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العصور ع�� مر  رفتعُ طا منذ أك�� من سبعة االف عام بت�و�نات مجتمعية وتار�خ ارتبجغرافيا ��  سور�ة

 ،ا�حضارات واألديانأرضھ تفاعلت ع��  ،وغناها ودورها كمركز وملتقى و�عا�شها بتنوعها ،بوا�حق

 
ُ
 االقتصادية.االجتماعية و العالقات  وتمر ع��ه عقدوكجسر �

  ،ھب��كيبمجتمع معقد  سور�ة
ّ

ا (منتصف أر�عينيات القرن املا��ي) ضمن حدود منذ سبع�ن عاًم  �ل دولةش

 بناءوأطيافهم حاول السور�ون ب�ل م�ونا��م  .الطو�ل�� تار�خها  سور�ةا أبًد لم �عرفها  مرسومة، جغرافية

االنقالبات العسكر�ة، : ات ال�ي مرت ��ابطواملرغم �ل االنت�اسات  ،وترسيخ مقوما��ا ،ا�جديدة لدولةاذه ه

 . 1970والنظام األسدي منذ  ،وانقالب البعث ،الوحدة مع مصر

 س��. �ا�حر�ة والكرامةأجل ومن  ،ضد االستبداد والفساد 2011 مارس /ذارآ ��قامت  ثورة سور�ةكذلك و 

ير��ي  ،ع�� عقد اجتما�� جديد ، وتحقيق طموحا��محالة وطنية متشظية مللمة لهاخالمن  السور�ون 

  جمهور�ة سور�ة ثالثة. مهد النطالقي ومجتمع ديموقراطي �عددي ،لدولة وطنية حديثة

 

املفاهيم املقوالت و  لبعض ،وا�حة ومحددة اتإش�الية إيجاد �عر�ف إ���� هذه املداخلة  أتطرق  لن

األمة، : ا�جتمع، اعيش أحدا��ا وتحوال��ال�ي � ،وا�خطرةاملستخدمة �� هذه املرحلة املضطر�ة  والتعاب��

 دراسة وحدة- حرمون  مركز �� ھ األخوةتناولالذي  الهو�ةمفهوم الدولة، وال سيما  املواطنة، ،الشعب

 استعادة السور��نوسع ��  هل: املبددة السور�ة الهو�ة“ عنوان تحت 2016 تموز  إصدار �� السياسات

  يطرح ثم ،لا ل�جدا مث��ً واقعو�ف��ض  مسلمة/قضية طلقيُ  مر�ك عنوان؟"  ا�جامعة الوطنية هو���م
ً

 سؤاال

  إطار ضمن األقلع��  ،عليھ اإلجابة �� صعو�ة يجد الورشة هذه �� هنا معظمنا أن أعتقد اكب��ً 

 وا�ع�اسها ،االجتماعية املمتدةتحديات الصراعات و  ،السيا��ي املسار ع�� امليدانية التطورات تداعيات

 .سور�ة مستقبل ع��

 

كحصيلة لتار�خ طو�ل يتجاوز تار�خ إعالن الدولة  ،2016 عام �� ا�جتمع السوري اليومكيف يبدو 

   ؟السور�ة

 

 مركز�ة:وأخرى أهلية  ،منقسم ب�ن جماعات أهلية طرفية تمي��ي  يبدو كمجتمع  -1

 

ا؛  -   .العكس�و مدي�ي ضد ر�في و  ،مدينة (مركز) ر�ف (طرف)جغرافي�

ا؛  - اني�
ّ
 .الشرق وطرف �� الغرب) حضري (مركز �� الغرب وطرف �� الشرق)قب�� (مركز �� س�

أك��ية مقابل  ا)، اجتماعي� (أطراف إسماعي�� ،درزي ،علوي ، مسلم س�ي (مركز) مسي�� امذهبي�  ؛اديني�  -

 أقلية ضد أك��ية ،اسياسي� ، أقليات

ا  ؛اقومي�  -  ) أطراف( تركما�ي أشوري،، سر�ا�ي كردي) عر�ي (مركزإثني�

 للمرأةذ�وري ضد حقوق متساو�ة  ؛ا�� ر جند -
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 :جامعةلهو�ة سياسية وطنية  افاقًد  ايبدو مجتمعً  -2

 

األحزاب  �عض عملتو ، ر ا للتبلوُ �افيً  اوقتً  ،أشرنا كما، ا�جامعةلم تأخذ الهو�ة الوطنية السور�ة  -

الهو�ة وإبقاء ع�� ترسيخ هو�ات عابرة ل�حدود  االستبداد والفساد ومنظومة واالنقالبات السياسية

 الوطنية أضعف. 

ع�� حساب الهو�ة  ،ع�� السلطةا�حافظة �� إطار  ،القوميةو تم تقو�ة الهو�ات األهلية الدينية   -

واستخدمت الطبقات  ،الوطنيةإ�� الهو�ة فقد تم ع�� نحو متعمد طمس طبقة االنتماء ؛ ا�جامعة

 ال�ي قبلها وال�ي �عدها �حوها، تلك العملية �� جزء من عملية نزع السلطة من الشعب. 

 أدى إ�� سلسلة من التداعيات بي��ا تقو�ة الهو�ات األهلية.  السياسةا�خروج من   -

 ،حتماء ��اال جاء �� إطار الدفاع عن النفس وا ،ات دون الهو�ة الوطنية ا�جامعةاالنكفاء نحو هو�ّ   -

  .هاحقوقللم�ونات من  مطلقحرمان شبھ و  ،أمام �غول السلطة

   

 أنتجت )ال�جوء، الن�وح، الت�ج��( أش�الھ بجميع التشر�دو للدمار والقتل  �عرض ،يبدو كمجتمع مشتت -3

منطقة أو  مثل حمص ،وقومياحت�اك طائفي ف��ا يوجد ال�ي  وخاصة �� املناطق ،حتقانتوتر وا حاالت

ترفع مستو�ات و  ،�� طبيعة السور��ن ةجوهر� ات�غ�� تؤدي إ�� تحوالت و ، ةسكا�حأو ور�فها  حلبأو  الغاب

 . مقبلةور�ما ألجيال  ،املرحلة االنتقالية ا، وسي�ون لها ارتدادات ��راهنً  النف��ي �مت�و��العنف �� 
ً
إضافة

 سياسية تتعلقألسباب  ،غرافيةو الديم بنية ا�جتمع السوري�عمل أطراف عديدة إلحداث �غي�� ��  إ�� ما

 .وإقلي�يأو ع�� املنطقة ضمن صراع دو��  ،بإح�ام السيطرة عليھ

 

 ات�متد نحو الثقافو  ،من هذه االنقسامات العامة يمكن أن يبدو أ�عد من السياسة اعددً  إن ،شك دون من 

األنظمة سياسات  نتيجة ظهرتبحتة  محلية سياسيةاملنتشرة �� املنطقة، وعدد آخر �شأ �عوامل 

 سور�ة ع��/�� الصراع وتداعيات ،والقومية واملذهبية الدينية االنقساماتهذه  تقاطع ، لكن �اوممارسا�

؛ �� ا�جتمع السوري وتمز�ق تداٍع إ��  فقط ليستف��ي  قد ال�ي ،املتداولةسينار�وهات ال �عضع��  تنعكس

كها السور�ة الدولة ا��يار إ��إنما 
ّ

  .وتفك

 

 

 

 

 



3 

 

 ،والتوافق من جديدال�ي تدفع السور��ن للتصا�ح اإلجراءات رميم ا�جتمع السوري؟ وما يمكن ت هل

 وسبل العمل املش��ك؟ قبلةامل سور�ةطبيعة حول 

 

 ا�حا�� عالوض استمرار ترجيح إ�� ،والدولية اإلقليمية السياسية واملواقف ،امليدا�ي الواقع معطيات �ش��

النظام، ال و  واملعارضة الثورة قوى  ال، الطرف�ن من أي قدرة عدم يؤكد الذي األمر؛ عليھ هو ما ع�� للصراع

املدي�ن  سيدخل، ع�� الصراعفان ع�� حسم املوقف أو تحقيق انتصار ساحق �� مواجهة اآلخر، لذا 

   الصعيد السيا��ي. األقل ع�� مرحلة ا�جمود أو التجميد ع��  ،القر�ب واملتوسط

 

ال يمكن  ،الدولية الشرعية قراراتو  جنيف بيان وفقالتوافق ع�� حل سيا��ي  دون من ، حالأي  ع��

 من هذه ا�حالة إ��سيضاف تماًما، ع�� العكس و أو �عافيھ،  ،ا�حديث عن إعادة بناء ا�جتمع السوري

آثار عوامل جديدة، ناتجة من  ،اليوموح�ى  1970 عام منذ ياألسد نظامال ا�سبب �� والتدا�� ال�ي الصراع

ا �� ا عميًق فإن �غي��ً  ،سور�ةمع وجود عنصر إيرا�ي نافذ ��  خاصةو ب ع�� الشعب السوري، و ا�حر  هذه

  ،امحتًم  اأمرً أصبح  ،إخضاعھبنية ا�جتمع وسياسات 
ّ
  ال خطرً يمث

ً
  .ع�� ا�جتمع نفسھ ابالغ

 

  ،أدري ال  �� قضية �عض األف�ار واملق��حات�� محاولة لعرض 
ً
 ،التعب�� املناسب والدقيق لوصفها ،حقيقة

لم يأخذ �عد  املوضوعأّن وخاصة  ؟استعادة عافيةأم  ؟إعادة بناءأم ترميم ؛ أ�� وتحديد حدودها ومعاملها

  ال�ي و�� ال�جالة .فيما يبدو عنھالبحوث والطروحات وإجراء  ،لدراستھ الالزمة األهمية وامل�انة
ُ
 م�ي لبط

ليات وجدول زم�ي ع�� وآمحاور وضع لكبداية ومحاولة  ،هذه النقاطأطرح  ؛املشاركة �� هذه الورشةف��ا 

 مرحلت�ن:

 

 يجب أن تبدأ من ال�حظة الراهنة تمهيدية :األو��
ا. و�� ��ذا املع�ى، ا عظيًم انتصارً بوصفِھ إبراز املع�ى العميق ل�حل السيا��ي املنشود  هذه املرحلة �س��دف

صار ع�� السور��ن املكتو�ن بجرائم النظام، �غية نقل مع�ى االنتصار من انتعملية تمهيد نف��ي ملالي�ن 

إ�� مستواه السيا��ي الوط�ي،  ،ا�ي، الرمادي) �� مستواه االجتما�� والهو�ّ العلوي  املوا��،اآلخر ا�ختلف (

ما تلقاه من دعم غ�� جميع ع�� الرغم من للشعب ع�� نظام شرس متوحش،  اعظيًم  ابوصفھ انتصارً 

  عن جرائمھ.وصمتھ تخاذل ا�جتمع الدو�� من رغم ع�� الو  ،مسبوق 

 

 ات �ل الطيف السوري، وأن هناك كث��ً بل ضّم  ،ال��ك�� ع�� أن املوالة للنظام لم تقتصر ع�� طائفة �عي��ا -

�� مناطق تحت وجودهم نتيجة  ،مشارك��م �� الثورةأو  ،ن لم يتمكنوا من إظهار معارض��م للنظاممّم 

 ة النظام.سيطر 
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�عرضوا إ�� أمور أيًضا  همف �� بيئات موالية،�عيشون ن مّم  ،اإلشارة إ�� وجود �حايا أبر�اء سور��ن -

 بآخر.أو أو جهات تحسب ع�� املعارضة �ش�ل  ،مأسو�ة مماثلة ع�� يد تنظيمات متطرفة

 

 إن من شارك �� جرائم من الطرف�ن ال يمثل إال نفسھ. -

 

 ،مستو�ا��اك ا�جميع �� العملية السياسية �� �ل يشر و ، ع��مإعادة السور��ن إ�� السياسة �� نظام �ع��  -

 .املراكزاألطراف مع  عالقةطور و�

   

ت انتماءا��م يالمس إحساس السور��ن بطبقا ،بلورة خطاب سيا��ي وط�ي ع�� أساس الهو�ة ا�جامعة -

 تكفل ،دستور�ة قانونيةضمن بيئة  ،الفع��لهو�ة الوطنية �� م�ا��ا يموضع ا خطاب .معهادون أن تتعارض 

  .السوري بالشع م�ونات جميع وخصوصيات حقوق 

  

ع�� وسائل  �عتمد مش��ك تنفيذي إطارضمن  وتفعيلها ،النظري  مستواها من النقاط هذه نقل، طبعا

 الدينيةاملؤسسات وأطر املعارضة و  ،وورشات العمل واللقاءات و�شاط مؤسسات ا�جتمع املد�ي ،اإلعالم

 واملراكز البحثية.  ،هارجالو 

  

 االنتقاليةتبدأ مع بدء املرحلة  :الثانيةاملرحلة  
 

ال  .الضرر ومؤسسا��ا ا�ختصة بقضية املصا�حة واملسامحة وج��  ،االنتقالية ا�حاكمة الهيئةتتم بإشراف 

تخفف من حدة االحتقان  ،سور�ة بصيغةمقتضيات العدالة االنتقالية  تطبيقعدالة و من دون سالم 

 تجاربواالستفادة من ��ا،  قارنةاملو العدالة االنتقالية،  دراسة عدم �ع�ي ال هذا لكن ودوافع االنتقام.

 .األخ��ة (�شكيل فر�ق عمل) السنوات �� عاش��ا، أخرى  صراع ومناطق دول  �� ها،تطبيق

 

 ب�ن وسطاء من النخب ال�ي تحظى بالشرعية ،ع�� تكثيف اللقاءات املباشرة :عمليات الوساطة -

�� مناطق التماس لطرح الهواجس وا�خاوف ع�� �ساط النقاش والبحث،  ،�� البيئات ا�حلية (املرجعية)

للقيام بإجراءات  ،اوالس�� لدفع الطرف األقل تضرًر  ،والشعور بالغ�ن ،��دف التخفيف من التشنجات

من  ي��ل الذيالثقا�� نشاط ال دعمو ا، لصا�ح املناطق االك�� تضرًر وإغا�ي، ملموسة ذات طا�ع اجتما�� 

عكست حاالت التعاضد  ،و�نعش الذاكرة الشعبية حول محطات ناصعة ،موروث العيش املش��ك

 والتضامن االجتما�� ب�ن مختلف امل�ونات.
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إطالق منظمات ا�جتمع املد�ي ال�ي ت��ض بمهمات ال تبلغها الدولة بمؤسسا��ا : عمليات التأط�� -

  مؤسسات أهليةوإ�شاء ، ا�ح�ومية
ّ
من  ،�� أعمال مش��كة ،ر فرصة لتال�� الناس من مختلف املناطقتوف

 للمواطن �� بناء مستقبلھ. وفعال مهّم �ن املواطن�ن، وإعطاء مع�ى ودور شأ��ا إعادة الثقة ب

 

فر االبد من أن تتو فنتيجة التعقيدات املتوقعة واختالف طبيع��ا ودرجة حد��ا من منطقة ألخرى، : معاي�� -

، صالحيات �افية املنطقة التنفيذية ���� ال��امج مرونة �افية، وأن تمنح ال�جان ا�حلية التا�عة للسلطة 

يجب أن  ،فإن عامل انتقاء ال�خص املناسب ل�ل مهمة ،هنامن التخاذ قرارات مناسبة �� زمن مناسب، و 

 ي�ون من األولو�ات �� املعاي�� املتبعة.

 

إعادة اإلعمار  دقيقة، برامجوإحصائيات وفق معاي�� مبنية ع�� دراسات  ترا��،يجب أن  :اإليجا�ي مي�� الت -

 خاصةترا�� ف��ا و  هشاشة،ا واالك�� س�ان املناطق االك�� تضرًر ل ت والتعو�ضاتوالتوط�ن وتوف�� ا�خدما

 التماس املباشر.و  ،االحت�اكاالولو�ة ملناطق 

 

صالحيات واسعة لإلدارات ا�حلية �� ا�حافظات واملناطق والنوا�� والقرى إعطاء : ا�حليةاإلدارات  -

و��  ،السلطة التنفيذيةوطمأنة املواطن�ن، ع�� مشاركة ممثل�ن ع��م �� اإلنجاز الك��ى، بما يتيح لها سرعة 

 �جان الرقابة وتقديم ا�خدمات.

 

 السوري ا�جتمع ترميمعملية  أهميةوال��ك�� ع��  غاي��ا لفت االنتباه ،هذه دفعة أولية ألف�ار ونقاط

إلطالق ورشات عمل متخصصة  السوري الشأن تتا�ع املراكز البحثية ال�ي دعوةكخطوة أو��، و  ؛وخطور��ا

 التساؤل املص��ي جابة ع�� ال وتحض�� أرضية حوار ونقاش تقود، ع�� األقل، إ�� محاوالت ا ،��ذا البحث

واستعادة هو���م  مجتمعهمترميم  هل �� وسع السور��ن الذي طرحھ الزمالء �� مركز حرمون: واملفتا��

 ؟ ا�جامعة الوطنية
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