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الدولة وانعقاد الهوية

سورية وأسئلة املمكن التعاقدي

جمال الشوفي)1)

ملخص البحث

ال	يشكل	سؤال	الهوية	والعقد	االجتماعي	موضوعة	فكرية	وثقافية	وفلسفية	خالصة،	وإنما	أيًضا	
املنهجية	 لألسئلة	 املجال	 يفتح	 ما	 الحديثة،	 بالدولة	 يسمى	 ما	 في	 عصرًيا	 متموضًعا	 عيانًيا	 نموذًجا	
والنقدية	املقارنة،	سواء	بمرجعيتها	النظرية،	أم	بمقارباتها	العيانية	لسياق	مخاض	التجربة	السورية،	
فأي	سؤال	في	التعاقد	املجتمعي	هو	إحالة	الزمة	مستعصية	في	نموذج	الدولة	املقترحة	واملمكنة،	وهذا	

سؤال	شاق	واقعًيا	وفكرًيا	في	آن.

يحاول	البحث	الحالي	في	نقطتين	رئيسيتين:	أوالهما	سؤال	معرفي	نظري	عام	تأسي�سي	في	موضوعات	
السورية	 املسألة	 في	 ذاتها	 األسئلة	 إعادة	طرح	 وثانيتهما	 الحديثة،	 والدولة	 والهوية	 االجتماعي	 العقد	
)املدنية(،	والدولة	)اإلسالمية(،	والقوى	 الدولة	 تتمكن	من	محاورة	موضوعات	 تعاقدًيا،	وذلك	حتى	
سياسية	 تبقى	 أن	 تكفيها	 فهل	 اليوم.	 حتى	 املقدمة	 إجاباتها	 في	 السورية	 واأليديولوجيات	 السياسية	
االجتماعي	 والعقد	 ومفهوماتها،	 الحديثة	 الدولة	 ركائز	 في	 الولوج	 دون	 من	 األجل،	 قصيرة	 تحالفية	

بوصفه	مقدمة	الزمة	وموازية	لالستقرار	املمكن؟

بقدر	 عنه،	 نهائية	 إجابات	 تدعي	 وال	 وتطلبه،	 للحوار	 واسًعا	 املجال	 تترك	 أدناه،	 البحث	 أسئلة	
الكيفية	 سؤال	 إلى	 الوظيفية	 السياسية	 الصيغ	 من	 االنتقال	 وضرورة	 واملقارن،	 النقدي	 التق�سي	
	مركزًيا	ومحورًيا	

ً
وإمكان	الوصول	رضائًيا	وتوافقًيا	إلى	انعقاد	الهوية	التدريجي	والنسبي،	بوصفه	سؤاال

اآلن	وفي	كل	وقت.

في	الفيزياء	النووية،	كاتب	وباحث	سوري	في	الدراسات	الفكرية	والسياسية،	حاصل	على	جائزة	ياسين	الحافظ	في	الفكر	السيا�سي،	 )1(	دكتوراه	
املرتبة	الثالثة،	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة،	عام	2017.
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مقدمة

يأخذ	سؤال	الدولة	والهوية	الوطنية	مسارات	أوسع	من	موضوعة	فكرية	بذاتها	تتعلق	بمفهوم	الدولة	
وسياق	تشكلها	التاريخي؛	فحيث	تتشكل	الدولة	بتعاقد	اجتماعي	بأبعاده	املجتمعية	كافة:	االقتصادية	
الدولة	 املجتمع	ومؤسسات	 إدارة	 في	تشكيل	قواعد	 والدينية،	تساهم	 واملدنية	واألهلية	 والسياسية	
وفي	 باملبدأ،	 أنطولوجًيا	 بينهم،	 ما	 في	 املختلفين	 البشر	 بين	 التعاقد	 هذا	 محور	 الهوية	 تكون	 بعامة،	

التوجهات	واألحزاب	والقوى	متعددة	املشارب	سياسية	ومدنية	واجتماعية	وأهلية.

	والنقدي	ثانًيا	سواء	املتعلق	بمفهوم	الدولة	تاريخًيا	أم	
ً
	ثمة	ضرورة	تقت�سي	التحديد	الفكري	أوال

الدولة	الحديثة	عصرًيا،	وبالضرورة	العقد	االجتماعي	املؤسس	لها،	وذلك	بغية	وضع	مقدمات	نظرية	
إلى	 بالوصول	 في	هدفه	املمكن	 املتمثل	 إلى	شرنقة	وجودنا	املستع�سي	راهًنا،	 وأسس	فكرية	للدخول	
الدولة	الحديثة	دستورًيا	وقانونًيا.	فقد	بات	ضرورًيا	الوقوف	على	ناصية	الواقع	العياني	اليوم	بتشتته	
وانقساماته	البينية	التي	ت�سي	بأنها	ليست	سياسية	طارئة،	بقدر	ماهي	هيكلية	وبنيوية	تطال	موضوعة	

العقد	االجتماعي	والهوية	في	الجذر	والدولة	وشكل	الحكم	في	النتيجة.	

لقد	باتت	تكلفة	املسألة	السورية	باهظة،	وكارثية	تفوق	حد	التصور،	والتغيير	املمكن	واالنتقال	
السيا�سي	املطلوب	من	النظام	االستبدادي	التسلطي	إلى	نموذج	دولة	الحق	والقانون،	مهما	طال	زمن	
تحققه	وضوعفت	تكلفته،	سيكون	أقل	تكلفة	من	عدم	تحققها.	ما	يتطلب	من	الحوامل	املجتمعية	
-على	اختالفاتها	الفكرية	والسياسية	والدينية	واألهلية-	البحث	في	كيفية	تعاقدها	الوطني	على	نموذج	
الحكم	العادل	بينها،	وإال	ستكون	النتائج	السياسية	شديدة	التكلفة	على	السوريين	من	حيث	تهشيم	
الهوية	الوطنية	وتقويض	مشروع	الدولة	املمكنة،	وفي	النتيجة	تغول	االستبداد	بصورة	أكثر	شراسة	
من	ذي	قبل،	وهذا	ما	يستلزم	البحث	والتق�سي	السيا�سي	والنقد	العميق،	الفكري	والنظري	ومقاربتهما	
الدولة	 تصف	 التي	 السياسية	 املشروعات	 تباين	 ظل	 في	 وبخاصة	 العقالني.	 املمكن	 صورة	 في	 مًعا	
ونموذج	انعقاد	هويتها	بين	)علمانية(	و)مدنية(	و)إسالمية(	وغيرها،	مترافقة	مع	تغيرات	عاملية	حادة	
بلغت	أشدها	بظهور	الجيوبوليتيك	الرو�سي	بالغ	األثر	في	مسار	املسألة	السورية	وما	له	من	انعكاسات	

على	عقدها	االجتماعي	املمكن.

غرض البحث، فرضيته، أسئلته املنهجية

تبدو	موضوعة	الدولة	سياسًيا	حالة	إجرائية،	باملعنى	الذي	ي�سي	بآليات	التحضير	والتخطيط	ووضع	
،	لكنها	في	العمق	تمس	الهوية	

ً
املسودات	آلليات	االنتقال	السيا�سي	في	دول	الربيع	العربي،	وسورية	مثاال

في	موضوعة	 إشكالية	عميقة	 فيها	 البحث	 يجعل	 ما	 اجتماعي.	 بعقد	وطني	 إنتاجها	 الوطنية	ونموذج	
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العقد	االجتماعي	ومخاضاته	الفكرية	والثقافية،	وطرائق	حوارها	وتحققها	في	البنى	املجتمعية	بوصفها	
مقدمة	ألي	دستور	قابل	للصوغ	والحياة	في	ما	يعرف	بالدولة	الحديثة.

تحاول	الدراسة	تناول	مسألة	انعقاد	الهوية	الوطنية	السورية	وبخاصة	تأسيًسا	ونقدًيا؛	حيث	إن	
مفهوم	الدولة	الحديثة	التي	تعني	الدولة	وقد	أنجزت	مشروعها	الوطني	الحديث	على	أرضية	املجتمع	
آفات	 وهي	 الطبيعي،	 الطور	 آلفات	 األصيل	 العالج	 هو	 املدني	 »فالحكم	 لوك	 جون	 بحسب	 املدني	
السلطة	 وما	 ذاته«)2(	 الوقت	 في	 وحكًما	 خصًما	 املرء	 فيها	 يكون	 التي	 القضايا	 تلك	 في	 حًقا	 جسيمة	
سوى	إحدى	مؤسساتها	ال	كليتها؛	وهذا	يختلف	ويفترق	عن	الدولة	)املدنية(،	بتعريفها	األولي	بوصفها	
ا	معرفًيا	ذا	أساس	غر�سي	

ً
نقيًضا	لدولة	يحكمها	العسكر،	فاملفهوم	ومعطياته	الوصفية	يمثل	اختالط

من	 بينهما	 وما	 )َعلمانوية(	 أم	 كانت	 )إسالموية(	 املنفرد	 االستحواذ	 أيديولوجيات	 تتنازعه	 سلطوي،	
العامة	وفق	 الوطنية	بحدودها	 الهوية	 بناء	 أو	)ماركسوية(،	لم	تعمل	على	 طيوف	عريضة	)قوموية(	
مفهوم	القاسم	املشترك	الوطني	والتشاركية	واملسؤولية	السياسية،	بقدر	محاولة	االستفراد	بميراث	
السلطات	العسكرية	سياسًيا.	هذه	التباينات	الحادة	في	نماذج	التعاقد	الوطني،	واستعصاء	التغيير	
السيا�سي	السوري،	فتح	املجال	للتدخل	املباشر	النفعي	ملصلحة	الالعبين	الدوليين	الفاعلين	باملسألة	
السورية	بتنوع	أجنداتهم،	وما	آلت	اليه	من	شتات	وتعدد	محاور	وخروج	عن	سياقها	املفترض.	لنجيز	
السؤال	والنقد	حول	فرضية	الدولة	)املدنية(	بعموميتها	وما	دونها	من	حيثيات،	ما	شكل	-إضافة	إلى	
ا	سياسًيا	

ً
باهظ ثمنها	 ُدفع	 آن،	 في	 الكارثية-	مجازفة	فكرية	ونظرية	وسياسية	 السورية	 املسألة	 حجم	

واجتماعًيا	في	مستوى	العقد	االجتماعي	والهوية	الوطنية.

فهل	يقف	سؤال	انعقاد	الهوية	عند	حدي	السلطة	والدولة	)املدنية(	سياسًيا	من	دون	الولوج	إلى	
الدولة	ذات	 الوطنية	منهجًيا؟	وهل	آن	وقت	فض	االلتباس	حول	 العقد	االجتماعي	والهوية	 حقيقة	

الصفات	)املدنية(	أو	)العلمانية(	أو	)اإلسالمية(؟

هل	يمكن	ملشروع	دولة	املواطنة،	دولة	الحق	والقانون	ذاتها	أن	تحمله	قوة	سياسية	و/أو	مجتمعية	
أنها	 أم	 وحسب؟	 دستورية	 لجنة	 خالل	 من	 إجرائية	 سياسية	 بطريقة	 تحققها	 يكفي	 وهل	 منفردة؟	
نتاج	تعاقد	اجتماعي	وعمل	وطني	عام	ثقافي	واجتماعي	واقتصادي	بموازاة	السيا�سي	أيًضا،	يجب	على	

السوريين	خوض	غماره	بال	تردد	أو	مواربة	فكرية	أو	سياسية.

وإمكان	 الدولي	 الجيوبوليتيكي	 التنافس	 وعودة	 الدولية	 املتغيرات	 دور	 هو	 ما	 املقابلة،	 الجهة	 في	
تحقيق	الدولة	العصرية	في	ظلها؟

كلمته	 قول	 النظري	 للفكر	 يمكن	 وحيث	 السياق،	 هذا	 في	 تتداخل	 متعددة	 ومحاور	 عدة	 أسئلة	

)2(	-	جون	لوك،	في	الحكم	املدني،	ماجد	فخري	)مترجًما(،	)بيروت:	اللجنة	الدولية	لترجمة	الروائع،	1959(،	ص	145.
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املنهجية	فيها	وفق	نظرياته	العامة	التاريخية	واملحدثة	منها،	لكن	ثمة	ضرورة	معرفية	وسياسية	إلعادة	
وشكل	 	

ً
أوال الهوية	 انعقاد	 العريض	 عنوانها	 في	 تستهدف	 عدة،	 حوارية	 بطرائق	 ذاتها	 األسئلة	 طرح	

لتأتي	 واأليديولوجية،	 السياسية	 االختالفات	 كل	 من	 الرغم	 على	 حوله،	 والترا�سي	 الوطني	 التعاقد	
الصيغ	والدساتير	-في	النتيجة-	خالصتها	التي	تثبتها	وتعمل	على	صيانتها،	وفق	مشروعيتها	التي	أقرها	

االختالف	متعدد	األوجه،	لكن	املتفق	عليه	رضائًيا	نموذج	الدولة	وآلية	إدارة	حكمها	سلمًيا	ومدنًيا.

منهجية البحث

منهجية	البحث	ستأخذ	السياق	النقدي	في	تجريد	مفهوم	الدولة	من	قشوره	وحمولته	األيديولوجية	
،	ونقدية	مقارنة	ثانًيا	تتعلق	بنزاع	

ً
فكرًيا،	وتحديد	مفهومها	الحديث	وأسسه	النظرية	والوضعية	أوال

الهويات	السياسية	السورية،	على	شكل	الدولة	وكيفية	إنتاج	تعاقدها	االجتماعي	املمكن،	ليبرز	سؤال	
	في	)املدنية(	و/

ً
الهوية	واضًحا:	هل	تتوقف	املسألة	السورية	عند	شكل	من	الصراع	على	السلطة	متمثال

مة(	بال	مشروع	الدولة	والهوية	الوطنية؟
َ
أو	)الَعلمنة(	مقابل	)األسل

قضايا البحث ومحاوره الرئيسة

في	قضايا	البحث	ونقاط	إسناده،	ال	بد	من	تحديد	مفهومي	ملوضوعة	الدولة	وارتباطه	العضوي	
بمفهوم	العقد	االجتماعي	أولًيا	ومبدئًيا،	ويبدو	هذا	مسار	بحث	تاريخي	ومعرفي	نظري	ونقدي	في	آن،	
استناد	 نقاط	 تحديده	 بقدر	 ذلك،	 استلزم	 إن	 إال	 فيها،	 النظري	 االستغراق	 عدم	 البحث	 سيحاول	
القضية	 ستكون	 وهذه	 املجتمعي،	 والتعاقد	 والهوية	 الدولة	 موضوعة	 في	 للولوج	 وسياسية	 معرفية	

األساسية	التي	ستحاول	الدراسة	تناولها	وفًقا	للمحاور	اآلتية:

املفهوم	النظري	للدولة	العصرية	والعقد	االجتماعي	وسؤال	الهوية.. 	
الدولة	)املدنية(	ونموذجها	السيا�سي	وإشكالية	انعقاد	الهوية	حتى	اليوم.. 	
الجيوبوليتيك	الحديث	الدولي	واألسئلة	التي	ال	بد	منها.. 	

: املرجعية النظرية، الدولة، الدولة الحديثة، العقد االجتماعي واملجتمع املدني
ً

أوال

الدولة والدولة الحديثة. 	

منهجًيا،	الدولة	ذات	حدين:	أحدهما	نظري	يتشكل	ويتقدم	تاريخًيا،	واآلخر	وضعي	متحقق	بصور	
عدة،	ويمكن	القول	إنه	موجه	وظيفًيا	وقانونًيا،	فاألول	سياق	مفهومي	متطور	فكرًيا	وفلسفًيا،	وقابل	
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اإلنسانية	 النماذج	 معالجة	 في	 قائًما	 اإلنساني	 والتطور	 البشري	 الفكر	 دام	 ما	 والتحديث	 للتطور	
-كالهما-	 والحدان	 واملجتمعية.	 الواقعية	 بأطرها	 القوانين	 مع	 يتعامل	 والثاني	 املتقدمة،	 وإمكانياتها	
يقود	إلى	عدم	الثبات	عند	أيديولوجيا	ثابتة	أو	قاعدة	واقعية	معينة	تنهي	التاريخ	عندها،	نشكل	منزلًقا	

	ملوقع	الوضعية	والعلمية	املفرطة	في	االمتثالية	واملادية.	
ً

سهال

االنتقال	املؤلم	والشاق	من	عالم	الفكرة	إلى	عالم	الواقع	املجتمعي	بتفصيالته	وتبايناته	هو	الشرط	
األولي	للولوج	في	تحقق	التعاقد	املجتمعي.	فالفرض	النظري	القائل	إن	وجود	أفكار	ومشروعات	نظرية	
سواء	كانت	دينية	أم	قومية	أم	ماركسية،	أم	حتى	علمانية	أيًضا،	كاف	لتحققها	واقعًيا	وموضوعًيا	من	
غير	أن	تندرج	توافقًيا	ومن	دون	استئثار	باملجتمع	بتوضعاته	األهلية	كلها،	وتحقق	له	ومعه	شروط	
االستقرار	واألمن	واألمان	والحرية	والكرامة	الشخصية،	ما	سيتحول	إلى	نماذج	متنازعة	في	ما	بينها	ال	
ا	حاسًما	في	الفكر	

ً
تنتج	إال	مشروعاتها	الضيقة	على	قدر	أيديولوجيتها	وحسب.	وهذا	ما	يشكل	فارق

ومرتكزاته	النظرية	من	حيث	الفرق	بين	الدولة	والسلطة	وشكل	التعاقد	حولهما	باملبدأ،	وقد	وضح	
والزمني	 اليومي	 الواقعي	 باملعطى	 األخذ	 يستوجب	 ما	 الحديثة،	 والدولة	 الكالسيكية	 الدولة	 مفهوم	

وبخاصة	ونحن	في	خضم	مخاض	عسير	حتى	اليوم.	

كعقد	 فيها	 الحكم	 ونموذج	 الدولة	 مفهوم	 تحديد	 حاولت	 متعددة	 سياسية	 فكرية	 مناهج	 ثمة	
اجتماعي،	منها	تلك	التي	اتخذت	الحالة	الوظيفية	االقتصادية	واأليديولوجية	لها	أداة	هيمنة	وتحكم،	
وساد	في	النظم	الشمولية	وأجهزتها	األيديولوجية	ومشتقاتها	التسلطية	الشرقية	املشوهة،	في	مقابل	
منطق	آخر	هو	هوية	العقد	االجتماعي	وإرادة	االجماع	العام	على	شكل	اإلدارة	العامة،	وتجريد	الدولة	
عن	نموذج	السلطة	املتداولة	سلمًيا	بحكم	الدستور	والوضعية	القانونية	لها،	فبحسب	بيار	بورديو	
»الدولة	تحيلنا	إلى	كم	أو	كمية،	بل	إن	لدينا	هوية	دولة،	وبطبيعة	الحال	إن	من	وظائف	الدولة	وظيفة	
إنتاج	الهوية	االجتماعية	املشروعة،	بمعنى	أنه	حتى	لو	كنا	غير	موافقين	على	هذه	الهويات	فإنه	ال	بد	

لنا	من	التعايش	معها«)3(.

احتكار	 حالة	 إلى	 للتحول	 قابلة	 وظيفية	 قانونية	 حالة	 وال	 فقط،	 نظرًيا	 مفهوًما	 ليست	 الدولة	
مكانًيا	 واملتموضعة	 زمنًيا	 املتغيرة	 الحالة	 تلك	 هي	 املفهومات،	 فككل	 أيًضا،	 عام	 قانوني	 أو	 سلطوي	
وفق	شروط	إنتاجها	املجتمعية.	مفهوم	الدولة	-مبدئًيا-	يقع	بين	حدين:	نظري	متسع	ووضعي	محدد،	
والحدان	كالهما	قابل	للجدل	واملناقشة	والنقد،	للمساندة	واملعارضة،	فكما	هي	مفهوم	فلسفي	قابل	
للحوار	والتحديث،	هي	أيًضا	مجموع	املؤسسات	واألجهزة	القضائية	والحكومية	التنفيذية	التي	تمارس	
السلطة	ونماذج	الحكم	منها	وبوساطتها،	سواء	وفًقا	لقواعد	دستورية	ناظمة	وقانون	وضعي	عام	يحمي	

)3(	بيار	بورديو،	عن	الدولة،	نصير	مروة	)مترجًما(،	)قطر:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2016(،	ص	30.
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الحقوق	والحريات	وتعاقد	املجتمع	حوله	وعليه،	أم	بالقوة	القهرية	واإلكراه	السلطوي	قمعًيا	وأمنًيا	
بحيث	تصبح	السلطة	مستحوذة	على	مجموع	مؤسسات	الدولة	كلها،	ال	أحد	أجهزتها	التنفيذية.

الفرد	 القائد	 أو	 الزعيم	 لتفرد	قيادة	 الدولة	نشأت	لتضع	حًدا	 أن	فكرة	 أن	نجيز	 يمكن	 تاريخًيا،	
لجماعة	ما	أو	عشيرة	ما	وإخراجها	من	الهيمنة	الفردية	وعالقات	القوة	الناتجة	منها،	أو	ما	اصطلح	
اإلنسان.	ونشأت	فكرتها	 يطيع	 لكيال	 الدولة	 ابتكر	 فـ»اإلنسان	 ما	قبل	دولة،	 بعالقات	 على	تسميته	
الفردية	 اإلرادة	 عن	 تتعالى	 سلطة	 ركيزة	 فالدولة	 بالخضوع،	 السلطة	 عالقات	 فصل	 هاجس	 عن	
هيمنة	 من-	 يحد	 -أو	 يقلص	 عامة	 البشر	 إلى	حكم	 الوصول	 تقودها«)4(،	وغرضها	 التي	 للشخصيات	

الفرد	على	آخر	أو	على	مجتمع	بعامة.

	من	النزاع	على	مفهوم	السلطة	والحكم	وإقامة	
ً

تاريخ	تطور	مفهوم	الدولة	أخذ	مساًرا	تاريخًيا	طويال
الحد	على	االستفراد	وحكم	الفرد	املطلق،	هذا	ما	بدأ	معه	استقالل	الحكم	عن	الذات	الفردية	ملصلحة	
مع	 الحديثة	 بالحريات	 معزز	 ويحفظها،	 القوانين	 يصون	 دستور	 في	 وتجسيدها	 العمومية،	 الهوية	
الثورة	الفرنسية	1789	التي	مثلت	االنطالقة	األساسية	ملفهوم	الدولة	الحديثة	نظرًيا	ووضعًيا.	فـبينما	
وتقليص	 التقليدية	 البرملانية	 والحقوق	 الليبرالية	 أجل	 من	 رئيسية	 مكافحة	 يكافحون	 اإلنكليز	 كان	
صالحيات	الحكم	املطلق	للملك،	كان	اتقاد	الثورة	الفرنسية	التحررية	يطرح	منظومة	حديثة	ونسبية	
ا	للحرية	االجتماعية،	تلك	التي	شكلت	

ً
للدولة	والسلطة	وشكل	العالقة	بينهما،	متضمًنا	نظاًما	حديث

الكالسيكية	 الدولة	 املختلفة	عن	 الوضعية	والقانونية،	 بمرتكزاتها	 الحديثة	وأسسته	 الدولة	 مفهوم	
نظام	 في	 املشروطة	 التحسين	 وآليات	 املطلق	 اإلمبراطوري	 أو	 امللكي	 والحكم	 الهيمنة	 ذات	 السابقة	

حكمها.	وعليه،	قامت	الدولة	الحديثة	على	مثلث	الحقوق	العامة:	

أ.	فصل	الدين	عن	الدولة	وجعله	محصوًرا	بدور	العبادة،	واملتعارف	عليه	اليوم	بالعلمانية.

التي	تكفلها	 القوانين	 العلمي	وصوغ	 البحث	 بما	فيها	حرية	 أيًضا	 الرأي	والتعبير	والعمل	 ب.	حرية	
وتصونها.	

ج.	السلطة	في	الدولة	الحديثة	مؤسسة	من	مؤسسات	الدولة	تقوم	على	صيانة	القوانين	واحترام	
الدستور،	وحماية	الحقوق	والحريات	الشخصية	والعامة.

بناء	على	هذه	الحقوق	التي	مثلت	الحرية	رائزها	ومحورها،	باتت	الدولة	الحديثة	مطمًحا	عاًما	يعبر	
عن	توق	اإلنسان	عموًما،	وحلم	الفرد	منا	وكل	فرد	في	عالم	الشرق	الغارق	باالستبداد،	وهدف	الثورات	
والربيع	العربي	في	املبدأ،	وخالصته	السياسية	العامة	في	إيجاد	آليات	التداول	السلمي	للسلطة	وفق	
التي	جسدها	 تلك	 قهرية،	 ممارسات	 أو	 دون	ضغوط	 من	 الديمقراطية،	 االنتخابية	 األكثرية	 قوانين	

)4(	محمد	الهاللي	وعزيز	لزرق،	الدولة،	دفاتر	فلسفية،	)املغرب:	دار	توبقال،	2011(،	ص	10.
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عامة	 سياسية	 حموالت	 أو	 أيديولوجية	 قشور	 دون	 من	 الحديثة،	 الدولة	 مفهوم	 وقانونًيا	 وضعًيا	
ملصلحة	جهة	من	دون	األخرى،	تعمل	على	تسخير	القوانين	والنصوص	الدستورية	ملصلحة	استمرارها	
في	الحكم	والسلطة،	فحيث	»بدأت	الحدود	تتضح	في	الدولة	الحديثة	بين	السلطة	والقوانين،	حيث	
باتت	تعتبر	مجتمًعا	قانونًيا	وسياسًيا،	تتخلى	به	عن	مطالبتها	بالسيطرة	على	الدين	والعمليات	التجارية	
واالقتصادية	وتتركها	لشأن	الكنائس	واألفراد،	كما	أنها	ال	تدعي	بأنها	تمثل	أية	سلطة	علمية	أو	جامدة،	

بالقدر	الذي	تحمي	فيه	حرية	البحث	العلمي	وحرية	الرأي	الفردي	دون	ضغوط«)5(.

تمارس	 حيث	 آن،	 في	 وخالقها	 القيم	 مبدع	 اإلنساني	 للوجود	 عام	 الحرية	شرط	 سارتر،	 بحسب	
القوانين	 تكفله	 الذي	 املجتمع	 للجميع	ضمن	 فالحرية	مطلب	عام	 الحرية	ألنها	حرية	عامة	وألجلها،	
اآلخرين	 حرية	 وأن	 اآلخرين،	 حرية	 على	 كلية	 تتوقف	 أنها	 نكتشف	 الحرية	 خلف	 »وبسعينا	 ا	 عقديًّ
ومساواة	 عدالة	 من	 املادية	 للحقوق	 حديثة	 بيئة	 أضفى	 الحريات	 فعصر	 حريتنا«)6(،	 على	 تتوقف	
وتكافؤ	فرص	وعيش	كريم،	يكفله	الدستور	والقانون	وجملة	من	الحريات	في	التفكير	والتعبير	وإبداء	
ا	لنا	

ً
الرأي	كاالعتناق	واإليمان،	أسست	لعقد	اجتماعي	أكثر	إنسانية،	ما	زال	حتى	اليوم	مطمًحا	وهدف

نحن	الغارقين	في	مستنقع	االستبداد	الشرقي	والفوات	والتأخر	التاريخي	املهزوم،	بحسب	تعبير	ياسين	
من	 كاملوقف	 الثقافي	 التأخر	 أو	 	،

ً
مثال املرأة	 من	 كاملوقف	 املجتمعي	 »التأخر	 كلها،	 بأبعاده	 الحافظ،	

،	أو	التأخر	السيا�سي	كاملوقف	من	سيادة	الشعب	وبالتالي	املوقف	
ً

التراث	ومن	الثقافة	الليبرالية	مثال
من	الديمقراطية«)7(.

املجتمع املدني والعقد االجتماعي. 	

شكل	املجتمع	املدني	جملة	من	العالقات	العصرية	والحداثية	التي	واكبت	تشكل	الدولة	الحديثة	
بمفهوماتها	العصرية	وأسسها	القانونية	الدستورية	والوضعية،	وذلك	من	حيث	كون	العالقات	املدنية	
ممارسات	ال	تحتمل	التوجه	والغرضية	النفعية	السلطوية	من	أجلها،	فهي	في	الجذر	امتداد	لوجود	
الفرد	قبل	الجماعة،	والنفصاله	من	جانب	آخر	عن	الجماعة	الطبيعية	التي	تشكلت	في	خضم	تشكل	

الدولة	أًيا	كان	طور	تشكلها.	

األمر	ذاته	الذي	حدده	سعد	الدين	إبراهيم	في	تحديد	مفهوم	املجتمع	املدني،	حين	نسب	املفهوم	إلى	
عصر	األنوار	والعقد	االجتماعي	عند	توماس	هوبز	وجان	جاك	روسو	وجون	لوك	)على	اختالف	جدلهم	
في	املسألة	املدنية	ومعيارية	حضورها	في	شكل	العقد	االجتماعي	وتوضعاته	لكنها	ضمن	سياق	تطور	

)5(	-	Bluntschli,	J.	Kaspar,	The	Theory	of	the	State,	Translated	from	6th	German	Edition,	)Kitchener:	Batoche	Books,	2000(,	p	58.

)6(	-	جان	بول	سارتر،	الوجودية	مذهب	انساني،	عبد	املنعم	حنفي	)مترجًما(،	ط	1،	)القاهرة:	الدار	املصرية	للطباعة	والنشر،	1964(،	ص	58.

)7(	-	ياسين	الحافظ،	الهزيمة	واأليديولوجية	املهزومة،	ط	2،	)دمشق:	دار	الحصاد،	1997(،	ض	101.
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الحالة	املدنية	األوروبية	للمجتمع	املدني	والعصري(.	

الحرة	 بإرادتهم	 يختارون	 الذين	 األحرار	 املواطنين	 مجتمع	 إلى	 املدني	 املجتمع	 مفهوم	 يشير	 إذ	
شكل	الحكم	الذي	يعيشون	في	ظله	وشروطه،	»مجموعة	من	التنظيمات	التطوعية	الحرة	التي	تمأل	
االحترام	 ومعايير	 بقيم	 ذلك	 في	 ملتزمة	 أفرادها،	 مصالح	 لتحقيق	 والدولة،	 األسرة	 بين	 العام	 املجال	
والترا�سي«)8(،	ليتفق	معه	عدد	من	الباحثين	في	تحديد	هوية	املنظمات	املدنية	بأنها	»كل	املؤسسات	

التي	تتيح	لألفراد	التمكن	من	الخبرات	واملنافع	العامة	دون	تدخل	أو	توسط	الحكومة«)9(.	

لم	يقر	جون	لوك	بوجود	سلطة	مطلقة	تاريخًيا،	مقابل	تحّريه	نماذج	التغيير	في	العقد	االجتماعي	
البشري	وإمكان	تشكيل	حكومات	وأنظمة	حكم	مختلفة	تخرج	عن	قواعد	الحكم	السابق	وطرائقه،	
وهذه	هي	املواقع	ذاتها	املفترضة	للثورة	السورية	من	حيث	املضمون	واملحتوى	األول،	»فالتاريخ	الديني	
واملدني	حافل	بالشواهد	على	انفصال	الناس	وتمردهم	على	السلطة	التي	ولدوا	في	ظلها،	أو	األسرة	أو	

الجماعة	التي	كانوا	ينتمون	إليها،	وتأسيسيهم	حكومات	جديدة	في	أمكنة	جديدة«)10(.

إن	إمكانية	تعاقد	البشر	األحرار	على	شكل	حكمهم	املدني	على	أرضية	الحريات	العامة	وفكر	عصر	
األنوار	بصفته	مرجًعا	وأساًسا	لحركة	التغيير	العصرية؛	ما	زالت	ممكنة	التحقق	في	شرقنا.	

وفق	 العامة	 واملصلحة	 والحماية	 واألمن	 لالستقرار	 األساسية	 القاعدة	 املدني	 املجتمع	 سيشكل	
القوانين	والدساتير	الناظمة	في	الدولة	الحديثة	مع	أنه	منظومة	عمل	مؤسساتية،	تخرج	عن	سياق	
في	 املتمثلة	 كانت	 بلية	وسلطوية	-سواء	

َ
ق املفصلي	من	هيمنة	 االنتقال	 األولى.	هذا	 األهلية	 العالقات	

عّرفت	 وقد	 الوطنية	 الهوية	 نموذج	 إلى	 دكتاتورية-	 سلطة	 أم	 العشيرة	 أم	 القبيلة	 أم	 األسرة	 سلطة	
العدالة	 وتحقق	 املجتمع،	 على	 القهرية	 الوحيدة	 اإلرادة	 تجّب	سلطة	 وتوافقًيا	 ورضائًيا	 عقدًيا	 ذاتها	
بين	املختلفين	فكرًيا	ودينًيا	وسياسًيا،	ما	يؤهل	املجتمع	املدني	وفًقا	لهذا	التصور	ألن	يمثل	التجسيد	
العياني	لألمة	الحديثة	بما	فيه	من	تنوع	واختالف	وتعارض،	فـ»املجتمع	املدني،	على	ما	فيه	من	تنوع	
العياني	لألمة،	ولنقل	هو	الواقع	املادي	الكثيف	لألمة،	واألمة	هي	 واختالف	وتعارض،	هو	التجسيد	
املثالي	 التجريد	 وفي	 التناقضية؛	 وحدته	 عن	 النظري	 التعبير	 أي	 الثقافي،	 تعبيره	 أو	 املثالي،	 تجريده	
والتعبير	الثقافي	كليهما،	تختفي	-أو	تكاد	تختفي-	الفروق	والتعارضات	املالزمة	للكينونة	االجتماعية،	

	،2001/3/31 	،13894 )8(	-	سعد	الدين	إبراهيم،	»املثقفون	العرب	والتخريب	الحالي	ملصطلح	املجتمع	املدني«،	جريدة	الحياة	اللندنية،	العدد	
ص	10.

)9(	-	ثناء	فؤاد	عبد	هللا،	آليات	التغيير	الديموقراطي	في	الوطن	العربي،	)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	1997(،	ص	282.

)10(	جون	لوك،	مرجع	سابق،	ص	207.
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أو	للوجود	االجتماعي	املباشر«)11(.	

القائمة	على	أسس	املجتمع	املدني	ليست	فكرة	نظرية	محًضا،	بل	هي	املتحققة	 الدولة	الحديثة	
في	 واالجتماعي	 الوطني	 عقدها	 أسس	 أقرت	 حين	 األوروبية(	 )الدول	 أخرى	 دول	 في	 ووضعًيا	 قانونًيا	
األساس،	محققة	مصالح	شعوبها	التي	باتت	أكثر	تقدًما	من	دول	مشرقنا.	هي	باملبدأ	دولة	بال	صفات	أو	
سمات	أيديولوجية	بعينها	سوى	أنها	دولة	املواطنة،	ميزتها	األهم	على	اإلطالق	أنها	حيادية	تجاه	مكونات	
للسلطة	 يمكن	 بينما	 بالدولة،	 إحداها	 تستأثر	 وال	 والدينية،	 واالجتماعية	 السياسية	 كلها؛	 املجتمع	
التنفيذية	-بوصفها	إحدى	مؤسساتها-	أن	تأخذ	أي	سمة	سياسية	وأيديولوجية	ما،	بطريقة	ال	تخرق	

الدستور	وعقده	االجتماعي	والهوية	ونموذج	الدولة.	
طوعًيا	 توافًقا	 شكلت	 ما	 إذا	 للتحقق	 قابلة	 والشرعية،	 الدستورية	 دولة	 والقانون،	 الحق	 دولة	
في	 التفكير	 »يبدأ	 حيث	 والسيا�سي،	 املدني	 حكمه	 نموذج	 على	 بعامة	 املجتمع	 أطياف	 بين	 وتعاقدًيا	
مع	 ا	

ً
اتساق وذلك	 العروي،	 هللا	 عبد	 بحسب	 الجماعية«)12(	 اإلرادة	 بمقتضيات	 نفكر	 حين	 الدولة	

املفرد	 للميثاق	االجتماعي	املحدد	الرتباط	الشخص	 العمومية	لجان	جاك	روسو	 الشخصية	 مفهوم	
بالعام	أو	الهوية،	إذ	»يضع	كل	واحد	منا	شخصه	وكل	قدرته	موضع	اشتراك	تحت	اإلمرة	العليا	التي	

لإلرادة	العامة،	ونحن	نتقبل	كجسم	واحد	كل	عضو	كجزء	ال	يتجزأ	من	الكل«)13(.
الدولية الحديثة واملجتمع املدني تربطهما هوية العقد االجتماعي وفق ثالثة نظم عامة متكاملة هي:	
وحيدة،	 سمة  أو  بصفة  فيها  الدولة  تتنفذ  أن  إلحداها  يمكن  الفردية،	ال  املدنية،	العلمانية،	الحرية 
ا 
ً
بقدر ما هي حدود ثالثة تتوسط بين املفهوم النظري العام والتطبيق العياني الحياتي،	وذلك حفاظ

الثالثة  الحدود  هذه  وجودها.	 ومقومات  الحديثة  الدولة  وهوية  الوطني  االجتماع  العقد  هوية  على 
متضمنة ومصونة دستورًيا وقانونًيا بشكل وضعي وتمثل روافع الحرية واملواطنة وأعمدتها	وهي:

أ مدنية السلطة وشكل الحكم املدني،	وتداولها سلمًيا وديمقراطًيا،	ما يعني تحديًدا أن العسكر 	.
ومؤسسة الجيش الوطني مستقلة كلًيا عن إدارة السلطة السياسية وتخضع لها في قرارتها،	ومنوط 
بها حماية حدود الدولة من أي تهديد خارجي بمرجعية قرار الدولة السيا�سي وسلطتها التشريعية،	

وهذا ال يعني أن تتنفذ الدولة الحديثة في صيغة الدولة	)املدنية(	السياسية فقط.
أ علمانية الدولة هي فصل الدين عن الدولة مع االحتفاظ بأحقية ممارسة طقوسه وشعائره 	.

في أماكن العبادة،	وحرية	االنتماء	الديني	واألهلي	إلى	أي	دين	من	دون	إكراه	أو	تكفير،	مترافًقا	مع	
إيالء املجتمع املدني ومنظماته القانونية دوًرا أساسًيا في الدولة ومؤسساتها بالتوازي.

أ ،	بما	تتضمنه	من	حرية	التنافس	االقتصادي		.
ً

ا	أ	عمال
ً
الحرية	الفردية	سواء	كانت	رأًيا	أم	بحث

)11(	جاد	الكريم	الجباعي،	املجتمع	املدني	هوية	االختالف،	)دمشق:	النايا	للدراسات	والنشر	والتوزيع،2011(،	ص	32.

)12(	عبد	هللا	العروي،	مفهوم	الدولة،	ط	10،	)املغرب:	املركز	الثقافي	العربي،	2014(،	ص	26.

للترجمة،	مركز	 العربية	 املنظمة	 )بيروت:	 )مترجًما(،	 لبيب	 العزيز	 السيا�سي،	عبد	 القانون	 أو	مبادئ	 العقد	االجتماعي	 في	 )13(	جان	جاك	روسو،	
دراسات	الوحدة	العربية،	2011(،	ص	94.
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والعمل	التجاري	وحق	االنتماء	والكتابة	واإلبداع	املضبوطة	قانوًنا.

ثانًيا: سورية وأسئلة الدولة الحديثة

من	املعقول	القول	إن	املسألة	السورية	تعثرت	سياسًيا	بحكم	جملة	من	املعوقات	املحلية	والدولية	
متداخلة	املشارب،	وذلك	خالل	مسارها	السترداد	الدولة	الوطنية	من	سلطوية	حكم	عسكري	الطابع،	
ذي	هيمنة	شمولية	أمنية.	لكن	من	األكثر	معقولية	القول	إن	ثمة	أسئلة	لم	تحسم	القوى	السياسية	
والفكرية	إجابتها	حتى	اليوم،	كان	أهمها	على	اإلطالق	سؤال	الدولة	والهوية	الوطنية،	ما	شكل	حالة	من	

التشتت	والصراع	املتنامي	البيني.

لقد	باتت	الحالة	السورية	باهظة	التكلفة	وكارثية	تفوق	حد	التصور	ما	يهدد	بتهشيم	الهوية	الوطنية	
وتقويض	مشروع	الدولة	وإعادة	تغول	االستبداد	بصورة	أكثر	شراسة،	فحكومة	الطغيان	التي	هي	أسوأ	
التيموقراطي،	 األرستقراطي،	 وهي:	 أفالطون	 بحسب	 للحكم	 أصناف	 خمسة	 بين	 من	 الحكم،	 أنواع	
الجائر	 والحكم	 الظالم	 الفرد	 »هي	حكومة	 الطغيان	 الطغيان،	وحكومة	 الديمقراطي،	 األوليغار�سي،	
املستقبل	 ويهدد	 الثورة،	 تكلفة	 يفسر	 ما	 وهذا	 حياء«)14(،	 أو	 خجل	 بغير	 الكامل	 الظلم	 يسود	 حين	
القريب	للهوية،	وهذا	ما	يستلزم	البحث	والسؤال	النقدي	الفكري	والنظري	ومقاربتهما	مًعا	في	صورة	

املمكن	العقالني.

مبدئًيا	يمكن	الوقوف	على	فرضين،	تبدو	اإلجابة	عن	كل	منهما	مجال	أبحاث	ودراسات	عدة:

األول:	موضوع	الثورة	في	ظل	نظام	استبدادي	فردي	أو	سلطوي	الحكم،	وسؤال	الدولة	الحديثة	في	
ذاته	ال	يمكن	القفز	عنه	نظرًيا،	أو	تجاوزه	إجرائًيا	بلجنة	دستورية،	بات	متعارف	ومتفق	على	أنها	نتاج	

توافقات	دولية،	قد	تنجح	في	مساعيها	السياسية.

الثاني:	في	تعاقد	الهويات	واأليديولوجيات	األهلية	والسياسية	على	نموذج	العقد	االجتماعي	والوطني	
وبالضرورة	الدولة،	وهذا	ما	لم	ينجز	بعد	سورًيا،	فالتحالفات	السياسية	الرسمية	املعارضة	شكلت	
حاالت	سياسية	قصيرة	األمد،	توافق	-في	أق�سى	حدودها-	على	شكل	إدارة	املرحلة	االنتقالية	في	حال	
سقوط	النظام،	وما	تخلله	بينًيا	من	نماذج	التنافس	املحموم	على	مواقعها	املتقدمة	وآليات	تقاسم	

	دراسة	سابقة	عنوانها:	الثورة	والصراع	على	السلطة)15((.
ً

السلطة	)وهذا	ما	حاورته	تفصيال

والتداخالت	 املرحلة	 بحكم	 بعد	 يحسم	 ولم	 سنوات	 عشر	 عمره	 األول	 السؤال	 سياق	 كان	 فإن	
)14(		أفالطون،	جمهورية	أفالطون،	أحمد	املنياوي	)معًدا(،	ط	1،	)القاهرة:	دار	الكتب	املصرية،	2010(،	ص	193.

	،11 عدد	 االجتماعية،	 والدراسات	 لألبحاث	 قلمون	 مجلة	 منهجية«،	 مقاربات	 سورية	 السلطة:	 على	 والصراع	 »الثورة	 الشوفي،	 جمال	 	- 	)15(
2020/3،	ص	269.	
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ا	
ً
الدولية	وحجمها	وكثافتها	وتوازناتها	الجيوبوليتيكية،	فالثاني	يجب	حسمه	اليوم	حتى	ال	يكون	مسوغ
هذا،	 من	 واألهم	 أنفسهم،	 السوريين	 عبر	 سورية	 داخل	 النفوذ	 لتقاسم	 الكبرى	 لقواه	 ومعبًرا	 دولًيا	
هدم	الهوية	الوطنية	وتقويض	إمكانية	تحقق	مشروع	الدولة	الوطنية	بتزايد	حجم	الشروخ	العمودية	
واألفقية	في	بناه	املجتمعية،	واألهلية	والدينية	والسياسية.	وحيث	ال	يمكن	البحث	في	موضوع	الهوية	
الوطنية	بال	مقاربة	مفهوماتية	أولى	بين	الدولة	والسلطة،	ومقاربة	عيانية	للواقع	بين	السلطة	املوجودة	
املتحققة	 والعيانية	 النظرية	 أسسه	 إلى	 املشار	 الحديثة	 الدولة	 مشروع	 مقابل	 في	 املطروح،	 والبديل	

أعاله،	وهذا	ما	سنتناوله	أدناه	بطريقة	حوارية	تفترض	األسئلة	املنهجية	النقدية.

انعقاد الهوية: ليس دولة )مدنية( وال )إسالمية( . 1

في	التجربة	السورية،	ثمة	فريق	أراد	الدولة	)إسالمية(	وآخر	أرادها	)َعلمانية(،	وجاء	مفهوم	الدولة	
لكنها	 ذاتهما،	 للموضوعتين	 استيعابية	 محاولة	 كان	 وربما	 بينهما،	 توافقًيا	 نموذًجا	سياسًيا	 )املدنية(	
مثلت	التباًسا	فكرًيا	في	املبدأ،	وإشكاالت	سياسية	في	سياق	التجربة،	يكاد	يجهز	على	الهوية	الوطنيةـ

كان	من	املمكن	حل	مفهوم	الدولة	)املدنية(	بالتباسه	املفهومي	النظري،	وتحديده	بسياق	الحوار	
متعدد	املنابر،	بافتراض	أن	املدنية	هي	صفة	السلطة	السياسية	وال	تتنفذ	الدولة	فيها،	لكنه	أتى	صيغة	
بعدها	 ما	 للتداول	 وقابلة	 جهة،	 من	 انتقالية	 أنها	 يفترض	 عمل	 مرحلة	 على	 توافقية	 سياسية	 عمل	
والعالقة	 املدنية	 موضوعة	 حول	 وعمقه،	 والسيا�سي	 الفكري	 الخالف	 مدد	 املفهوم،	 هذا	 سياسًيا.	
بالدولة	دستورًيا،	فأفكار	املجتمع	املدني	القائمة	على	عالقات	الفرد	في	محيطه،	ترتسم	وفق	مجموعة	
البنى	 أولًيا	مع	 تناقًضا	 ما	شكل	 القوانين	وتصونها،	وهذا	 تكفلها	 القواعد	اإلجرائية	والدستورية	 من	
الثقافية	العامة	املجتمعية،	كما	مع	تطورات	املسألة	السورية	من	سلمية	إلى	عنفّيه	ومن	ثم	إلى	بروز	
الفصائل	اإلسالمية	ومشروعاتها	السياسية	سواء	كانت	راهنة،	أم	قابلة	للتمدد	العام	كصيغة	عامة	
للدولة	ذات	الشرعية	النصية،	وبخاصة	أن	الثقافة	العامة	السائدة	في	مجتمعنا	ترجع	في	أغلبها	إلى	

الثقافة	اإلسالمية	ذات	املركزية	النصية	شرعًيا.

واملتسعة،	 املتمددة	 األمة	 )اإلسالمية(	واالنتقال	من	مفهوم	 الدولة	 أنتج	مفهوم	 العامة	 البنية	 في	
واألرض	 الشعب	 بمثلث	 حددت	 التي	 الوطنية	 فالدولة	 الحديثة.	 الوطنية	 الدولة	 مفهوم	 ليجاري	
كانت	 العلمانية	 مفهوم	 في	 والسياسة	 الدين	 بين	 وتعمل	وفق	حدود	مفصلية	 الدستورية،	 والسيادة	
الوطنية	 الدولة	 »قيام	 حيث	 الحديث	 العصر	 ملواكبة	 اإلسالمية	 الدولة	 مفهوم	 الستحداث	 	

ً
مدخال

الحديثة،	املحدودة	بإطار	جغرافي	ثابت	وسلطة	وشعب	في	ظل	تفاهم	دستوري،	خلقت	وبأثر	تداخل	
)املدنية(	 الدولة	 بينما	جاء	مفهوم	 الدولة	اإلسالمية«)16(.	 والخالفة	مفهوًما	هجيًنا:	هو	 األمة	 مفهوم	

السياسية،	 للدراسات	 القدس	 مركز	 املعاصر«،	 السيا�سي	 اإلسالمي	 الفكر	 في	 وإشكاالتها	 الحديثة	 الدولة	 »مفهوم	 الحاج،	 الرحمن	 عبد	 	)16(
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-على	التباسه	الفكري	والسيا�سي-	ليمثل	بوابة	سياسية	لتجاوز	موضوعة	الدولة	اإلسالمية	اإلشكالية.	

	قصير	األجل	سياسًيا	للحوامل	السياسية	اإلسالمية	في	سياق	
ً

صيغة	الدولة	)املدنية(	مثلت	حال
املنورة	 املدينة	 في	 )ص(	 محمد	 الرسول	 أنشأها	 التي	 املدينة	 دولة	 مفهوم	 تقارب	 إذ	 الشاق،	 الثورة	
التمييز	 على	 مقدمة	 التقوى	 وموضوعة	 مدني،	 واملهاجرين	كدستور	 األصلين	 بين	ساكنيها	 آخى	 حين	
بين	أفرادها	وقبائلها،	وليصبح	حج	مكة	وما	له	من	حقوق	متساوية	بين	القبائل،	قاعدة	عامة	إلرساء	

مصلحة	األمة	في	الوحدة	تحت	لواء	اإلسالم)17(.	

أي	 حال	خوض	 في	 االنتخابية	 العددية	 الكثرة	 تضمن	 للدولة	 املحضة	 السياسية	 الصيغة	 وهذه	
انتخابات	حرة	وديمقراطية	في	العصر	الحديث،	ومن	ثم	تضمن	الوصول	إلى	السلطة.	إضافة	إلى	أنها	

تنزع	الهواجس	املحيطة	بآليات	الحكم	بالطريقة	اإلسالمية	تحت	غطاء	املدنية.	

إن	الفارق	الواضح	بين	صيغة	الدولة	والجانب	اإليماني	العام	للبشر	مختلفان	جذرًيا،	فـ»النقاش	
حول	الدولة	االسالمية	في	جزء	كبير	منه	نقاش	غير	علمي،	أي	ال	يتناول	ظاهرة	موضوعية	تقع	تحت	
طائلة	العقل	وحده،	بل	هو	نقاش	يتصل	باإليمان	والوجدان،	ويراجع	ظواهر	تاريخية	لها	انعكاس	على	
الحديثة	 الصيغة	 مع	 تتنافى	 قضية	 ذاته،	 اإليماني	 الجانب	 تسييس	 وقابلية	 السيا�سي«)18(،	 اإليمان	
أي	جهة	بصيغة	 إنكار	حق	 يمكن	 والتعبيرية.	وحيث	ال	 الدينية	 الحريات	 ا	على	

ً
القائمة	شرط للدولة	

طرحه	ورؤيته	لطريقة	الحكم،	لكن	ثمة	مفارقات	عدة:

أ صيغتها		. بقدر	 املواطنة،	 أساسه	 عاًما	 اجتماعًيا	 عقًدا	 )اإلسالمية(	 الدولة	 تشكل	صيغة	 ال	
املركزية	للشرعية	اإلسالمية	في	بناء	الدولة	حتى	وإن	أخذت	صفة	الدولة	)املدنية(.

أ الدولة	الحديثة	حيادية	تجاه	مكونات	املجتمع	كلها،	وال	يمكنها	أن	تتنفذ	في	صيغة	سياسية		.
بها	 سياسية	 سلطة	 انفراد	 عند	 نفسه	 تلقاء	 من	 ينتفي	 الحديثة	 الدولة	 تحقق	 فشرط	 وحيدة،	

وفرض	صفتها	عليها،	إذ	قامت	أساًسا	على	ثالثية	الحكم	املدني	والعلمانية	والحريات	الفردية.
أ ثمة	فارق	مهم	بين	السلطة	والدولة،	فالدولة	تتشكل	بعقد	توافقي	)كما	أسلفنا	أعاله(	إحدى		.

مؤسساتها	السلطة،	والسلطة	فيها	ليست	حالة	جامدة	وثابتة،	بل	قابلة	للتداول	السلمي.
أ الدولة	والسياسة،	بقدر	توليفه	سياسًيا	لضمان		. الدين	عن	 لم	تحقق	هذه	الصيغة	فصل	

الوصول	إلى	السلطة.

.2006/5/27

)17(	عبد	السالم	حيدر،	»التاريخ	السيا�سي	لدولة	النبي	في	املدينة	املنورة«،	إضاءات،	2019/05/07.
 https://www.ida2at.com/political-history-state-prophet-in-medina/

)18(	أنس	الطريقي	وآخرون،	»مفهوم	الدولة،	الدولة	اإلسالمية،	دولة	الخالفة«،	مؤمنون	بالد	حدود،	)2015(،	ص	7.

https://www.ida2at.com/political-history-state-prophet-in-medina/
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في	الجهة	األخرى،	مثلت	قوى	املعارضة	السورية	ذاتها	في	كثير	من	املنابر	وفق	توجهاتها	العامة،	سواء	
ذات	الصفة	الديمقراطية،	أو	العلمانية،	أو	املدنية،	أو	املاركسية،	أو	القومية،	أو	اجتماع	عدد	منها	في	
منابر	متعددة	بصفات	سياسية	عدة)19(.	ومع	أنها	لم	تتوقف	عن	الحوار	بينها	في	شتى	شؤون	املرحلة	
واستعصاءاتها،	إال	أنها	حتى	اليوم،	لم	تستطع	الولوج	إلى	العمق	العام	في	إنتاج	الهوية	السورية	العامة	
وعقدها	االجتماعي.	فبين	الجمهورية	السورية،	والجمهورية	العربية	السورية،	ثمة	فروق	عدة	تتعلق	
في	 )املدنية(	اختالط	عريض	 )العلمانية(،	والدولة	 الدولة	 وبين	 كالكردية	وغيرها،	 بالقوميات	األخرى	
التوافقات	العامة.	وهذه	أسئلة	سياسية	أكثر	منها	بنائية،	بمعنى	أنها	تتناول	االتفاق	املرحلي	على	إدارة	
اجتماعي	عريض،	 تعاقد	 بدايات	 لم	تشكل	 بينما	 	،2015)20(/2254 للقرار	 ا	

ً
تنفيذ االنتقالية	 املرحلة	

أقله	على	مفهوم	الهوية	العامة	فعلًيا،	وليس	نظرًيا	أو	فكرًيا،	وهذا	السؤال	املتكرر	حتى	اآلن	في	أروقة	
املعارضة	السورية	من	دون	إجابة	محددة.

في	مقابل	هذا،	برزت	منظمات	املجتمع	املدني	وأفكاره	بطور	متزايد	فاض	على	1100	منظمة	عمل	
نموذًجا	 ذاتها	 وقدمت	 سابقة)22((،	 دراسة	 في	 	

ً
تفصيال تناولها	 جرى	 )التي	 ناشئة)21(	 سورية	 مدني	

للعمل	املدني	وتجسيًدا	عصرًيا	لطموحات	جيل	الشباب	في	الدولة	العصرية.	لكنها	لم	تدخل	أيًضا	في	
التوافقات	العقدية	في	مستوى	الهوية	وطرائق	بناء	الدولة	الحديثة،	بقدر	ما	قدمت	مشروًعا	سياسًيا	
في	مواجهة	املشروع	السيا�سي	اإلسالمي	املفترض،	ما	زاد	في	تفارق	الهوية	الوطنية	وتشتتها	وتباعدها	
حالة	 مثل	 ما	 وهذا	 للجميع.	 واملتسعة	 الحيادية	 الحديثة	 والدولة	 املجتمعي	 التعاقد	 موضوعة	 عن	
استقطابية	سياسية	حادة	بين	منظومتي	السلطة	واملعارضة	سياسًيا	في	تشكيل	اللجنة	الدستورية،	

إذ	لم	تزل	تنوس	دراماتيكيًتا	بين	طرفي	املعادلة	السياسية	املعارضة	والسلطوية	القائمة)23(.

)19(	تحالفات	املعارضة	السورية	تباينت	بداية	في	2011	بين	صيغتين:	هيئة	التنسيق	الوطنية	ممثلة	ما	يسمى	بمعارضة	الداخل	واملجلس	الوطني،	
وقوامهما	األسا�سي	كان	أحزاب	املعارضة	الكالسيكية،	إضافة	إلى	التنسيقيات	املدنية	األولى	التي	شاركت	في	املجلس	الوطني.	الحًقا	وفي	2012	تطور	
املجلس	الوطني	الئتالف	قوى	الثورة	واملعارضة	السورية	بعد	أن	وسع	ممثليه	من	املجالس	املحلية	والفصائل	العسكرية،	ما	عدته	هيئة	التنسيق	
ال	يمثل	كل	السوريين	في	كتاب	وجه	ألمين	جامعة	الدول	العربية	2013.	في	سياق	ذلك	بدأت	كثير	من	القوى	والفاعليات	تشكيل	منصات	سياسية	

ومدنية	كمنصة	موسكو	والقاهرة	وتحالفات	منظمات	املجتمع	املدني.	

)20(		أسهمت	الرياض،	عاصمة	السعودية،	بعد	القرار	2015/2254	في	تشكيل	الهيئة	العليا	للتفاوض	في	أواخر	2015	لتجمع	بين	طياتها	ممثلين	
ا	ملحتوى	القرار	ذاته	الذي	ينص	على	آلية	تفاوضية	مع	النظام	تف�سي	إلى	حكومة	انتقالية	تتقاسم	السلطة	

ً
عن	أطياف	املعارضة	السابقة	كلها	تنفيذ

بنسبة	الثلث	)نظام-معارضة-مجتمع	مدني(.	تشهد	مجموع	قوى	املعارضة	اليوم	خالفات	أيديولوجية	متباينة	ومتعددة	ومتداخلة	يمكن	مراجعتها	
سياسًيا	بدراسات	سابقة	عدة	ال	يتسع	البحث	لتناولها	جميًعا.

)21(	زيدون	الزعبي	وآخرون،	»منظمات	املجتمع	املدني	السورية،	الواقع	والتحديات،	بحث	مبني	على	نتائج	مسمح	معمق	ملنظمات	املجتمع	املدني	
 https://bit.ly/2ORL1LW	.)2017(	،سورية	ألجل	مواطنون	السورية«،

)22(	جمال	الشوفي	وجمال	أبو	الحسن،	»املجتمع	املدني	السوري	بين	الرؤية	والواقع،	مخاض	تجربة	وهوية	تتشكل«،	قلمون	للدراسات	وألبحاث	
الفكرية	واالجتماعية	والسياسية،	عدد	1،	2017/5،	ص	305.

الثلث،	 بنسبة	 	2018/1/30 سوت�سي	 لقاء	 في	 عليها	 التوافق	 جرى	 	2015/2254 االمن	 مجلس	 قرار	 عن	 الناتجة	 الدستورية	 اللجنة	 صيغة	 	)23(

https://bit.ly/2ORL1LW
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تبًعا	ألفالطون	»ال	نناقش	موضوًعا	هيًنا،	إننا	نناقش	كيف	ينبغي	أن	يعيش	اإلنسان«،	وهذا	ما	
يقودنا	إلى	إعادة	طرح	األسئلة	ذاتها:

أ تحمي		. ودستورية	 قانونية	 دولة	 إلنتاج	 قاعدة	عريضة	 يشكل	 أن	 املدني	 للمجتمع	 يمكن	 هل	
الفكر	املدني،	وتصون	حريته	واستقالله	وحياده؟

أ وهل	يمكن	بناء	الدولة	الحديثة	من	دون	تعاقد	على	الهوية	الوطنية	مدنًيا،	وسياسًيا	وفكرًيا		.
وثقافًيا؟
أ ينوس		. بما	 املتابعة	 تمكن	 وهل	 العكس؟	 أو	 اإلسالمي	 اجتثاث	 املدني	 للطرف	 يمكن	 وهل	

الحيادية	 وسمة	 وآلياتها،	 املدنية	 املنظمات	 عمل	 وآليات	 طرائق	 أنتجتها	 التي	 النفعية	 السياسة	 بين	
املفترضة،	يتمثل	ذلك	في	نقطتين:	

األولى	خروجها	عن	حيادها	املفترض	بأبجديات	العمل	املدني،	إلى	املشاركة	في	تشكيل	. 	
املرحلة	االنتقالية	بنسبة	الثلث	سياسًيا،	بحسب	مقررات	جنيف	والقرار	2015/2254،	ما	فتح	
البوابات	العريضة	للخروقات	واالستماالت	الدولية	مثلها	مثل	باقي	الفاعلين	السياسيين	من	كل	

األطراف	في	املعادلة	السورية.
الوفرة	املالية	التي	قدمت	لكثير	من	الفاعلين	في	منظمات	املجتمع	املدني،	أخرجتها	. 	

املصلحية	 الشؤون	 تغليب	 مع	 هذا	 والتبعية،	 النفعية	 إلى	طور	 واملبادرة،	 الطواعية	 من	طور	
سياسًيا	على	أي	هوية	عقدية	ممكنة.

السؤال	الذي	يجب	أن	تجيب	عنه	منظمات	املجتمع	املدني	وقوى	املعارضة	السورية	بكل	صنوفها:	
هل	الدولة	)املدنية(	صيغة	لعقد	اجتماعي	وطني،	أم	هي	محض	أطروحة	سياسية،	قابلة	للتفكك	عند	
اصطدام	مشروعاتها	بينًيا،	كما	يحدث	في	املنابر	السياسية	السورية	كلها	اليوم؟	وهل	يمكن	إلحداها	
الوطنية؟	وما	مدى	مساهمتها	ومسؤوليتها	 للعقد	االجتماعي	والهوية	 أن	تشكل	صيغة	عامة	 منفردة	

املدنية	والعلمانية	واملنهجية	عن	هذا	الكم	املتراكم	من	املشروعات	السياسية	الفوضوية؟

	،
ً
تحتاج	هذه	األسئلة	إلى	إجابات	واضحة	من	ممثلي	منظمات	املجتمع	املدني	السورية	القائمة	أوال

وثانًيا	ضرورة	األخذ	باملحددات	املنهجية	لسياق	بناء	الدولة	تعاقدًيا.	

دولة	 هي	 املاركسيين،	 أو	 البعث	 دولة	 وال	 )اإلسالمية(	 الدولة	 وال	 )املدنية(	 الدولة	 ليست	 الدولة	
السوريين	كلهم،	وما	السلطة	سواء	كانت	مدنية	أم	إسالمية	أم	بعثية؛	سوى	مؤسسة	قابلة	للتداول	
السلمي	بحكم	الدستور	والعقد	االجتماعي،	وال	يجوز	لهذه	السلطة	أن	تصبغ	صفتها	السياسية	على	

وشكلت	من	150	عضًوا	بنسبة	50	عضو	عن	كل	من	النظام	واملعارضة	واملجتمع	املدني،	ولجنة	مصغرة	قوامها	45	عضًوا	بنسبة	15	عن	كل	جهة،	
ليصبح	املجتمع	املدني	وغرفته	املدنية	محط	صراع	سيا�سي	بين	قوى	النظام	واملعارضة	ويتحول	بذلك	املجتمع	املدني	إلى	شريك	سيا�سي	في	العملية	
التفاوضية	وذلك	بخالف	دوره	املدني	املنوط	به	من	حيث	االستقاللية	والحياد	الضاغط	على	األطراف	كلهم	في	سبيل	تحقيق	الحقوق	املدنية	العامة.
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الدولة،	وعلى	املجتمع	املدني	أن	يبقى	القاعدة	العريضة	لتوضع	البنى	املجتمعية	الحديثة	السورية،	
املرحلة	 هذه	 في	 وبخاصة	 السلطوي،	 لالستثمار	 قابل	 سيا�سي	 استقطاب	 محط	 يكون	 أن	 دون	 من	
الحرجة	من	الحالة	السورية	التي	يسعى	فيها	النظام	إلى	إفشال	عمل	اللجان	الدولية	في	تحقيق	االنتقال	
متباينة	حول	 السورية	 املعارضة	 تزال	قوى	 ما	 مقابل	هذا	 في	 األبد،	 إلى	 السلطة	 في	 وبقائه	 السيا�سي	

صيغة	تشاركية	للعقد	االجتماعي	وتختصره	في	صيغة	سياسية	وحسب.	

2. أسئلة الجيوبوليتيك الحديث

لم	تتوقف	املسألة	السورية	على	تبايناتها	املوسومة	أعاله	فحسب،	بل	عملت	التدخالت	الدولية	
العالمي	 فالنظام	 االجتماعي.	 وعقدها	 نتاجها	 وتأخير	 تعقيدها	 من	 مزيد	 على	 فيها	عسكرًيا	وسياسًيا	
املعولم	وحيد	القطب	الذي	نشأ	بعد	انهيار	االتحاد	السوفييتي	أر�سى	مجموعة	من	القواعد	االقتصادية	
الطريقة	 إلى	 يقودنا	 وهذا	 العالم)24(،	 اقتصاد	 في	 املتحكم	 الثري	 الخمس	 أساسها	 كان	 الجديدة،	
والكيفية	التي	باتت	تحكم	آليات	عمل	املنظومات	األممية	الكفيلة	بحقوق	اإلنسان	وعدم	قدرتها	على	
مواجهة	شره	العوملة	وارتداداتها	الجيوبوليتيكية	على	مسار	املسألة	السورية	اليوم.	وذلك	من	خالل	
استعادة	أحكام	السيطرة	وتقاسم	النفوذ	بحكم	القوة	العسكرية	املفرطة،	وأثره	في	السلم	العالمي،	
العاملية	 ومساهمتها	 الحديثة	 الدولة	 بناء	 في	 التاريخية	 املرجعية	 ذات	 الدول	 قرارات	 في	 النتيجة	 وفي	
املفترضة	فيها)25(،	وبالضرورة	عدم	قدرتها	على	حسم	أمرها	بفاعلية	تجاه	الثورة	السورية	وحق	تقرير	
في	مساراتنا	 وأثرها	 العاملية	 التغيرات	 من	جهة	 يمس	موضوعنا	 منفرد	 مبحث	طويل	 وهذا	 مصيرها،	

املحلية	في	السنوات	العشر	املاضية	واملستقبلية	املمكنة،	مع	بقاء	السؤال	عما	يمكننا	فعله	ذاتًيا.

يمكن	للفكر	النظري	الفلسفي	أو	االجتماعي	السيا�سي	اليوم	إثبات	وجود	الدولة	الحديثة	بمقوماتها	
بحسب	 امليعاد(،	 )أرض	 الليبرالية،	 الديمقراطية	 في	 األول	 ملفهومها	 تبًعا	 واملادية،	 النظرية	 كلها؛	
التي	عبر	عنها	فوكوياما	 في	الوقت	ذاته	باألدوات	املنهجية	ذاتها،	تلك	 نفيها	 )26(؛	لكن	يمكنه	 فوكوياما 
الليبرالية	 بالدولة	 الليبرالي	واستبدلت	 العالمي	 انهيار	»النظام	 إلى	 العشرين	أدت	 القرن	 بأن	مجريات	
األدونية	)قليلة	التدخل	بالشأن	العام(	دولة	عالية	املركزية	والنشاط	في	معظم	أرجاء	العالم«)27(.	فهل	

)24(	هانس	بيترمارتين	وآخرون.	فخ	العوملة،	االعتداء	على	الديموقراطية	والرفاهية،	عدنان	عباس	علي	)مترجًما(،	)الكويت:	سلسلة	عالم	املعرفة،	
عدد	238،	املجلس	الوطني	للثقافة	والفنون	واآلداب،	1998(،	ص	30.

)25(	Sassen,	Sasika,	“The	state	and	globalization“,	Interventions	International	Journal	of	Postcolonial	Studies,	5)2(,	June/2003,	
P:	241-248.

)26(	فرانسيس	فوكوياما،	نهاية	التاريخ	وخاتم	البشر،	حسين	أحمد	أمين	)مترجًما(،	)القاهرة:	مركز	األهرام	للترجمة،	1993(،	ص	54.

)27(	فرانسيس	فوكوياما،	بناء	الدولة	النظام	العالمي	ومشكلة	الحكم	واإلدارة	في	القرن	الواحد	والعشرين،	مجاب	اإلمام	)مترجًما(،	)السعودية:	
العبيكان	للنشر،	2007(،	ص	43-44.
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	سحرًيا	أو	نفيها	نظرًيا	
ً

نحن	أمام	خيارين	فقط	إما	أن	تطبق	نصوصها	النظرية	الجاهزة	لتمثل	لنا	حال
فقط؟	أم	ثمة	ضرورة	لسؤال	كيفية	انعقاد	الهوية	زمنًيا	وتدريجًيا	في	ظل	هذه	التباينات	العاملية	وحدة	

استقطابها	اليوم؟	

وبخاصة	 الدولية)28(،	 الجيوبوليتيك	 حلقات	 تشكيل	 مع	 املترافق	 اليوم،	 العالمي	 الهيمنة	 صراع	
الحديثة	التي	تقودها	روسيا	على	حساب	مأساة	الشعب	السوري،	في	طور	نموها	الجديد	في	املعادلة	
دوغين)29(،	 أللكسندر	 السياسية	 الرابعة	 بالنظرية	 يسمى	 بما	 املعوملة،	 وحدانيتها	 وكسر	 العاملية	
وذلك	مؤشر	على	تزايد	التفريط	بالسالم	العالمي،	باتجاه	استعادة	الهيكلية	األولى	لالستحواذ	بالقوة،	
والتفريط	بمنتجات	الحداثة	والعصرية	املتمثلة	في	حقوق	اإلنسان	وحق	تقرير	مصير	الشعوب،	ويكاد	
يقوض	إنتاج	انعقاد	الهوية	االجتماعية	من	شدة	التداخالت	الدولية	السياسية	وحدة	استقطابها	في	

املسألة	السورية	)30(.

السؤال	 طرح	 واعادة	 جيوبوليتيكًيا،	 سورية	 في	 الرو�سي	 التغول	 حدة	 قياس	 هنا،	 الطبيعي	 من	
املوضوعي	املتعلق	بنموذج	الحل	السوري	سياسًيا:	فإمكانية	تنفيذ	القرار	األممي	2015/2254	بحكومة	
	للمسألة	السورية،	بقدر	ما	هو	بوابة	الستعادة	التموضع	

ً
	مكتمال

ً
انتقالية	سياسية،	لن	يشكل	حال

السوري	على	داخله	مرة	أخرى،	أضف	إلى	أنه	حل	دولي	يساهم	في	تخفيف	وطأة	تصادم	املشروعات	
دولًيا	 السورية	 املسألة	 يصبح	حل	 وبالضرورة	 العالمي.	 هرمها	 قمة	 على	 في	صراعها	 العاملية	 الدولية	
ا	الزًما	سياسًيا	يأخذ	كفايته	بضرورة	اإلجابة	عن	أسئلة	العوملة	والجيوبوليتيك	الدولية	وأثرها	في	

ً
شرط

املسألة	السورية	بوصفها	محدًدا	من	محدداتها	الراهنة،	وبالضرورة	كيفية	العمل	على	تحقيق	عقدها	
االجتماعي،	في	ظل	هذه	التباينات	الدولية	املعقدة،	ما	ال	أظن	أن	تكفيه	إجابة	سياسية	فقط،	بقدر	ما	
ستكون	مقدمة	الزمة	وفاتحة	ما	بعدها	يمكنها	أن	تساهم	منهجًيا	في	تحديد	سؤال	الكيفية	في	انعقاد	

الهوية	مرة	أخرى،	وهذا	ما	سنحاول	تحديده	وتلخيصه	أدناه.	

ا: االستنتاجات األولية وسؤال انعقاد الهوية التدريجي النسبي
ً
ثالث

أمام	الفرضية	األبستمية	األولى	في	أن	الثورة	حالة	تغييٍر	شاملة	في	مستويات	الحياة	بعامة،	ال	يمكن	

)28(	Walter	Russell	Mead,	“The	Return	of	Geopolitics,	The	Revenge	of	the	Revisionist	Powers“,	Foreign	Affairs,	)2014(.	https://
www.jstor.org/stable/24483407?seq=1 

)29(	 	Alexander	Dugin,	The	Fourth	Political	Theory,	Translated	by:	Mark	Sleboda	&	Michael	Millerman,	1st	edition,	 )London:	
Arkots	Media	LTD.,	2012(.

:	جمال	الشوفي،	»القوى	املتحكمة	في	عالم	اليوم:	الجيوبوليتيك	الكتلي	والنانو	تكنولوجي	الخفي«،	على	جزأين،	مركز	
ً

)30(	يمكن	مراجعة	تفصيال
 https://bit.ly/3r4GGlD	.2020/11-10	،والدراسات	للبحوث	ليفانت

https://www.jstor.org/stable/24483407?seq=1
https://www.jstor.org/stable/24483407?seq=1
https://bit.ly/3r4GGlD
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احتواؤها	في	حيز	سيا�سي	أو	اقتصادي	أو	ثقافي	وحسب،	بقدر	تكاملها	وتوازي	مفعوالتها	وتموضعاتها	
تأتي	خالصة	 النسبية	مع	الزمن	-بغية	تشكيل	العقد	االجتماعي	نتيجة	وفاتحة	ملا	بعده.	وبالضرورة	
الدراسة	أعاله	وتوصيتها	األولى	أنه	ال	يوجد	عقد	اجتماعي	ناجز	سلًفا	يمكن	تطبيقه	في	الحالة	السورية،	
أو	أي	حالة	بخالفها،	بوصفه	منظومة	فكرية	جاهزة	على	البشر	تطبيقها	لينعموا	بسحر	ما	بعدها-	
هي	نموذج	حواري	تفاعلي	يصل	النموذج	املعرفي	لإلنسانية	مع	تحقيقها	املصالح	املادية	والحقوقية	
للبنى	املجتمعية	في	سياق	تعاقد	عام	على	نموذج	الحكم	والقوانين	في	دولة،	ومن	ثم	املشاركة	الحرة	
للذوات	الفردية	والجماعية	التي	ما	زالت	في	مجتمعنا	في	مرحلة	ما	قبل	دولة	من	عشائر	وطوائف	وملل	
كنماذج	أهلية،	وما	تحمله	من	ثقافات	ماضوية	متأخرة،	مع	الكتل	السياسية	واملدنية	وإن	اختلفت	
أيديولوجًيا	وسياسًيا.	ما	يستلزم	مسؤولية	الكل	السوري	تاريخًيا	للعمل	على	إرساء	االستقرار	وبواكير	
انعقاد	الهوية،	حين	يصل	الجميع	إلى	مالمسة	الضرورة	املوضوعية	في	لحظتها	الفارقة	لتجليات	الحرية	
والكرامة	الشخصية	التي	فجرتها	بواكير	الثورة،	إلى	قناعة	رضائية	مفادها:	أن	سيادة	طريقة	وحيدة	
منفردة	في	الحكم	كما	البعثية	القومية	الحاكمة	عسكرًيا،	وما	قد	يشابهها	اليوم	من	صيغ	أيديولوجية	

تستهدف	السلطة	بعينها،	هو	عقد	باإلكراه	دون	العقد	االجتماعي.

في	الخالصات	العامة	املتعلقة	باملسألة	السورية	ولحظتها	السياسية	الراهنة،	يمكن	وضع	املحددات	
	عاًما	لدراستها،	وبالضرورة	لفتح	الحوار	حول	آلية	انعقاد	هويتها	الحقها:

ً
اآلتية	مدخال

أ نموذج		. على	 واملادية	 السياسية	 شروطها	 تفرض	 كبرى	 دولية	 عقدة	 السورية	 املسألة	 باتت	
الحل	السوري،	وتحيل	على	ضرورة	البحث	في	مسارات	معقدة	وشاقة	إلمكانية	اندراج	املشروع	الوطني	

السوري	في	دولة	املواطنة	مع	الزمن	وبالتدريج.
أ تثبت	كثير	من	املقاربات	التاريخية	أن	الفكر	النظري	لم	ينجز	العقد	االجتماعي	األوروبي	في		.

نموذج	الدولة	الحديثة	من	تلقاء	نفسه	فحسب،	حين	كتبه	جان	جاك	روسو،	بل	أتت	نتيجة	تفاعل	
متراكم	ملفعوالت	الثورة	الفرنسية	في	الحرية	ولقائها	املهم	واملفصلي	بين	مصلحة	البورجوازية	التنويرية	
بينهم	 والقانونية	 الحقوقية	 املساواة	 تحقق	 واستلزام	 والتحرر،	 الثورة	 لواء	 حاملي	 العمال	 ومصالح	
بوصفهم	أفراًدا	ومواطنين	سياسيين.	في	حالة	أخرى	ونموذج	آخر	جاءت	الدولة	اإلسالمية	وعقدها	
القرآني	 النص	 به	 يأِت	 لم	 امليالدي،	 السابع	 القرن	 في	 تشكلها	 بداية	 في	 مكة،	 دخول	 بعد	 االجتماعي	
فحسب،	بل	أتى	مترافًقا	مع	تحقيق	مصالح	القبائل	املتحاربة	قبلها	مادًيا	ومعنوًيا	في	موضوعة	الحج	
بين	 الحقوقية	 املساواة	 مع	 القرآني،	 النص	 أكدها	 التي	 منافعها	 وتحقيق	 مكة	 إلى	 الوصول	 وحرية	
القبائل،	في	صدر	اإلسالم	أمة	ودولة	بوصفهم	مسلمين	ال	فرق	بينهم	سوى	بالتقوى	والعمل	الصالح.

أ السياسية	وحسب.		. )املدنية(،	فاملدنية	إحدى	صفات	سلطتها	 الدولة	 ليست	 املواطنة	 دولة	
دولة	املواطنة	هي	الدولة	الحديثة	ذات	القانون	والدستور	العصري	الذي	يتعامل	بالتساوي	الحقوقي	
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مع	أفراد	املجتمع	جميعهم	بوصفهم	مواطنين	أحرار،	بغض	النظر	عن	أنماط	انتماءاتهم	الدينية	أو	
السياسية،	محققة	في	الوقت	ذاته	أحقية	االختالف	الفكري	والسيا�سي	وحرية	الرأي	والتعبير	واالنتماء	
الديني،	وما	ينتج	منها	من	حرية	تشكيل	األحزاب	وممارسة	العمل	السيا�سي	وتشكيل	منظمات	املجتمع	
املدني	وممارسة	الشعائر	الدينية	في	أماكن	العبادة،	وعلى	الدستور	بوصفه	خالصة	العقد	االجتماعي	
أن	يكفل	حماية	هذه	املمارسات	قانونًيا.	وهذا	ما	يمكن	أن	يتحقق	تدريجًيا	وعلى	مراحل	زمنية	تسمى	
فكرًيا	ونظرًيا	صيرورة،	وتتجلى	سياسًيا	ومادًيا	بحلقات	متداخلة	تستلزم	القدرة	واملسؤولية	التاريخية	

وبالضرورة	املصلحة	العامة	املشتركة.	

وفًقا	لهذه	املعطيات	العامة	من	جهة	والخاصة	باملسألة	السورية	من	جهة	أخرى	يمكن	أن	نفتح	
بوابة	الحوار	العقالني	املتسع	واملتخلي	باملسؤولية	الوطنية	حول	ما	يأتي:

أ الهوية	انعقاد	وفعل	تعاقدي	قيد	اإلنجاز	والصيرورة،	وليست	موضوعة	جاهزة	فكرًيا	مهما		.
كانت	متقدمة،	وال	موضوعة	وطنية	جاهزة	ومبسترة	في	ظل	حكم	دولة	العسكر	الحالية.

أ والدينية		. السياسية	 كلها؛	 املجتمع	 تجاه	مكونات	 للحكم	والسيادة،	محايد	 الدولة	حيز	عام	
الترا�سي	 لهذا	 نتيجة	 يأتي	 ومجرد	 عام	 الوطنية	 املصلحة	 على	 االجتماعي	 والتعاقد	 واالقتصادية،	
الطوعي	على	نموذج	الحكم	عبر	اإلقرار	بضرورة	الديمقراطية	االنتخابية	طريًقا	للوصول	إلى	سلطة	
	السلطة	نفسها	في	حينها	ما	تشاء:	سلطة	البعث،	سلطة	 محدودة	زمنًيا	ومحددة	بالدستور،	ولتسّمِ
اإلسالم،	سلطة	الشيوعية،	سلطة	العلمنة	والديمقراطية...	لكنها	ملتزمة	بحيادية	الدولة	ومؤسساتها	
وبأهلية	عقدها	االجتماعي	وقوته	ودستورها	املنجز،	ال	بأهلية	قوتها	األيديولوجية	وقوتها	السلطوية،	
فهل	يمكن	أن	يكون	سؤالنا	الوجودي	اليوم	هو	سؤال	املسؤولية	التاريخية	والوطنية،	وقد	اتخذ	من	
العقالنية	إضافة	إلى	الحرية	والكرامة،	فكرًيا	ونظرًيا	ومعرفًيا	وتموضعاتها	الواقعية	من	دون	مغاالة	أو	

	إلى	انعقاد	الهوية	السورية؟
ً

تشنج،	مدخال
أ الدولة	ثالث:	-	مؤسسات	تدار	بالكفاءات	ال	بالوالءات،	قضاء	مستقل	عن	الدين	والسياسة		.

وحكم	العسكر،	وجيش	وطني	مستقل	كلية	عن	الحكم	السيا�سي	وخاضع	لسلطته	التشريعية	ومهمته	
للتعاقد	 العام	 املحتوى	 العمومية	 اإلرادة	 وتأتي	 الدولة،	 عليها	 تتوضع	 التي	 واألرض	 الحدود	 حماية	
املمكن،	وهذا	ما	بات	يشكل	نتيجة		متسعة	أمام	السوريين	اليوم	وبحكم	التجربة	امللموسة	بعد	حجم	
الخراب	الذي	نعيشه،	ثم	إن	ال	شرعية	لنموذج	فردي	أو	حزبي	أو	عسكري	أو	ديني	قادر	على	االستئثار	
بالحكم،	وإال	فإنه	يستقدم	غزاة	الخارج	بطيوفهم	وأصنافهم،	فهل	ستشكل	هذه	املوضوعة	مصلحة	
الثالث؟	أم	سنكتفي	 الحالي	من	بوابتها	اإلجرائية	 عامة	ومشتركة	للسوريين	لدخول	معترك	وجودهم	

بالتنظير	للمستقبل	أو	إدارة	املرحلة	الحالية	بما	تفتضيه	اإلمالءات	الخارجية	من	دون	حل	يرجى؟
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في النتيجة تعاقد الهوية السورية تعاقد تدريجي ونسبي مع الزمن ذو محددات ثالث:

أ في	طريق	الحل		- انتقالية	مزمعة،	 تعاقد	سيا�سي	راديكالي،	حتى	وإن	كان	قصير	األجل	ملرحلة	
	سحرًيا	لسورية،	

ً
السيا�سي	السوري	املقرر	دولًيا	بالقرار	2015/2254	بحكومة	انتقالية،	وهذا	ليس	حال

	نموذج	تفاهم	بين	روسيا	الجيوبوليتيكية	الباحثة	عن	موقع	عالمي	جديد	لها	منفرد	في	
ً
بقدر	ما	هو	أوال

موازاة	االستفراد	األميركي	ومقابله	في	املنظومة	العاملية.	وبالضرورة	هو	بوابة	سورية	لتحقيق	االستقرار	
ا	الستعادة	التموضع	السوري	على	داخله	سياسًيا	ومدنًيا	بعد	كمية	التداخالت	

ً
والحماية	واألمان	شرط

	على	 في	نظام	الحكم،	وحدٌّ الحالية	 الدولة	املركزية	 إنهاء	لسطوة	 ثالثة	 ثانًيا،	ومن	جهة	 الدولية	فيه	
األمر	 بحكم	سلطة	 أو	 الثورة	 بحكم	 بالسلطة	 االستئثار	 محاولتها	 في	 املفردة	 األيديولوجيات	 شرعية	
	وفساًدا	وخراًبا	مادًيا	وقيمًيا	واقتصادًيا	

ً
الواقع،	وبداية	إنهاء	مأساة	السوريين	بعامة	تهجيًرا	واعتقاال

رابًعا.
أ العصرية		- والثقافة	 الفكر	 مفردات	 في	 والبحث	 املواطنة،	 إلى	 الوطنية	 مفهوم	 من	 االنتقال	

والقانون	 الحقوق	 سيادة	 خالل	 من	 السوري	 الكل	 مصلحة	 أساس	 على	 وتفاعلًيا	 حوارًيا	 الحديثة	
والجماعات	 األفراد	 كرامة	 ومحقق	 جميعها،	 األيديولوجيات	 بين	 ا	

ً
مشترك قاسًما	 بوصفه	 الوضعي	

وحرياتهم	بتموضعاتها	كلها؛	الدينية	والسياسية	على	اختالفاتها،	وهذا	التعاقد	هو	الحلقة	الوسطى	
بين	طريقة	الحل	السيا�سي	األولى	بوصفها	مقدمة،	ونموذج	العقد	االجتماعي	املمكن	بوصفه	خالصة،	

وهنا	تعد	املؤسسات	البحثية	ومراكز	الدراسات	الحامل	الرئيس	لهذه	الخطوة	الواسعة	واملهمة.
أ املعرفة		- بين	 التاريخي	 القران	 لحظة	 ينجز	 بحيث	 دولة،	 ظل	 في	 االجتماعي	 التعاقد	 إنجاز	

اإلنسانية	متمثلة	في	حقوق	اإلنسان	وحرية	األفراد	في	املمارسة	السياسية	والقول	والتعبير	والبحث	
العلمي	والتنافس	االقتصادي	والتسامح	الديني	وحرية	ممارسة	شعائره	في	أماكنها،	من	دون	فرضها	
على	املختلف	عنها،	ومصلحة	السوريين	العامة	في	تحقيق	شروط	استقرارهم	وأمنهم	ومتطلبات	حياتهم	
الحرة،	 بإرادتهم	 وطنيتهم	 يمارسون	 مواطنين	 بوصفهم	 ذواتهم	 تحقيق	 إلى	 واالنتقال	 الفيزيولوجية	
قاعدته	 تحقق	 لالحتياجات)31(	 ماسلو	 هرم	 وفق	 وأحالم،	 وقدرات	 إمكانات	 يكونوا	 أن	 بهم	 يليق	 بما	
العريضة	بحاجات	االستقرار	املادي	وشروط	األمان	واالستقرار	وبالضرورة	االنتقال	إلى	تحقيق	الذات	

ا	ال	مقدمة.
ً
الفردية	والجماعية	في	قمة	هرمها	من	حيث	هي	عنوان	العقد	االجتماعي	هدف

التي	درسها	ماسلو	نفسًيا	على	عينات	بشرية	طبيعية	وغير	مضطربة	 تلك	 	،)Maslow’s	hierarchy	of	needs( الحاجات	لدى	ماسلو	 )31(	تدرج	
األمان،	 وبينهما:	 الذات،	 تحقيق	 الفيزيولوجية،	وقمته	 الحاجات	 قاعدته:	 االحتياجات	هرمًيا	 1943،	وصنفها	وفق	مراحل	متدرجة	من	 في	 نفسًيا	

فاالحتياجات	االجتماعية،	فالحاجة	إلى	تقدير	الذات.	ملزيد	من	التفصيل	يمكن	مراجعة:
 https://bit.ly/3ssRziU		.1984	،1	عدد	والتطور،	االنسان	مجلة	ماسلو«،	ابراهام	املعاصر	النفس	علم	ونظريات	مدارس	»من	عرفة،	مجدي

https://bit.ly/3ssRziU


ملف العددالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

150

الخاتمة

ثمة	محاولة	للتق�سي	الكثيف	في	العقد	االجتماعي	ومفهوم	الدولة	فكرًيا	وتموضعاتها	التاريخية،	
املنعقد	 السورية.	فالفرض	 التجربة	 في	 املنشودة	 الدولة	 الصراع	على	 نقدية	مقارنة،	وشكل	 بطريقة	
من	 والتحول	 املواطنة،	 دولة	 وهدفها	 التسلطية،	 الدولة	 على	 	 حدٌّ هي	 كما	 الثورة	 أن	 اليوم	 للحوار	
العربية	 املنطقة	 دول	 تحكم	 التي	 الشمولية	 لألحزاب	 الكلي	 واالستحواذ	 االستعباد	 نظام	 ذات	 دول	
بأذرعها	األمنية	وأجهزة	القمع	املركزية	التسلطية	على	الدولة	واملجتمع،	وما	تنتجه	من	قوى	تسلطية	
قمعية	امتداًدا	ألجهزة	الدولة	املستولى	عليها،	للضبط	والهيمنة	االجتماعية	والسيطرة	على	االقتصاد	
واملجتمع،	فـ»التسلطية	هي	التعبير	املعاصر	لالستبداد	التقليدي،	وهي	وليدة	القرن	العشرين«)32(،	هي	
أيًضا	مفصل	تاريخي	في	كشف	اإليجابي	في	مفهوم	الدولة	الحديثة	وطريقة	تعاقدها	الوطني،	وبخاصة	
في	خضم	الهيمنة	الجيوبوليتيكية	وتداعياتها	الشائنة.	وهي	أيًضا	بحث	عن	دور	اإلنسان	الذي	خاض	
غمار	الثورات	وعصر	الحريات	في	الثقافة	العاملية،	ومساهماته	في	صناعة	السالم	العالمي	وتحديث	

مفهوماته	الكونية،	خصوًصا	عندما	تتحقق	له	منظومة	الدولة	التي	يستحقها.

التعاقد	الوطني	واالجتماعي	العام	ليس	ناجًزا	بعد،	بل	يمكن	القول	إنه	في	طور	اإلنجاز	أو	االنعقاد،	
	على	موضوعتي	

ً
وهذا	مسار	عريض	وطويل	من	حركة	الصراع	والتنازع،	وما	طرحه	اليوم	حوارًيا	محمال

الحرية	والكرامة	وفق	مسار	متقدم	للتاريخ،	على	الرغم	من	كارثتنا	السورية	املستمرة،	سوى	مقدمة	
للوصول	إلى	التعاقد	العام	املمكن.	وهذا	ما	يمكن	أن	ينجز	تدريجًيا	وفق	املحددات	أعاله	بين	شقي	
املعادلة	االجتماعية:	نخبه	املعرفية	والسياسية	وعمق	االمتداد	الشعبي	بمحموله	وميراثه	ذي	العبء	
التاريخي	دينًيا	وثقافًيا	وسلطوًيا،	وهذا	افتراق	وتمّيز	عن	الخالف	العميق	على	السلطة	وشهوة	الحكم	
تجهض	مشروع	 تكاد	 دينية،	 أم	 أم	سلطوية	 كانت	 أيديولوجية	 تاريخًيا،	 النافلة	 )األحقية(	 بمرجعية	

الدولة	ذاته.	

مفهوم	الدولة	والسلطة	يبدو	مقاربة	سياسية	يطغى	فيها	الجانب	النفعي	والوظيفي	واإلجرائي	أكثر	
منه	املجال	التعاقدي	الوطني	املفترض،	لكن	حركة	التاريخ	قد	تغدو	أكثر	جذرية	حين	تتعمق	التجربة	
النقدية	معرفًيا	من	جهة	ومنفعًيا	ومصلحًيا	من	جهة	أخرى،	وربما	جاز	لنا	القول	حين	تتحقق	الفكرة	
في	 إنسانية.	وربما	يكون	هوبز	على	حق	 أكثر	 العام	بصورة	 املنفعي	 التاريخ	ووجهه	 النظرية	مع	حركة	
هذه	النقطة،	حيث	يؤثر	الوصول	إلى	العقد	االجتماعي	بعد	ممارسة	الفو�سى	الطبيعية	الناتجة	من	
حرب	الكل	ضد	الكل،	كما	في	حالتنا	الراهنة،	»الناس	كلما	أدركوا،	عن	وعي،	النتائج	السيئة	املترتبة	

)32(	-	خلدون	حسن	النقيب،	الدولة	التسلطية	في	املشرق	العربي	املعاصر،	ط	2،	)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	1996(،	ص	335.
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على	حالة	الفو�سى	واالضطراب،	تمسكوا	بالقانون،	وتمسكوا	بالنظام«)33(،	على	أن	نضيف	أن	هذا	
الوعي	املطلوب	إدراكه	وطنًيا،	مترافًقا	مع	املسؤولية	التاريخية	لثورة	بحجم	الثورة	السورية،	ومع	تقديم	
مجرمي	الحرب	ومنتهكي	حقوق	اإلنسان	من	الجهات	كلها	إلى	محاكمات	قانونية	عادلة	غير	مسيسة،	
مساحة	 إلى	 النفوذ	 بغية	 والنقد،	 للمسائلة	 واأليديولوجية	 والفكرية	 السياسية	 كافة؛	 أطرنا	 وفتح	
عريضة	في	سؤال	كيفية	انعقاد	الهوية	بروافعها	املجتمعية	العامة	حتى	وإن	تأخر	زمن	إنتاجها	حتى	

اليوم.

تكلفة	سنوات	عشر	ماضية،	ومن	 يوازي	 الذي	 الكبرى	 واملسؤولية	 التاريخية	 اللحظة	 هو	سؤال	
املمكن	اإلجابة	عنه	اليوم	إجرائًيا	ونظرًيا	وفعلًيا	حتى	ال	تمتد	بنا	السنوات	إلى	مزيد	التشظي	والتباينات	

التي	ال	نرغب	أبًدا	في	أن	تطول	أكثر	من	ذلك.

)33(	عبد	الفتاح	إمام،	توماس	هوبز	فيلسوف	العقالنية،	)القاهرة:	دار	الثقافة	للنشر	والتوزيع،	1985(،	ص	329.
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