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وكذلك ا�حرب ال�ي  السور��ن إليھ، وّ�ةوّ�ات القائم اليوم، ومع ما أوصلت سياسات الهُ �� ظّل نزاع الهُ 

ٍك مريٍع للنسيج الوط��معصفت �
ّ

عقٍد اجتما�ّ�ٍ جديٍد ينقلها ماّسة إ�� �� حاجٍة  سور�ةّي، أصبحت ، من تفك

 إ�� ا�حالة الوطنّية األرحب.

 

 :
ً

 خلمدأوال

شعاران ، هناك 2011ال�ي رفع��ا الثورة السور�ة ال�ي انطلقت �� منتصف آذار/مارس  من ب�ن الشعارات

واحد واحد واحد " :، أولهماهذهيخ��الن و�كثفان املطامح ال�ي �ان يرنو إل��ا السور�ون من وراء ثور��م 

وحناجر  ،ا حنجرة القاشوشصدحت �� ،ذلك الذي تحّول إ�� أهزوجة :وثان��ما"، الشعب السوري واحد

 ".ا حر�ةبده"سور�ة  :السور��ن من ورائھ

ا�حاجات ال�ي يفرضها عل��م �المس حًد الو��، و السور��ن، عند إحساًسا عميًقا  هذان الشعاران�عكس 

همقيود ل�خروج من ؛هذه ا�حاجاتإ�� االستجابة  �ظهرالواقع، و 
ّ
وصادر  ،وأها��م ،االستبداد الذي أذل

، وحّولهم إ�� �ائنات بيولوجية ليس لها سوى أن  طوال أك�� من خمسة عقوٍد الفردية وا�جمعية، كرام��م، 

 من ال��ّدي واالنحطاط. تأ�ل و�شرب وتنام وتتناسل؛ وأوصل بلدهم إ�� هذا املستوى 

عار فالش؛ طر�ق املستقبل املنشودإ��  اهميوّجھ خط ،وهما �شكالن عنوان�ن عر�ض�ن ل��نامج سيا��ي مت�امل

 �ش�� إ��بل ، قة، لم يكن �ش�� إ�� حالة عيانية مجّسدة، أو حالة واقعية محّق (الشعب السوري واحد) األول 

 -ح�ن عمل ؛نظام االستبداد��ا  هذه الوحدة ال�ي عبثإ�� استعادة  حاج��م
ً
ع��  -إ�� برنامج مت�امل استنادا

الشعب  ، وحّول والقبلية والعشائر�ة والعائلية الطائفية؛ استدعاء سائر العصبيات والن�عات ما قبل الوطنية

ا و�تھ الوطنية ا�جامعة، سعًيا وراء تأبيد سلطتھ الغاشمة. أّم وطوائف متنابذة ومتناحرة، وأفقده ُه  إ�� شيٍع 

بدها حر�ة)، فهو �ش�� إ�� أن ا�حر�ة �� الشرط الالزم الستعادة وحدة الشعب  سور�ةسور�ةالشعار الثا�ي (

 و�تھ الوطنية املبّددة.وُه  ،املفقودة
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ال��نامج  �ين، �عكسان و�كثفان أيًضاسلطة وأتباعها شعار�ن الفت�ن ومع�ّ رفعت أجهزة ال؛ ع�� ا�جانب اآلخر

 ".األسد أو نحرق البلد" :وثان��ما"، األسد أو ال أحد" :أولهما؛ املقابل

ن لم يك -�� املقابل-فإ��م؛ ن �عيًداانتصار ثور��م لن ي�و  أّن  يتوقعون  ،السور�ون فيھ و�� الوقت الذي �ان 

 
َ

يمكن أن ُيقدم ع�� تنفيذ برنامجھ بحرق البلد وتدم��ه، وقتل شعبھ وت�ج��ه، من  النظام أّن  ،لدهميدور �� خ

 أجل تأبيد سلطة األسد.

 

 عودة إ�� املا�ىيثانًيا: 

ال�ي أعقبت  ،السنوات األو����  سور�ةسور�ة اشهد��لة ال�ي احإ�� ا�و�التحديد؛ -إ�� املا��ي سريعة عودة ��

كيف  ،يتبّ�ن لنا بصورة جلّية -فائتمن البالد، �� منتصف األر�عينيات من القرن ال خروج املستعمر الفر���ي

دي، وتكريس هو���م ومجتمعهم الديمقراطي التعّد  ،السور��ن �انوا عازم�ن ع�� تأسيس دول��م الوطنية أّن 

الكفاح ضّد االستعمار، من أجل نيل االستقالل الوط�ي.  ع�� سنوات اال�ي �ش�لت مالمحه ،الوطنية ا�جامعة

 سرعان ما انقطع؛ لكن �م السياسية، �� هذا االتجاه.علًيا، ع�� شرائحهم ا�جتمعية وتجّمعا�وقد عملوا ف

إثر و�� ثالث سنوات فقط من عمر االستقالل،  نحو، أي �عد 1948إثر نكبة فلسط�ن �� عام ��  هذا املسار

رًدا ، 1954وح�ى  1949ال�ي شهد��ا البالد �� السنوات من  ،الرتدادات ال�ي آلت إل��ا االنقالبات العسكر�ةا

�عد القضاء ع�� حكم أديب الشيشك��  سرعان ما اس��ّدوا زمام املبادرة) أي السور��ن(ع�� النكبة. غ�� أ��م

 .ا�حديثة و�ناء دول��م الوطنية ،مسارهم الوط�ي الديمقراطي ، واستأنفوا من جديد1954�� عام 

ة ا�جامعة �انت �� طر�قها إ�� أن الُهو�ة الوطنيّ  ،والدارس�ن النتباه الباحث�نالالفتة املهّمة ومن املسائل 

ل، 
ّ
ففي العالقات ال�ي مع بناء الدولة الوطنية ومؤسسا��ا، وا�جتمع الديمقراطي التعّددي. باملوازاة التش�

أخرى. ف�ان  ُهو�ٍة  أيبداللة وليس  ،السياسية ف بداللة ُهو�تھ�ان اإل�سان ُ�عرّ �انت سائدة ب�ن الناس، 

و"هذا قومي  "، هذا "قومي عر�ي"أخوان مسلم�ن"، هذا "هذا شيو��""هذا �ع�ي" و: ُيقال، ع�� سبيل املثال

الدينية أو لصبغة ذات اسوري"..ا�خ، ولم يكن يجري التعر�ف بداللة االنتماءات أو الُهو�ات األخرى ا�جزئية، 

 املذهبية أو ا�جهو�ة أو اإلثنية.
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ل بالظهور االنقسامات ال�ي أخذت مالمحها  أّن  -أيًضا-هذا �ع�ي 
ّ
ع�� صعيد ا�جتمع، �انت ذات طا�ع  والتش�

وهو األمر الذي ، عةو تحكمھ صراعات املصا�ح االجتماعية املشر  ،اجتما��، أي ذات طا�ع أفقّي -سيا��ي

؛ وليست ذات طا�ع آخر، دي�ي أو مذه�ي أو إث�ي، أي انقسامات عمودية ق االندماج الوط�ييؤّسس فعلًيا لتحّق 

 وإ�� حالة ما دون وطنية. ،ل إ�� صراعات وحروب أهلية �غيضةيمكن أن يؤّو  ،اجتما��تؤّسس لتحاجز 

ل ُهو�ة وطنية سور�ة جامعة لقد �ان السور�ون 
ّ
 �� طور �ش�

ً
ع��  ،حّققها، �ان يمكن أن تحوز شروط تفعال

 ومجتمع ديمقراطي �عددي. ،إرساء دولة وطنية حديثة

- توّجھ خار�� �� ظّل  ،إثر قيام الوحدة مع مصر��  1958لكن سرعان ما انقطع هذا املسار مرة ثانية، �� عام 

 ح ألوضاعها و�ناها الداخلية أن تتطور وفق منطق طبي��.لم ُيتِ ف، سور�ةع��  ضاغٍط  -غر�ي تحديًدا

عندما  ،1954، وع�� عكس ما حدث �� عام 1961املصر�ة �� عام  -فراط عقد الوحدة السور�ة�عد ان

�عد  ،وتكريس ُهو���م الوطنية ا�جامعة ،�� إرساء دول��م الوطنية ا�حديثة ،استأنف السور�ون مسارهم

ومنذ ا املسار. تجاوز مرحلة االنقالبات العسكر�ة، لم ينجح السور�ون إّبان حكم االنفصال �� استئناف هذ

من  �� مسارٍ  سور�ةدخلت  -وتفّرد حزب البعث بالسلطة ،آذار/ مارس 8تحديًدا �عد انقالب -1963عام 

لدولة و�عمل، بصورة من�جية، ع�� �سط هيمن��ا ع�� أخذت السلطة تتغّول ع�� ا ما�عد ،ي واالنحدارال��دّ 

ق هذا �عّم  �ون لھ حقلھ أو مجالھ ا�خاص.ا�حقل�ن السيا��ي واالجتما��، وع�� حرمان ا�جتمع من أن ي

 الذي أوصل البالد إ�� ما �� عليھ اآلن. ،�حكم آل األسد سور�ةمع إخضاع  ،1970�عد عام  املسار
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ا: 
ً
 نظام األسدثالث

ع�� -1970�شر�ن الثا�ي/ نوفم�� من عام  16الذي استتّب لھ األمر �� -" نظام "ا�حركة الت�حيحيةقام 

دور وظيفي  -بموجب هذا التوافق - و�ان لھ، تحديًدا سوفيا�ي (إسرائيل ضمًنا)-، أم���يأرضية توافق دو��

هذا الدور ع�� الوجھ املطلوب، �� لبنان أّدى ولقد ، مع إطالق يده �� الداخل السوري ،ع�� صعيد اإلقليم

من  ظ ��امٍش احتف -أي النظام- لكنھ؛ كما هو معروف وفلسط�ن والعراق واألردن وأماكن أخرى أيًضا،

 و�خفق �� �عض األحاي�ن.  ،فينجح أحياًنا؛ �� مواجهة رعاتھ ،ملص�حتھ فيھ �ان يتحرك؛ فاملناورة

، من أجل �سط هيمنتھ ع�� ا�حقل�ن السيا��ي واالجتما�� ،فقد أطلق العنان لنفسھ؛ أما �� الداخل السوري

أعاد �شكيل السلطة بداللة املسألة الذي حرمھ من حقلھ ا�خاص، و  ،وعمل ع�� نزع السياسة من ا�جتمع

الفعلية، ليس �� ا�جال السلطة القابض ع��  -ال�ي جرى إحدا��ا- العديدة األمنية لتصبح األجهزة ،األمنية

 حسب؛ األم�ي ف
ّ
، السياسية واالجتماعية واالقتصادية و إن

ً
، وليتحّول إ�خ .الثقافية و..ما �� ا�جاالت �افة

وأش�ال بال مضمون، ماعدا ذلك الذي يخدم أبدّية  ال أك��، �� واجهات"مجلس شعبھ" و "ح�ومتھ" إ

ِ  ال�ي تحّولت رو�ًدا رو�ًدا لتصبح سلطة العائلة. ،السلطة
ّ
ال�ي  ،ھ إ�� مز�ٍد من التغّول ع�� الدولةوآل ذلك �ل

ها أيًضا �ّل والدولة �� السلطة، وغابت مع ،السلطة �� الدولةفُتم��ي  ؛غابت �ّل مفاهيمها املتعارف عل��ا

من قبيل الوطن وا�جتمع وا�جتمع املد�ي واملواطنة واملواطن، ويغدو الناس �عد  ،املفاهيم األخرى املرتبطة ��ا

ھ 
ّ
 �� قطيٍع يتحّرك �� مس��ة حاشدة.أرقاًما فحسب، هذا �ل

� �� ذلك العبث؛ األخطر من �ّل هذا لكّن 
ّ

إلحياء  ،�ٍج ممنع�� عمٍل  ،الذي جرى بم�ّونات ا�جتمع يتج�

الطائفية واملذهبية وا�جهو�ة واإلثنية، وإثارة ؛ ات ا�جزئية ما قبل الوطنيةوالُهو�ّ  ،والعصبيات ،الن�عات

 ،من املنظور الذي يخدم أبدّية السلطة أيًضا. األمر الذي آل إ�� مز�ٍد من االرتداد الُهوّ�ا�ي ،فيما بي��ا النعرات

عمليات التفتيت هذه انحدار النظام  و�عكُس  ومقولة الشعب.الذي هّدد بصورة جّدّية وحدة الشعب 

قد وصل األمر إ�� درجٍة من لو  .أو انحسارها الناجم عن تضاؤل القاعدة االجتماعية الداعمة لھ ،السيا��ي

 واقعًيا ومشروًعا. ،ا�خطورة
ً

 أصبح معها السؤال حول إم�ان استعادة  الُهوّ�ة الوطنية ا�جامعة سؤاال
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  ر�تنا السياسية املهيضةتجرا�ًعا: 

مسائل كث��ة  حول  ب�ن مفكر�ن ومثقف�ن عرب ةالعقدان األخ��ان من القرن املنصرم �جاالت غنيّ  شهد

وقد كشفت هذه ال�جاالت كيف أن التيارات . و�ةالهُ  سألةم ، من بي��ا�نالعر�ي والسياسة تخّص الفكر

�� أيديولوجيا��ا املتنابذة  والسياسة ست الفكرالسياسية السائدة، القومية واليسار�ة واإلسالمية، حب

ل�حقيقة املطلقة ال�ي ال يأت��ا الباطل من أمام أو من وراء،  ونظر �ّل م��ا إ�� نفسھ ع�� أنھ ممثٌل واملتصارعة، 

وآل هذا �لھ إ�� انفصال عن الواقع، . فا�عدمت لغة ا�حوار وسادت سياسات اإلقصاء وغابت لغة السياسة

   غياب االستجابة للمسائل ال�ي �ان يطرحها، ومن بي��ا املسألة ال�ي نحن بصددها.وإ�� 

وهو تراجع محمول ع��  ،تراجع الُهوّ�ة الوطنّية والُهوّ�ة القومّية ،من أهّم تجلّيات هذه األيديولوجّياتإن 

السيا��ّي  ؛االستبدادان وإثارة عصبّياٍت فرعّية ما قبل وطنّية، عّمق من شأ��ما ،إرساء سياساٍت تمي��ّية

وساد  ،العر�ّيةأرجائنا وّ�ات القاتلة"، تجّسد بصورٍة جلّية �� سائر "الهُ  :وما يطلق عليھ أم�ن معلوف ،والدي�يّ 

مع اضمحالل مفهوم الدولة وانحسار حقلها،  ،االنتماء األع�ى هذه العصبّيات ال�ي أخذت تضيق أك�� فأك��

وارتداد  ،وغياب االش��اكية ،�� اندحار الوحدةفحسب ت النتيجة ليس و�ان، ومع انحدار ا�حكم الوط�يّ 

 ؛ اإلسالم
ّ
الذي وسم مس��تنا طوال أك�� من خمسة عقوٍد مضت،  ،ما �� ذلك املسار من ال��دي واالنحدارإن

شهد، فداحة املمن رغم ع�� ال. وال يبدو أن أحًدا من هذه التيارات، وأوصل بلداننا إ�� هذه ا�حالة من الدمار

مسائل ال�ي يطرحها وتجعلنا أك�� قدرة ع�� االستجابة لل ،�عيد ارتباطنا بالواقع ،قام بمراجعة ذات مع�ى

 علينا من جديد، �غّض النظر عن املراجعات الفردية ال�ي يمكن أن ت�ون قد جرت هنا أو هناك.

 
ّ
الدولة، " :اهيم من قبيلفإنھ يبدو أن مقوالت ومف؛ يةومن أجل إعادة تأسيس ا�حالة الوطنية املتشظ

م ا�حوار." ا�جتمع، الُهو�ة، املواطن، واملواطنة
ّ
 تحتّل أولو�ة سل
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  حول الُهو�ةخامًسا: 

عا��ا، 
ّ
اإل�سان  علينا اإلقرار أّن  �� مسألة إعادة بناء الُهو�ة ال�ي نحن بصددها، وا��جاًما مع روح الثورة وتطل

. و��ذا املع�ىو  ،الفرد هو محور ال�ون، وهو مقصد الوجود
ً
فإن ا�حر�ة  ؛ا�حر�ة �� جوهره و�� ماهيتھ أيضا

 و املالزمة للذات اإل�سانية، 
ّ
 ًضاأيو�� املدخل الطبي��  ،ل الهو�ةللذات الفردية، �� املصدر الطبي�� لتش�

 
ّ
 إذا �انت ا�حر�ة صفة أساسية ؛و�ة ا�جمعية. و�عبارة أخرى ال�ي تتأسس عل��ا الهُ  ،ل ا�حر�ات األخرى لتش�

�ان، عن مصدره ا�حقيقي، مجال  وصففإن ا�جال العام ال ينفصل، تحت أي  ؛وجوهر�ة لإل�سان الفرد

 الفرد ا�خاص.

، وكيف آل بنا هذا االنتماء الزائف ثورة" و"العالم" انتماًء زائًفانالحظ هنا كيف �ان انتماؤنا إ�� "التقدم" و"ال

الفردية وا�جمعية، و�ّدد مشروع  ر ا�حر�ات، الذي دّم ًعام إ�� سيادة االستبداد والتسلط، الداخ�� وا�خار��

وإ�� ذات  ،و�تنا، و�التا�� كيف تحّول ال�ائن اإل�سا�ي الفرد، الذي هو محور الوجود وغايتھ، إ�� �ائن مهمشُه 

مة غائبة عن الوجود.
ّ

  مهش

و�� ��  ،ع�� صعيد ا�جتمع واختيار ،اختيار ع�� صعيد الفرد ؛و�� املآل، �� اختيار ا�حصيلة،و�ة، �� الهُ 

 ال يمكن لالختيار أن يتحّقق ؛ ا�حال، و�� طبيعة حالة اختيار مستمر
ّ
ما ينتجھ ف ،�� أجواٍء من ا�حر�ةإال

 ،أيًضا و�تھيصنعھ، هو ما �ش�ل ُه ما وما ينتجھ ا�جتمع و  ،و�تھوما يصنعھ لنفسھ، هو ما �ش�ل ُه  ،الفرد

  ،�� حالة ص��ورة دائمة -ا�جتمعع�� صعيد  وإن ع�� صعيد الفرد أ- ؛و�ة هناوالهُ 
ّ
 ل مستمر. و�� حالة �ش�

مع  و�ة، أّي للهُ  صائرٍ  والتقدم واالنفتاح ع�� العالم واالندراج �� التار�خ، ال يمكن أن يتحقق إال مع مفهوٍم 

ة أليديولوجيا السلفيّ فا ؛�� �حظة من التار�خ و�ة جوهًرا ثابًتا ومستقًراالهُ  دُّ �عاملفهوم الذي  يقطع مع مفهوٍم 

 ��ا.و�ّ و�� هذا تجد ُه  ،مطلق، ولد��ا عالم مكتملة صورتھ لد��ا نّص  -دينية �انت أم غ�� دينية-ة العقيديّ 

، وهناك من �عود بھ إ�� األصل أو قسرها عليھ بالعودة بھ إ�� األصل القومّي  ،وّ�ةهناك من يحّدد مفهوم الهُ ف 

 ،أو "القاتلة" بحسب أم�ن معلوف ،وّ�ات "الضّيقة".. إ�� آخر ما هنالك من الهُ أو ا�جن��يّ  ،أو املذه�يّ  ،الدي�يّ 

ل عناصر من هوّ�ة ًعاجميليس من شّكٍ �� أن هذه ا�جوانب و 
ّ
إال  ،هوّ�تھ اإل�سان الفرد، لكّ��ا ال �ستنفد �ش�

 مستقّرةالهُ  عددناإذا 
ً
 ال تحول وال تزول!،ًوّ�ة ناجزة

ً
  وثابتة
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ة وحرةوّ�ة، �� مآلهالهُ 
ّ
وّ�ة �� اللغة والهُ  ،ا األخ��، �� اإلعالء من شأن اإل�سان الفرد بما هو ذات مستقل

هذا اإل�سان الفرد أو ذاك، أي من عليھ إ�� ما ي�ون  ًياواقعوّ�ة ويش�� مفهوم الهُ  ،"مشتّقة من الضم�� "هو

صھ وتحّققھ �� ذاتھ، وتمّ��ه 
ّ

ومحتوًى لهذا الضم�� �� الوقت  ،غ��ه. وهو وعاء الضم�� ا�جم��ّ  عنحيث ��خ

ف و�� ا�جماعة وإراد��ا �� الوجود وا�حياة. ،عينھ، بما �شتمل عليھ من قيٍم وعاداٍت ومقّوماٍت 
ّ
 تكث

.. ا�خ، هو �شييئ للذات اإل�سانّية ع��واملفهوم الضّيق للهوّ�ة، سواء أحلناه   ،أصٍل قومّيٍ أو دي�ّيٍ أو مذه�ّيٍ

ر �حرّ�ة الفرد
ّ

تقاللھ وجدارتھ واستحقاقھ، وهو، بالتا��، إقصاء لآلخر ع�� الصعيدين االجتما�ّ� واس ،وتنك

 والسيا��ّي، بل إعدام لھ.

 وأ�ؤسس لالستبدادين السيا��ي ، متحّ�� ومذه�ي ومتعصب ومتسلط، و و�ة إ�� انتماء واحدوالذي يخ��ل الهُ 

إل�سانيتھ  و�تنكر ،صاء اآلخر ا�ختلفو�ات الفرعية ما قبل الوطنية، ويعمل ع�� إقالدي�ي، ويست��ض الهُ 

أو إ��  ،أوانتحار��ن ق التحاجز االجتما��، و�حّول الناس إ�� قتلٍة س ويعّم وجدارتھ واستحقاقھ، هو الذي يكرّ 

 عام ،و�ات ا�جزئية ما قبل الوطنيةالهُ و  ،العصبيات هنا ت�ون و  ،للقتلة واالنتحار��ن أنصارٍ 
ً

من عوامل الن�اع  ال

 العنف ينمو عندما �عّمق إحساًسا ّن من املؤكد أ، و م�� الذا�يوتوليد حروب التد ،جتما��طراب اال واالض

، ال بل رفض اآلخر املب�ي ع�� هذا اإلحساس نزعم أ��ا فر�دة. إّن و أو إثنّية،  أو مذهبية وّ�ة، دينّيةحول ُه 

وعندما نتأمل الصراعات  ،وسواها أحد أسباب إثارة الن�اعات واملواجهات الطائفّية -غالًبا-، هو أيًضاكراهيتھ 

ي هذه الصراعات ؛حولنا و��ن ظهرانيناالقائمة 
ّ

الزعم بأن الناس  ؛سيتبّ�ن لنا أن من أهم املصادر ال�ي �غذ

 أو العنصر. أو املذهب ع�� الدين مؤّسًسا تصنيًفا يمكن تصنيفهم

 

  خاتمة وخالصاتسادًسا: 

، و�عد هز�متنا املدو�ة �� مواجهة عدونا ا�خار��، و�عد سالميةواإل  االش��اكية والقومية نا،تجار��عد فشل 

�غّض النظر عن  ،كنظر�ة محورها الفرد ا�حر ،هل ننجح �� رّد االعتبار للفكرة اللي��الية :صعود األصوليات

�جتمع يحوز نمط حياة ونمط  ،هل ننجح �� جعل حر�ة الفرد مقدمة طبيعية ؛؟ و�التا��و�عييناتھ مواصفاتھ

  ،ش مختلف�ن؟ هذا رهانعي
ّ

 أك�� �� ظالمنا الدامس.الس�� إذا فشلنا فيھ فسوف �غذ
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عون إ�� وقف ا�حرب ًعاجمينلمس 
ّ
يكفل  ،والعبور إ�� نظاٍم سيا��ّيٍ جديد ،أن السورّ��ن، �� معظمهم، يتطل

عون إ�� نظاٍم �ع�� ��م إ�� مستقبٍل آمٍن  ،لهم وحدة بلدهم وحرّ�تھ واستقاللھ
ّ
 ،سور�ةإ�� د االعتبار �عي ،و�تطل

�ي آلت إل��ا هذه ا�حرب،  ،شع��اإ�� و 
ّ
 �خاّصٍة ع�� صعيد النسيج ا�جتم�ّ� الوط�ّي. و �عد التداعيات الرهيبة ال

 لهذا:

ھ سوى �� نظام وط�ّي  س للسور��نلي -1
ّ
ت، اأش�ال ا�حاصّ �عيًدا من جميع ّي، ديمقراطمخرج من هذا �ل

�ي ال
ّ
خ��ى أ��ا سوف تؤول بطبيع��ا إ�� وضٍع العبور إ�� مستقبٍل آمٍن، ال بل يُ   تتيح لهمالطائفّية واإلثنّية، ال

 دائمة.
ً
 تص�� فيھ التداعيات الطارئة، ال�ي آلت إل��ا هذه ا�حرب، حالة

وّ�ات من أجل حّل مسألة الهُ  ،إ�� م�ى سوف تمتّد  ون علمالسور�ون إ�� مرحلٍة انتقالّية، ال � حتاجسوف ي -2

 واملتنازعة وتحقيق السلم االجتما�ّ�. املتنافسة

 ھ �حّل هذه املسألة ونسل�للسورّ��ن، سبيل �ليس  -3
ّ

�� العمل ع�� تكريس نظاٍم �عيد االعتبار للمواطن  إال

 للسورّ�اتالفرد، و�صون ا�حرّ�ات األساسّية، الفردّية والعاّمة، و�حفظ ا�حقوق املدنّية والسياسّية 

 
ً
ة

ّ
 و�غّض النظر عن انتماءا��م بأش�الها ا�ختلفة. مي�ٍ� ع�� أّي أساٍس �ان،، دون توالسورّ��ن �اف

السور��ن إليھ، وكذلك ا�حرب ال�ي  وّ�ةوّ�ات القائم اليوم، ومع ما أوصلت سياسات الهُ �� ظّل نزاع الهُ  -4

ٍك مريٍع للنسيج الوط�عصفت ��م
ّ

 ، جديٍد عقٍد اجتما��ٍّ ماّسٍة إ�� �� حاجٍة  سور�ةّي، أصبحت ، من تفك

، ينقلها إ�� ا�حالة الوطنّية األرحب. وإذا �انت هذه ا�حاجة �ستد�� من السورّ��ن تنظيم حواٍر وط�ّيٍ واسع

فمن املؤكد أن بناء الدولة الوطنّية ا�حديثة وا�جتمع  ؛إلنجاز هذا العقد االجتما�� املأمول  وإطالقھ،

 إليھ.يطمحون العقد الذي  الديمقراطّي التعّددّي، �شكالن حجر الزاو�ة �� هذا

 راهنة ،ت��ز �� هذا السياق مسألة علمنة الدولة وا�جتمع -5
ً
و�� �� الوضع السورّي الراهن،  ،بوصفها مهّمة

 واملذاهب.ن املساس بجوهر األديان والعقائد دو من ممكنة التحّقق 

عوإذا �ان السور�ون ي -6
ّ
سيا��ّي ص من االستبدادين الإليھ إ�� ا�خال  ون طمحون �� هذا العقد الذي يتطل

  فال سبيل أمامهم؛ والدي�يّ 
ّ
ذي يحّرر الدولة من مرجعّيا��ا الدينّية إال

ّ
ومن  ،الذهاب إ�� علمانّيٍة باملع�ى ال

ل الدولة �� شؤونھ. وهكذا �عود الدين ليأخذ حّ��ه ا�جتم�ّ� 
ّ

هيمنة رجال الدين، و�حّرر الدين من تدخ

بصرف النظر عن انتماءا��م الثقافّية  ،ها دولة مواطن�ن أحراٍر متساو�نو�عود الدولة بوصف ،الطبي��ّ 

 واالجتماعّية والسياسّية والدينّية.
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