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بة الشمولي والنزاعات الثقافية 
َ
ل

َ
العقد االجتماعي السيا�سي ونظام الغ

الجماعاتية في الحالة السورية

مقاربات وأسئلة في النظرية السياسية املعيارية املعاصرة

محمد عثمان محمود)1(

ملخص تنفيذي

اختالفاتها	 وواقع	 السورية،	 الحالة	 في  السيا�سي  االجتماعي	 العقد	 بشأن	 إسهاًما	 البحث	 يقدم	
تقاطعات	 من	 بينها	 وما	 )اإلثنية(	 واألقوامية	 والقومية	 والطائفية	 الدينية	 الجماعاتية	 الثقافية	
بة	طائفي	أقلوي	وحزبي	قومي	شمولي،	وتطور	

َ
ل
َ
	في	ظل	نظام	غ

ً
وتشابكات،	وهي	ما	تعمق	وازداد	حدة

إلى	 البحث	 يستند	 العربي.	 والربيع	 السلمية	 الثورة	 مرحلة	 بعد	 عنفية	 نزاعات	 إلى	 منه	 مهم	 جزء	 في	
 )2(  modus	 vivendiالتعايشية التسوية	 وهما	 املعاصرة،	 السياسية	 النظرية	 في	 مهمتين	 مقاربتين	
لنموذج	 املالئمة	 املقاربة	 ما	 السؤال:	 من	 وينطلق	 	، 	)3(overlapping	 consensusاملتشابك واإلجماع	

)1(	باحث	في	الفكر	السيا�سي	املعاصر.	يعد	حالًيا	أطروحته	للدكتوراه	في	النظرية	السياسية	)جامعة	غوتيه	فرانكفورت(،	وله	أبحاث	في	دوريات	
الليبرالي	املعاصر،	بحث	في	نموذج	رولز	)2014(،	ومشاركة	في	كتاب:	 علمية	محكمة،	وكتاب:	العدالة	االجتماعية	الدستورية	في	الفكر	السيا�سي	

الفكر	الفلسفي	املعاصر	في	سورية	)2020(.		

الثقافية	 النزاعات	 رئيسة،	 وبصورة	 ذلك	 في	 )بما	 النزاعات	 مع	 للتعامل	 تعايش	 واتفاق	 طارئة،	 أحوال	 في	 وموقتة	 ملحة	 سياسية	 تسوية	 	 	)2(
الجماعاتية(.	انظر:		

.J.	Gray,	Two	Faces	of	Liberalism	)New	York:	The	New	Press,	2000(,	p.	138

)3(	يستخدم	البحث	مفهوم	اإلجماع	املتشابك،	وهو	صورة	مثالية	لعقد	اجتماعي	سيا�سي	توجيهي	معياري،	باملعنى	الرولزي،	وفيه	يؤيد	املواطنون	
القيم	السياسية	الرئيسة	التي	يقوم	عليها	الدستور،	ألسباب	داخلية	مختلفة	من	داخل	قيمهم	الثقافية	الجماعاتية،	وهي	جزء	مهم	مما	يسميه	رولز	
املذاهب	الشاملة.	في	الوقت	نفسه،	تكون	هذه	القيم	السياسية	قائمة	بذاتها،	وعلى	الرغم	من	أنها	تأتي	من	مذاهب	شاملة	ومعقولة	ليبرالًيا	سياسًيا،	
فهي	ال	تؤكد	أًيا	من	هذه	املذاهب	أو	تنكره	أو	تفضله.	لذلك،	فهي	ليست	مجرد	تسوية	موقتة	ال	يمكنها	ضمان	االستقرار	بصورة	مستدامة.	انظر:

B.	Kilan	and	K.	Leuven,	“J.	Rawls’	Idea	of	an	Overlapping	Consensus	and	the	Complexity	of	Comprehensive	Doctrines“,	Ethical	
Perspective,	1/16,	)2009(,	p.	2.
J.	Rawls,	“The	Idea	of	an	Overlapping	Consensus“,	Oxford	Journal	of	Legal	Studies,	1/7,	)1987(,	p.	1,	2,	5,	10-	11,	18-19,	23-24	
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تعاقدي	اجتماعي	سيا�سي	ممكن	ومأمول	في	الحالة	السورية،	بالنظر	إلى	اختالفاتها	ونزاعاتها	الثقافية	
تسوية	 	،

ً
أوال متكاملين:	 جزئين	 من	 فرضية	 حول	 ويجادل	 فيها؟	 الشمولي	 الغلبة	 ونظام	 الجماعاتية	

إجماع	 يمثله	 سيا�سي	 اجتماعي	 عقد	 ثانًيا،	 الجماعاتي.	 الثقافي	 التمثيل	 تعددية	 انتقالية	 تعايشية	
)ثقافًيا	 ومحايد	 مساواتي	 سياسًيا(	 )ليبرالي	 ديمقراطي	 لنموذج	 دستورية	 مبادئ	 حول	 متشابك	
 normative	 prescriptive التوجيهي	 املعياري	 املفهوم	 إن	 مستدامة.	 متقدمة	 مراحل	 في	 جماعاتًيا(	
التي	 الليبرالية	 السياسية	 القيم	 املواطنون	 يؤيد	 له	 املتشابك،	ووفًقا	 البحث	هو	اإلجماع	 في	 الرئيس	
تقوم	عليها	األساسات	واملبادئ	الدستورية،	ألسباب	ثقافية	وقيمية	أخالقية	داخلية.	في	الوقت	نفسه،	
تعد	القيم	السياسية	الليبرالية	قائمة	ومسوغة	بذاتها،	وعلى	الرغم	من	أنها	مسوغة	في	هذه	الثقافات	
وقيمها	األخالقية	أو	مستمدة	منها،	فإنها	ال	تؤكد	أًيا	منها	أو	تنكره	أو	تفضله	في	املجال	العام.	بمعنى	
أنه	إجماع	تتشابك	فيه	القيم	الليبرالية	السياسية	ومسوغاتها	الثقافية	والقيمية	األخالقية،	بوصفها	

	خاًصا،	ولكن	بما	يضمن	الحياد	الليبرالي	السيا�سي	في	املجال	العام.
ً
مجاال

مشكلة البحث وسؤاله وفرضيته 

بة	
َ
ل
َ
يعد	البحث	االختالفات	الثقافية	الجماعاتية	والنزاعات	املرتبطة	بها	في	سورية،	في	ظل	نظام	غ

طائفي	أقلوي	وحزبي	قومي	شمولي	قائم	منذ	عقود،	مشكلته	الرئيسة،	ويصوغ	سؤاله	النظري	الرئيس	
الحالة	 في	 ومأمول	 ممكن	 سيا�سي	 اجتماعي	 تعاقدي	 لنموذج	 املالئمة	 املقاربة	 ما	 اآلتي:	 النحو	 على	
فيها؟)4(	ويرى	 الشمولي	 الغلبة	 الجماعاتية	ونظام	 الثقافية	 إلى	اختالفاتها	ونزاعاتها	 بالنظر	 السورية،	
أن	النقطة	الضمنية	املثيرة	للجدل	في	النظرية	السياسية	املعاصرة	تكمن	في	التنظير	التوجيهي	املثالي	
في	مقابل	التنظير	الواقعي	الوصفي	غير	املثالي)5(،	فاألول	يركز	على	مبادئ	نموذج	مأمول،	بينما	يركز	

and	Political	Liberalism	)PL(:	Expanded	Edition	)Columbia	University	Press,	2005(,	pp.	385-395.
مذاهب	شاملة:	املعتقدات	والقيم،	بما	في	ذلك	االلتزامات	األخالقية	والدينية	واملعتقدات	السياسية	حول	كيفية	تنظيم	املجتمع.	ال	ترفض	املذاهب	
الشاملة	املعقولة	املبادئ	السياسية	لليبرالية	أو	الديمقراطية	وفق	قيمها	ذاتها،	وتقبل	األعباء	املحتملة	لها	وتعترف	بمزاياها،	وال	سيما	االستقرار	

املستدام.	انظر:
	J.	Rawls,	PL,	pp.	58-66,	488.

السيا�سي	 النظام	 »ما	 وهو	 السياسية،	 والنظرية	 السياسية	 للفلسفة	 الرئيس	 السؤال	 صوغ	 البحث	 أعاد	 السورية،	 بالحالة	 يتعلق	 ما	 في	 	)4(
الجيد؟«.	

D.	Pietrzyk-Reeves,	»Normative	Political	Theory«,	teoria	polityki,	1,	)2017(,	p.	173.

)5(	انظر:
L.	Valentini,	»Ideal	vs.	Non-ideal	Theory:	A	Conceptual	Map«,	Philosophy	Compass,	7/9,	)2012(,	pp.	660-661.
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الثاني	على	قيود	النزاعات	وإلزاماتها	أو	قيودها	الواقعية)6(،	بمعنى	أننا	أمام	جانبين،	وهما	»ما	املمكن	
سياسًيا	من	جهة،	وما	املرغوب	فيه	أو	املأمول	من	جهة	أخرى«)7(.	

يهدف	البحث	بصورة	رئيسة	إلى	مقاربة	كل	من	املأمول	واملمكن	في	الحالة	السورية،	والتوفيق	بين	
من	 وهي	 بشأنها،	 يجادل	 رئيسة	 فرضية	 لذلك	 ويقترح	 الواقعي،	 والوصفي	 املثالي	 التوجيهي	 التنظير	
،	تسوية	تعايشية	متعددة	ثقافًيا	جماعاتًيا	في	مرحلة	تأسيسية	انتقالية	تمثل	

ً
أوال جزئين	متكاملين:	

متشابك)8(.	 إجماع	 يمثله	 معياري	 توجيهي	 سيا�سي	 اجتماعي	 لعقد	 وأساًسا	 أولًيا	 تعاقدًيا	 نموذًجا	
في	مراحل	متقدمة	مستدامة:	 ثانًيا،	إجماع	متشابك	حول	مبادئ	دستورية	لنموذج	سيا�سي	مأمول	
)أ(	من	حيث	فكرته	ومبدئه،	وفي	ما	يتعلق	بمشكلة	الحياد	الثقافي	واألخالقي	والسيا�سي	الليبرالي	عموًما	
)ب(	إمكان	تطبيق	مقاربته	في	الحالة	السورية	في	ظل	واقع	اختالفاتها	ونزاعاتها	الثقافية	الجماعاتية	
املعيارية	 للمقاربات	 الرئيسة	 البحث	واحدة	من	املشكالت	 يناقش	 فيها.	هنا،	 الشمولي	 الغلبة	 ونظام	
التوجيهية	املثالية	عندما	تتطرق	إلى	أسئلة	حاسمة	في	حاالت	واقعية	معينة،	من	مثل	الحالة	السورية.

منهاجية البحث أو مقاربته

مثالية	 غير	 وصفية	 واقعية	 تكون	 أن	 يمكن	 املعيارية)9(،	 السياسية	 النظرية	 في	 البحث	 منهاجية 
وتوجيهية	مثالية	في	الوقت	ذاته،	فهي	تشير	إلى	كل	من	الطريقة	الواجبة	وتلك	التي	تشير	إلى	األحوال	
الفعلية	لها.	يعطي	هذا	املعنى	املزدوج	النظرية	املعيارية	مجموعة	واسعة	من	التطبيقات،	ويمكن	من	
استخدامها	في	ما	يخص	املعايير	والطريقة	التي	توجد	بها)10(،	بمعنى	القدرة	على	توجيه	العمل	في	ظل	
القيود	الواقعية)11(.	في	الحالة	السورية،	يمثل	اإلجماع	املتشابك	مقاربة	توجيهية	مثالية	للتنظير	بشأن	

)6(	انظر:
	L.	Valentini,	pp.	657,	659-660.

)7(	C.	Kukathas	and	P.	Pettit,	Rawls:	A	Theory	of	Justice	and	Its	Critics	)Cambridge:	Polity	Press,	1990(,	pp.	1–2.

)8(	بمعنى	يقارب	ما	جاء	في:	
	C.	Arnsperger	and	E.	Picavet,	»More	than	Modus	Vivendi,	less	than	Overlapping	Consensus:	Towards	a	Political	Theory	of	Social	
Compromise«,	Social	Science	Information,	2/43,	)2004(.

)9(	تسمى	أيًضا	النظرية	السياسية	التحليلية.	انظر:
C.	List	and	L.	Valentini,	»The	Methodology	of	Political	Theory«.	In:	The	Oxford	Handbook	of	Philosophical	Methodology	)Oxford	
University	Press,	2016(,	p.	1.

)10(	D.	Pietrzyk-Reeves,	p.	179.	

)11(	L.	Valentini,	p.	654.
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التعايشية	 التسوية	 تمثل	 حين	 في	 الدستورية،	 وأساساته	 املأمول	 املعياري	 السيا�سي	 نظامها	 مبادئ	
بمعناها	التقليدي	مقاربة	وصفية	غير	مثالية	للتنظير	بشأن	قيودها	الواقعية،	أي	نزاعاتها	الثقافية	
الجماعاتية	ونظام	الغلبة	الطائفي	األقلوي	فيها	وحزبه	القومي	الشمولي.	اعتماًدا	على	هاتين	املقاربتين	
النظرية	 في	 البحث	مساهمة	 يقدم	 السورية،	 الحالة	 وواقع	 يتالءم	 بما	 فيهما	 	

ً
وتعديال بينهما	 وتوفيًقا	

،	توجيهية	prescriptive:	عقد	
ً

السياسية	املعيارية	املعاصرة،	األمر	الذي	تمثله	املقاربتان	اآلتيتان:	أوال
ثانًيا،	وصفية	descriptive:	)أ(	تسوية	تعايشية	متعددة	 اجتماعي	سيا�سي	يمثله	اإلجماع	املتشابك.	
الثقافية	 ونزاعاتها	 اختالفاتها	 قيود	 وهي	 السورية،	 للحالة	 الواقعية	 القيود	 )ب(	 جماعاتًيا	 ثقافًيا	

الجماعاتية،	إلى	جانب	عقود	من	حكم	غلبة	طائفي	أقلوي	وحزبي	قومي	شمولي	فيها.	

كذلك،	فإن	التوازن	التأملي	equilibrium	reflective	يعد املنهاجية األكثر	استخداًما	في	النظرية	
وفرضياتنا	 ومقارباتنا	 وأفكارنا	 مبادئنا	 في	 التماسك	 من	 حال	 إنها	 املعاصرة)12(.	 املعيارية	 السياسية	
واملقاربات	 واألفكار	 املبادئ	 هذه	 لتسويغ	 استخدامها	 ويمكن	 الصلة،	 ذات	 املتاحة	 البدائل	 بشأن	
والفرضيات،	وصوغها.	إن	أسئلة	البحث	ومشكالته	بشأن	الحالة	السورية	تقف	على	بدائل	واسعة،	
التعايشية،	إضافة	 والتسوية	 املتشابك(	 )اإلجماع	 املعيارية	 التوجيهية	 السياسية	 الليبرالية	 من	مثل	
الثقافات	 متعددة	 الدولة	 ونموذج	 الليبرالية	 الثقافية	 التعددية	 مثل	 من	 صلة	 ذات	 مقاربات	 إلى	
والديمقراطية	التوافقية	ونموذج	دولة	املحاصصة	الثقافية	الجماعاتية،	بوصفها	بدائل	من	مقاربات	
الدولة	القومية	والدولة	األمة.	بمعنى	تطبيق	التوازن	التأملي	الواسع	في	البحث )13(،	لصوغ	فرضيته،	

وتأكيد	تماسكها	الداخلي،	وتوازنها،	والجدل	بشأنها.	

دراسات ذات صلة 

عملين	 على	 البحث	 وقف	 سورية،	 في	 الجماعاتية	 الثقافية	 والنزاعات	 االختالفات	 يخص	 ما	 في	
للصراع	 الدينية	 والجذور	 	)14()2018( السورية	 األهلية	 الحرب	 في	 الطائفية	 وهما:	 بارزين،	 حديثين	

)12(	C.	List	and	L.	Valentini,	p.	17.

)13(	للتوسع	بشأن	التوازن	التأملي	الواسع	والضيق،	انظر:	
J.	Rawls,	A	Theory	of	Justice	)TJ(:	Revised	Edition	)Harvard	University	Press,1999(,	pp.	18–19,	42–44,	104,	379,	381,	507–508.	
J.	Mikhail,	»Rawls’	Concept	of	Reflective	Equilibrium	and	Its	Original	Function	in	A	Theory	of	 Justice«,Washington	University	
Jurisprudence	Review,	1/3,	)2011(,	pp.	23-28.	N.	Daniels,	»Wide	Reflective	Equilibrium	and	Theory	Acceptance	in	Ethics«,	The	
Journal	of	Philosophy,	5/76,	)1979(.	Stanford	Encyclopaedia	of	Philosophy:	https://plato.stanford.edu/entries/reflective-equi-
librium/#MetRefEqu

)14(	F.	Balanche,	Sectarianism	in	Syria’s	Civil	War	)Washington,	DC:	The	Institute	for	Near	East	Policy,	2018(.
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السوري:	إعادة	تكوين	الهالل	الخصيب	)2016()15(.	يقدم	األول	نظرة	عامة	واسعة	على	دور	الطائفية	
ضعف	 »نقاط	 هي	 الطائفية	 االنقسامات	 أن	 ويوضح	 السورية«،	 األهلية	 »الحرب	 بـ	 يدعوه	 ما	 في	
موجودة	مسبًقا«	في	املجتمع	السوري،	وقد	عّمقها	نظام	الغلبة	الحاكم	واستثمرها	منذ	عام	2011	من	
أجل	تحويل	الثورة	السلمية	إلى	نزاعات	عنفية.	هذه	االنقسامات	والنزاعات	املرتبطة	بها	هي	املشكلة	
الرئيسة	للبحث،	فقد	أقام	سؤاله	الرئيس	عليها،	وهو	ما	يراد	منه	التأسيس	النظري	ملبادئ	نموذج	

يمكنه	ضمان	االستقرار	انتقالًيا،	ومن	ثم	بصورة	مستدامة،	األمر	الذي	ال	يركز	عليه	هذ	العمل.	

	يشرح	العمل	الثاني	تعريض	االتجاهات	الدينية	وممارساتها	وأنشطتها	السياسية	السوريين	للعنف	
املتطرف،	ويخلص	إلى	أنه	في	ظل	غياب	الهوية	املوحدة	املشتركة	في	»دولة	قومية	متعددة	الطوائف«،	
االختالفات	 واقع	 في	 الحالي،	 االستبدادي	 للحكم	 املتوقع	 البديل	 فإن	 سورية،	 في	 الحال	 هي	 مثلما	
نموذج	 تهديد	 تحت	 هو	 واألقوامية(،	 والقومية	 والطائفية	 )الدينية	 الجماعاتية	 الثقافية	 والنزاعات	
)سنية،	علوية،	كردية،	 )إثنية(	مختلفة	 وأقوامية	 إلى	دول	طائفية	 البالد	ستنقسم	 وأن	 ديني،	 غلبة	
درزية	...	إلخ(.	األمر	الذي	يسعى	البحث	إلى	اقتراح	بدائل	معيارية	منه	تمثلها	تسوية	تعايشية	متعددة	
ثقافًيا	جماعاتًيا	في	مرحلة	انتقالية،	ومن	ثم	عقد	اجتماعي	سيا�سي	)إجماع	متشابك(	بشأن	مبادئ	

نموذج	يمكنه	أن	يضمن	وحدة	البالد	واستقرارها،	بصورة	مستدامة.	

في	هذا	السياق،	وقف	البحث	على	عملين	قديمين	نسبًيا	يركزان	على	الهويات	الدينية	والطائفية	
املتعددة	 والهويات	 	)16()1992( الكبرى	 السورية	وغيرها،	وهما	سوريا	 الحالة	 في	 والقومية	 واألقوامية	
»النزعة	 بـ	 يدعوه	 ما	 ويناقش	 الهوياتية،	 االختالفات	 هذه	 يتناول	 األول	 	.)17()1998( األوسط	 لـلشرق	
العروبية	القومية«	في	ما	يعرف	بسورية	الكبرى	)بالد	الشام(	في	القرن	العشرين.	الثاني	يتناول	أيًضا	
هذه	االختالفات	الهوياتية	في	الشرق	األوسط	عموًما	ويركز	على	ما	يسميه	الصراع	بين	ثقافة	اإلسالم	
و»التراث	اليهودي	املسيحي«،	وأطروحته	تف�سي	إلى	القول	إن	املنطقة	برمتها	صائرة	إلى	دويالت	دينية	
وطائفية	وقومية	وأقوامية،	األمر	الذي	يسعى	البحث	إلى	اقتراح	بدائل	معيارية	منه	على	النحو	الذي	

أشير	إليه	أعاله.	

عالوة	على	ذلك	ومنذ	عام	2011،	أي	في	مرحلة	الربيع	العربي	والثورة	والنزاعات	الحالية	في	سورية،	
والتاريخ	 األخيرة،	 السنوات	 في	 التطورات	 على	 تركز	 التي	 املهمة	 األعمال	 من	 عدد	 على	 البحث	 وقف	
السوري	املعاصر	والحديث	بعامة،	واألبعاد	السياسية	ذات	الصلة،	من	مثل	النزاعات	بين	اإلخوان	

)15(	M.	Tomass,	The	Religious	Roots	of	the	Syrian	Conflict	)US:	Palgrave	Macmillan,	2016(.

)16(	D.	Pipes	Greater	Syria:	The	History	of	an	Ambition	)Oxford	University	Press,	1990(.

)17(	B.	Lewis,	The	Multiple	Identities	of	the	Middle	East	)London:	Weidenfeld	and	Nicolson,	1998(.
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املسلمين	السنة	ونظام	الغلبة	البعثي	األقلوي،	إضافة	إلى	القضية	الكردية.	من	األمثلة	البارزة	على	ذلك:	
تدمير	أمة:	الحرب	األهلية	في	سورية	)2017()18(،	سورية:	تاريخ	حديث	)2014()19(،	الدين	والدولة	في	
الثورة	 	،)21()2013( أكراد	سورية	 مسألة	 	،)20()2013( الثورة	 إلى	 االنقالب	 من	 السنة	 العلماء	 سورية:	
)2013()23(،	سورية:	درب	 الثورة:	دراسات	سورية	 )2013()22(،	خلفيات	 الشام	 بالد	 وتمزيق	 السورية	
	)2012( سورية	 تاريخ	 في	 األخير	 العقد	 	،)25()2012( السورية	 الثورة	 	،)24()2013( الحرية	 نحو	 اآلالم	

)26(،	سورية:	سقوط	بيت	األسد	)2012()27(.

: مقدمة )خلفية(
ً

أوال

مجتمعها	 خصوصية	 هو	 يميزها	 ما	 إن	 بالقول	 السورية	 الحالة	 تشخيص	 بشارة	 عزمي	 يكثف	
تسمح	 جامعة	 وطنية	 هوية	 »تبلور	 أعاق	 مما	 جماعاتًيا،	 ثقافًيا	 أي	 وإثنًيا«،	 وطائفًيا	 دينًيا	 »املركب	
من	 هي	 املعاصرة	 في	سورية	 الدينية	 فاألغلبية	 الدولة«)28(،	 والنظام	عن	 النظام	 املجتمع	عن	 بفصل	
الثقافة	اإلسالمية	علويين	 اآلتية	من	 وتلك	 األخرى	 املسلمة	 األقليات	 بينما	تشمل	 السنة،	 املسلمين	
ودروًزا	وإسماعيلين	وشيعة	ومرشدية	)العلويون	هم	أكبر	أقلية	دينية	طائفية(،	باإلضافة	إلى	األقليات	
واملشرقيين(.	 والبروتستانت	 الكاثوليك	 جانب	 إلى	 األرثوذكس	 الروم	 كنيسة	 من	 )أكبرها	 املسيحية	
أقوامًيا	وقومًيا،	العرب	)سنة،	دروز،	إسماعيليون،	علويون،	شيعة	ومرشدية(	هم	األغلبية	األكبر،	
	عن	أن	جزًءا	من	العرب	السنة	مختلفو	االنتماءات	األقوامية	العشائرية	والقبلية.	أما	األكراد،	

ً
فضال

وأكثرهم	من	السنة	وأقلهم	من	اإليزيدية،	فهم	األقلية	القومية	األكبر،	وثمة	أقليات	أقوامية	)إثنية(	

)18(	N.	Van	Dam,	Destroying	a	Nation:	The	Civil	War	in	Syria	)London,	New	York:	I.B.	Tauris	and	Co.	Ltd,	2017(.

)19(	J.	McHugo,	Syria:	A	Recent	History	)London:	Saqi	Books,	2014(.

)20(	T.	Pierret,	Religion	and	State	in	Syria:	The	Sunni	Ulama	from	Coup	to	Revolution	)Cambridge	University	Press,	2013(.

										.)مجموعة	من	الباحثين،	مسألة	أكراد	سورية	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2013 )21(

)22(	E.	Hokayem,	Syria’s	Uprising	and	the	Fracturing	of	the	Levant	)Abingdon:	Routledge,	2013(.

)23(	مجموعة	من	الباحثين،	خلفيات	الثورة:	دراسات	سورية	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2013(.

)24(	عزمي	بشارة،	سورية:	درب	اآلالم	نحو	الحرية	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2013(.

)25(	F.	Ajami,	The	Syrian	Rebellion	)Stanford:	Hoover	Institution	Press,	2012(.

)26(	جمال	باروت،	العقد	األخير	في	تاريخ	سورية	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2012(.

)27(	D.	Lesch,	Syria:	The	Fall	of	the	House	of	Assad	)Yale	University	Press,	2012(.

)28(	عزمي	بشارة،	ص31.
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والتركمان  والشركس	 )مسيحيون(	 إلخ	 واألرمن..	 والسريان	 والكلدان	 اآلشور	 مثل	 من	 نسبًيا	 صغيرة	
)أكثرهم	مسلمون	سنة(.	كذلك،	فإن	أقلية	أخرى	من	الالجئين	الفلسطينيين	تعيش	في	سورية	منذ	عام	

1948،	وأكثرهم	من	العرب	السنة.	

في	املرحلة	االستعمارية	)1920-1946(،	استغل	الفرنسيون	هذه	األبعاد	واشتغلوا	على	تكريسها،	
وبعد	االستقالل	أعاق	عدد	من	االنقالبات	البالد	عن	الحصول	على	ديمقراطية	مستقرة،	ثم	استولت	
1970	واحتكروا	 في	 العلويين،	في	ظل	حكم	األسد	األب،	على	البالد	 نخبة	عسكرية	بعثية	أكثرها	من	
السلطة	وهمشوا	األكثرية	واألقليات	األخرى.	من	أجل	البقاء	في	السلطة،	استثمر	األسد	االبن،	بعد	
في	صفوف	 ونزاعاتها	 الجماعاتية	 الثقافية	 املكونات	 انقسام	 العربي،	 والربيع	 السلمية	 الثورة	 مرحلة	
بأغلبية	سنية	 تركيا	والسعودية	وهما	 اإلقليمية،	من	مثل	 والقوى	 املتمردة	عليه	 السورية	 املعارضة	
مصالحها	 وتعارض	 الدولية	 القوى	 اتفاق	 عدم	 جانب	 إلى	 شيعية،	 بأغلبية	 والعراق	 إيران	 مقابل	 في	
بشأن	املسألة	السورية	)روسيا	والواليات	املتحدة	ودول	االتحاد	األوروبي()29(.	في	هذا	السياق،	ال	بد	
من	تأكيد	أن	أكثر	من	انخرط	في	نزاعات	عنفية	جمعية	في	هذه	املرحلة	هم	جزء	من	السنة	والعلويين	

واألكراد	والشيعة.

ثانًيا: تسوية تعايشية معيارية انتقالية متعددة ثقافًيا جماعاتًيا في الحالة السورية  

التسوية التعايشية وسؤال الشرعية . 	

ا	خاًصا	وسلمًيا	في	أحوال	معينة،	وهي	ما	يمكن	العثور	عليه	
ً
	وسط

ً
	تمثل	التسوية	التعايشية	حال

في	بعض	الحاالت	غير	الديمقراطية	)غير	ليبرالية	سياسًيا()30(،	ومع	ذلك	فهي	في	حاالت	من	مثل	التي	

)29(		ملزيد	حول	األقليات	في	سورية،	انظر:
	E.	Cabrol,	»The	Protection	of	Ethnic,	Sectarian	and	Religious	Minorities	in	Syria«,	Haramoon	Center,	)2018(,	pp.	6-10.	
على	الصعيد	الدولي،	»تعد	الحرب	في	سورية	واحدة	من	أسوأ	األزمات	اإلنسانية	التي	واجهها	العالم	منذ	الحرب	العاملية	الثانية«،	فقد	تأثرت	دول	
الجوار	وسياساتها	املتعلقة	بأزمة	ماليين	الالجئين	إلى	حد	كبير.	كذلك،	تأثرت	العالقات	الدولية	بصورة	رئيسة	بين	روسية	والواليات	املتحدة	ودول	
االتحاد	األوربي	ودول	إقليمية	أخرى	)تركيا	وإيران	ولبنان	والعراق	ودول	في	الخليج	العربي(	التي	انخرطت	في	تدخالت	مباشرة	وغير	مباشرة	في	سورية.	
التنظيمات	 أتيحت	لعدد	من	 السيا�سي،	وفي	ظل	هذه	األحوال	 القائم	واالنتقال	 النظام	 لم	تتخذ	األمم	املتحدة	قرارات	حاسمة	بشأن	 حتى	اآلن،	

اإلرهابية	فرًصا	أكثر	لتهديد	األمن	اإلقليمي	والدولي.	حول	قضايا	ذات	صلة،	انظر:	
R.	Khouri,	»The	Implications	of	the	Syrian	War	for	New	Regional	Orders	in	the	Middle	East«,	Menara,	12,	)2018(.	»The	EU	and	
the	crisis	in	Syria«,	European	External	Action	Service,	)2018(.

)30(	انظر:
	J.	Gray,	Two	Faces,	p.106	and	Enlightenment’s	wake	)London:	Routledge,	2007(,	p.123.	J.	Horton,	»John	Gray	and	the	Political	
Theory	of	Modus	Vivendi«,	Critical	Review	of	International	Social	and	Political	Philosophy,	2/9,	)2006(,	pp.166-167,	»Realism,	
Liberal	Moralism	and	a	Political	Theory	of	Modus	Vivendi«,	Journal	of	Political	Theory,	4/9,	)2010(,	p.439	and	»Toward	a	Political	
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نجدها	في	سورية،	تظل	»غير	شرعية،	مهما	طال	الزمن	بها«)31(.	هنا،	يعيد	البحث	طرح	سؤاله	الرئيس	
االستقرار	 ضمان	 يمكنه	 الذي	 املالئم	 الشرعي)32(	 السيا�سي	 النظام	 ما	 اآلتي:	 النحو	 على	 ويصوغه	
املستدام	في	الحالة	السورية؟	كذلك	يسأل:	هل	يمكن	للشرعية	السياسية	أن	تكون	غير	ديمقراطية؟	

أو	هل	لحل	سلمي	وسط	في	أحوال	معينة	)تسوية(	أن	يمثل	مصدًرا	للشرعية	السياسية؟	

عموًما(	 العربي	 )واملشرق	 السورية	 الحالة	 في	 الوطنية	 دون	 ما	 الجماعاتية	 الثقافية	 الهويات	 إن	
متجذرة	في	كثير	من	بنياتها	االجتماعية.	لذلك،	فإن	الضروري	املأمول	هو	»تجذير	هويات	ذات	عالقة	
أوطد	بالدولة	الحديثة	في	مكانها«)33(،	أي	الهويات	الوطنية.	في	املرحلة	التعاقدية	التأسيسية	يفترض	
البحث	أنه	من	املمكن	إيجاد	مبادئ	نموذج	تعاقدي	انتقالي	يقترح	أن	يكون	متعدًدا	ثقافًيا	جماعاتًيا	
وأساًسا	لنموذج	تعاقدي	اجتماعي	سيا�سي	توجيهي	معياري	مأمول	في	مراحل	متقدمة	ومستدامة.	في	
ظل	واقع	االختالفات	الثقافية	الجماعاتية	والنزاعات	ذات	الصلة	في	سورية،	يعد	البحث	هذه	التسوية	
طريًقا	ثالثة	في	املقاربة،	أي	بين	مقاربتي	اإلجماع	املتشابك	والتسوية	التعايشية،	بمعنى	أنه	من	املمكن	
)وينبغي(	تمثيل	املكونات	الثقافية	الجماعاتية	ومطالبها	بما	يضمن	التوازن	في	ما	بينها،	من	حيث	هي	
انعكاس	 أو	 توازن	 أو	 القائمة	 للنزاعات	 تسوية	سياسية	 بمعنى	 ال	 إحصائًيا	سكانًيا،	 وأقليات	 أكثرية	
إنها	أكثر	من	تسوية	تعايشية	تعكس	 الواقع.	 وتمثيل	لهذه	املكونات،	بما	هي	قوى	متغلبة	على	أرض	
معيارية	 واقعية	 تعايشية	 تسوية	 إنها	 القول	 ويمكن	 الراهنة،	 الطارئة	 العنفية	 النزاعات	 حال	 فقط	

تأسيسية	في	مرحلة	انتقالية.

	لقد	تأكد	أن	قوة	الغلبة	تظل	غير	شرعية	اجتماعًيا	سياسًيا	وغير	مستقرة	مهما	طال	بها	الزمن،	
مثلما	نجد	بوضوح	في	الحالة	السورية،	فقد	عانت	أكثريتها	الثقافية	الجماعاتية	واألقليات	األخرى،	وما	
تزال،	سلبها	حقوقها	وحرياتها	األساس	لعقود،	في	ظل	سلطة	نظام	غلبة	طائفي	أقلوي	ال	شرعية	له	
ا	من	حزب	البعث	القومي	الشمولي	مطية	يمثل	بها	صورًيا	أيديولوجية	

ً
إال	شرعية	األمر	الواقع،	متخذ

بين	 الراهنة	 الرئيسة	 النزاعات	 إلى	 إضافة	 الجمعي،	 وعيها	 عن	 يعبر	 أنه	 زيًفا	 ويزعم	 العربية	 األكثرية	
التي	 صورته	 في	 البعث،	 حزب	 إن	 والشيعة.	 والعلويين	 واألكراد	 السنة	 من	 مهًما	 جزًءا	 تمثل	 قوى	
استخدمها	نظام	الغلبة	الطائفي	األقلوي	في	سورية،	مثال	حي	على	األيديولوجية،	بوصفها	وعًيا	زائًفا	

Theory	of	Modus	Vivendi«,	Keele	University	)non-published(,	)2009(,	p.	7,	16.

)31(	J.	Gray,	Two	Faces	,	p.107.

)32(	انظر:	
D.	Pietrzyk-Reeves,	p.	173.

)33(	عزمي	بشارة،	ص609.
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غير	مطابق)34(.	بمعنى	أنها	ظلت	بعيدة	من	تمثيل	مصالح	مكونات	املجتمع	السوري	ومطالبها	الوطنية	
من	 يكن	 لم	 أنه	 مثلما	 وتطوره،	 السوري	 املجتمع	 وحركية	 العصر	 متطلبات	 من	 وبعيدة	 املشروعة،	
شأنها	تعزيز	هوية	وطنية	سورية	جامعة	لدى	املكونات	السورية	كافة،	بما	بينها	من	اختالفات	ثقافية	
وغيرهم	 والسريان،	 والكلدان	 واآلشور	 واألرمن	 والتركمان	 والشركس	 األكراد	 على	 فكان	 جماعاتية،	
من	املكونات	القومية	واألقوامية	وكذلك	الدينية	والطائفية،	تنحية	هوياتهم	الثقافية	واأليديولوجية	
جانًبا،	واإليمان	قسًرا	بأيديولوجية	حزب	البعث	العربي	االشتراكي،	بحكم	غلبة	النظام	الذي	يتظلل	
أيديولوجي	 البعث	ظل	يعمل	وفق	منهج	 اتقاًء	لشره،	أي	إن	حزب	 أو	 به	وسطوته	ومصالحهم	عنده	
تسطيحي	تزيفي	وغير	مطابق	للواقع	االجتماعي	السوري	في	عمقه،	وبما	في	بنيته	من	تعقيد	وتشابك	

ثقافيين	جماعاتيين،	وما	يرتبط	بذلك	وبغيره	من	اختالفات	أيديولوجية	وفكرية.

تسوية تعايشية معيارية انتقالية متعددة ثقافًيا جماعاتًيا  . 	

في	 جماعاتًيا	 ثقافًيا	 املتعددة	 التعايشية	 التسوية	 تكون	 أن	 السورية،	 الحالة	 في	 البحث،	 يقترح	
نحو	 أولى	 	وخطوة	

ً
عاجال إسعافًيا	 اجتماعًيا	سياسًيا	 	

ً
أولًيا	وحال تعاقدًيا	 نموذًجا	 االنتقالية	 املرحلة	

السياسية	 لليبرالية	 املثالي	 األمل	 تمثل	 واقعية	 سياسية	 يوتوبيا	 بوصفه	 مستدام،	 متشابك	 إجماع	
حول	 سيا�سي	 تثقيف	 برامج	 املرحلة	 هذه	 تشمل	 أساس.	 جامعة	 هوية	 هي	 بما	 املواطنة،	 في	 وقيمها	
	عن	

ً
وانتقالية،	فضال تعويضية	 ثقافي	إصالحي،	وعدالة	 تفسير	 وإعادة	 الديمقراطية،	 املواطنة	 قيم	

مفاوضات	ومداوالت	عامة	حول	ممكنات	التعاقد	بشأن	مبادئ	نموذج	دستوري	ديمقراطي	مساواتي	
ومحايد ثقافًيا	جماعاتًيا.	

هنا،	يمكننا	عد	ذلك	من	الناحية	املعيارية	محاولة	نظرية	للتعامل	مع	مشكالت	التسوية	التعايشية،	
بما	هي	مقاربة	وصفية،	من	مثل	»]..[	أنها	غير	مستقرة	]..[	وغير	عادلة	أو	غير	أخالقية	]..[«)35(.	عالوة	
التعددية	 نموذج	 مقاربة	 خالل	 من	 املبدأ	 حيث	 ومن	 نظرًيا	 ممكًنا	 ذلك	 يكون	 أن	 يمكن	 ذلك،	 على	
الثقافية	الليبرالية	الذي	يركز	على	حقوق	األقليات	وحرياتها)36(،	في	ما	يمكن	تسميته	بـ»نموذج	الدولة	
إلى	 البحث	 الذي	يسعى	 األمة	 والدولة	 القومية	 الدولة	 نموذج	 	من	

ً
بديال الثقافات«،	بوصفه	 متعدد	

)34(	انظر	حول	التمييز	بين	األيديولوجية،	بما	هي	وعي	زائف	ومطابق،	في	سياق	الحالة	السورية:	يوسف	سالمة،	»الجامعة	السورية«،	قلمون،	2،	
)آب	2017(،	ص15-16.

)35(		J.	Horton,	»John	Gray«,	p.155.

الجماعاتية،	ويجادل	كيمليكا	 الثقافية	 والنزاعات	 املطالب	والتحديات	 الحسبان	 في	 يأخذ	 الذي	 الدولة	 إلى	نموذج	 الثقافية	 التعددية	 )36(	تشير	
حول	ذلك	في:	املواطنة	متعددة	الثقافات:	نظرية	ليبرالية	لحقوق	األقليات،	ويرى	أن	العدالة	السياسية	ينبغي	أن	تعتمد	على	العضوية	الثقافية	

والحقوق	»خارج	حقوق	املواطنة	العامة«.	انظر:	
W.	Kymlicka,	Multicultural	Citizenship:	A	Liberal	Theory	of	Minority	Rights	)Oxford:	Clarendon	Press,	1995(,	p.	206	n.	1.
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اقتراح	مبادئ	نموذج	بديل	منه،	وهو	نموذج	تعاقدي	اجتماعي	سيا�سي	دستوري	ديمقراطي	مساواتي	
أيًضا	 بل	 األقليات	فقط،	 بحقوق	 السورية	 الحالة	 في	 يتعلق	 األمر	ال	 لكن	 جماعاتًيا.	 ثقافًيا  ومحايد 
بحقوق	األكثرية	في	ظل	حكم	الغلبة	الطائفي	األقلوي	القائم	منذ	عقود.	كذلك،	فإن	نموذج	البحث	
الحالي	 االتحادي	 النموذج	 مثل	 التوافقية،	من	 الديمقراطية	 نماذج	 من	 بديل	 املقترح	هو	 التعاقدي	
الثقافية	 املحاصصة	 ونموذج	 العراق،	 في	 والقومية	 الطائفية	 الجماعاتية	 الثقافية	 للمحاصصة	
الجماعاتية	الطائفية	في	لبنان)37(،	وهما	نموذجان	ال	يخرجان	من	تعريف	التسوية	التعايشية	بمعناه	

التقليدي	أعاله،	مثلما	أنهما	ال	يضمنان	وحدة	بلديهما	واستقرارهما	بصورة	مستدامة.		

بهذا	املعنى،	فإن	هذه	التسوية	ما	تزال	أقل	من	عقد	اجتماعي	سيا�سي	مستدام	أو	إجماع	متشابك	
بين	 فيه	 الحدود	 تكون	 مأمول	 دستوري	 ديمقراطي	 تعاقدي	 نموذج	 من	 	

ً
بديال ليست	 أي	 معياري،	

املجالين	العام	والخاص	واضحة	ومحددة.	مع	ذلك،	فهي	أكثر	من تسوية	تعايشية	موقتة	تتناقض،	من	
حيث	املبدأ،	واملبادئ	األساس	لليبرالية	السياسية	في	صورتها	املثالية،	أي	لنموذج	تعاقدي	دستوري	
ديمقراطي	مساواتي	ومحايد،	ولعل	أهم	هذه	املبادئ	هو	أولوية	الحق	على	الخير	أو	املنفعة)38(،	بما	في	
ذلك	الخير	أو	املنفعة	الثقافية	الجماعاتية.	عالوة	على	ذلك،	فهي	أكثر	مما	يجادل	بشأنه	منظرو	مقاربة 
اإلجماع	 حول	 ومفهومها	 املعيارية	 التوجيهية	 السياسية	 الليبرالية	 نقدهم	 عند	 التعايشية	 التسوية	
ا«	وأن	»هدفها	هو	استعادة	أحادية	

ً
	باهظ

ً
املتشابك،	بما	هو	يوتوبيا	سياسية	يرى	جون	غراي	فيها	»أمال

في	 عادلة	 بصورة	 للتفكير	 أساس	 أخالقية	 أرضية	 هي	 الخير	 على	 الحق	 أولوية	 إن	 موجودة«)39(.	 غير	
نموذج	تعاقدي	ديمقراطي	دستوري	مساواتي	ومحايد ثقافًيا	جماعاتًيا،	وهي	الضامن	للقيم	األساس	
هذه  مبادئ	 وضع	 عند	 الحسبان	 في	 أخذه	 ينبغي	 الذي	 األمر	 والحرية،	 املساواة	 سيما	 وال	 لليبرالية،	
التسوية	التعايشية	املتعددة	ثقافًيا	جماعاتًيا.	لذلك،	فإن	البحث	يقترح	تضمينها	مداوالت	ومناقشات	
عامة	بشأن	إمكانات	إجماع	متشابك	حول	مبادئ	نموذج	يمكنه	أن	يضمن	الحقوق	والحريات	الرئيسة	
بوصفها	أولويات،	إضافة	إلى	ضمان	خيرات	املكونات	الثقافية	الجماعاتية	أو	منافعها،	بما	هي	مجال	
	عن	مطالبها	وتوجهاتها	املعقولة	ليبرالًيا	سياسًيا	بشأن	املجال	العام،	أي	مطالبها	التي	ال	

ً
خاص،	فضال

تتناقض	جذرًيا	ومبادئ	الليبرالية	السياسية	وقيمها	الرئيسة.	

في	 التوافقية	 الديمقراطية	 ليبهارت،	 أرنت	 راجع:	 خصوًصا،	 واللبناني	 العراقي	 والنموذجين	 عموًما،	 التوافقية	 الديمقراطية	 بشأن	 للتوسع	 	)37(
2006(.	حارث	حسن،	»التجربة	التوافقية	في	العراق:	النظرية	والتطبيق	 مجتمع	متعدد،	ت.	حسني	زينه	)بيروت:	معهد	الدراسات	االستراتيجية،	
والنتائج«،	سياسات	عربية،	23،	)تشرين	الثاني	2016(.	عزمي	بشارة،	»في	تطور	مفهوم	الديمقراطية	التوافقية	ومالءمتها	لحل	الصراعات	الطائفية:	

نموذجا	إيرلندا	ولبنان«،	سياسات	عربية،	30،	)كانون	الثاني	2018(.

)38(	انظر:
		J.	Gray,	Enlightenment’s	wake,	p.	108.

)39(	J.	Gray,	Two	Faces,	p.	139.
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تعايشية	معيارية	متعددة	 البحث	حول	تسوية	 أن	مقاربة	 إلى	 بد	من	اإلشارة	 السياق،	ال	 في	هذا	
ثقافًيا	جماعاتًيا،	بما	هي	نموذج	تعاقدي	أولي	في	مرحلة	انتقالية،	متكاملة	من	حيث	املبدأ،	وما	يذهب	
فكرتها	 يكثف	 ما	 وهي	 السورية«،	 »الجامعة	 حول	 العام	 التأسي�سي	 طرحه	 في	 سالمة	 يوسف	 إليه	
بقوله	إنها	مشروع	»]..	[	يستهدف	تنمية	الوعي	السوري	بذاته،	بوصفه	وعًيا	وطنًيا	يجمع	بين	العرب	
والكرد	والسريان	واألشوريين	والتركمان	واألرمن	والشركس	وغيرهم.	ثم	إنه	ال	يستهدف	التقريب	بين	
بين	 أيضا	 التقريب	 بل	 	،] 	..[ النظر	عن	حجمها	 بصرف	 واحترامها	فحسب،	 اإلثنيات	 و[	 ]القوميات	
املنتسبين	إلى	الديانات	والطوائف	السورية	جميعها	]..	و[	ما	تستهدفه	هو	تسهيل	الحوار	وجعله	ممكًنا	
بين	املنتسبين	إليها،	مع	األخذ	في	الحسبان	أن	مصلحة	أي	سوري	اليوم،	مهما	كانت	اإلثنية	التي	ينتسب	
بناء	وطن	 التي	تمكن	من	 الحوار	والتواصل	 العثور	على	وسائل	 في[	 ]هي	 يتبعها،	 التي	 الديانة	 أو	 إليها	

واحد	وجامع	والعيش	في	كنفه	بسالم«)40(.

ا: إجماع متشابك بما هو عقد اجتماعي سيا�سي توجيهي معياري في الحالة السورية 
ً
ثالث

الحياد الليبرالي السيا�سي؛ تأسيسًيا فلسفًيا وثقافًيا وأخالقًيا . 	

مفهومان:	 هما	 املتشابك	خصوًصا،	 واإلجماع	 املعيارية	عموًما،	 التوجيهية	 السياسية	 الليبرالية	 	 	
فهما	 العام،	 املجال	 في	 أي	 محايدان	سياسًيا،	 ولكنهما	 فلسفًيا،	 أخالقًيا	 تأسيسًيا	 محايدين	 غير	 )أ(	
مفهوم	 على	 وكذلك	 الخير،	 على	 واملساواة،	 الحرية	 في	 الحق	 وال	سيما	 الحق،	 أولوية	 على	 مؤسسان	
االستقالل	الفردي	الليبرالي،	أي	أولوية	الذات	اإلنسانية	وقدرتها	على	أن	تقرر	بذاتها	ولذاتها	ما	الخير	
أو	النافع)41(،مما	يعني	في	الواقع	أن	املجتمعات	الديمقراطية	ينبغي	أن	تكون	محايدة	سياسًيا،	أي	في	
املجال	العام	بخصوص	الخير	أو	النافع،	والتعامل	مع	جميع	املواطنين	على	قدم	املساواة،	أي	وفق	مبدأ	
بـ	»الليبرالية	العمياء«،	في	ما	يتعلق	باالختالفات)42(،	وال	سيما	 الحياد	الليبرالي	السيا�سي	أو	ما	يسمى	
يتناقض	هذا	األساس	 تمثلها.	 التي	 املنافع	 أو	 الخيرات	 أو	 الجماعاتية	واملصالح	 الثقافية	 االختالفات	
األخالقي	الفلسفي،	على	سبيل	املثال،	واملقاربة	النفعية	لدى	منظري	التسوية	التعايشية،	وهي	ما	تقوم	

)40(	يوسف	سالمة،	ص19.

)41(		انظر:	
C.	Taylor,	»The	Politics	of	Recognition«.	In:	Multiculturalism	)Princeton	University	Press,	1994(,	p.	57.

)42(	انظر:
C.	Taylor,	p.	44,	62.			
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على	أولوية	الخير	أو	املنفعة	على	الحق)43(،	األمر	الذي	قد	يكون	أيًضا	على	النقيض	)جزئًيا	أو	كلًيا(	
من	القيم	الثقافية	الجماعاتية	في	مجتمعات	غير	ليبرالية	جزئًيا	أو	كلًيا،	من	مثل	املجتمع	السوري.

)ب(	غير	محايدين	ثقافًيا	وأخالقًيا	ثقافًيا:	في	املفهوم	التوجيهي	املعياري	لإلجماع	املتشابك،	يؤيد	
املواطنون	القيم	السياسية	الليبرالية	التي	تقوم	عليها	األساسات	واملبادئ	الدستورية،	ألسباب	ثقافية	
بذاتها،	 قائمة	ومسوغة	 الليبرالية	 السياسية	 القيم	 تعد	 نفسه،	 الوقت	 في	 داخلية.	 وقيمية	أخالقية	
أًيا	 الثقافات	وقيمها	األخالقية	أو	مستمدة	منها،	فإنها	ال	تؤكد	 في	هذه	 أنها	مسوغة	 وعلى	الرغم	من	
الليبرالية	السياسية	 القيم	 أنه	إجماع	تتشابك	فيه	 العام.	بمعنى	 في	املجال	 أو	تفضله	 أو	تنكره	 منها	
الليبرالي	 الحياد	 يضمن	 بما	 ولكن	 خاًصا،	 	

ً
مجاال بوصفها	 األخالقية،	 والقيمية	 الثقافية	 ومسوغاتها	

السيا�سي	في	املجال	العام.

اإلجماع املتشابك ومشكالت تخص الحالة السورية وأسئلة حولها. 	

عقد	 وهو	 متشابك،	 إجماع	 إلى	 التوصل	 إمكانات	 البحث	 يناقش	 السورية،	 بالحالة	 يتعلق	 ما	 في	
اجتماعي	سيا�سي	توجيهي	معياري	مأمول،	حول	مبادئ	نموذج	يضمن	الحقوق	والحريات	األساس،	
بوصفها	أولويات	دستورية،	وأما	املطالب	املعقولة	حول	الخيرات	واملنافع	الثقافية	الجماعاتية	فيمكن	
القانونين	املدني	واألحوال	الشخصية(.	هنا،	يجادل	 في	 ضمانها	حقوقًيا	تشريعًيا	)على	سبيل	املثال،	
البحث	أنه	في	حالة	من	مثل	الحالة	السورية	ينبغي	أال	يكون	الدفاع	عن	املساواة	والحياد	جذرًيا،	إال	
في	املجال	العام	واملبادئ	الدستورية	التي	يقوم	عليها	نموذجها	السيا�سي	في	مراحل	متقدمة	مستدامة،	
فالحال	هنا	ال	تحتمل	التأسيس	على	افتراض	دولة	أمة	أو	دولة	قومية	متجانسة	ثقافًيا	جماعاتًيا،	وهو	
افتراض	إشكالي	ويحتاج	إلى	مراجعات	معمقة	حتى	في	الديمقراطيات	العريقة	الكبرى)44(.	بمعنى	أنه	في	
حاالت	تأسيسية	انتقالية،	مثلما	هي	الحال	في	سورية	ومجتمعها	املركب	دينًيا	وأقوامًيا	وقومًيا	وطائفًيا	
والنزاعات	ذات	الصلة	بذلك،	فإن	املساواة	والحياد	الثقافي	الجماعاتي	في	الدساتير	والتشريعات	يظالن	
سؤالين	ومشكلتين	ال	بد	من	مناقشتهما	من	أجل	الوصول	إلى	مراحل	متقدمة	من	التحول	الديمقراطي	

أو	اللبرلة	السياسية.	

)43(	تناول	الباحث	في	مساهمات	بحثية	سابقة،	وهي:	العدالة	االجتماعية	الدستورية	في	الفكر	السيا�سي	الليبرالي	املعاصر:	بحث	في	نموذج	رولز	
)2014(،	»الليبرالية	السياسية	والعدالة	في	الحوار	الرولزي	الهابرما�سي	)2014(«،	»يوتوبيا	النظام	العادل	في	فلسفة	رولز	السياسية	)2012(	»،	
املقاربة	األخالقية	السياسة	التوجيهية	املعيارية	لرولز،	وتقوم	على	أولوية	الحق	على	الخير	من	أجل	التفكير	في	العدالة	السياسية	وضمان	القيم	

األساس	لليبرالية	نفسها.

حول	 كيمليكا	 ويل	 يطرحه	 ما	 ذلك	 على	 البارزة	 األمثلة	 ومن	 األخيرة،	 العقود	 في	 السياسة	 مفكري	 بين	 مستمًرا	 يزال	 ما	 ذلك	 حول	 الجدل	 	)44(
التعددية	الثقافية	الليبرالية	)أشير	إليه	في	هامش	سابق(،	في	مقابل	طرح	بريان	باري	الليبرالي	السيا�سي	املساواتي	املحايد:

B.	Barry,	Culture	and	Equality:	An	Egalitarian	Critique	of	Multiculturalism	)Harvard	University	Press,	2001(.



119

العدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021ملف العدد

	أن	»الليبرالية	ليست	أرضية	لقاء	محتملة	
ً

	في	هذا	السياق	وبهذا	املعنى،	يجادل	تشارلز	تايلور	مثال
لها	 ينبغي	 وال	 يمكنها	 وال	 	] 	..[ الثقافات	 من	 واحدة	 تعبير	سيا�سي	ملجموعة	 ولكنها	 الثقافات،	 لجميع	
بالحاالت	ذات	 يتعلق	 ما	 في	 قتالية«،	ويرى	 أيًضا	عقيدة	 الليبرالية	هي	 	]...[ الثقافي	 الحياد	 	]...[ ادعاء	
األغلبية	املسلمة	أو	املسلمة	بالكامل	أنه	»في	تيار	اإلسالم	السائد	ال	توجد	مسألة	فصل	السياسة	عن	
الدين	بالطريقة	التي	نجدها	في	املجتمع	الليبرالي	الغربي	]...[	عالوة	على	ذلك،	يدرك	املسلمون	جيًدا	
أن	الليبرالية	الغربية	ليست	تعبيًرا	عن	النظرة	العلمانية	املا	بعد	دينية	التي	اتفق	أنها	تحظى	بشعبية	
بين	 العالقة	 تايلور	حول	 إن	فرضية	 للمسيحية«)45(.	 نتاًجا	عضوًيا	 الليبراليين	بوصفها	 املثقفين	 بين	
اإلسالم	والليبرالية	والعلمانية	تحتاج	إلى	مناقشات	معمقة،	األمر	الذي	يدعو	البحث	إلى	اختباره	عبر	
مقاربة	اإلجماع	املتشابك	في	الحالة	السورية،	بما	هي	مقاربة	تعاقد	اجتماعي	سيا�سي	ليبرالي	توجيهي	

معياري	مأمول.	

	لذلك،	فإنه	ال	بد	عند	االنخراط	في	مداوالت	هذا	العقد	االجتماعي	السيا�سي	في	مراحل	متقدمة	
مستدامة،	من	مناقشة:	)أ(	ما	إن	كانت	االتجاهات	املعاصرة	لألقليات	واألكثرية	وتفسيراتها	وتقاليدها،	
آراء	 لديها	 والعربية،	 السنية	 املجتمعات	 معظم	 في	 االتجاهات	 سياق	 في	 والعربية	 السنية	 سيما	 وال	
ليبرالية	أو	علمانية،	فاألغلبية	في	سورية	معتدلة	واتجاهاتها	ال	تعدم	وجود	بعض	العناصر	الليبرالية	
سياسًيا	أو	الديمقراطية	)ليست	علمانية	بالضرورة(	والعلمانية	)ليست	ليبرالية	سياسًيا	بالضرورة(.	
بالضرورة	 )لكنها	 علمانية	 الشمولي	 وحزبه	 سورية	 في	 الحالي	 النظام	 أيديولوجية	 املثال،	 سبيل	 على	
	)ليست	علمانية(	

ً
ليست	ليبرالية	سياسًيا(،	في	حين	أن	هناك	عدًدا	من	االتجاهات	الدينية	املعتدلة	مثال

وتطالب	بالديمقراطية	والتداول	السلمي	على	السلطة	في	البالد.	في	هذا	السياق	وعلى	سبيل	املثال،	
تجدر	اإلشارة	إلى	أن	السنة	السوريين	)عرًبا	وأكراًدا	وغيرهم(	لم	ينخرطوا	بصورة	جمعية	مطلقة	في	
إن	 ما	 	)ب(	 بلدان	شتى.	 إلى	 منهم	خرج	الجًئا	 الراهنة،	وكثير	 العنفية	 الجماعاتية	 الثقافية	 النزاعات	
كانت	التيارات	العامة	السائدة	في	سورية	لديها	عناصر	قيمية	ليبرالية	داخلية،	فالليبرالية	السياسية	
الليبرالية	السياسية	لبعض	 ليبرالية	ثقافية	مشتركة	وتقوم	عليها.	)ج(	ما	إن	كان	منظور	 تمثل	قيًما	
املكونات	الثقافية	الجماعاتية	في	سورية	يؤدي	إلى	جعلها	غير	فعالة،	في	حال	وجد	لديها	قيم	معادية	
لليبرالية	عموًما	والليبرالية	السياسية	خصوًصا،	أي	لديها	مطالب	غير	معقولة	جزئًيا	أو	كلًيا.	)د(	ما	
قيم	 يقوم	على	 املتشابك،	وهو	 لإلجماع	 املعياري	 التوجيهي	 السياسية	ومفهومها	 الليبرالية	 كانت	 إن	
متجذرة	في	ثقافة	املجتمعات	الليبرالية،	يمكنها	أن	تكون	محايدة	ثقافًيا	)بما	في	ذلك	أخالقًيا(	في	حالة	

	.
ً
	وفي	حاالت	انتقالية	أو	غير	ليبرالية	أخرى	)جزئًيا	أو	كلًيا(	عامة

ً
سورية	خاصة

إجماع	 إلى	 التوصل	 إمكانات	 )أ(	 مناقشة:	 من	 السورية	 الحالة	 في	 بد	 ال	 فإنه	 ما	سبق،	 في	ضوء	 	

)45(	C.	Taylor,	p.	62.
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حيث	 من	 جماعاتًيا،	 ثقافًيا	 ومحايد	 مساواتي	 دستوري	 ديمقراطي	 تعاقدي	 نموذج	 حول	 متشابك	
،	ومن	ثم	في	ما	يتعلق	بكونها	حالة	انتقالية	ملجتمع	فيه	اختالفات	ثقافية	جماعاتية	

ً
الفكرة	ذاتها	أوال

لها	قيم	ومطالب	خاصة	ووجهات	نظر	بشأن	املجال	العام.	)ب(	إمكانات	الدمقرطة	أو	اللبرلة	سياسًيا،	
في	حال	كانت	هذه	القيم	واآلراء	تمثل	استعداًدا	)جزئًيا	على	األقل(	للتوصل	إلى	إجماع	متشابك	حول	
ثقافًيا	جماعاتًيا.	هنا	ال	بد	من	القول	 مبادئ	نموذج	تعاقدي	ديمقراطي	دستوري	مساواتي	ومحايد 
إنه	في	حال	لم	تكن	هذه	القيم	واآلراء	معقولة	بصورة	مطلقة	باملعنى	الليبرالي	السيا�سي،	أي	ليس	لديها	
ما	تبرر	به	تأييدها	لليبرالية	السياسية،	فمن	املنطقي	أن	يف�سي	إجماعها	املتشابك	نظرًيا	إلى	نموذج	
تعاقدي	سيا�سي	بديل	له	ما	يمنح	مبادئه	الشرعية	االجتماعية	من	داخل	هذه	القيم	واآلراء،	بما	في	
بالحالة	السورية،	يظل	 يتعلق	 بهذا	املعنى	وفي	ما	 القيم	األخالقية	والثقافية	الجماعاتية	عامة.	 ذلك	
األسئلة	 بد	من	طرح	 فإنه	ال	 لذلك،	 ثقافًيا	وأخالقًيا.	 املطروح	غير	محايد	 املتشابك	 اإلجماع	 مفهوم	
اآلتية:	هل	ينبغي	بالضرورة	أن	يكون	هذا	اإلجماع	محايًدا	ثقافًيا	جماعاتًيا؟	هل	يمكن	له	أن	يقوم	على	
بديل	آخر	له	ما	يسوغ	مبادئه	قيًما	أخالقًيا	ثقافًيا؟	هل	ينبغي	أن	تكون	املعقولية	السياسية	حصًرا	
معاييره	 وله	 ما،	 هرمية	 بصورة	 اجتماعًيا	 منظًما	 يكون	 أن	 البديل	 لهذا	 يمكن	 هل	 الليبرالي؟	 باملعنى	
الخاصة	بشأن	املعقولية،	أي	إن	له	ما	يسوغ	مبادئه	ويشرعنها	لدى	األكثرية	واألقليات	في	سورية	في	
الثقافي	 األخالقي	 أساسها	 فقدت	 حال	 في	 معنى	 بال	 املتشابك	 اإلجماع	 فكرة	 تصبح	 هل	 الحال؟	 هذه	
اللذين	 واملساواة	 الحرية	 في	 الحق	 رئيسة،	 )بصورة	 الخير	 على	 الحق	 أولوية	 أي	 الليبرالي،	 والفلسفي	
يتناقضان	والهرمية	االجتماعية(؟	لقد	أشار	البحث	ابتداًء	إلى	أنه	من	املمكن	نظرًيا	في	الحالة	السورية	
اقتراح	نموذجها	املأمول	وفًقا	ملقاربة	اإلجماع	املتشابك،	من	حيث	فكرتها	ومبدئها،	ولكن	مع	األخذ	في	

الحسبان	هذه	األسئلة	وإجاباتها	املحتملة.	

بين التعددية السياسية والتعددية الثقافية الجماعاتية في الحالة السورية. 	

إن	أكثر	املكونات	السورية	الحالية،	بما	في	ذلك	املكونات	السياسية،	هي	تمثيالت	لألكثرية	واألقليات	
الثقافية	الجماعاتية،	وال	توجد	تعددية	سياسية	خالصة	حق	في	سورية	منذ	أكثر	من	خمسة	عقود،	
)أ(	في	 في	ظل	نظام	غلبة	طائفي	أقلوي	وحزب	قومي	شمولي.	في	هذا	السياق،	ال	بد	من	تأكيد	اآلتي:	
الحاالت	التأسيسية	االنتقالية،	من	مثل	الحالة	السورية،	ال	يمكننا	ضمان	االستقرار	املستدام	من	
دون	دساتير	قائمة	على	معايير	املواطنة	الليبرالية	املساواتية	املحايدة	التي	يمكنها	أن	تضمن	تعددية	
سياسية	خالصة،	أي	ليست	غطاًء	يبدو	سياسًيا	الختالفات	ونزاعات	ثقافية	جماعاتية.	(ب)	ينبغي	
في	 تعددية	 بوصفها	 السورية،	 واألقليات	 لألكثرية	 الجماعاتية	 الثقافية	 والحريات	 الحقوق	 ضمان	
املجال	الخاص،	إن	أردنا	تحقيق	العدالة	في	املجال	السيا�سي	العام،	أي	دستورًيا،	ومن	ثم	تشريعًيا	
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والحريات	 بالحقوق	 الدستوري	 لالعتراف	 املالئمة	 الصيغ	 مناقشة	 (ج)	 الحقة.	 مراحل	 في	 حقوقًيا	
	،

ً
الثقافية	الجماعاتية	للسوريين،	بما	ال	يتناقض	وحقوقهم	وحرياتهم	األساس	بوصفهم	مواطنين	أوال

أي	متعاقدين	اجتماعًيا	سياسًيا	على	مبادئ	وقيم	مواطنة	مسوغة	في	العقل	العام ومستقرة	بصورة	
مستدامة.	

إن	»فكرة	املعقول	سياسًيا	كافية	في	حد	ذاتها	ألغراض	العقل	العام،	عندما	تكون	األسئلة	السياسية	
واستقرارها،	 للبالد	 السياسية	 والوحدة	 املستدام	 السالم	 أسئلة	 مثل	 من	 املحك«)46(،	 على	 األساس	
والليبرالية	السياسية	التوجيهية	املعيارية	تعكس	نظرًيا	واقع	التعددية	السياسية	إلى	جانب	التعددية	
	عن	تأكيد	

ً
	خاًصا،	فضال

ً
الثقافية	الجماعاتية	وجميع	صور	التعددية	غير	السياسية،	بوصفها	مجاال

أو	شروط	اإلنصاف)47(  الليبرالي	املحايد،	 التأسيس	 العام.	عالوة	على	ذلك،	فإن	 حدودها	مع	املجال	
عند	التعاقد	بشأن	مبادئ	العدالة	السياسية،	يعني	عدم	تعزيز	مطالب	ثقافية	جماعاتية	معينة	أو	
فرضها،	على	األقل	في	األساسات	واملبادئ	الدستورية.	هكذا،	يمكننا	تجنب	تكريس	ثقافات	الجماعات	
بوصفها	أيديولوجيات	والدولة	بوصفها	قوة	أيديولوجية،	مثلما	هي	الحال	في	سورية	على	مدى	أكثر	
من	ستة	عقود	من	غلبة	البعث،	بما	هو	قوة	أيديولوجية	ثقافية	جماعاتية	ظلت	املكونات	االجتماعية	

والسياسية	بعيدة	منها.	

في	الحالة	السورية،	ينبغي	أن	نفحص	ما	ينبغي	توقعه	ألهداف	ضرورية	معقولة	سياسًيا،	وال	سيما	
تأمين	االستقرار	الدستوري	املستدام،	وتأكيد	أن	تأمين	املطالب	الثقافية	الجماعاتية	يمكن	)وينبغي(	
واألحوال	 املدني	 القانون	 في	 املثال،	 سبيل	 )على	 الحقة	 مراحل	 في	 وتشريعات	 قوانين	 عبر	 يكون	 أن	
الشخصية(،	ألننا	ينبغي	أن	نمنع	دستورًيا	أي	مطالب	ثقافية	جماعاتية	قد	تسعى،	على	سبيل	املثال،	
إلى	فرض	وجهات	نظر	شمولية	وأيديولوجية	في	املجال	العام،	مثلما	هي	حال	حزب	البعث	منذ	عقود.	
كذلك،	ال	بد	من	مناقشة	إمكانات	عقد	اجتماعي	سيا�سي	)إجماع	متشابك(	تنخرط	في	االتفاق	عليه	
العدالة	 معايير	 على	 قائم	 لدستور	 ويؤسس	 انتقالية،	 في	مرحلة	 كلها	 الجماعاتية	 الثقافية	 املكونات	
السياسية	وتوزيع	السلطات	وفصلها،	بما	يضمن	االستقرار	في	مراحل	متقدمة	مستدامة.	بمعنى	أنه	
ال	بد	من	تجاوز	التعددية	الثقافية	الجماعاتية	في	املستوى	السيا�سي	وفي	الوقت	ذاته	تأمينها،	بوصفها	

	خاًصا،	وتمييزها	من	التعددية	السياسية	في	املجال	العام.	
ً
مجاال

.J.	Rawls,	PL,	p.	462,	488 )46(

تسميته	 يمكن	 ما	 تحقيق	 إلى	 تهدف	 افتراضًيا	 مصممة	 حال	 وهو	 األصلي«،	 »الوضع	 بـ	 رولز	 يدعوه	 ما	 يوفرها	 التي	 اإلنصاف	 شروط	 حول	 	)47(
باليوتوبيا	السياسية	الواقعية،	ويحاكي	في	مبدئه	فكرة	الحالة	األولى	أو	الحالة	الطبيعية	عند	روسو،	وفي	ظله	يتعاقد	األطراف	حول	مبادئ	العدالة	

السياسية	الليبرالية،	انظر:
	J.	Rawls,	Justice	as	Fairness	)JF(:	A	Restatement	)Harvard	University	Press,	2001(,	pp.	42-44.
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كذلك،	فإنه	ال	بد	من	تأكيد	أن	املجتمع	السوري	ال	يمكنه	أن	يكون	مستقًرا	بصورة	سلمية	من	دون	
نظام	سيا�سي	يتمتع	بشرعية	ديمقراطية،	وأن	الحالة	السورية	مثال	على	انعدام	التنظيم	االجتماعي	
السيا�سي	في	واقع	اختالفاتها	ونزاعاتها	الثقافية	الجماعاتية	وحكم	غلبة	غير	محايد	)ثقافًيا	جماعاتًيا(	
وحزب	قومي	شمولي	إقصائي	ال	يمثل	اختالف	املكونات	السورية	وتنوعها	وال	يقر	بالتعددية	السياسية.	
األمر	الذي	يؤكده	جون	رولز	بقوله:	»املشكلة	هي	طبيعة	الثقافة	السياسية	العامة	والتقاليد	الدينية	
والفلسفية	التي	تكمن	وراء	مؤسساتها،	ومن	املرجح	أن	تكون	الشرور	االجتماعية	الكبرى	في	املجتمعات	
دفعت	 وظلم	 فقر	 أسباب	 على	 واضح	 مثال	 السورية	 الحالة	 إن	 القمعية«)48(.	 الحكومة	 هي	 الفقيرة	
النعرات	 إثارة	 إلى	 وسياساته	 ممارساته	 أدت	 الذي	 الحاكم	 القمعي	 نظامها	 على	 التمرد	 إلى	 شعبها	
	عن	احتكاره	الثروة	والسلطة	لعقود،	ما	أدى	

ً
والنزاعات	الثقافية	الجماعاتية	العميقة	الكامنة،	فضال

إلى	تدمير	املؤسسات	الرئيسة	في	البالد	)السياسية	واالجتماعية	واالقتصادية..	إلخ(.

رابًعا: نتائج البحث )مقترحات وتوصيات(

اجتماعي	 لعقد	 بالتأسيس	 املعنيين	 يو�سي	 فإنه	 أعاله،	 بشأنه	 وجادل	 البحث	 قاربه	 ما	 ضوء	 في	
سيا�سي	في	سورية	بالتفكير	في	املقترحات	النظرية	التأسيسية	والواقعية	اإلجرائية	اآلتية:

1	 األخذ	في	الحسبان	أن	الحالة	السورية،	في	جزء	مهم	منها،	هي	حالة	من	حاالت	االختالفات	الثقافية	.
الجماعاتية	الدينية	والطائفية	واألقوامية	)اإلثنية(	والقومية	وما	بينها	من	تشابكات،	وهي	مواضع	
ال	 اجتماعية	 حاضنة	 داخل	 في	 تطورت	 وقد	 السوري،	 املجتمع	 بنية	 في	 مسبًقا	 قائمة	 هشاشة	
يستهان	بها	من	السنة	واألكراد	والعلويين	والشيعة	إلى	نزاعات	عنفية،	بسبب	من	ممارسات	نظام	
بة	الطائفي	األقلوي	والحزبي	القومي	الشمولي	وسياساته،	وهو	ما	يمثل	املشكلة	الرئيسة	في	

َ
ل
َ
الغ

سورية،	إلى	جانب	ممارسات	وسياسات	وتدخالت	خارجية	إقليمية	ودولية.
2	 	إسعافًيا	.

ً
االتفاق	على	تسوية	تعايشية	انتقالية	تعددية	التمثيل	الثقافي	الجماعاتي،	بوصفها	حال

معياري	 توجيهي	 سيا�سي	 اجتماعي	 )عقد	 متشابك	 إجماع	 نحو	 وخطوة	 أولًيا	 تعاقدًيا	 ونموذًجا	
)ثقافًيا	 ومحايد	 مساواتي	 سياسًيا(	 )ليبرالي	 ديمقراطي	 لنموذج	 دستورية	 مبادئ	 حول	 مأمول(	
حكم	 مجلس	 تكوين	 البحث	 يقترح	 إجرائًيا،	 عملًيا  ومستدامة.	 متقدمة	 مراحل	 في	 جماعاتًيا(	
انتقالي	بصالحيات	تنفيذية	يتمثل	فيه	العرب	السنة،	من	دون	إغفال	بنية	جزء	منهم	األقوامية	
القبلية	والعشائرية،	واألكراد	السنة	والعرب	العلويون	واملسيحيون	من	أكثرية	الروم	األرثوذوكس	
من	 األخرى	 الجماعاتية	 الثقافية	 واألقليات	 والشيعة	 اإلسماعيليون	 والعرب	 الدروز	 والعرب	

)48(	J.	Rawls,	Collected	Papers,	S.	Freeman	)ed.(	)Harvard	University	Press,	1999(,	p.	559.
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من	 بطوائفهم	 واملسيحيين	 اإليزيديين،	 واألكراد	 املراشدة	 والعرب	 والتركمان	 الشركس	 السنة	
األرمن	والكلدان	واآلشور	والسريان..	إلخ.	

3	 أكثرية	. هي	 من	حيث	 بينها	 ما	 في	 التوازن	 يضمن	 بما	 الجماعاتية،	 الثقافية	 املكونات	 هذه	 تمثيل	
	
ً

وتمثيال انعكاًسا	 أو	 توازًنا	 ال	 السكان،	 عدد	 من	 نسبتهم	 وفق	 وأقلًيا	 أكثرًيا	 نسبًيا	 أي	 وأقليات،	
	ليس	حزب	

ً
لها،	بما	هي	قوى	متغلبة	على	أرض	الواقع.	بمعنى	أن	من	يمثل	األكثرية	العربية	مثال

البعث،	بما	هو	قوة	أيديولوجية	متغلبة	ومفروضة	ومتعامية	عن	االختالفات	والنزاعات	الدينية	
وحزب	 املسلمون	 اإلخوان	 	

ً
مثال السنية	 األكثرية	 يمثل	 ال	 كذلك،	 األكثرية.	 هذه	 لدى	 والطائفية	

	عن	الحركات	والجبهات	والتجمعات	السنية	املقاتلة	التي	نشأت	بعد	
ً

التحرير	(اإلسالمي)،	فضال
يمثل	 وال	 الدولة،	 وتنظيم	 الشام	 تحرير	 هيئة	 مثل	 من	 العربي،	 والربيع	 السلمية	 الثورة	 مرحلة	
	حزب	االتحاد	الديمقراطي	الكردستاني	وغيره	من	األحزاب	والهيئات	الكردية	املقاتلة	

ً
األكراد	مثال

وغير	املقاتلة،	بل	أن	يمثل	املكونات	الثقافية	الجماعاتية	كلها	شخصيات	تزكيها	أو	تنتخبها	هذه	
املكونات	من	مستقلين،	أو	آخرين	معتدلين	من	منتمين	أو	مقربين	من	املكونات	الحزبية	والحركية	
والجبهوية	الراهنة،	ليكونوا	ممثلين	ملكوناتهم	الثقافية	الجماعاتية	في	املجلس	االنتقالي	املذكور،	ال	
ألحزابهم	وحركاتهم	وجبهاتهم،	بما	هي	قوى	ساعدت	األحوال	املحلية	اإلقليمية	والدولية	الراهنة	في	
تمكينها	من	أن	تكون	قوى	غلبة	قسرية	مسيطرة	على	مناطقها،	فالغلبة	ال	يمكن	أن	تمثل	شرعية	
اجتماعية	سياسية	وطنية	داخلية	مستقرة	مستدامة،	ألنها	مرتبطة	بمصالح	خارجية	سياسية	

واقتصادية	وأيديولوجية	متقلبة	تتناقض	واملصالح	الوطنية	الراهنة	وبعيدة	املدى.
4	 تتركز	مهمة	هذا	املجلس	في	إدارة	شؤون	البالد	واملحافظة	على	وحدة	أراضيها	واستقرارها	في	مرحلة	.

انتقالية	تأسيسية	تتضمن	برامج	تثقيف	وإعادة	تأهيل	سيا�سي	حول	قيم	املواطنة	الديمقراطية،	
بوصفها	هوية	السوريين	الجامعة	املتجاوزة	ما	دونها	من	الهويات	الثقافية	الجماعاتية	وما	بينها	من	
تشابكات،	وإعادة	تفسير	ثقافي	جماعاتي	إصالحي،	وعدالة	تعويضية	وانتقالية،	وتنظيم	إجراءات	
فكرية	 وتوجهات	 أسس	 على	 جديدة	 أحزاب	 وتكوين	 وإصالحها	 القائمة	 األحزاب	 هيكلة	 إعادة	
السياسية	 بالتعددية	 تقر	 وبرامج	سياسية	وطنية	واضحة	ومعلنة	 منفتحة	ورؤى	 وأيديولوجية	
والتداول	السلمي	على	السلطة	عبر	شرعية	صناديق	االنتخابات	الدورية،	ال	على	أسس	شمولية	
إقصائية	احتكارية،	مثلما	هي	الحال	مع	حزب	البعث	وكثير	من	الحاالت	الحزبية	والحركية	والجبهوية	
في	سورية	منذ	عقود،	أو	على	أسس	وتكتالت	ثقافية	جماعاتية	خالصة	في	داخل	البالد	أو	خارجها،	
السني	 اإلسالمي	 العالم	 إلى	 املدى	 بعيدة	 وأهدافه	 تشابكاته	 تمتد	 	حزًبا	

ً
مثال السنة	 يؤسس	 كأن	

	
ً

برمته،	مثلما	هي	الحال	الراهنة	مع	اإلخوان	املسلمين	وحزب	التحرير،	أو	أن	يؤسس	الشيعة	مثال
ا	من	حزب	هللا	اللبناني	نموًجا،	أو	أن	يؤسس	

ً
حزًبا	والؤه	لوالية	الفقيه	وسياساته	في	إيران،	متخذ
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	حزًبا	تمتد	تشابكاته	وأهدافه	بعيدة	املدى	إلى	األقليات	الكردية	كلها	في	بلدان	اإلقليم	
ً

األكراد	مثال
وعالقته	 الكردستاني	 الديمقراطي	 االتحاد	 حزب	 شاكلة	 على	 والعراق)،	 وإيران	 (تركيا	 املجاورة	
بحزب	العمال	الكردستاني	في	تركيا	(بصورة	أدق،	هو	ليس	إال	فرًعا	منه).	في	هذا	السياق	يمكننا	
القول	إنه	يمكن	القبول	بأحزاب	ذات	قيم	ثقافية	جماعاتية،	ولكن	على	أن	يكون	سقف	أهدافها	
ونشاطها	السيا�سي	غير	متجاوز	الحدود	الوطنية	واألهداف	الوطنية	الراهنة	وبعيدة	املدى،	وأن	
تقر	بالتعددية	السياسية	والحقوق	والحريات	الثقافية	الجماعاتية	لشركائها	في	الوطن	السوري.	

5	 وحوارات	. مفاوضات	 في	 االنخراط	 في	 املجلس	 هذا	 مهمة	 تتركز	 رئيسة،	 وبصورة	 ذلك	 جانب	 إلى	
ومحايد  مساواتي	 ديمقراطي	 دستوري	 تعاقدي	 مواطنة	 نموذج	 مبادئ	 حول	 عامة	 ومداوالت	
بين	 فيه	 الحدود	 وتكون	 خالصة،	 سياسية	 تعددية	 إلى	 الجماعاتية	 الثقافية	 التعددية	 يتجاوز	
يضمن	 أن	 ويمكنه	 ومحددة،	 واضحة	 الخاص	 الجماعاتي	 والثقافي	 العام	 السيا�سي	 املجالين	
املكونات	 منافع	 أو	 خيرات	 ضمان	 إلى	 باإلضافة	 أولويات،	 بوصفها	 الرئيسة	 والحريات	 الحقوق	
ليبرالًيا	 املعقولة	 	عن	مطالبها	ووجهات	نظرها	

ً
بما	هي	مجال	خاص،	فضال الجماعاتية	 الثقافية	

وقيمها	 الديمقراطية	 ومبادئ	 جذرًيا	 تتعارض	 ال	 التي	 مطالبها	 أي	 العام،	 املجال	 بشأن	 سياسًيا	
السنة،	 العرب	 	

ً
البالد،	كأن	يطالب	مثال تهديد	وحدة	 إلى	 التي	تدعو	 تلك	 إلى	 باإلضافة	 الرئيسة،	

البالد	عرًبا	 أو	أن	يكون	املرشحون	لرئاسة	 العام	 في	املجال	 ثقافتهم	 بأن	تسود	 أكثرية،	 بوصفهم	
	باستقالل	مناطقهم	كلًيا	أو	

ً
سنة	حصًرا،	أو	أن	يطالب	ممثلون	عن	العلويين	والدروز	واألكراد	مثال

جزئًيا	اتحادًيا	)فيدرالًيا(،	أو	أن	يطالب	آخرون	بنموذج	محاصصة	ثقافي	جماعاتي	)طائفي	وقومي	
وأقوامي..	إلخ(	اتحادي	أو	غير	اتحادي،	متخذين	من	الحالتين	العراقية	واللبنانية	نموذًجا،	بما	

يعتريهما	من	افتقار	إلى	ضمان	وحدة	بلديهما	واستقرارهما	بصورة	مستدامة.	
6	 العقد	. تأسيس	 يمكن	 التي	 املعاصرة	 السياسية	 النظرية	 مقاربات	 من	 واسعة	 بدائل	 مناقشة	

)إجماع	 املعيارية	 التوجيهية	 السياسية	 الليبرالية	 مثل	 من	 في	سورية،	 عليها	 السيا�سي	 االجتماعي	
متشابك(	واملقاربة	التوجيهية	املعيارية	للتسوية	التعايشية	املتعددة	ثقافًيا	جماعاتًيا،	على	النحو	
الليبرالية	 الثقافية	 التعددية	 إلى	مقاربات	ذات	صلة	من	مثل	 البحث	أعاله،	إضافة	 الذي	قاربه	
الثقافية	 املحاصصة	 دولة	 ونموذج	 التوافقية	 والديمقراطية	 الثقافات	 متعددة	 الدولة	 ونموذج	
في	 له	 يروج	 	عما	

ً
القومية،	فضال الدولة	األمة	والدولة	 بدائل	من	مقاربات	 الجماعاتية،	بوصفها	

بعض	الدوائر	السياسية	والبحثية	من	مقاربات	الدويالت	الدينية	والطائفية	واألقوامية	التي	تسوغ	
في	جزء	مهم	من	أهدافها	بعيدة	املدى	يهودية	»دولة	إسرائيل«	وتضفي	عليها	الشرعية	في	محيطها	
واستقرارها	 البالد	 من	وحدة	 املقترحة	 للبدائل	 املحتملة	 املخاطر	 على	 الوقوف	 بمعنى	 اإلقليمي.	
أو	 ديني	 )ثقافًيا	جماعاتًيا(،	من	مثل	حكم	غلبة	 بنموذج	دستوري	ديمقراطي	مساواتي	ومحايد	
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قومي	آخر	أو	االنقسام	إلى	دويالت	على	أسس	ثقافية	جماعاتية	)سنية،	علوية،	كردية،	درزية	...	
إلخ(	كلًيا	أو	جزئًيا	اتحادًيا.

7	 ترك	املطالب	املعقولة	حول	الخيرات	واملنافع	الثقافية	الجماعاتية	إلى	مراحل	حقوقية	وتشريعية	.
الحقة	)على	سبيل	املثال،	في	القانونين	املدني	واألحوال	الشخصية(،	فالحالة	السورية	ال	تحتمل	
الثقافي	 والحياد	 واملساواة	 جماعاتًيا،	 ثقافًيا	 املتجانسة	 األمة	 الدولة	 افتراض	 على	 التأسيس	
الجماعاتي	في	الدساتير	والتشريعات	يظالن	أسئلة	ومشكالت	ال	بد	من	مناقشتها	من	أجل	الوصول	

إلى	مراحل	متقدمة	من	التحول	الديمقراطي	واللبرلة	السياسية.
8	 مناقشة	ما	إن	كانت	االتجاهات	املعاصرة	لألقليات	واألكثرية	وتفسيراتها	وتقاليدها	لديها	قيم	وآراء	.

	ممثلو	
ً

ليبرالية	أو	علمانية،	على	األقل	في	ما	يخص	املجال	السيا�سي	العام.	بمعنى	أن	يكتشف	مثال
سنة	سورية،	في	املرحلة	االنتقالية	التأسيسية،	من	داخل	ثقافتهم	تأويالت	وتفسيرات	معتدلة	تلقى	
	لدى	شريحة	واسعة	منهم	في	ما	يخص	الشأن	السيا�سي	العام	وإحيائها،	من	قبيل	تأويالت	

ً
قبوال

اجتماعًيا	 	
ً
مجاال بوصفه	 الدين	 مع	 تتعامل	 التي	 السائدة	 السنية	 الصوفية	 املدارس	 وتفسيرات	

سيا�سي	 نظام	 أي	 لقبول	 مستعدة	 وهي	 العام،	 السيا�سي	 باملجال	 له	 شأن	 وال	 خاًصا	 طقوسًيا	
والتعاون	معه،	سواء	أكان	ديمقراطًيا	أو	غير	ديمقراطي،	أو	التيارات	العقيدية	املعتدلة	السائدة	
األخرى	من	مثل	األشعرية	واملاتريدية،	أو	تلك	التي	تتبنى	تفسيرات	وتأويالت	حضارية	مدنية	على	
النحو	الذي	يمثله	مالك	بن	نبي	وجودت	سعيد	)سوري	سني	شرك�سي(	وغيرهما	من	دعاة	الحوار	
والالعنف	والعقالنية	وقبول	اآلخر	عموًما	وفي	املجال	السيا�سي	العام	خصوًصا،	وفق	مسوغات	
فيها	 تأويالت	وتفسيرات	 العثور	على	 يعدموا	 لن	 داخلية.	كذلك،	فإن	سنة	سورية	 دينية	 ثقافية	
من	 الديمقراطية،	 ومبادئ	 تتعارض	جذرًيا	 وال	 املنفتحة	 املساواتية	 االجتماعية	 العناصر	 بعض	
تداول	على	السلطة	ومدنية	الحكم	وفصل	للدين	عن	املجال	العام	والحياد	السا�سي	بشأنه،	من	
قبيل	ما	ذهب	إليه	إصالحيون	سنة	من	مثل	محمد	عبده	وعلي	عبد	الرازق.	إن	ما	يراد	تأكيده	في	
هذا	السياق	هو	أن	الثقافة	الدينية	العامة	لدى	سنة	سورية	معتدلة،	وال	غلو	أو	رفض	للمخالف	
ثقافًيا	جماعاتًيا	أو	دعوة	إلى	العنف	فيها،	وما	التيارات	السلفية	الجهادية	والدعوية	اإلقصائية	
إقليمية	ودولية	وممارسات	 عنها،	فقد	خلقتها	قوى	 إال	حاالت	طارئة	غريبة	 املتشددة	 التكفيرية	
نظام	الغلبة	األقلوي	الطائفي	الحاكم.	بمعنى	أن	البحث	يخلص،	من	حيث	املبدأ،	إلى	تأكيد	فرضية	
أنه	لدى	سنة	سورية،	وهم	األكثرية	الكبرى،	مقومات	واستعدادات	ثقافية	داخلية	لالنخراط	في	
عقد	اجتماعي	سيا�سي	معياري	مأمول	حول	مبادئ	نموذج	تعاقدي	ديمقراطي	دستوري	مساواتي	
بذاتها	 ومسوغة	 قائمة	 املبادئ	 هذه	 أن	 من	 الرغم	 على	 ومستدامة،	 متقدمة	 مراحل	 في	 ومحايد	
ألغراض	سياسية	وطنية	راهنة	وبعيدة	املدى،	وأهمها	إحالل	السالم	املستدام	في	البالد	واملحافظة	
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على	وحدتها	وازدهارها	واستقرارها	بنظام	دستوري	يقوم	على	مبادئ	العدالة	السياسية	الليبرالية	
)إجماع	متشابك(.	األمر	ذاته	يمكن	ملمثلي	املكونات	الثقافية	الجماعاتية	األخرى	اكتشافه	وإحيائه	

من	داخل	قيمهم	الثقافية	الجماعاتية	ذاتها،	أي	بما	يسوغ	انخراطها	في	إجماع	متشابك	كهذا.	
9	 املأمول	مؤسًسا	. املعياري	 السيا�سي	 العقد	االجتماعي	 أو	 املتشابك	 العمل	على	أن	يكون	اإلجماع	

التي	يمكنها	أن	تضمن	وجود	تعددية	سياسية	ليست	غطاًء	 لدستور	يقوم	على	معايير	املواطنة	
جماعاتية	 ثقافية	 مطالب	 تعزيز	 عدم	 يضمن	 بما	 أي	 جماعاتية،	 ثقافية	 ونزاعات	 الختالفات	
معينة	أو	فرضها،	على	األقل	في	األساسات	واملبادئ	الدستورية،	لتجنب	تكريس	ثقافات	جماعاتية	
لبعض	 الدستوري	 املنع	 تأكيد	 بمعنى	 أيديولوجية.	 والدولة	بوصفها	قوة	 أيديولوجيات	 بوصفها	
املطالب	الثقافية	الجماعاتية	التي	قد	تسعى،	على	سبيل	املثال،	إلى	فرض	وجهات	نظر	أيديولوجية	

شمولية	في	املجال	العام،	مثلما	هي	الحال	في	سورية	مع	حزب	البعث	منذ	عقود.
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