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الدولة الوطنية السورية املحايدة هي الحل

عبد الباسط سيدا)1)

مقدمة تاريخية

لم	تشهد	سورية	بجغرافيتها	السياسية	الحالية،	التي	تتطابق	حدودها	مع	حدود	الدولة	السورية	
التي	شهدت	النور	بعد	الحرب	العاملية	األولى	بصورة	رسمية	عام	1920،	وأخذت	صورتها	النهائية	بعد	
بعد	 كانت	 التي	 لها	 املكملة	 األخرى	 الفرعية	 واالتفاقيات	 	)2(،1916 بيكو	 سايكس	 اتفاقية	 تطبيق	
جهة	 من	 حدود	سورية	 رسمت	 التي	 االتفاقيات	 وهي	 جهة،	 من	 وفرنسا	 بريطانيا	 بين	 سواء	 الحرب،	
الشرق؛	أم	بين	فرنسا	وتركيا،	وهي	االتفاقيات	التي	رسمت	الحدود	الشمالية.	هذا	إلى	جانب	الحدود	
الجنوبية	مع	فلسطين	واألردن	التي	حددتها	بريطانيا	بناء	على	توافقات	سايكس	بيكو؛	ويضاف	إلى	ذلك	
الفصل	الذي	أقامته	فرنسا	بين	سورية	ولبنان	بعد	أن	حصلت	على	حق	االنتداب	من	عصبة	األمم	على	

سورية	ولبنان	مًعا.	

فسورية	بمعناها	الواسع،	سوريا	الطبيعية	أو	بالد	الشام،	كانت	باستمرار	ساحة	صراع	بين	القوى	
	إلى	الدولة	العثمانية	

ً
الدولية	واإلقليمية	الكبرى	في	العالم	القديم،	ومن	ثم	في	املرحلة	اإلسالمية،	وصوال

التي	حكمت	سورية	وعدًدا	من	املناطق	األخرى	في	الشرق	األوسط	وشمال	أفريقيا،	ما	عدا	إيران،	باسم	
الخالفة	اإلسالمية	وعلى	امتداد	قرون	طوال.	

عن	 	
ً

فضال والبيئية،	 الجغرافية	 والطبيعة	 السكانية	 بالبنية	 عالقة	 لها	 كثيرة	 عوامل	 أن	 ويبدو	
بأنواعها،	قد	حالت	دون	 بالزراعة	والتجارة	والحرف	 العوامل	االقتصادية،	خصوًصا	ما	يتصل	منها	
لبنان،	 )سورية،	 الطبيعية	 سوريا	 على	 السيطرة	 شأنها	 من	 كان	 قوية،	 عسكرية	 مركزية	 دولة	 بروز	
فلسطين،	األردن(	أو	بالد	الشام	كما	عرفت	الحًقا	في	كتابات	الجغرافيين	واملؤرخين	العرب	املسلمين،	
األمر	الذي	كان	من	شأنه	أن	يحول	سورية	نفسها	إلى	قوة	إقليمية	ذات	نزعة	توسعية	غالًبا	ما	كانت	

)1(		أكاديمي	سوري،	عضو	هيئة	التحرير	في	مجلة	قلمون.

)2(	The	Editors	of	Encyclopaedia	Britannica,	Sykes-	Picot	Agreement.1	
https://www.britannica.com/event/Sykes-Picot-Agreement	
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وسيلة	للمحافظة	على	االستقرار	الداخلي	عبر	تأمين	املواد	األولية،	وسد	املنافذ	على	األخطار	املهددة.

ولم	تتمكن	سورية	في	عهد	تنامي	النفوذ	الحوري-	امليتاني	في	الشمال)3(	واملمالك	التي	شهدتها	الحًقا	
مناطق	تدمر	ودمشق	والجنوب	السوري	من	الخروج	من	دائرة	النفوذ	الفعلي	للقوى	الكبرى	على	مر	

العصور)4(.

بعدهم	 ومن	 البابليون،	 ثم	 ومن	 واألكاديون،	 الجنوب،	 من	 واملصريون	 الشمال،	 في	 فالحثيون	
املناطق	 على	 السيطرة	 حول	 بينهم	 ما	 في	 يتصارعون	 كانوا	 الشرق	 من	 الفرس	 ثم	 ومن	 اآلشوريون،	
السورية)5(.	ومن	ثم	جاء	اليونان،	ومن	بعدهم	الرومان	حتى	وصلنا	إلى	املرحلة	االسالمية	التي	أصبحت	
دمشق	في	بداية	العهد	األموي	عاصمة	الدولة	اإلسالمية	القوية	التي	ركزت	على	العنصر	العربي،	كما	

ركزت	على	اللغة	العربية،	واعتمدتها	لغة	رسمية	للدولة.

الدول	 ثقل	 عهدها	 في	 انتقل	 التي	 العباسية	 املرحلة	 في	 يستمر	 لم	 لدمشق	 املحوري	 الدور	 ولكن	
اإلسالمية	نحو	الشرق،	لتصبح	سورية	مجرد	والية	من	واليات	الدولة	العباسية.

الدولة	 أو	 الخالفة	 دولة	 اسم	 تحت	 في	جوارها	 ظهرت	 التي	 للدول	 تابعة	 إدارًيا	 واستمرت	سورية	
اإلسالمية	سواء	في	العراق	أم	في	مصر،	ومن	ثم	الدول	العثمانية)6(.	

التي	 األوروبية	 للجيوش	 خضعت	 قد	 سورية	 من	 واسعة	 مناطق	 كانت	 العثمانية،	 املرحلة	 وقبل	
جاءت	إلى	املنطقة	ضمن	إطار	الحمالت	الصليبية	وتحت	شعار	تحرير	القدس.

تزايد	 شهدت	 التي	 املرحلة	 وهي	 العشرين،	 القرن	 بدايات	 إلى	 لسورية	 العثماني	 الحكم	 واستمر	 	
االهتمام	األوروبي	)اإلنكليزي-	الفرن�سي	تحديًدا(	باملناطق	التي	كانت	خاضعة	للعثمانيين	في	املشرق،	
الحين.	 ذلك	 في	 االستعمارية	 السياسات	 توجهات	 مع	 بالتوافق	 وذلك	 عليها،	 السيطرة	 في	 والرغبة	
ولتحقيق	ذلك	شجع	اإلنكليز	التيار	القومي	العربي،	في	محاولة	العتماد	أيديولوجية	تعبوية	مواجهة	
املنطقة	 تحكم	 كانت	 التي	 العثمانية	 الدولة	 الشرعية	من	 لنزع	ورقة	 لأليديولوجية	اإلسالمية،	وذلك	
باسم	اإلسالم.	وبناء	على	هذا	التوجه	وعد	اإلنكليز	الشريف	حسين	بمنحه	وأبنائه	زعامة	دولة	عربية	

)3(	جرنوت	فيلهلم،	الحورّيون:	تاريخهم	وحضارتهم،	فاروق	اسماعيل	)مترجًما	ومقدًما(،	)حلب:	دار	جدل،	2005(.

)4(	حول	هذا	املوضوع	راجع:	أحمد	ارحيم	هبو،	تاريخ	الشرق	القديم،	)سورية،	دار	الحكمة	اليمانية،	1993(.

)5(	للمزيد	حول	هذا	املوضوع	راجع:	ف.	فون	زودون،	مدخل	إلى	حضارات	الشرق	القديم،	فاروق	إسماعيل	)مترجًما(،	أحمد	ارحيم	هبو	)مراجًعا(،	
)دمشق:	دار	املدى،	2003(.

)بيروت:	دار	الكشاف	للنشر	والطباعة	والتوزيع،	 تاريخ	العرب،	 )6(	للمزيد	حول	هذا	املوضوع	راجع:	فيليب	حتي،	إدوارد	جرجي،	جبرائيل	جبور،	
.)2002

ألبرت	حوراني،	تاريخ	الشعوب	العربية،	كمال	خولي	)مترجًما(،	أنطون	ب.	نوفل،	)مراجًعا(،	)بيروت:	نوفل،	2002(.
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كان	من	املفروض	أن	تتشكل	في	املشرق	العربي	مقابل	وقوفه	إلى	جانب	الحلفاء	في	الحرب	العاملية	األولى	
ضد	اإلمبراطورية	العثمانية.	وكانت	الخطة	اإلنكليزية	تستهدف	بالدرجة	األولى	املصادرة	على	احتمالية	
العاملية	 الحرب	 في	 )فرنسا	وبريطانيا(	 الحلفاء	 الجهاد	ضد	 الحميد(	 )عبد	 العثماني	 السلطان	 إعالن	
األولى،	األمر	الذي	كان	سيهدد،	في	حال	حدوثه،	النفوذ	البريطاني	في	املنطقة	بأسرها	سواء	في	مصر	
أم	في	منطقة	الخليج،	بل	لم	تقتصر	الخشية	البريطانية	على	ذلك،	وإنما	امتدت	حتى	الهند	التي	كانت	
موحدة	في	ذلك	الحين،	وتضم	كل	من	باكستان	وبنغالديش؛	وكان	الوجود	اإلسالمي	الفًتا	قياًسا	إلى	

الوجود	الهندو�سي	هناك)7(.	

سورية	 دولة	 قيام	 عن	 أعلن	 حيث	 دمشق	 إلى	 )العرب(	 لورنس	 يرافقه	 األول	 فيصل	 دخول	 ومع	
تاريخها	 في	 مسبوقة	 غير	 جديدة	 مرحلة	 دخلت	سورية	 فيصل)8(،	 امللك	 بقيادة	 	1920 عام	 الحديثة	
لدولة	 نواة	 تكون	 أن	 املفروض	 من	 كان	 حديثة	 لدولة	 مركًزا	 دمشق	 أصبحت	 مرة	 فألول	 السالف،	
عربية	أكبر	في	آسيا،	تعتمد	األيديولوجية	القومية	العربية	لشرعنة	ثورتها	على	الدولة	العثمانية	)دولة	

الخالفة(،	وانفصالها	عنها.	

)قومية	 للحدود	 عابرتين	 أيديولوجيتين	 بين	 السورية	موزعة	 الدولة	 التاريخ،	أصبحت	 ذلك	 ومنذ	
للدولة	 رسمت	 التي	 بالحدود	 قطًعا	 تعترفا	 لم	 أيديولوجيتين	 نقل	 لم	 إن	 إسالموية(،	 ودينية	 عروبية	
السورية	بناء	على	إرادة	املنتصرين	في	الحرب	العاملية	األولى.	وبعد	مفاوضات	طويلة	صعبة	بين	عدد	
من	القوى	الدولية	إلى	جانب	القوى	اإلقليمية،	ال	سيما	الدولة	التركية	الحديثة	التي	أعلنت	إلغاء	نظام	

الخالفة،	وتبنت	النظام	الجمهوري	العلماني	املتشدد.

)قوموي	 أساسيين	 توجهين	 بين	 موزًعا	 ذلك	 منذ	 السورية	 للنخب	 السيا�سي	 التوجه	 ظل	 فقد	
وإسالموي(	ال	يعترفان	بدولة	سورية.	

وفي	مرحلة	الحقة	برزت	أيديولوجية	ثالثة	)شيوعية	أممية(	استمدت	رصيدها	من	تعاظم	أهمية	
االتحاد	السوفياتي	في	العالم،	وبخاصة	بعد	الحرب	العاملية	الثانية،	تمثلت	في	األيديولوجية	الشيوعية	
التي	تبناها	الحزب	الشيوعي	السوري-اللبناني	في	بداية	األمر،	ثم	الحزب	الشيوعي	السوري	بعد	عملية	

)7(	حول	هذا	املوضوع	راجع:
Jan	Hjärpe

الباحث	السويدي	في	الدراسات	اإلسالمية.	ص	13	من	املقدمة	التي	كتبها	للترجمة	السويدية	لكتاب:
T.	E.	Lawrence,	Secret	Despatches	from	Arabia	1939.

عنوان	الترجمة	السويدية:
T.	E.	Lawrence,	Arabien-	Hemliga	Raporter,	Lettland,	2006

)8(	حول	هذا	املوضوع	راجع
نجاة	قصاب	حسن،	صانعو	الجالء	في	سورية،	ط2،	)بيروت:	شركة	املطبوعات	للنشر	والتوزيع،	2003(،	ص288-277.
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فك	االرتباط	بين	لبنان	وسورية)9(.

إشكالية البحث: جدل لم ينته حول الهوية السورية

اإلشكالية	الكبرى	التي	بدأت	سورية	تعانيها	منذ	تشكلها	حتى	يومنا	الراهن	مروًرا	بعهد	االنقالبات،	
	إلى	العهد	األسدي	الطويل	بمرحلتيه:	األسد	األب	واألسد	االبن	تتمثل	في	

ً
ومن	ثم	عهد	الوحدة،	وصوال

عدم	قبول	قواها	السياسية	بواقعها	الفعلي	الذي	رسمت	حدوده	السياسية	بناء	على	إرادة	املنتصرين	
في	الحرب	العاملية	األولى،	كما	بينا	ذلك	في	ما	تقدم.

فقد	ظل	الحنين	إلى	الدول	اإلسالمية،	أو	بكالم	أدق،	إلى	الخالفة	اإلسالمية	حلًما	يدغدغ	مشاعر	
الناس،	وهو	األمر	الذي	بنى	عليه	حزب	االخوان	املسلمين)10(	أيديولوجية	ما	زالت	تبشر	بدولة	اسالمية	

	مختلفة	وفق	الظروف	واإلمكانيات.
ً
الطابع	والتوجه،	وإن	بصيغ	تأخذ	أشكاال

الدينية	عبر	االلتزام	باأليديولوجية	القومية	 وفي	املقابل،	هناك	من	أراد	القطع	مع	األيديولوجية	
التي	تؤكد	ارتباط	سورية	بمحيطها	العربي،	وتشدد	على	الرابطة	القومية	التي	اعتقد	أصحابها	أن	من	

شأنها	إيجاد	صيغة	من	الوحدة	بين	املكونات	السورية	املختلفة)11(.	

وهكذا	كان	التنافس	بين	أنصار	إسالموية	الدولة	من	جهة،	واملشددين	على	عروبتها	من	جهة	ثانية.	
وفي	الحالين	كانت	املساعي	مبنية	على	مقدمة	فاسدة	باملعنى	املنطقي،	فحواها	أن	الدولة	شأنها	شأن	
الكائن	اإلنساني،	والجماعات	اإلنسانية	ال	بد	أن	تكون	منسوبة	إلى	قومية	أو	إلى	دين،	أو	إلى	كليهما	
مًعا.	وال	يمكن	تحديد	هويتها	من	دون	تأكيد	طابعها	القومي	أو	الديني؛	وهذا	ما	أدى	بطبيعة	الحال	إلى	
الدولة.	فأن	تكون	 التحديد	االصطالحي	لطبيعة	 إخراج	مجموعات	سكانية	من	السوريين	من	دائرة	
سورية	عربية،	فهذا	معناه	إخراج	غير	العرب	من	دائرة	السوريين،	أو	فرض	العروبة	على	الجميع	بقوة	
االجراءات	التعسفية	التي	لم	تؤد	على	الرغم	من	استمرار	العمل	بها	على	مدى	عقود	إلى	وحدة	النسيج	

املجتمعي	الوطني	بصورة	طبيعية.

واألمر	ذاته	بالنسبة	إلى	الهوية	اإلسالمية	للدولة	واملجموعات	السكانية	غير	املسلمة.

اللبناني،	ط3  اللبناني	راجع:	محمد	دكروب،	جذور	السنديانة	الحمراء:	حكاية	نشوء	الحزب	الشيوعي	السوري	 تاريخ	الحزب	الشيوعي	 )9(	حول	
)بيروت:	د.ن،	2007(.

)10(	ملزيد	حول	هذا	املوضوع	راجع:	»تاريخ«	اإلخوان	املسلمون«	في	سوريا،	موقع:	اإلخوان	املسلمون.
https://www.ikhwanonline.com/article/65992

تاريخ	املشاهدة:	2021-3-3.

)11(	Albert	Hourani,	Arabic	Thought	in	the	Liberal	Age:	1798-1939,	)UK:	Oxford,	1970(,	P.	274.

https://www.ikhwanonline.com/article/65992
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وفي	الحالين	كانت	األنظار،	وما	زالت	لدى	أنصار	التوجهين،	موجهة	نحو	ما	وراء	الحدود	القائمة	
التي	فرضت	على	السوريين	وغير	السوريين	في	منطقتنا	بقوة	اتفاقيات	املنتصرين؛	وهي	الحدود	التي	
يبدو	أن	الحسابات	الدولية	وتفاعالتها	اإلقليمية	ما	زالت	تعتمدها	نقطة	ارتكاز	في	أي	جهد	قد	تترتب	
القوى	 حساب	 على	 بناء	 وذلك	 املنطقة،	 في	 التوازنات	 تضبط	 التي	 املعادالت	 في	 النظر	 إعادة	 عليه	

الدولية	الكبرى،	والقوى	اإلقليمية	األساسية.	

والالفت	في	اللوحة	في	مجملها	هو	غياب	االهتمام	بالواقع	الوطني	السوري،	والحرص	على	إيجاد	
لحمة	تضم	مكوناته	السكانية	بانتماءاتها	القومية	والدينية	واملذهبية	املختلفة؛	وذلك	لبلورة	مفهوم	
من	 ويعتمد	صيغة	 وإقليمًيا،	 دولًيا	 بها	 املعترف	 بلده	 وبحدود	 السوري،	 بانتمائه	 يعتز	 شعب	سوري	
التعريف	بالهوية	السورية	تأخذ	بالحسبان	العالقة	املعروفة	في	املنطق	بين	التضمن	واملاصدق.	فكلما	

صنا	دائرة	الثاني،	والعكس	بالعكس.	
ّ
فصلنا	في	األول	قل

أنها	تضم	الجميع	من	دون	أي	استثناء،	وهذا	ليس	مؤداه	 فأن	تكون	الدولة	سورية،	فهذا	معناه	
الفصل	بين	العرب	أو	الكرد	أو	السريان	أو	التركمان	السوريين	ومحيطهم	العربي	أو	الكردي	أو	السرياني	
أو	التركماني/التركي؛	واألمر	كذلك	بالنسبة	إلى	املسلمين	أو	املسيحيين	أو	اإليزديين	السوريين	بمذاهبهم	

املختلفة،	ومحيطهم	اإلسالمي	واملسيحي	واإليزيدي.

إنها	إشكالية	أثارت	كثيًرا	من	املناقشات	والخالف،	وما	زالت	تثير.	ولكننا	نرى	أن	تجربة	السنوات	
العشر	األخيرة	القاسية	التي	عاشها	السوريون	منذ	بداية	انطالق	الثورة	في	مواجهة	نظام	االستبداد	
القضايا	 عن	 بدفاعه	 الباطلة	 وادعاءاته	 واملمانعة،	 املقاومة	 بشعارات	 تستر	 طاملا	 الذي	 واإلفساد	
القومية	الكبرى؛	قد	أوصلت	السوريين	الحريصين	على	وحدة	بلدهم	ومصير	شعبهم	ومستقبل	أجيالهم	
املقبلة	إلى	قناعة	بوجود	قصور	معرفي	في	طريقة	التفكير،	مصدره	عدم	القدرة	على	التحرر	من	أعباء	
األيديولوجيات	السالفة	التي	أثبتت	اخفاقها،	ولم	تتمكن	التأسيَس	لحلول	ممكنة	تتناسب	مع	الواقع	

السوري	املشخص.

السوري	 الوطني	 باملشروع	 األذى	 ألحق	 الذي	 الخلل	 	
َ
السوريين	معرفة الثورة	 فقد	مكنت	عشرية	

الذي	بدأ	بصورة	جنينية	في	مرحلة	ما	بعد	االستقالل،	ولكنه	لم	يكتمل	مع	توالي	االنقالبات	العسكرية،	
وهيمنة	الخطاب	الشعبوي	الذي	اعتمد	أداة	تمويهية	للتغطية	على	عملية	االنقضاض	التي	استهدفت	

الداخل	الوطني.

من	جهة	أخرى،	نرى	أن	جهد	الجماعات	اإلسالموية،	وهي	التي	أقحمت	إلى	الساحة	السورية	بناء	على	
حسابات	ال	عالقة	بمصلحة	السوريين	ومستقبل	أجيالهم	املقبلة،	قد	مكنت	النظام	تقديَم	نموذجين	
فاسدين	للعالم؛	األول	يتمثل	في	دكتاتورية	فاسدة،	والثاني	يتجسد	في	قوى	إرهابية	وجماعات	اتخذت	
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من	الدين	أيديولوجية	لها	لتسويغ	إرهابها،	وتمرير	التزامها	بتنفيذ	أجندات	قد	كلفت	بها،	أجندات	ال	
عالقة	للسوريين	بها،	بل	أساءت	وت�سيء	إليهم،	وإلى	مستقبل	تعايشهم	ضمن	النسيج	املجتمعي	الوطني.

نهم	جميًعا	من	التشارك	
ّ
يتطلع	السوريون	اليوم	إلى	مشروع	وطني	قادر	على	الجمع	بينهم،	مشروع	يمك

الفاعل	في	اإلدارة	واملوارد؛	ومن	دون	أي	تمييز،	وعلى	قاعدة	احترام	الخصوصيات	والحقوق؛	وهذا	كله	
لن	يتحقق	من	دون	وجود	دولة	محايدة.	دولة	تقف	على	مسافة	واحدة	من	الجميع	بصرف	النظر	عن	
انتماءاتهم	القومية	والدينية	واملذهبية	وتوجهاتهم	الفكرية.	والصفحات	اآلتية	تتناول	هذه	اإلشكالية:

الدولة والحكومة

قبل	أن	نبدأ	ببيان	املعنى	بالدولة	املحايدة	أو	الحيادية،	ال	بد	أن	نميز	بين	الدولة	والحكومة،	وذلك	
التي	بنت	عليها	 التي	علقت	بأذهان	كثيرين؛	وهي	األوهام	 ملا	لهذا	التمييز	من	أهمية	في	تبديد	األوهام	
	على	الدولة	السورية	في	آذار/	مارس	

َ
سلطات	البعث	أضاليلها	منذ	االنقالب	الذي	مكنها	من	السيطرة

1963؛	واستمرت	الحًقا	في	الحقبة	األسدية	الطويلة	نسبًيا	قياًسا	إلى	عمر	الدولة	السورية	نفسها	التي	
شهدت	النور	كما	أسلفنا	عام	1920.	

إدارية	 أجهزة	 جملة	 من	 يتكون	 الذي	 العام	 اإلداري	 الجهاز	 تمثل	 الديمقراطية	 الحديثة	 الدولة	
فرعية	تتمثل	في	الهيئات	واملؤسسات	واإلدارات	والوزارات	التي	يعمل	فيها	املوظفون	والعاملون	بهدف	
رعاية	مصالح	الناس،	وتنميتها،	وحمايتها،	وإدارة	أمورهم،	وتوفير	املقدمات	ملستقبل	أفضل	ألجيالهم	
املقبلة،	وتأمين	الخدمات	لهم،	وحمايتهم	في	مواجهة	جميع	األخطار	الداخلية	والخارجية	التي	قد	تهدد	

بالدهم	وممتلكاتهم،	أو	قد	تؤدي	إلى	اضطراب	النسيج	املجتمعي	الوطني.

ولكون	الدولة	مجرد	جهاز	إداري	في	نهاية	املطاف،	فمن	املفروض	أنها	ال	تمّيز	بين	مواطن	وآخر،	وإنما	
تعتبر	الجميع	سواسية	أمام	القانون	املستمد	من	الدستور	العام	الذي	يمثل	هو	اآلخر	صيغة	متقدمة	
)الدستور(	 أو	هو	 الدولة	وسلطاتها	مشروعيتها،	 الذي	تستمد	منه	 العام	 الوطني	 العقد	 مفصلة	من	
الذي	قد	كتب	أساًسا	استناًدا	إلى	توافقات	العقد	الوطني	العام	بين	املواطنين	جميعهم،	وذلك	بناء	

على	آليات	تضمن	تمثيل	الجميع.

والدولة	بهذا	املعنى	ال	تمثل	ديًنا	بعينه،	أو	مذهًبا	بذاته،	أو	قومية	بعينها،	أو	أيديولوجيا	بذاتها؛	
وإنما	هي	جهاز	وطني	عام	يأخذ	مسافة	واحدة	من	الجميع،	ويخدم	الجميع،	ويحرص	على	مستقبل	

الجميع،	ومن	دون	أي	تمييز.

أما	الحكومة	فهي	تتشكل	بموجب	ما	تسفر	عنها	نتائج	االنتخابات،	إذ	يشكلها	عادة	الحزب	الفائز	
أو	تحالف	األحزاب	الفائزة،	خالل	مدة	زمنية	محددة،	وبناء	على	توافقات	ومحددات	وطنية	دستورية،	
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ال	يجوز	ألي	حزب	أو	أحزاب	اإلخالل	بها،	أو	التعديل	فيها	من	دون	سلسلة	طويلة	معقدة	صارمة	من	
القواعد	واإلجراءات	التي	يستوجبها	أي	تعديل	للدستور	أو	القوانين	األساسية.

من	 ا	
ً
ووسط جمهوًرا	 منها	 واحدة	 كل	 تستقطب	 متمايزة،	 أيديولوجيات	 لها	 تكون	 عادة	 األحزاب	

املواطنين،	ممن	يرون	في	هذه	األيديولوجية	أو	تلك	تعبيًرا	عن	مصالحهم.	وتعتمد	برامج	وخطط	تبين	
ميزانية	 اعتماد	 مع	 محددة،	 زمنية	 مدد	 املختلفة،	وضمن	 القضايا	 في	 نظرها	 وجهات	 تطبيق	 كيفية	
ليطلع	 املختلفة،	 بالوسائل	 عنه	 ُيعلن	 ذلك	 وكل	 صرفها،	 وأوجه	 عليها،	 الحصول	 كيفية	 تتضمن	
وهذه	 وتوجهاتهم،	 مواقعهم	 على	 بناء	 ذاك	 أو	 الحزب	 هذا	 من	 مواقفهم	 ويحددوا	 عليه،	 املواطنون	
املواقف	تتجسد	الحًقا	في	نتائج	االنتخابات	التي	تحرص	األحزاب	جميعها	على	الفوز	فيها،	وكل	ذلك	
إدارة	 كيفية	 بوضوح	 تبين	 قواعد	 وهي	 الدستور.	 يحددها	 التي	 الديمقراطية	 اللعبة	 قواعد	 بموجب	
العملية	الديمقراطية،	وتحدد	اجراءات	املساءلة	واملحاسبة	البرملانية،	وضرورة	التزام	الحزب	الحاكم	

أو	األحزاب	الحاكمة	بتلك	االجراءات	خالل	مدة	حكمه/حكمها.

وهذا	معناه	أن	سلطة	الحكومة	في	األنظمة	الديمقراطية	ليست	مطلقة،	وليست	استبدادية،	بل	
تضمن	 التي	 تلك	 خاصة	 استبدادية،	 دكتاتورية	 إلى	 الديمقراطية	 تحّول	 تمنع	 كثيرة	 ضوابط	 هناك	
واملطالبة	 والتظاهر،	 االعتصام	 في	 املواطنين	 وحقوق	 النقد،	 وممارسة	 الرأي،	 عن	 التعبير	 حقوق	

باملساءلة	واملحاسبة.

وذلك	كله	يحدث	ضمن	إطار	نظام	عام	يقوم	على	مبدأ	فصل	السلطات	بصورة	واضحة	بين	الحكومة	
والبرملان	والقضاء.	وهذا	األخير	ال	يمكنه	في	األحوال	جميعها	من	أداء	مهماته	املطلوبة	الضرورية	من	
دون	حيادية	ونزاهة	واستقاللية	تامة.	وهذه	املقومات	كلها	لم	تتوافر،	في	السلطة	البعثية	-	األسدية	
على	مدى	نحو	ستة	عقود.	خصوًصا	إذا	أخذنا	في	حسباننا	البدعة	غير	املسبوقة	التي	أتى	بها	حافظ	
1973،)12(	وذلك	حينما	أعلن	أن	حزب	البعث	هو	قائد	الدولة	واملجتمع.	فهو	 األسد	في	دستوره	عام	
لن	 ولكنه	 باستمرار،	 الدولة	 سيقود	 إليه،	 املشار	 املفروض	 الدستور	 على	 وبناء	 البعث(	 حزب	 )أي	
يكتفي	بهذه	القيادة	السياسية،	وإنما	سيقود	املجتمع	أيًضا.	وكانت	الحصيلة	أن	الحزب	املعني	تمكن	
تكون	 أمام	 عائًقا	 ذاته	 الوقت	 في	 وكان	 السوري)13(،	 األهلي	 املجتمع	 تدميَر	 الشعبوية	 بأيديولوجيته	

)12(	لالطالع	على	نص	هذا	الدستور	راجع:	مركز	مالكون	كير،	كارنيغي	للشرق	األوسط.
)carnegie-mec.org(	الدولي	للسالم	كارنيغي	مؤسسة	-	األوسط	للشرق	كارنيغي	مركز	-	1973-2012	-	السوري	الدستور

تمت	املشاهدة	في	2021-3-5.

)13(	.	ملزيد	حول	هذا	املوضوع	راجع:
رايموند	هينبوش،	تشكيل	الدولة	الشمولية	في	سورية	البعث،	رضوان	زيادة	)مقدًما(،	حازم	نهار	ورضوان	زيادة	)ترجمة	وتحقيًقا(،	)بيروت:	دار	رياض	

الريس	للكتب	والنشر،	2014(.
عبد	الرحمن	الحاج،	البعث	الشيعي	في	سورية	1919-2007،	ط1	)بيروت:	جسور	للترجمة	والنشر،	2017(.	

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50270
https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50270


ملف العددالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

92

مجتمع	مدني	فاعل،	كان	من	شأنه	أن	يكون	صمام	األمان	بين	املواطنين	والسلطة،	ويضغط	من	أجل	
معالجة	األخطاء،	وإجراء	التغييرات	اإليجابية	بصورة	تدريجية،	وذلك	للحيلولة	دون	وصول	األمور	إلى	

مرحلة	االنفالت	والعنف	األعمى.

وجاءت	الهرطقة	الدستورية	التي	هندسها	أركان	النظام	فور	وفاة	حافظ	األسد	صيف	عام	2000،	
وكلفوا	عبد	القادر	قدورة	رئيس	مجلس	الشعب	في	ذلك	الحين	بتمريرها)14(،	وهي	الهرطقة	التي	أسفرت	
عن	تعديل	الدستور	في	دقائق،	ليصبح	شرط	عمر	رئيس	الجمهورية	مطابًقا	بعدد	السنين،	بل	ربما	
بعدد	األيام	والساعات،	عمَر	وارث	الجمهورية.	لتؤكد	أن	الدولة	السورية	كانت	في	واقع	األمر	أداة	بيد	
م	في	كل	املفاصل	من	أجل	االستمرار	في	استبدادها	ونهبها	

ّ
مجموعة	محدودة	العدد،	استطاعت	التحك

	واملجتمع.
َ
الدولة

الدولة السورية وضرورة حياديتها

أهمية	 يأخذ	 املبدأ	 وهذا	 املستقرة،	 الديمقراطية	 األنظمة	 في	 مطلوب	 أمر	 الدولة	 حيادية	 مبدأ	
إضافية	في	املجتمعات	التي	تتسم	بالتعددية	والتنوع	على	صعيد	الدين	واملذهب	والقومية،	ويكتسب	
أهمية	استثنائية	في	الدول	الحديثة	نسبًيا،	مثل	دول	منطقتنا	التي	تشكلت	بعد	الحرب	العاملية	األولى.

نسيًجا	 تضم	 دولة	 وهي	 تقدم،	 كما	 نسبًيا،	 حديثة	 دولة	 فهي	 السورية	 الدولة	 إلى	 بالنسبة	 أما	 	
ال	 سنية،	 عربية	 أغلبية	 مع	 والثقافية،	 والقومية	 واملذهبية	 الدينية	 الناحية	 من	 متنوًعا	 مجتمعًيا	
يمكن	ألحد	أن	يشكك	فيها.	ولكن	الحجم	السكاني	للمكونات	األخرى	حجم	كبير	ال	يمكن	تجاهله	هو	
اآلخر.	ال	توجد	إحصاءات	دقيقة	في	هذا	املجال،	وإنما	هناك	تخمينات	تشير	إلى	أنها	مجتمعة	في	حدود	
لعدم	 الدولة،	وجعلتها	عرضة	 لت	هذه	

ّ
التي	عط املحورية	 بقليل.	واإلشكالية	 أكثر	 وربما	 املئة،	 في	 	40

االستقرار	واالنقالبات،	وفتح	املجال	أمام	االستبداد،	تتمثل	في	عدم	التوافق	على	هوية	وطنية	جامعة،	
كان	من	شأنها	احترام	الواقع	السوري،	وأن	تكون	بمنزلة	الرافعة	التي	تنهض	بكل	اإلمكانات	والطاقات	
السورية	ملصلحة	السوريين	جميًعا،	األمر	الذي	كان	سيسهم	بصورة	فاعلة	في	تعزيز	األمن	واالستقرار	
في	املنطقة	عبر	تنمية	مستدامة،	تستوجب	حل	املشكالت	ال	اختالقها	أو	تصعيدها،	وتستلزم	البناء	

على	املشتركات،	ال	تبديدها.

واإلقليمية،	 األغلبية	 عقدة	 لتجاوز	 محاولة	 في	 القومية	 األيديولوجيا	 على	 بعضهم	 ركز	 فبينما	
والجيش،	 والدولة	 الحزب	 السيطرة	على	 تمكن	حافظ	األسد	من	 البعثي؛	حتى	 املشروع	 خاصة	رواد	
وكان	املشروع	القومي	بالنسبة	إليه	وسيلة	للسيطرة	األفقية	على	املجتمع	السوري،	في	حين	إنه	كان	

)14(	راجع	حول	هذا	املوضوع:	فاروق	الشرع،	الرواية	املفقودة،	ط2	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2015(،	ص	258-256.
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ن	بعد	
ّ
	املنافسين	ليتمك

َ
الطائفة	نفسها،	بعد	أن	تمكن	إزاحة في	الوقت	ذاته	مشروعه	ضمن	 يرسخ	

ذلك	االستناَد	عمودًيا	إلى	املوارد	البشرية	للطائفة	بعد	أن	تمكن	إقناعها	عبر	االمتيازات	والهواجس	بأن	
رحيله	مؤداه	تهميشها	ثانية،	بل	ربما	ما	هو	أفظع.)15(

وقد	تمكن	نظام	األسد	في	الواقع	من	االمتداد	بين	مختلف	املكونات	السورية	بفعل	األيديولوجية	
القوموية	التضليلية،	واكتسب	قواعد	مهمة	بين	العرب	السنة	أنفسهم،	كما	تمكن	من	إيجاد	قواعد	
الثمانينيات،	بالخطر	اإلسالموي	 التي	كان	يهددها،	ال	سيما	في	مرحلة	 بين	مختلف	املكونات	األخرى	
الذي	يتناقض	مع	ما	كان	يّدعيه	من	علمانوية	زائفة،	كانت	مكرسة	في	الواقع	العملي	لتأمين	سلطته،	

وتعزيزها،	تمهيًدا	لتأبيدها.

ولم	يقتصر	جهد	األسد	)حافظ	األسد(	على	تضليل	الداخل	السوري،	بل	شمل	البعد	العربي	أيًضا	
عبر	استغالل	القضية	الفلسطينية،	واملزاودة	من	خاللها	حتى	على	الفلسطينيين	أنفسهم،	بل	حاربهم،	
وسعى	من	أخل	خلق	البدائل	املوازية	لزعامة	ياسر	عرفات	التي	كانت	تمكنت	فرَض	احترامها	على	قوى	

وشرائح	وتوجهات	املجتمع	الفلسطيني	جميعها)16(.	

كان	 الذي	 اإلسالموي	 األيديولوجي	 املشروع	 هناك	 كان	 القوموي	 األيديولوجي	 املشروع	 مقابل	 وفي	
،	وفي	بعده	األفقي	على	السنة	بصورة	عامة	في	اإلطار	األوسع،	لذلك	كان	

ً
يركز	على	العرب	السنة	أوال

هناك	جهد	يرمي	إلى	إيجاد	ركائز	ضمن	الكرد	بوصف	أن	غالبيتهم	من	السنة،	غير	أن	ذلك	الجهد	لم	
في	مرحلة	 القوموية	لذلك	املشروع،	وبخاصة	 التوجهات	 في	مقدمتها	 نتيجة	عوامل	كثيرة	عدة،	 يثمر	
االعتماد	شبه	الكلي	على	نظام	صدام	حسين	في	العراق	الذي	كان	يقدم	نفسه	بوصفه	حامي	البوابة	
الشرقية،	واملدافع	األول	عن	العرب،	وكان	يتهم	نظام	حافظ	األسد	بأنه	يعمل	ضد	مصلحة	العرب	عبر	

تحالفه	مع	النظام	اإليراني.

مشروع	 من	 جزء	 إلى	 الشيوعية	 األحزاب	 عبر	 تحول	 قد	 كان	 فقد	 األممي،	 االشتراكي	 املشروع	 أما	
السلطة	نفسها	الذي	تمثل	في	الجبهة	الوطنية	التقدمية،	ومعاهدة	الصداقة	مع	االتحاد	السوفياتي	
الخمسينيات	 مرحلة	 في	 السوري	 املستوى	 في	 كان	 الذي	 الشعبي	 التأثير	 له	 يعد	 ولم	 	،1980)17( عام	

)15(	ملزيد	حول	هذا	املوضوع	راجع:
العلويون	هويتهم	الجماعية	في	سورية؟،	ماهر	الجنيدي	)مترجًما(،	ياسين	الحاج	 بنى	 العلويون،	الخوف	واملقاومة،	كيف	 تورشتين	شيوتز	وورن،	

صالح	)مقدًما(،	)الدوحة:	مركز	حرمون،	2018(.

)16(	للمزيد	حول	هذا	املوضوع	راجع:
)مراجًعا(،	 ديب	 ثائر	 )مترجًما(،	 النقشبندي	 ورائد	 فاضل	 عبد	هللا	 وسياساتهم،	 شأنا	 األقل	 الريفيين	 وجهائهم	 أبناء	 بطاطو،	فالحو	سورية،	 حنا	

)الدوحة:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2014(.

)17(	ملزيد	من	االطالع	على	نص	هذه	املعادة	راجع:
)syrmh.com(	املعاصر	السوري	التاريخ	|	وسورية 1980	السوفيتية	الجمهوريات	بين	والتعاون	الصداقة	معاهدة

https://syrmh.com/1980/10/08/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A/
https://syrmh.com/1980/10/08/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A/
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والستينيات،	وفقد	تأثيره	بصورة	نهائية	مع	انهيار	االتحاد	السوفياتي	عام	1991.

نظام	 بعد	سقوط	 وبخاصة	 العربي،	 القوموي	 املشروع	 وتراجع	 السوفياتي،	 االتحاد	 انهيار	 وبعد	
صدام	حسين،	وقبل	ذلك	سقوط	املشروع	الناصري	بعد	ما	حصل	في	صيف	1967،	طرحت	الجماعات	
وليس	 الحل،	 هو	 اإلسالم	 العربية	شعار:	 الدول	 مختلف	 في	 املسلمين	 اإلخوان	 بخاصة	 اإلسالموية،	
سًرا	أن	عدًدا	من	تلك	الجماعات	استمد	زخًما	معنوًيا	من	انتصار	الخمينية	في	إيران	1979،	وإعالن	

الجمهورية	اإلسالمية	هناك.)18(

منذ	 العراق	 في	 القاسية	 التجربة	 ثم	 ومن	 	، 	2002-1991 الجزائر	 في	 الدامية	 الصدامات	 ولكن	
سقوط	نظام	صدام	حسين	عام	2003	وإلى	يومنا	هذا،	وانسداد	اآلفاق	في	لبنان	نتيجة	هيمنة	حزب	
هللا	على	الدولة	اللبنانية	وعلى	الحياة	السياسية	بصورة	عامة،	بّينت	للسوريين	الذين	عاشوا	أنفسهم	
تجربة	قاسية	مع	القوى	اإلسالموية	املتطرفة	في	خضم	الثورة،	أن	الحل	األمثل	يتشخص	في	التركيز	
املذهب	 اعتمد	 الذي	 اإليراني	 لهم	خطر	املشروع	 تبين	 أن	 بعد	 السوري؛	وذلك	 الوطني	 على	املشروع	
بات	 بل	 العرب،	 القومويين	 من	 انتزاَعها	 ن	

ّ
تمك حتى	 الفلسطينية	 القضية	 واستغل	 للتوسع،	 وسيلة	

النظام	اإليراني	راعي	جماعة	»املقاومة	واملمانعة«،	خصوًصا	من	جانب	حزب	هللا	في	لبنان	الذي	تمكن	
مقاومة	 ملف	 عن	 وإبعادها	 جميعها،	 اللبنانية	 القوى	 	

َ
إزاحة والسوري	 اإليراني	 النظامين	 بمساعدة	

التهديدات	اإلسرائيلية	في	الجنوب	اللبناني،	حتى	اكتسب	»مشروع	املقاومة«	صفة	دينية	قدسية،	بل	
تحول	إلى	جزء	ال	يتجزأ	من	السياسية	املذهبية	التوسعية	اإليرانية.

ما	نحتاج	إليه	في	سورية	هو	البحث	عن	القواسم	املشتركة	بين	املواطنين	السوريين	كلهم	في	مستوى	
الجماعات	واألفراد،	وذلك	يستوجب	القطع	مع	نهج	التخندق	ضمن	االصطفافات	الدينية	واملذهبية	
بداية	 الذي	بذل	منذ	 الجهد	 الرغم	من	 الستار	عنها.	هذا	على	 السورية	 الثورة	 أزاحت	 التي	 والقومية	
الثورة	للتركيز	على	أهمية	وحدة	السوريين،	واشتراكهم	في	املصير	املشترك	واألهداف	املشتركة،	بغض	
القوى	 على	 استراتيجيته	 فرَض	 تمكن	 النظام	 ولكن	 والثقافية.	 املجتمعية	 االنتماءات	 عن	 النظر	
املناهضة	لحكمه،	ووجد	السوريون	أنفسهم	في	مواجهة	بعضهم	بعًضا	ضمن	خانات	عمودية،	تمثل	
كل	واحدة	منها	مكوًنا	من	املكونات،	في	حين	إن	الوطنية	الفعلية	املطلوبة	هي	تلك	التي	تستطيع	تجاوز	
خانات	 هناك	 تكون	 أن	 عن	 عوًضا	 أفقية)19(،	 بصورة	 جميعهم	 السوريين	 إلى	 وتتجه	 الخانات،	 تلك	

تاريخ	املشاهدة:	2021-3-6.

دار	 )بيروت:	 العربي،	ط1	 األوسط	 الشرق	 النتفاضات	 التاريخية	 الخلفية	 املديد،	 االنهيار	 صاغية،	 راجع:	حازم	 املوضوع	 هذا	 حول	 ملزيد	 	 )18(
الساقي،	2013(،	ص	210-197.	

الوطنية	السورية،	لؤي	حسين	)معًدا	 في	 الذي	أجري	مع	جورج	طرابي�سي	ضمن	كتاب:	حوارات	 الحوار	 )19(	ملزيد	حول	هذا	املوضوع	راجع	نص	
ومحاوًرا(،	ط1	)الالذقية:	دار	بترا	للنشر،	2003(،	ص	201-169.
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ا	
ً
منفصلة،	مصفوفة	بجانب	بعضها	بعًضا	بصورة	عمودية.	من	دون	أن	تشكل	نسيًجا	وطنًيا	متماسك

على	الرغم	من	وجودها	في	الحيز	املكاني	ذاته.

العام	الذي	يضم	الجميع	من	 التي	تكون	اإلطار	 وبناء	على	ما	تقدم،	نرى	أن	الدولة	الحيادية	هي	
دون	أي	تمييز.	وهي	املؤسسة	اإلدارية	التي	تقف	على	مسافة	واحدة	من	الجميع.	واملؤسسة	التي	ينبغي	
أن	تكون	ثابتة	ثباًتا	نسبًيا	بموجب	الدستور	والقوانين	واملبادئ	األساسية،	خاصة	تلك	التي	تحرص	
على	طمأنة	الجميع	من	دون	أي	استثناء،	وتضمن	املحافظة	على	حقوق	الجميع	السياسية	والثقافية	
فوق	 ما	 املبادئ	 عن	 املجال	 هذا	 في	 يتحدث	 من	 وهناك	 تمييز.	 أي	 دون	 من	 واالقتصادية	 واإلدارية	
األنظمة	 في	 التغيير	 على	 عادة	عصية	 تكون	 أساسية	 قوانين	 أو	 مبادئ	دستورية،	 ربما	 أو	 دستورية،	

الديمقراطية.

وهنا	ستواجهنا	قضية	اسم	الدولة	التي	يمكن	حلها	بسهولة	إذا	كان	الهدف	األساس	هو	الحرص	
الهويات	 بين	 وخلطنا	 الدولة،	 على	 السابقة	 الفرعية	 الهويات	 اعتمدنا	 إذا	 أما	 الجامع.	 املبدأ	 على	
شائكة	 القضية	 فستصبح	 عادة،	 الدولة	 بها	 تتسم	 التي	 اإلدارية	 والطبيعة	 الثقافية،	 	- املجتمعية	

إشكالية	مستحيلة	الحل.

وهناك	تجارب	كثيرة	في	العالم،	سواء	في	بلجيكا	وسويسرا	وسنغافورة	والواليات	املتحدة	األميركية	
وغيرها،	يمكننا	أن	نستفيد	منها،	ويمكننا	أن	نستفيد	من	تجربة	عدد	من	الدول	العربية	التي	ركزت	على	
االسم	التعريفي	للدولة	الذي	غالًبا	ما	ُيستنبط	من	االسم	أو	املوقع	الجغرافي	من	دون	الهوية	القومية	
االجتماع	 عليها	 يقوم	 التي	 األساسية	 املبادئ	 يحدد	 أن	 يمكنه	 الدستور	 إن	 حين	 في	 هذا	 الدينية،	 أو	

السوري،	وهي	املبادئ	الجامعة	املشتركة	بين	السوريين.

أما	الحكومة،	فهي	تمثل،	كما	بّينا	ذلك،	السلطة	السياسية	املنبثقة	من	االنتخابات	التشريعية	التي	
من	املفروض	أن	تتنافس	فيها	األحزاب	السورية	التي	ال	بد	أن	تكون	أحزاب	وطنية،	تعبر	عن	تطلعات	
القومية	 فاألحزاب	 الوطنية.	 قبل	 ما	 الوالءات	 لحدود	 عابرة	 أحزاب	 حاجاتهم،	 وتجسد	 السوريين،	
	عن	املذهبية	واملناطقية	ال	تستقيم	مع	الحالة	السورية،	وباتت	بصورة	عامة	غير	

ً
أو	الدينية،	فضال

مقبولة	في	غالبية	املجتمعات	الديمقراطية.

حتى	 أو	 جميعهم،	 السوريين	 تهم	 موضوعات	 برامجها	 في	 األحزاب	 هذه	 تتناول	 أن	 الطبيعي	 ومن	
ا	معينة	منهم	بصورة	أساسية،	ولكنها	في	نهاية	املطاف	تؤثر	في	املناخ	الوطني	العام،	ومن	هذه	

ً
أوساط

املوضوعات	موضوع	مناهضة	التمييز	الديني	أو	القومي	أو	العنصري	بكل	أشكاله،	ولكنها	)أي	األحزاب	
بعض	 عن	 بعضها	 ويتمايز	 السوريين،	 كل	 السوريين	 حق	 عن	 دفاعها	 سياق	 في	 ذلك	 تفعل	 املعنية(	
بتصوراتها	لتنظيم	األمور	داخل	املجتمع	بصورة	أفضل،	وتقديم	الحلول	التي	تراها	مناسبة	ملختلف	
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القضايا	الوطنية.	أحزاب	يتمحور	تركيزها	حول	كيفية	تأمين	الخدمات	للمواطنين،	وتطوير	املرافق	
فكًرا	 يمتلكون	 فاعلين،	 مواطنين	 بناء	 هو	 هدفها	 ويكون	 بالتعليم.	 والنهوض	 الصحية،	 والخدمات	
على	 إمكاناتها	 مع	 تنسجم	 مستويات	 إلى	 لترتقي	 بسورية	 النهوض	 على	 تعمل	 إبداعية	 وعقلية	 نقدًيا،	
مع	 ينسجم	 وبما	 املقبلة،	 أفضل	ألجيالها	 	

ً
وبما	يضمن	مستقبال والطبيعة،	 البشرية	 صعيد	مواردها	

تاريخها	ودورها	املفتاحي	على	صعيد	املنطقة.

تركيب	 على	 والعمل	 املذهبية،	 أم	 الدينية	 أم	 القومية	 واألقليات	سواء	 األغلبية	 الحديث	عن	 إن	
املجتمع	وفق	نظام	الخانات	املغلقة	التي	تتكّور	عناصرها	على	ذاتها،	وتصبح	مع	الوقت	أسيرة	الهواجس	
من	شركاء	 »األعداء«	 ربما	 بل	 »الخصوم«،	 بـ	 التهديد	 عبر	 فيها	 للتحكم	 وسيلة	 تكون	 التي	 والشكوك	
الوطن	املفروض،	ولعل	املثال	اللبناني	يقدم	لنا	في	هذا	املجال	راهًنا	النموذج	األوضح	لوضع	ال	نريده،	

واملثال	العراقي	هو	اآلخر	في	هذا	الطريق.

ما	نحتاج	إليه	في	سورية	هو	ترسيخ	مفهوم	األغلبية	الوطنية	بمعناه	السيا�سي.	هذا	مع	ضرورة	طمأنة	
كل	املكونات	السورية	بضمانات	دستورية	تراعي	خصوصياتها	الدينية	واملذهبية	والقومية	والثقافية،	
وتقر	الحقوق	املترتبة	عليها	وتضمنها.	هذا	مع	ضرورة	احترام	انتماء	الشعب	السوري	إلى	محيطه	العربي	
فعوًضا	 التوجهات،	 في	 تعديل	 مع	 ولكن	 واملسيحي،	 اإلسالمي	 ملحيطه	 والسرياني،	 والتركي	 والكردي	
الحضارات	 لتمازج	 ميداًنا	 الحدود،	تصبح	 وراء	 ما	 نحو	 ترنو	 تكون	سورية	ساحة	ملشروعات	 أن	 عن	
والثقافات	وتفاعلها،	وهو	األمر	الذي	سيستفيد	منه	السوريون،	كما	ستستفيد	منه	شعوب	املنطقة	
كلها.	وسيكون	العمق	القومي	والديني	واإلنساني	العام	لسورية	مفتاًحا	لتصبح	ركيزة	األمان	واالستقرار	
في	املنطقة،	وذلك	عوًضا	عن	أن	تكون	ساحة	من	ساحات	املشروعات	اإلمبراطورية	املاضوية	التي	لم	

تجلب،	ولن	تجلب،	سوى	الكوارث	لشعوب	املنطقة	ولشعوب	أصحاب	تلك	املشروعات	نفسها.

إن	التركيز	على	مشروع	الدولة	الوطنية	السورية	الحيادية	يستمد	مشروعيته	وأهميته	القصوى	من	
جملة	اعتبارات	منها:

عدم	وجود	مشروع	قومي	عربي	هدفه	بناء	الدولة	العربية	من	»املحيط	الخليج«	كما	كان	يدعو	. 	
إليه	حزب	البعث،	وما	زال.	بل	ال	توجد	دعوة	من	هذا	القبيل	تقتصر	على	املشرق	العربي	فحسب،	وهو	
الذي	شهد	تبلور	التيارات	القومية	العربية	األساسية	وبروزها.	هذا	مع	العلم	أن	املشروع	القومي	في	
إليه	الشريف	حسين،	 البريطانيون،	واستند	 التسويغ	األيديولوجي	الذي	شجعه	 املشرق	كان	أساس	

وابنه	فيصل	على	وجه	التحديد	إلضفاء	املشروعية	الشعبية	على	إعالنه.
وقد	تبين	للناس	وبخاصة	في	العراق،	حيث	حكم	حزب	البعث	عبر	مشروعه	القومي	على	مدى	عقود،	وفي	سورية	
لتعبئة	 يكن	سوى	وسيلة	 لم	 في	أساسه	 املشروع	 أن	هذا	 املعني	يحكم	منذ	نحو	ستين	عاًما،	 الحزب	 زال	 ما	 حيث	
بل	 املحلية،	 توحيد	مجتمعاتها	 األيام	قدرتها	على	 يوم	من	 في	 تثبت	 لم	 الناس	من	حركات،	ومجموعات	متصارعة،	
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اتخذت	الشعارات	القوموية	مظلة	تمويهية	لالنقضاض	على	هذه	األخيرة.	هذا	ما	حصل	في	مصر	إبان	عهد	جمال	
عبد	الناصر،	وفي	العراق	وسورية،	البلدين	اللذين	حكمهما	حزب	البعث	الذي	انقسم	على	ذاته،	وكان	في	األصل	على	

خصومة	مع	مشروع	الوحدة	الناصري،	ومن	ثم	أصبحا	يتصرفان	في	واقع	الحال	كعدوين	لدودين.	

أما	في	املغرب،	فعلى	الرغم	من	املشروعات	الوحدوية	الكثيرة،	لم	تتحقق	األحالم	الوحدوية	التي	
ر	بها	معمر	القذافي	كثيًرا،	وهو	الذي	عجز	حتى	عن	تأمين	الوحدة	املستقرة	بين	الليبيين	أنفسهم.

ّ
بش

أما	خليجًيا،	فلم	يطرح	مشروع	الوحدة	االندماجية	بصورة	رسمية	في	يوم	من	األيام	على	الرغم	من	
التجانس	السكاني	بكل	صيغه،	والتداخل	الجغرافي،	وإنما	اعُتمدت	فكرة	التعاون	ضمن	إطار	مجلس	
سس	عام	1981(،	األمر	الذي	يعد	أكثر	واقعية	وإنتاجية،	ويقع	الطريق	على	كثير	

ُ
التعاون	الخليجي	)أ

من	الهواجس.

عدم	واقعية	مشروع	الخالفة	اإلسالمية،	بل	عدم	وجود	حامل	اجتماعي	معقول	مقنع	محلًيا	. 	
االيديولوجية	 التزمت	 التي	 املتطرفة	 العنفية	 الحركات	 أسهمت	 وقد	 كهذا.	 ملشروع	 ودولًيا	 وإقليمًيا	
سورية	 في	 وداعش	 أفغانستان	 في	 القاعدة	 وبخاصة	 العالم،	 من	 مختلفة	 مناطق	 في	 اإلسالموية	
كانت	 التي	 املشروع	 إجهاض	فكرة	هذا	 في	 الصومال،	 في	 والشباب	 نيجيريا،	 في	 وبوكو	حرام	 والعراق،	
	أداة	للتعبئة	اعتمدتها	القوى	اإلسالموية	في	مواجهة	األنظمة	التي	التحفت	بالشعارات	القوموية	

ً
أصال

لها	 كانت	 التي	 الخليجية	 الدول	 أو	ضد	 والعراق	وسورية،	 والجزائر	 في	مصر	 والعلمانوية،	خصوًصا	
عالقات	متميزة	مع	الغرب،	ومع	الواليات	املتحدة	األميركية	تحديًدا،	وما	زالت.

ا،	فقد	أسهمت	القوى	العسكرية	التي	رفعت	الشعارات	اإلسالمية	بممارساتها	وصراعاتها	 أما	سوريًّ
وهي	 الثورة،	 بداية	 منذ	 األخير	 اعتمدها	 التي	 النظام	 إستراتيجية	 تعزيز	 في	 الطائفية	 وشعاراتها	
اإلستراتيجية	التي	استهدفت	فكرة	إلصاق	تهمة	اإلرهاب	بالثورة	عبر	العمل	على	إبعاد	سائر	املكونات	
السورية	األخرى	عن	الثورة	السورية،	ليبقى	املكّون	العربي	السني	في	الواجهة.	ومع	هيمنة	داعش	وجبهة	
إلى	االنسحاب	منها	 النظام	قد	اضطر	 التي	كان	 النصرة	على	مساحات	واسعة	من	األرا�سي	السورية	
في	محافظات	الحسكة	ودير	الزور	والرقة	وحلب	وإدلب،	وحتى	في	غوطة	دمشق	وغيرها	من	املناطق،	
تراجع	التأييد	العام	للثورة	السورية	بصورة	دراماتيكية	على	الصعيد	العالمي،	بل	حتى	على	الصعيد	
املحلي،	وذلك	لخشية	الجميع	من	أن	تكون	هذه	الحركات	هي	بديل	النظام	في	حال	سقوطه،	وهذا	هو	
لب	اإلستراتيجية	التي	سار	بموجبها	النظام	منذ	اللحظة	األولى	النطالقة	الثورة،	وهي	إستراتيجية	إلزام	

املجتمع	الدولي	باالختيار	بين	السيئ	واألسوأ.

اإلخفاق	املستمر	في	تحقيق	االستقرار	املجتمعي	والسيا�سي	في	الداخل	السوري	نتيجة	غياب	. 	
مشروع	وطني	متكامل،	يقوم	على	أساس	اإلقرار	الواضح	بواقع	التنوع	املجتمعي	السوري،	والعمل	على	
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إيجاد	وحدة	وطنية	فعلية	تحترم	الخصوصيات،	وتضمن	الحقوق،	وتفتح	املجال	الثقافي	واالقتصادي	
والسيا�سي	أمام	الجميع)20(؛	األمر	الذي	كان	من	شأنه	تشكيل	األمة	السورية	باملعنى	السيا�سي،	ضمن	
إطار	الدولة	السورية	بحدودها	السياسية	الراهنة	التي	أشرنا	في	بداية	هذه	الورقة	إلى	كيفية	تشكلها،	
ويبدو	أن	اإلرادات	الدولية	واإلقليمية	املؤثرة	ما	زالت	مستمرة	في	االعتراف	بهذه	الحدود	بصورة	عامة،	
حالًيا	 مستعد	 غير	 الدولي	 املجتمع	 أن	 يبدو	 كثيرة	 لتبعات	 منًعا	 وذلك	 عليها،	 املحافظة	 على	 وتعمل	
لتحّمل	أعبائها.	هذا	على	الرغم	من	أن	مآالت	عشر	سنوات	من	الصراع	في	سورية،	وعليها،	قد	دفعت	
واقع	 ظل	 في	 وذلك	 وإخراج،	 وقت	 مسألة	 بات	 قد	 البلد	 تقسيم	 مشروع	 بأن	 االعتقاد	 نحو	 بكثيرين	
انسداد	اآلفاق	أمام	حل	واقعي	مقبول	من	قبل	السوريين	املناهضين	لحكم	بشار	األسد	الذي	أعلن	
الحرب	على	السوريين،	واستنجد	باإليرانيين	وامليليشيات	التابعة	لهم	سواء	تلك	التي	جاءت	من	لبنان	
أم	من	العراق،	وحتى	من	باكستان	وأفغانستان.	واستنجد	بالروس،	وذلك	كله	من	أجل	املحافظة	على	

السلطة	وبأي	ثمن.
ولكن	ما	يستنتج	من	املؤشرات	واملعطيات	الحالية	هو	وجود	توافق	إقليمي	ودولي	حول	املحافظة	على	
الوحدة	السورية	مهما	كانت	شكلية،	وعلى	الرغم	من	وجود	مناطق	نفوذ	عدة	تشمل	الوجود	األميركي	في	
	إلى	إدلب	

ً
ا	وصوال

ً
شرق	الفرات،	والسيطرة	التركية	على	امتداد	الحدود	الشمالية	بدًءا	من	الفرات	شرق

الروس	واإليرانيين	والنظام،	 إلى	جانب	املنطقة	املشتركة	الخاضعة	لكل	من	 الغرب.	هذا	 في	 وعفرين	
	من	إسرائيل	واألردن.

ً
	عن	املنطقة	الجنوبية	ذات	الوضع	الخاص	ملحاذاتها	كال

ً
فضال

ولكن	مع	ذلك	تبقى	مهمة	توحيد	السوريين	شبه	مستحيلة	في	ظل	وجود	النظام	الحالي،	وفي	حال	
استمرارية	تأثير	األيديولوجيات	التي	أثبتت	فشلها	في	توجيه	تفكير	وبرامج	القوى	السياسية	والفعاليات	

السورية.	وما	نعنيه	في	هذا	املجال	يتصل	بصورة	أساسية	باأليديولوجيتين	القومية	والدينية.

خالصة القول

إدارة	شؤون	 مهمتها	 أي	مؤسسة	سياسية،	 واإلدارة،	 للحكم	 جهاز	 هي	 أصلها	 في	 الحديثة	 الدولة	
دولًيا.	 بها	 املعترف	 السياسية	 املقيم	ضمن	حدودها	 بالشعب	 إليها	 ُيشار	 التي	 الوطنية)21(،	 الجماعة	
وهي	مؤسسة	متعددة	األبعاد	والوظائف	والهيئات	واألنظمة،	وذلك	بموجب	طبيعة	الجماعة	الوطنية	
الجماعة	متجانسة	قومًيا	ودينًيا	ولغوًيا،	 تكون	هذه	 .	فقد	

ً
املشروعية	أصال الدولة	 منها	 التي	تستمد	

)20(	للمزيد	حول	هذا	املوضوع	راجع:
فالح	عبد	الجبار،	دولة	الخالفة	التقدم	إلى	املا�سي:	»داعش«	واملجتمع	املحلي	في	العراق،	ط1،	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	

2017(،	ص	51.

)21(		.	ملزيد	حول	هذا	املوضوع	راجع:
فالح	عبد	الجبار،	دولة	الخالفة	التقدم	إلى	املا�سي،	ص	-37 40.
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وقد	تكون	متباينة	تبايًنا	محدوًدا	أو	بعيد	املدى،	ولنا	في	الواقع	العيني	أمثلة	كثيرة،	سواء	في	اليابان	
املتجانسة،	أم	في	الواليات	املتحدة	األميركية	حيث	التنوع	الهائل)22(.

وفي	الحالة	السورية،	وهي	تتقاطع	في	أمور	كثيرة	مع	الحالتين	العراقية	واللبنانية،	وحتى	مع	الحالتين	
أو	 القومية	 والوحدة	 السياسية	 الوحدة	 بين	 نميز	 أن	 علينا	 ينبغي	 كبير،	 حد	 إلى	 واإليرانية	 التركية	
الدينية.	فسورية	اليوم	هي	في	حاجة	إلى	مشروع	سيا�سي	وطني	بعد	إخفاق	املشروعين	القومي	والديني.	
وبمثل	هذا	املشروع	سنتمكن	من	تجاوز	واقع	االنقسامات	العمودية	التي	تشكلت	نتيجة	بروز	الوالءات	
ما	قبل	الوطنية،	وهي	التي	تتمثل	في	الوالء	للجماعات	القومية	أو	الدينية	أو	املذهبية،	وحتى	العشائرية	
إن	 حين	 في	 هذا	 الثقافية.	 بالجماعات	 تعرف	 أن	 يمكن	 التي	 الجماعات	 وهي	 الجهوية،	 واملناطقية	
توفر	 الدولة	 إن	 أي	 الثقافية،	 الجماعات	 لتلك	 العام	 تكون	اإلطار	 أن	 السياسية	تستطيع	 الجماعة	
لها	من	املقومات	واألدوات	التي	تمكنها	من	التفاعل	والتعايش	ضمن	إطار	وحدتها	الوطنية	السياسية.	
وتستطيع	في	الوقت	ذاته	التعامل	مع	محيطها	الثقافي	املتنوع،	ولكن	من	دون	أن	يغدو	هذا	التفاعل	
مطلًبا	أو	دافًعا	لتجاوز	الحدود	الوطنية،	ومحاولة	إخضاع	املشروع	الوطني	السوري	لصالح	مشروعات	
أخرى	عابرة	للحدود.	فالدولة	الحديثة،	خصوًصا	التي	تتميز	بالتعددية	القومية	والدينية	واملذهبية،	

هي	مشروع	سيا�سي	يقوم	على	أساس	عقد	وطني	عام	يضمن	حقوق	الجميع.

التي	من	شأنها	 وستكون	وظيفة	الدولة	في	هذه	الحالة	هي	العمل	على	ضمان	األوضاع	والشروط	
إزالة	العراقيل	واملنغصات	التي	تحول	دون	انفتاح	املكونات	بعضها	على	بعض،	وتعرقل	تواصلها	في	
وأقلية	 أغلبية	 أمام	 أحزاب	وطنية،	ونصبح	 لتشكيل	 موائًما	 املناخ	 ليغدو	 أفقية)23(،	 بينها	بصورة	 ما	
وطنية	باملعنى	السيا�سي	ال	باملعنى	العددي،	ونتجاوز	بذلك	عقدة	مراهنة	النظام	على	تجييش	األقلية	أو	
األقليات	املذهبية	والدينية	والقومية	في	مواجهة	األغلبية	القومية	أو	املذهبية	أو	الدينية	التي	سيتحّين	
استغالل	 املشروعية	على	دعواه	عبر	 إسباغ	 أجل	 ليسعى	من	 املناسبة	 الفرصة	 باسمها	 يتحدث	 من	
املظلوميات،	واستخدام	قوة	األغلبية	القومية	أو	الدينية	في	أي	انتخابات	»ديمقراطية«	عددية	يطالب	
	كون	الديمقراطية	ثقافة	مجتمعية	في	املقام	األول،	قبل	أن	تكون	نظاًما	سياسًيا.	فما	لم	

ً
بها،	متجاهال

تكن	هناك	ثقافة	ديمقراطية	مجتمعية	راسخة	متأصلة،	ال	يمكن	بناء	نظام	ديمقراطي	قوي	متماسك	
األولى	حينما	 العاملية	 الحرب	 بعد	 وايطاليا	 أملانيا	 تجربة	كل	من	 إلى	 تجدر	اإلشارة	 مستدام)24(،	وهنا	
فاز	النازيون	والفاشيون	في	انتخابات	ديمقراطية	مكنتهم	من	إنهاء	النظام	الديمقراطي	في	البلدين.	وما	

ساعد	في	ذلك	هشاشة	التجربة	الديمقراطية	في	البلدين	في	ذلك	الحين.

)22(	املرجع	نفسه،	ص	39.

)23(	للمزيد	حول	هذا	املوضوع	راجع:	جورج	طرابي�سي،	مرجع	سابق،	ص	174-172.

)24(	جورج	طرابي�سي،	ص	172.	
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فالديمقراطية	في	نهاية	املطاف	لعبة	لها	قواعد	وأصول	وشروط	ال	يمكن	ممارستها	من	دون	وجود	
من	 الرغم	 على	 عملية	 السياسية	 النظم	 أكثر	 ومن	 النظم	ضرًرا،	 أقل	 من	 وتجدها	 بها،	 تقبل	 ثقافة	
القرارات،	 اتخاذ	 في	 والبطء	 الترهل،	 نتيجة	 تهددها	 التي	 املخاطر	 من	 الرغم	 وعلى	 وثغراتها،	 مثالبها	

وإمكان	االستغالل	الشعبوي	لقواعدها،	وذلك	عبر	التأثير	في	الناخبين	بمختلف	الصور.

	ملجتمعاتنا	املتنوعة	املتعددة،	ال	تعني،	كما	أسلفنا،	التخلي	
ً

واألغلبية	السياسية	التي	نجدها	حال
تفتح	 تعني	منعها	والحجر	عليها،	ولكنها	 أنها	ال	 القومية،	كما	 أو	 املذهبية	 أو	 الدينية	 االنتماءات	 عن	
؛	وتنّمي	

ً
املجال	أمام	تأصيل	الهوية	الوطنية	السورية	التي	تعزز	انتماء	السوريين	ملجتمعهم	وبلدهم	أوال

فيهم	روحية	التمسك	بهذا	االنتماء.	وذلك	لن	يتحقق	من	دون	نهضة	اقتصادية	يسهم	فيها	الجميع،	
ويتشارك	بنتائجها	الجميع،	نهضة	تملك	سورية	البلد	واملجتمع	مقوماتها	ومواردها	البشرية	والطبيعية	
واملادية.	كل	ما	نحتاج	إليه	إدارة	رشيدة	وطنية	بعيدة	عن	االستبداد	والفساد.	إدارة	تستطيع	التعامل	
العام	 الفضاء	 فتح	 عبر	 وذلك	 إقصاء،	 أو	 تمييز	 أي	 دون	 من	 السوري	 املتنوع	 مع	 اإلبداعي	 املنفتح	
أو	 أو	تفضيل	 أي	استثناء	 السوريين	جميعهم	ومن	دون	 أمام	 كلها،	وفي	ميادينه	جميعها	 بمستوياته	

تضييق.

الدولة	 أن	 وافتراض	 الدينية،	 أو	 القومية	 والهوية	 الدولة	 بين	 الربط	 على	 اإلصرار	 يكون	 أن	 أما	
ملك	لألغلبية	العددية	التي	تتسم	بها	هذه	الجماعة	العرقية	أو	تلك،	هذه	الجماعة	الدينية	أو	تلك،	
أجل	 من	 لتوظفها	 العصبوية	 النزعات	 باستغالل	 تقوم	 انتهازية	 أسيرة	مجموعة	 ما	تصبح	 غالًبا	 التي	
غاياتها	العصبوية	أو	الشللية،	وحتى	الشخصية،	فهذا	فحواه	أن	األزمة	البنيوية	الوجودية	ستستمر،	

وستتفاقم	املشكالت،	وسنشهد	مزيًدا	من	الصراعات	والحروب.

تلك،	 أو	 الجماعة	 تكون	هذه	 أن	 في	ضرورة	 تماًما.	ويتمثل	 العكس	 املطلوب	هو	 إن	 في	حين	 	هذا	
وكل	الجماعات	التي	تكّون	النسيج	املجتمعي	الوطني	السوري	مشاركة	في	إدارة	البلد	وبنائه،	ومساهمة	

بفاعلية	في	الجهد	الساعي	لضمان	مستقبل	أفضل	لشعبه	وأجياله	املقبلة.

كلمة أخيرة

الدولة	السورية	املحايدة	التي	نتطلع	إليها	هي:

دولة	تكون	حصيلة	توافق	سيا�سي	بموجب	عقد	وطني،	حتى	يكون	في	مقدورها	جمع	السوريين،	. 	
كل	السوريين	على	اختالف	انتماءاتهم	ضمن	مشروع	سيا�سي	وطني.	ومن	الضروري	املحوري	أن	
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والوظيفية	 التعريف	 في	 ألنها	 واأليديولوجي،	 والديني	 القومي	 حيادها	 على	 الدولة	 هذه	 تحافظ	
ستتشكل	من	جملة	أجهزة	ومؤسسات	إدارية	مستقرة،	تسير	بموجب	نظام	واضح	صارم	لفصل	
تصل	 التي	 املنتخبة	 املدنية	 للحكومة	 األمنية	 واألجهزة	 الجيش	 مؤسسات	 وإخضاع	 السلطات،	
أو	 الدينية	 أو	 القومية	 األغلبية	 تمثل	 لكونها	 وليس	 السياسية،	 شعبيتها	 إلى	 استناًدا	 الحكم	 إلى	

املذهبية،	وإنما	بوصفها	تمثل	األغلبية	السياسية.	
واألقلية	. 	 األغلبية	 إشكالية	 لتجاوز	 املقدمات	 ر	

ّ
توف سياسًيا	 مشروًعا	 بوصفها	 املحايدة	 الدولة	

الثقافية	االجتماعية	عبر	ترسيخ	مبدأ	األغلبية	واألقلية	السياسية،	ضمن	إطار	النظام	الديمقراطي	
الثقة	من	خالل	 الحقوق	دستورًيا،	وتعزيز	إجراءات	 الجميع	عبر	ضمان	 أن	يطمئن	 بد	 الذي	ال	
خطوات	عملية	ملموسة.	هذا	إلى	جانب	بناء	آلية	قانونية	جرائية	واضحة	لحل	الخالفات،	وتحديد	

الصالحيات؛	آلية	تستند	إلى	املبادئ	الدستورية،	والقوانين	ذات	الصلة.
الحكومة	التي	ستدير	هذه	الدولة	هي	التي	تحوز	على	ثقة	أغلبية	الشعب	بناء	على	برامجها	الواقعية	. 	

من	 السوريين	جميعهم	 لصالح	 تنفيذها	 على	 وتعمل	 السوريين	جميعهم،	 تخاطب	 التي	 الوطنية	
دون	أي	استثناء	أو	تمييز،	ومن	دون	أي	مساس	بحقوق	األقلية	أو	األقليات	السياسية	التي	تظل	

فاعلة،	وتمثل	حالة	مكّملة	ال	استغناء	عهنا	في	اللعبة	الديمقراطية.
الرجال		.  بين	 املساواة	 أساس	 على	 تقوم	 ديمقراطية	 ثقافة	 تستوجب	 املقترحة	 املحايدة	 الدولة	 	

التعبير،	وفتح	املجاالت	 والنساء،	واحترام	حقوق	األطفال،	وتنمية	شخصيتهم،	وضمان	حريات	
أمام	األفكار	والطاقات	االبداعية	في	مختلف	امليادين	وعلى	سائر	املستويات؛	ووجود	وسائل	إعالم	
مستقلة	مهنية	متاحة	أمام	الجميع؛	وذلك	كله	يستلزم	إعادة	النظر	في	املناهج	الدراسية،	ليصبح	
في	 إبداعية	 نقدية	 عقلية	 يمتلكون	 مواطنين	 ليكونوا	 الجديدة	 السورية	 األجيال	 إعداد	 هدفها	
االختصاصات	جميعها،	مواطنين	يؤمنون	بأهمية	تجاوز	واقع	التخندقات	بين	السوريين،	وضرورة	
ذلك،	ويدركون	جيًدا	أهمية	الفصل	بين	الهوية	السياسية	والهويات	الثقافية،	وضرورته.	األولى	
تضمن	إمكان	التعايش،	وتوفر	مقومات	التفاعل؛	في	حين	إن	الثانية	تفتح	اآلفاق	أمام	حوار	ثقافي	
اآلخر	 هو	 يتسم	 الذي	 ومحيطها	 وبين	سورية	 نفسه،	 السوري	 الداخل	 في	 تمازج	حضاري	 عام،	
في	تعزيز	 في	املستويات	جميعها،	وذلك	للمساعدة	في	كل	الجهد	الذي	يساعد	 بتنوعه	وتعدديته	
التدمير	 حال	 تجاوز	 بعد	 النهوض،	 من	 ومجتمعاته	 دوله	 ن	

ّ
وتمك اإلقليم،	 في	 واالستقرار	 األمن	

وأجيالها	 ملنطقتنا	 أفضل	 	
ً

مستقبال تضمن	 التي	 املستدامة	 التنمية	 مشروعات	 وإطالق	 الذاتي،	
املقبلة.
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