلك قال ساطع الحصري 

 «.أعطوني وحدة التعليم وأنا أضمن لكن باقي دروب الوحدة

ال أنكر أن توصيفي للهوية، هو ما أريد أن تكون، فهذه رغبتي وقناعتي وهذا وعيي، فالهوية تصنع  -

صناعة، وكل هوية في التاريخ هي هوية متخيلة أسقطها أصحابها على ماٍض غابر بعد أن نقوها من 

 العارض والجزئي.

أزمة الهوية في العالم ناتجة عن أمور كثيرة ومن جملتها العوملة، وأوروبا نفسها تعاني هذه املشكلة،  -

ة، وقف واعترض وقال عن الفنون، وحين أحس "شيراك" أن التيار ألامريكي سيبتلع الثقافة الفرنسي

إنها منتجات الروح وال يجوز أن نسمح ألمريكا أن تطمسها. العوملة هي تقويض للثقافات املحلية 

للجنس البشري، وللثقافة البشرية، وهذا التسونامي املسمى  للثقافة ألامريكية وفي هذا إفقاروتعميم 

: إما أن نتقوقع أو نستلب، خياريندون غيرنا بين  العوملة، ال يمكن أن يكتب له النجاح. ملاذا نحن

 
ً
فهم لم يتخلوا عن ثقافتهم مع العلم أن النهضة العربية  ،فلماذا ال تكون النهضة عندنا كاليابان مثال

 بدأت قبل اليابانية والصينية؟
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