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    المقاالت 22  

    قوة سورية في قدرتها على احترام تنوّعها واستثماره  

من أركان الهوية التي تبلورت  ا العصور ركنًا أساسً ال يُعد التنوع المجتمعي سمة طارئة على الهوية السورية، بل كان على مرّ 
عبر التمازج الحضاري بين مختلف األقوام والمعتقدات التي شهدتها األرض السورية منذ فجر التاريخ، مروًرا بالمراحل التاريخية 

فمنذ أيام اآلراميين والفينيقيين والحوريين والكنعانيين، كانت سورية ميدانًا لتواصل  المعروفة، ووصوًال إلى مرحلتنا المعاصرة.
الحضارات والثقافات، سواء تلك التي تخص األقوام التي عاشت فيها أم التي تعرفت عليها من خالل المعارك التي دارت بين القوى 

إلى تلك المعارك التي كانت تنشب من حين إلى آخر بين الفراعنة اإلقليمية القديمة على األرض السورية. ويشار هنا بصورة خاصة 
  والممالك اآلرمية والكنعانية من جهة، وبينهم وبين الحثيين ودول بالد ما بين النهرين والفرس من جهة ثانية. 

لجديد الذي تفاعل يُذكر هنا أيًضا دخول الرومان إلى سورية، حيث استمر وجودهم إلى ما قبل دخول العرب مبشرين بالدين ا
معه السوريون إيجابيًا، على الرغم من اعتناقهم أديانًا أخرى، ال سيما المسيحية واليهودية. سرعان ما أصبح اإلسالم دين غالبية 

ا، السوريين، وباتت دمشق عاصمة الدولة األموية، فعرفت سورية مزيًدا من التفاعل بين األقوام التي كانت فيها وتلك التي وفدت إليه
ومع انتقال العاصمة في ظل الخالفة العباسية  مع حركة توسع نطاق الدولة العربية اإلسالمية وتوزع جيوشها في مختلف األنحاء.

إلى بغداد، ظلت سورية محتفظة بمنزلتها ودورها، ولعل اتخاذ هارون الرشيد منطقة الرقة مركًزا من مراكز إقامته يعكس جانبًا من 
ودورها في ظل الدولة الجديدة التي أسهمت بانفتاحها على مختلف الثقافات والحضارات، بتجديد ثقافة التنوع جوانب أهمية سورية 
  السوري وتطويرها. 

ة، لقد تمّكنت الدولة األموية، ومن ثم العباسية، والحقًا األيوبية والعثمانية التعامل مع المكونات المذهبية والعرقية/القومية المتنوع
دولة وعلى قاعدة احترام الخصوصيات مقابل أداء الواجبات. وكانت تلك المكونات ال تشعر بصورة عامة باالضطهاد ضمن إطار ال

أو اإلبعاد، ألسباب دينية أو مذهبية أو قومية، إنما كان التعامل على أساس مدى التزامها بواجباتها تجاه الدولة، مقابل احترام 
   زعمائها المحليين.خصوصياتها وترك أمر إدارة مناطقها ل

أما تفسير الحمالت التي كانت تُشن، من حين إلى آخر، من قبل المركز على المقاطعات واإلمارات التي كانت تحظى بما يمكن 
تسميته وفق المصطلح الحديث بالحكم الذاتي، فهو يتمثّل في بروز نزعة االستقالل لديها ورغبتها في التحّرر من واجباتها المفروضة 

ومع انتشار األيديولوجيات القومية في أوروبا، بدًءا من القرن الثامن عشر، تصاعدت حدة الخالفات والصراعات  بل المركز.من ق
بين الدول األوروبية التي كانت النزعة القومية بالنسبة إليها قوة الدفع التعبوية في مواجهة سلطة البابا وعمليات تشكيل الحدود 

ذا، كانت منطقتنا هي األخرى تعيش تنامي الشعور القومي الذي سرعان ما تحّول إلى نزوع أيديولوجي وتثبيتها. بالتوازي مع ه
هيمن على الدولة العثمانية في مراحلها األخيرة، األمر الذي ولّد ردود أفعال لدى الشعوب التي كانت خاضعة للدولة المعنية، وتمثلت 

لكن سرعان ما شمل هذا التوجه  وقد كانت شعوب البلقان هي السبّاقة في هذا الميدان. في سعيها من جانبها إلى بناء دولها القومية،
  الشعوب العربية والكردية واألرمنية، التي كانت قد خضعت للحكم العثماني على مدى قرون طويلة.

  

 أوًال: مرحلة ما بعد الحرب العالمية األولى

) تمّكن القوميون األتراك بزعامة مصطفى كمال من التحّكم بالدولة، وبات 1918 -1914مع نهاية الحرب العالمية األولى (
موضوع إلغاء الخالفة اإلسالمية العثمانية محض مسألة وقت. والالفت في األمر هو أن النزوع القومي المتشدد لدى مصطفى كمال 

شأنه في ذلك شأن الشعبين -لدى الشعوب األخرى، خاصة لدى الشعب الكردي الذي كان يتوق لم يمنعه من مواجهة النزوع ذاته 
من نقل مطالبهم إلى الدول المنتصرة  1919إلى االستقالل. وقد تمّكن ممثلو الكرد في مؤتمر الصلح بباريس عام  -العربي واألرمني

  حدة األميركية. في الحرب، فرنسا وبريطانيا، وحليفتهم الجديدة الواليات المت

على حق الكرد في اإلدارة الذاتية، تمهيًدا الستفتاء عام تحدد نتيجته ما إذا كانوا سيحصلون  1920نّصت معاهدة سيفر في عام 
على االستقالل أم إنهم سيستمرون في تبعيتهم للدولة التركية، إال أن مصطفى كمال حاول بالسبل كلها تعطيل المعاهدة، واستند في 

لى النجاح العسكري الذي حققه في حربه مع اليونان. واستغل واقع التباينات بين كل من فرنسا وبريطانيا، وخروج روسيا ذلك إ
. تلك العوامل كلها، وربما غيرها، مّكنت كمال الوصول إلى نص معاهدة 1917المرحلي من المشهد بعد الثورة الشيوعية في عام 

، وهي المعاهدة التي شّكلت تعديًال التفاق سايكس بيكو الذي كان بين كل من فرنسا 1923ام جديدة تم التوافق عليها في لوزان ع
. وبناء على تلك المعاهدة واالتفاقات الفرعية التي كانت بين فرنسا وتركيا، تم تقسيم المنطقة لتأخذ شكلها 1916وبريطانيا وروسيا 

ناطق الكردية بالدولة السورية، الكيان السياسي الحديث الذي شهد النور بعد الحالي تقريبًا، وهذا ما كان مؤداه إلحاق قسم من الم
  الحرب العالمية األولى. 

فوضت فرنسا نفسها عبر عصبة األمم لتكون سلطة االنتداب على سورية، لتدير أمورها وتساعدها ريثما تصبح جاهزة 
كانت فرنسا تخطط للبقاء في سورية أطول فترة ممكنة. في موازاة  لالستقالل. هذا في المستوى النظري المعلن، ولكن في واقع األمر

ذلك تم الحاق المناطق الكردية التي كانت تابعة لوالية الموصل بالعراق الحديث، تحت إشراف االحتالل البريطاني الذي جاء بالملك 
  فيصل بن الشريف حسين، وذلك بعد أن كانت فرنسا قد طردته من سورية.

  



 

  غير محّكمة  2018 أبريل /نيسان – الخامسالعدد  23  

      

  د والدولة السورية الحديثةثانيًا: الكر

لم يعترف الكرد بداية بواقع التقسيم التعسفي الذي حدث لبالدهم، وظلوا يرون أن من حقهم أن يتمتعوا بدولة مستقلة تشكل كل 
حديثة، كردستان. كان قسم من زعماء الكرد الذين نزحوا إلى الدولة السورية الحديثة، بعد انهيار الدولة العثمانية، وتشكل تركيا ال

يسعون بإمكاناتهم كلها من أجل اإلعداد لحركة مسلحة تكون نواة لثورة كردية عامة، من أجل تأمين حقوق الكرد التي لم تمنحها 
  المصالح والحسابات والتوافقات أي اهتمام.

ن من الواضح أن كان تفكير هؤالء موجًها بالدرجة األولى نحو كردستان تركيا، بوصفها تضم القسم األكبر من الكرد. لك
األحوال الذاتية، ال سيما إمكانات الكرد ومستوى وعي المجتمع الكردي، وكذلك األحوال الموضوعية التي تجسدت في التوافقات 
الدولية على أساس المصالح، لم تكن تساعد على أي تحّرك عام يتجاوز الحدود السياسية الجديدة التي أقّر بها الكرد في نهاية المطاف، 

  عًا مفروًضا ال يستطيعون تغييره، حتى لو رغبوا في ذلك. واق

في المقابل، كان هناك تفاعل من جانب الكرد السوريين مع الحركة الوطنية السورية في سعيها من أجل االستقالل. وقد برزت 
ال الحصر، إلى إبراهيم هنانو في  في هذا السياق أسماء كردية الفتة كانت لها إسهامات سياسية وميدانية. يشار هنا، على سبيل المثل

لتجّسد حلم السوريين بصرف النظر عن  1946منطقة إدلب، وسعيد آغا الدقوري في منطقة عامودا. وجاءت مرحلة االستقالل 
لى مكوناتهم الدينية والمذهبية والقومية في بناء دولة القانون والمواطنة، والتأسيس لثقافة وطنية تحترم الخصوصيات والحقوق، ع

  أساس وحدة الوطن والشعب وتساوي الفرص.

لكن سرعان ما هيمنت األيديولوجيات عابرة الحدود على اإلمكانات الواعدة للمشروع الوطني السوري الغض. من بين تلك 
ة في كل من األيديولوجيات، األيديولوجية القومية التي كانت تستمد قوتها من انتشار المد القومي في  الدول العربية معظمها، خاص

مصر والعراق وسورية والجزائر. وتم الترويج لمشروع الوحدة العربية، وكانت الحجة بأنه الردّ األمثل على المؤامرات التي تستهدف 
البلدان العربية بثرواتها الطبيعية ومواردها االقتصادية وموقعها الجغرافي. وكانت قضية فلسطين تلهب مشاعر العرب في مكل 

  الذي استخدمته السلطات الناشئة وسيلة لكسب الشعبية والتمّكن من الهيمنة. مكان، األمر

في مقابل هذا المشروع القومي، كان هناك مشروع إسالمي يحّن أصحابه إلى نظام الخالفة ويسعون من أجل بناء الدولة 
اة ضمن الماكينة السوفياتية األممية، لذلك اإلسالمية، ولو على مراحل، في حين إن اتجاًها ثالثًا حاول أن يجعل من سورية محض أد

كان تركيز أنصاره على توجهات السياسة الخارجية ولم يهتموا جديًا للوضع الداخلي، سواء في المستوى المعيشي أم مستوى معاناة 
م األممي الشيوعي، مختلف المكونات المجتمعية ومطالبها. وكانت اهتماماتهم متمحورة حول البعد الطبقي، وذلك انسجاًما وتوجهه

  وقد تمثّل (الحزب الشيوعي) الذي انقسم على ذاته أكثر من مرة تناقضات هذا االتجاه بكل وضوح. 

) بأنها متخلفة 1957في الوقت الذي كان يتهم هذا الحزب األحزاب القومية الكردية (تأسس أول حزب كردي في سوية عام 
قومي، لم يعترض كما ينبغي على االضطهاد المزدوج الذي كان الكرد يتعرضون  عن عصرها ورجعية ألنها تعطي األولوية لما هو

له نتيجة تطبيق األيديولوجية القومية البعثية. لقد كان (الحزب الشيوعي) ضمن جبهة ُسميت "الجبهة الوطنية التقدمية" بقيادة (حزب 
وجية الثالثة، على الرغم من اختالفها، من جهة المنطلقات البعث) القومي ال غيره. أما القاسم المشترك بين المشروعات األيديول

والمفهومات واألهداف ونطاق التأثير، فهو يتمثّل في تجاهلها الواقع السوري المشخص والتزامها مشروعات تجاوزت القدرات 
خصوصية واقع سورية والحاجات السورية. ما نعنيه في هذا المجال هو غياب فكرة المشروع الوطني السوري الذي يستند إلى 

  ضمن إطار حدودها التي رسمتها االتفاقات والمعاهدات ما بعد الحرب العالمية األولى.

  ثالثًا: الثورة السورية واستراتيجية النظام

مع بداية الثورة، رفع المتظاهرون في غالبية مناطق سورية شعارات تؤكد أهمية الوحدة الوطنية السورية، وتدعو إلى احترام 
وع السوري. وشاركت مختلف المكّونات في النشاط السلمي المدني ضمن إطار الثورة في عامها األول. وأكدت لقاءات السوريين التن

التي تمت في الداخل والخارج أهمية الوحدة الوطنية السورية، على قاعدة احترام سائر الخصوصيات والحقوق. وقد عكست وثائق 
  ، وكذلك وثائق (ائتالف قوى الثورة والمعارضة السورية) في بياناته األولى.المجلس الوطني السوري هذا التوجه

لكن يبدو أن قسًما من النخب السورية التي تصّدرت المشهد السياسي في الثورة لم تتمّكن، بكل أسف، من القطع مع المنظومة 
على مدى عقود. إن قسًما آخر كان يحلم بمشروعه المفهومية التي كان (حزب البعث) قد رسخها في أذهانهم، عبر الالشعور الجمعي 

اإلسالمي، منتشيًا بأجواء فاعلية الحركات اإلسالمية في بلدان الربيع العربي. وقد تكاملت هذه التوجهات، من دون توافق سابق 
الجهادية المتطرفة، وذلك  بالتأكيد، مع استراتيجية النظام التي كانت تشدد على الربط بين الثورة السورية والتوجهات اإلسالموية

لتحقيق هدفين رئيسين: األول، إبعاد المكّونات السورية من خارج دائرة المكّون العربي السني عن الثورة. وذلك بتسويق زعم تضليلي 
يع. الثاني، هو مفاده أن البديل القادم سيكون هو اإلسالم المتشّدد المتعّصب مذهبيًا وقوميًا، وهذا فحواه أنه سيكون كارثة على الجم

  وضع العالم أمام خيارين، فإما النظام، بمساوئه وجرائمه كلها، أو اإلرهاب والفوضى.

  



 

    المقاالت 24  

    قوة سورية في قدرتها على احترام تنوّعها واستثماره  

  رابعًا: الكرد والثورة السورية

تفاعل الكرد مع الثورة السورية منذ بداياتها، وشاركوا عبر شبابهم بصورة خاصة في مختلف الفعاليات سواء في الداخل أم 
ات المؤيدة للثورة في مختلف مناطقهم. ولمصادرة احتماالت تصاعد التأييد الكردي للثورة، األمر الذي كان الخارج، وعمت التظاهر

سيغيّر الموازين بصورة نوعية لصالح الثورة، عقد النظام منذ البداية اتفاقًا مع (حزب االتحاد الديمقراطي)، وهو الفرع السوري لـ 
ذلك إلى تاريخ طويل من العالقة المشتركة التي استمرت بصورة علنية إلى حين إخراج عبد (حزب العمال الكردستاني)، مستنًدا في 

، ولكن العالقات السرية االستخباراتية لم تُقطع، وبتنسيق مباشر مع الجانب 1998هللا أوجالن من سورية بضغط تركي في عام 
  اإليراني. 

خراجها من دائرة الثورة، وذلك بعد أن عّمت التظاهرات واالحتجاجات كان االتفاق المعني ينص على تحييد المناطق الكردية وإ
والنشاط المؤيد للثورة في المدن والبلدات ذات األغلبية الكردية معظمها. وما مّكن الحزب المعني من تنفيذ المهمة التي كلّف بها، 

حقًا (المجلس الوطني الكردي) والمترددة من الثورة، بناًء على المتفق عليه مع النظام، هو مواقف األحزاب الكردية التي شّكلت ال
مع أن قواعدها شاركت إلى جانب التنسيقيات الشبابية الكردية، التي تأسست وانتشرت مع انطالقة الثورة في مختلف المدن والبلدات، 

صية الكردية والدفاع عنها، في التظاهرات ومختلف الفعاليات. فقد رفع (حزب االتحاد الديمقراطي) شعار المحافظة على الخصو
وشدد على ضرورة حماية المناطق الكردية والعمل من أجل الحقوق الكردية، وكل ذلك كان يدخل في دائرة الكالم الحق الذي يُراد 

ا، به الباطل. وقد تناغمت أحزاب كردية مع هذا التوجه، ولم تتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب، وتفسير ذلك يطول شرحه هن
  لذلك نتركه إلى مناسبة أخرى.

مع دخول الثورة السورية مرحلة العسكرة وبعد هيمنة الفصائل اإلسالموية على العمل الميداني وحصول (حزب االتحاد 
الديمقراطي) على المزيد من الدعم من جانب النظام، ذلك بموجب االتفاق حول تقاسم الوظائف وتكامل األدوار، اتخذ هذا الحزب 

قة محاربة اإلرهاب التكفيري يافطة ليسّوغ بها سلوكياته التي وصفها أكثر من مرة بأنها تمثّل الخط الثالث المفارق كل من من ور
)، لتعّزز نفوذ الحزب 2015 -2014)، ومن ثم كوباني (2013 -2012النظام والثورة. وجاءت معارك سري كانيي/رأس العين  (

ت ماكينته اإلعالمية على جملة مزاعم، وكان قاسمها المشترك أن بديل النظام هو النزوع المعني في الوسط الكردي الذي اعتمد
اإلسالموي المتطرف، والتوجه القوموي المتشدد، تماًما مثلما فعل النظام مع العلويين والمسيحيين، ليكونوا بعيدين عن الثورة 

  ومصطفين مع النظام، مع بعض االستثناءات هنا وهناك.

حالة الكردية لم يتمّكن (حزب االتحاد الديمقراطي) من الهيمنة الكاملة ألسباب عدة، ومنها ما يتصل بنهج (حزب لكن في ال
العمال الكردستاني) وعالقاته الوثيقة بالنظام في مرحلة حافظ األسد، ومنها ما يخص وظيفته التي كلف بها في مرحلة الثورة، إلى 

التفّرد وإبعاد الخصوم وكبت الرأي اآلخر بكل الوسائل. أما األحزاب الكردية السورية، سواء جانب نزوعه المستمر إلى االستبداد و
المنضوية تحت لواء (المجلس الوطني الكردي) أم تلك التي تركته أو التي لم تنضم إليه أصًال، فهي في معظمها غير مؤثرة ميداينًا، 

أحزاب فقدت أوراق الضغط الكافية، بعد أن تبنى األميركيون (حزب االتحاد  على الرغم من امتالكها حاضنة شعبية ال بأس بها. فهي
الديمقراطي) الذي يمثل القوة األساسية ضمن (قوات سوريا الديمقراطية) التي يعدها األميركيون اليوم حليفهم المحلي شبه الوحيد، 

وهي التي تشكل بالفعل القوة الميدانية التي يستندون  فقد اعتمدوا على تلك القوات في معارك تل أبيض ومنبج والرقة وديرالزور،
إليها في منطقة نفوذهم الممتدة من شرقي الفرات وحتى الحدود العراقية شرقًا، ومن شمالي الفرات إلى الجنوب حتى الحدود التركية 

  شماًال.

مستوى الشعبي وحتى في مستوى النخب لقد أدى ذلك كله بطبيعة الحال إلى توتر وتشنج عميقين في العالقة بين العرب في ال
أحيانًا، وخاصة شعبوية النزعة منها. وما أسهم في تعميق الهوة هو إصرار المؤسسات اإلعالمية األجنبية والعربية على الربط بين 

ّدم نفسه (حزب االتحاد الديمقراطي) والكرد، على الرغم من أن الحزب المذكور ليس لديه أي برنامج خاص بكرد سورية، وال يق
بوصفه حزبًا كرديا، وقواته تسمى (قوات حماية الشعب) وليس "قوات حماية الشعب الكردي" كما توصف في اإلعالم، إضافة إلى 
أن الحزب المعني يمنع األحزاب الكردية السورية من العمل، وال يلتزم بأي ثابت من الثوابت الكردية المعروفة. هذا أمر يثير بحد 

  عالمة استفهام واستغراب.ذاته أكثر من 

لكن مهما يكن، فإن الحصيلة قد تجّسدت في حالة غير سوية، حالة ال تخدم المشروع الوطني السوري الذي من المفروض أن 
يكون موضع تطمين واطمئنان بالنسبة إلى الجميع. ومن أجل تالفي مخاطر األجواء الملبدة المشحونة بالعواطف المتناقضة التي 

ات التواصل االجتماعي، وحتى عبر الوسائل اإلعالمية المرئية والمسموعة والمقروءة، ال بد من تحرك جاد من قبل تشهدها صفح
المنظمات والنخب السياسية والمجتمعية السورية، لتأكيد أهمية المحافظة على السلم المجتمعي، وتقديم رؤية وطنية تمتلك القدرة على 

  تح مطمئن.التعامل مع الجميع بنفس وطني منف

  

  خامًسا: المشروع الوطني السوري هو المالذ

مرت سبعة أعوام على انطالق الثورة السورية، وقد كلفت هذه المرحلة الطويلة الصعبة السوريين في المناطق جميعها كثيًرا 
إذا قلنا إن الخوف وغياب من القتل والتدمير والتهجير، وأدت إلى تهتك النسيج المجتمعي في مختلف المستويات. وال نكشف سًرا 
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الثقة هما العامالن اللذان يتحّكمان في الرؤى واألحكام البينية الخاصة بالمكّونات السورية، فكل طرف متوّجس مما سيحل به، حال 
  سيطرة هذه الجهة أو تلك. إن الشعارات "المجامالتية" الخاوية من أي مضمون واقعي لم تعد تمتلك أي صدقية.

الذي تمر به سورية مفتوح على االحتماالت جميعها، بما في ذلك التقسيم. وفي ظل غياب الحامل االجتماعي الوضع الحالي 
وفق نرى ونتابع جميعًا،  السياسي لمشروع وطني سوري جاد، ال تبدو في األفق المنظور أي تباشير توحي بقرب نهاية النفق المظلم.

وأجهزتها األمنية، إلى الداخل السوري بصورة علنية أو سرية، لتؤسس مناطق نفوذ  فقد دخلت القوى الدولية واإلقليمية، بجيوشها
تنسجم مع مصالحها واستراتيجياتها، على حساب السوريين المتقوقعين في جزرهم، في مستوى االنتماءات المذهبية والقومية، 

  والمواقف السياسية والفكرية.

لمعقّد السوداوي الذي يعيشه السوريون لم تنعدم بعد. هذه اإلمكانات باتت أكثر لكن مع ذلك كله، فإن إمكانات تجاوز الواقع ا
إن اقتناع  واقعية بعد إخفاق المشروع اإلسالموي المتطرف الذي تمثّل في (داعش) و(جبهة النصرة) والقوى الدائرة في فلكيهما.

ختلفة، باتت أكثر وضوًحا من أي وقت مضى، سواء في السوريين بضرورة القطع مع األيديولوجية القومية، بأشكالها وصيغها الم
الوسط العربي أم الكردي. لهذا نتلّمس قبوًال ملحوًظا للمشروع الوطني الذي ال ينفي القوميات واألديان والمذاهب، بل يضعها ضمن 

ع الطريق أمام التواصل بينها إطار وطني يحترمها جميعها، ويقّر بما لها من خصوصيات ويعترف بالحقوق المترتبة عليها، وال يقط
  وبين محيطها اإلقليمي. لكن سورية تظل هي األساس الذي يجّسد صلة الوصل بين شعوب المنطقة، بثقافاتها المتنوعة المتكاملة.

ب ما نراه في هذا السياق هو أن مشروًعا كهذا الذي يعد الضامن لسورية موحدة فاعلة، في المستويين الداخلي والخارجي، يستوج
  جملة ركائز ال استغناء عنها:

  

  حيادية الدولة   .1
الدولة في نهاية المطاف هي جهاز إداري مهمته إدارة المجتمع، والعمل على تأمين متطلبات المواطنين، وتهيئة المقدمات 

جتمع مثل المجتمع السوري والشروط الالزمة لتطويره وتنميته، وتأمين مستقبل أفضل لألجيال القادمة. فالدولة، ال سيما بالنسبة إلى م
ب متعدد األديان والمذاهب والقوميات، ال يمكن أن تكون دولة دينية أو قومية، إنما ال بد أن تكون دولة للجميع، وتحترم األديان والمذاه

ولكنها تكون في والقوميات كلها، وتتفّهم عمق تواصل هذه المكونات مع محيطها اإلقليمي، فتكون جسًرا للتواصل بينها وعمقًا لها، 
  الوقت ذاته حريصة على إعطاء األولوية للمشروع الوطني. 

هذا فحواه أن تلك العالقات ستستثمر لصالح سورية، وذلك بالقطع مع النهج الذي يّضحي بسورية لصالح مشروعات حالمة 
ني السوري، بعد أن بينت لنا المعطيات أثبتت الوقائع والمعطيات فشلها وخوائها. وعلينا أن نعطي األولوية التامة للمشروع الوط

والبراهين عجز المشروعات عابرة الحدود عن حل مشكالت المجتمع السوري، بل عمقّتها وأوصلتها إلى وضع كارثي يتجسد راهنًا 
  في مأساة تمزق سورية، على صعيد األرض والنسيج المجتمعي.

  

  إزالة الهواجس  .2

السوريون، وربما شعوب دول منطقتنا بصورة عامة، هي مشكلة الخوف من االستبداد  المشكلة الرئيسة المحورية التي يعانيها
والتغييب، وسعي كل جهة إلى إلغاء فاعلية الجهات األخرى، من خالل تهميشها وإخراجها من دائرة الفعل المؤثر. لهذا، فإن ما 

اإلقرار بالخصوصيات والحقوق. أما أن نكتفي بفكرة  نحتاج إليه قبل أي شيء هو التوافق على عقد وطني عام يطمئن الجميع، عبر
دولة الموطنة، من دون أي تحديد أو تشخيص، فهذا لن يحّل المشكلة، ولن يطمئن أحًدا؛ ألننا نقدم لهم في واقع األمر دالّة قضية 

  أجل الوصول إلى توافق عام. مجردة، ال قضية واقعية مشخصة يمكن القبول بها أو رفضها ومناقشتها وإدخال التعديالت عليها، من

أما الخطوة الثانية في هذا المجال، فتكون بصياغة دستور عصري، بناًء على العقد الوطني المتوافق عليه. دستور يقوم على 
أساس الفصل بين السلطات بصورة واضحة، ويسّد الطريق قدر اإلمكان على أي تأويل، وهذا لن يتحقق من دون سلطة قضائية 

ضاع األجهزة األمنية، بعد إعادة هيكلتها وتحديد مهماتها وربطها بالسلطة التنفيذية، للمساءلة والمحاسبة أمام السلطتين نزيهة وإخ
ر التشريعية والقضائية. ويمكننا في هذا المجال االستفادة من الوثائق العديدة التي أنتجتها المعارضة السورية منذ بداية الثورة، ويُشا

لى سبيل الذكر وليس الحصر، إلى الوثيقة الوطنية التي أصدرها المجلس الوطني السوري حول القضية الكردية في هذا المجال، ع
، والوثيقة التي وقّع عليها (المجلس 2012في سورية، وإلى وثائق (مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية) الذي عقد في صيف عام 

  ة السورية).الوطني الكردي) مع (ائتالف قوى الثورة والمعارض
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    قوة سورية في قدرتها على احترام تنوّعها واستثماره  

  اعتماد الالمركزية في إدارة الدولة  .3

لقد أثبت النظام المركزي فشله بالنسبة إلى الحالة السورية التي تستدعي إعطاء الصالحيات لسلطات المناطق اإلدارية. وقد تبين 
مناطق أو مدن بعينها من دون لنا جميعًا عقم هذا النظام وعدم قدرته على النهوض المتوازن بمختلف المناطق، وكان التركيز على 

المساحة األوسع من البالد. إن سنوات عدة من القتل والتدمير والتشريد قد جعلت من التفكير مجدًدا في بناء سلطة مركزية قادرة 
نوع السوري، على قيادة البلد استحالة واقعية. من هنا، تأتي أهمية اعتماد النظام الالمركزي الذي يبقى الحل األفضل للتعامل مع الت

  ضمن إطار الوحدة الوطنية السياسية والمجتمعية العامة. 

األقاليم والمناطق ال بد أن تتمتع بقسط كبير من االستقاللية الذاتية في ما يخص األمور المحلية. أما قضايا الدفاع والنقد والسياسة 
السلطة المركزية التي ال بد أن تمثّل هي من جانبها  الخارجية واالستراتيجيات العامة لمختلف الوزارات، فهي تكون من اختصاص

الجميع فعًال، ال قوًال فحسب.  ولدينا نماذج كثيرة في العالم يمكن االستفادة منها، ولكن في نهاية المطاف تكون الخصوصية السورية 
  هي التي توضع في الحسبان، فعلى ضوء حاجاتها يُعتمد أو يُولّف النموذج المناسب.

  

  إجراءات الثقة بممارسات واقعية على األرض تعزيز  .4

يكون ذلك بموجب استراتيجية وطنية متوازنة تقوم على أساس التوزيع العادل للثروة، وتأمين التعليم والعناية الصحية والعمل، 
مصالحة  ويتحقق ذلك عبر السعي المستمر من أجل النهوض بالمناطق التي تعرضت للتهميش والتدمير. ذلك لن يكون من دون

  وطنية حقيقية تقوم على أساس محاسبة الجناة بعيًدا من األحقاد وروحية االنتقام. 

ما نحتاج إليه في هذا المجال هو ترسيخ الثقافة الوطنية الجامعة عبر حوارات جادة بين السوريين: حوارات تشرف عليها هيئة 
المشروع الوطني السوري من أولئك الذين لم يفقدوا توازنهم وطنية للمصالحة الوطنية من األطراف جميعها، وتضم المؤمنين ب

الوطني، ولم ينساقوا وراء مشروعات انعزالية بأسماء مختلفة. إن إعادة النظر في المناهج الدراسية ضرورة ال بد منها في هذا 
لمجتمع المدني ووسائل اإلعالم ومراكز المجال، وعلينا في هذا السياق أال ننسى أيًضا حيوية الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمات ا

  الدراسات واألبحاث.

  

  االتفاق على آلية لحل الخالفات .5

 -محكمة دستورية عليا مثًال -الخالفات ستحدث، ومن الطبيعي أن تحدث. لذلك، ال بد من تحديد جهة تكون بمنزلة المرجعية 
الدستور مثًال أو عالقة السلطة المركزية باألقاليم أو المناطق تقوم بالفصل في ما قد يحصل من تباينات وخالفات حول تفسير مواد 

التي تحظى بصالحيات ال مركزية، وذلك من أجل الوصول إلى حل مقبول عند مختلف األطراف. هذه الركائز تطمئن الجميع في 
دمة لنهوض استبشر به السوريون سورية التي نريدها، وتتيح الفرصة لحالة من التفاعل الحقيقي بين المكونات السورية، وتكون مق

  خيًرا بعد االستقالل، ولكنه سرعان ما تعثر ألسباب عدة أتينا إلى ذكر بعضها أعاله.

  

  كلمة أخيرة ال بد منها

لقد ضّحى السوريون وتحملّوا كثيًرا، ومن حقهم اليوم أن يعيشوا الحياة الحرة الكريمة المسالمة التي طالما تطلعوا إليها. من 
واجب النخب السورية أن تضطلع بمسؤولياتها تجاه شعبها، إذا شاءت أن تقوم بدورها كما ينبغي وتسهم في فتح نافذة أمل على 

عزيز العظيم. هذا الشعب الذي عاش ويعيش معاناة غير مسبوقة تتمّرد قسوتها على أي تشخيص أو مستقبل يليق بهذا الشعب ال
  توصيف. 

 


