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العقد االجتماعي وتحديات الهوية الوطنية في مستقبل سورية

زيدون الزعبي)1(

مقدمة 

منذ	اندالع	شرارة	الربيع	العربي	األولى	في	تونس	2010،	بدأ	الحديث	عن	الحاجة	إلى	عقد	اجتماعي	
جديد	في	البالد	العربية.	غير	أن	هذا	األمر	ما	لبث	أن	اصطدم	بتحديات	جمة	برزت	جلًيا	عبر	العنف	
والعنف	املضاد	بين	السلطة	واملجتمع،	وداخل	مكونات	املجتمع	في	ما	بينها،	ما	أف�سى	تالًيا	إلى	حروب	
وعشائر	 طوائف	 بين	 املجتمع	 تشظي	 فيها	 األبرز	 العامل	 كان	 وليبيا،	 واليمن	 سورية	 مزقت	 أهلية	
	رهيًبا	في	ما	بينها،	وترتبط	بقوى	إقليمية	ودولية،	لتبرز	فيها	

ً
ومذاهب	وقوى	مجتمعية	تخوض	اقتتاال

الهويات	فوق	الوطنية	ودونها،	على	حساب	الهوية	الوطنية.	

ظل	الحديث،	في	ظل	)الربيع	العربي(،	عن	العقد	االجتماعي	معيارًيا	مثالًيا،	على	أساس	أن	العقود	
عقد	 إلى	 كبيرة	 حاجة	 هنالك	 وأن	 انتهت،	 قد	 العسكر	 وحكم	 االستبداد	 وضعها	 التي	 االجتماعية	
اجتماعي	جديد	يحدد	أدوار	الدولة	ومؤسساتها	بدقة	بناء	على	أسس	الديمقراطية	والتعددية	واحترام	
الحريات	وتحقيق	العدالة	إلخ..	من	دون	الولوج	حقيقة	إلى	كيفية	تحقيق	تلك	املبادئ،	أو	الوصول	
العقد	االجتماعي،	 التي	ستنتج	 العملية	 	مسار	

ً
العقود	االجتماعية	املنشودة.	لم	يكن	واضًحا	أوال إلى	

وال	األطراف	املشاركة	في	هذه	العملية	-سواء	الداخلية	أم	الخارجية-	وال	ضمانات	تطبيقها،	وال	الهوية	
الوطنية	التي	يجب	أن	تحميها	مثل	هذه	العقود.	فعلى	سبيل	املثال	وكما	ذكر	في	دليل	الحوار	الوطني،	
حدد	مؤتمر	الحوار	الوطني	اليمني	هدفه	األسا�سي	بالوصول	إلى	عقد	اجتماعي	جديد)2(،	وانحصرت	
حوارات	العقد	االجتماعي	في	سورية	وليبيا	ضمن	أطر	االتفاقات	الدولية	واإلقليمية،	من	دون	أن	ينجم	

عنها	أي	جديد	يوقف	دائرة	العنف.	

سورية	 وفي	 العربي،	 العالم	 في	 جديدة	 اجتماعية	 عقود	 إلى	 حاجة	 هنالك	 إن	 القول	 نافل	 من	
خصوًصا،	إليقاف	نزيف	الدم	ونقل	البالد	إلى	حالة	االستقرار	والتنمية	والديمقراطية.	لكن؛	ما	هو	

)1(		كاتب	وباحث	سوري

)2(		Coauthors,	National	Dialogue	Handbook	)Berlin:	Berghof	Foundation,	2017(,	p.	45.
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شكل	هذه	العقود؟	وما	هي	العملية	اآلمنة	التي	تضمن	مثل	هذا	االنتقال؟	ومن	هي	األطراف	التي	يجب	
أن	تشارك	في	هذه	العملية؟	وما	هي	ضمانات	تطبيق	نتائج	العملية؟	وما	هي	الهوية	الوطنية	التي	يجب	

أن	تسعى	هذه	العقود	إلى	حمايتها؟	وما	هي	حدود	الدولة	النهائية	فيها؟

في	سعينا	إلى	اإلجابة	عن	هذه	األسئلة،	سننطلق	من	تعريف	العقد	االجتماعي	ووظائفه	وعالقته	
بمفهومات	أخرى	هي	العهد	االجتماعي	والهوية	الوطنية.	ويحاول	هذا	البحث	اإلجابة	عن	األسئلة	اآلتية:

ما	هو	العقد	االجتماعي؟	وما	هي	عالقته	بالوقائع	السياسية	تحديًدا	في	البلدان	التي	تشهد	. 	
نزاعات	أهلية،	وفي	سورية	خصوًصا؟

أهلية	كسورية؟	وكيف	. 	 نزاعات	 التي	تشهد	 البلدان	 في	 يبنى	 العهد	االجتماعي،	وكيف	 ما	هو	
يرتبط	العهد	االجتماعي	بالعقد	االجتماعي؟

ما	هي	الهوية	الوطنية؟	وكيف	ترتبط	بالعقد	االجتماعي	والعهد	االجتماعي؟. 	

كيف	يمكن	بناء	عقد	اجتماعي	جديد	في	سورية؟	وعلى	أي	أسس؟. 	

لإلجابة	عن	هذه	األسئلة،	ينطلق	البحث	من	الفرضيات	اآلتية:

هنالك	حاجة	إلى	عقد	اجتماعي	جديد	في	كل	مرة	تشهد	البالد	نزاًعا	أهلًيا	. 	

هنالك	حاجة	إلى	عهد	اجتماعي	جديد	في	كل	مرة	تشهد	البالد	نزاًعا	أهلًيا. 	

تتعرض	البلدان	التي	تشهد	نزاًعا	أهلًيا	إلى	اهتزاز	مفهوم	الهوية	الوطنية،	ومن	ثم	هناك	حاجة	. 	
إلى	إيجاد	مسار	يعاد	من	خالله	بناء	الهوية	الوطنية.

ينطلق	البحث	من	دراسة	مفهوم	العقد	االجتماعي	وتطوره	منذ	األفكار	التي	وضعت	أسسه	على	يد	
هوبز	ولوك	وروسو،	ومن	ثم	يعرج	على	فكرة	العهد	االجتماعي	وعالقتها	بالعقد	االجتماعي.	بعد	ذلك	
	رسم	نموذج	يحدد	شكل	

ً
يستعرض	فكرة	الهوية	الوطنية	وعالقتها	بالعهد	والعقد	االجتماعيين	محاوال

هذه	العالقة،	منتهًيا	بجملة	مقترحات	عملية	إلنتاج	عقد	اجتماعي	جديد	في	سورية.

: في العقد االجتماعي والعهد االجتماعي
ً

أوال

تستند	فكرة	العقد	االجتماعي	إلى	عقد	افترا�سي	أو	متخيل	بين	أطراف	مستقلين،	يتفقون	في	ما	بينهم	
على	تقييد	الحقوق	والحريات	الطبيعية	مقابل	حقوق	األمن	والنظام	العام،	يمنح	فيها	الشعب	السلطة	
واحتكار	العنف	وفرض	القانون	ملؤسسة	أو	مجموعة	مؤسسات،	مقابل	توفير	هذه	املؤسسات	الحماية	
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واألمن	له.	برزت	فكرة	العقد	االجتماعي	مرافقة	للدولة	الوطنية	منذ	أن	سن	توماس	هوبز	أسسه،	على	
أساس	ضرورة	وجود	مثل	هذا	العقد	ملنع	حرب	الجميع	ضد	الجميع،	لذلك	كان	الكومونولث	ضرورًيا	
إلرساء	العدل	واألمن،	وعليه	تجب	على	الناس	املوافقة	على	التخلي	عن	بعض	حقوقهم	الطبيعية	غير	
	إلى	لوك	الذي	كان	يرى	أن	الناس	كانوا	

ً
املحدودة	للملك،	وبذلك	إلى	شكل	من	أشكال	االستبداد.	انتقاال

يعيشون	في	حالة	طبيعية	من	السالم،	إال	أن	الخالفات	الواضحة	على	قضايا	امللكية	خلقت	الحاجة	
إلى	تأسيس	عقد	اجتماعي	في	صورة	ديمقراطية	تمثيلية،	تضمن	لجميع	املواطنين	حقوقهم	األساسية	
والطبيعية	في	الحياة	والحرية	وامللكية،	ثم	روسو	الذي	رأى	أن	الحاجة	إلى	عقد	اجتماعي	تمثيلي	جاءت	
	جديًدا	من	التعاقد	

ً
بفعل	الفساد	الذي	فرضته	املؤسسات	االجتماعية	والثقافية،	ما	يتطلب	شكال

بين	الشعب	والدولة)3(.	

األهلية	 والحروب	 االجتماعية	 األزمات	 عند	 بالغة	 بأهمية	 تحظى	 االجتماعي	 العقد	 فكرة	 إن	 	 	 	 	
والثورات)4(.	فعلى	سبيل	املثال	بعد	انطالق	ثورات	الربيع	العربي،	ترددت	في	كل	مكان	نداءات	حاجة	
الدول	العربية	إلى	عقد	اجتماعي	جديد	ينهي	عقوًدا	من	حكم	االستبداد	والعسكر	في	البالد،	من	دون	
أن	تتجاوز	هذه	النداءات	صورة	املناداة	بعقود	اجتماعية	معيارية	مبنية	على	أساس	الديمقراطية،	
ومن	دون	الخوض	في	أسئلة	العقد	االجتماعي	املنشود	التي	يمكن	تلخيصها	في	أسئلة	نراها	أساسية،	
النزاع	األساسية؟	 العقد	االجتماعي	املنشود؟	هل	تكتبه	كتل	سياسية	تمثل	أطراف	 وهي:	من	يكتب	
أم	تكتبه	قوى	تمثل	قوى	اجتماعية	متباينة؟	أم	كالهما؟	ما	هي	الحقوق	التي	يجب	أن	يضمنها	العقد	
االجتماعي؟	هل	هي	عقود	اجتماعية	مبنية	على	أساس	املواطنة؟	أم	على	أساس	حقوق	الجماعات؟	
االجتماعية	 للعقود	 يمكن	 كيف	 الحقوق؟	 هذه	 بين	 التعارض	 عدم	 نضمن	 وكيف	 كليهما؟	 على	 أم	
في	 املختلفة	 للجماعات	 التاريخية	 املظلوميات	 معالجة	 نفسه	 الوقت	 وفي	 االستبداد،	 من	 التخلص	
البالد،	وتكريس	حقوق	األفراد؟	والسؤال	األهم	الذي	يعنى	به	البحث:	كيف	يمكن	للعقود	االجتماعية	
بناء	هوية	وطنية	جامعة	في	ظل	النزاع	الهوياتي	الذي	يغلب	على	أشكال	النزاع	في	العالم	العربي	عموًما	
وفي	سورية	خصوًصا؟	ما	هي	آلية	تجميع	الوحدة	السياسية	للبالد؟	وما	هو	شكل	الدولة	الضامن	ملثل	

هذا	العقد	االجتماعي؟

العقدة	 ومادة	 متعاقدين	 تتطلب	طرفين	 التي	 العقدية	 فكرة	 من	 االجتماعي	 العقد	 مفهوم	 تطور	
واإلطار	الزمني	الذي	يحكمه.	ويعرف	الباحثون	العقد	بأنه	»اتفاق	ديناميكي	بين	الدول	واملجتمعات	

)3(		Sirkku	K.	Hellsten,	»Ethics, Rhetoric and Politics Of Post-conflict Reconstruction«,	UNU-WIDER	)Research	Paper	148(,	
)2006(,	pp.	13-14.

)4(		Sirkku	K.	Hellsten,	p.	15.
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على	األدوار	واملسؤوليات	املتبادلة«)5(.	وبشكل	أدق	»مجموعة	من	االتفاقيات	الرسمية	وغير	الرسمية	
بين	املجتمعات	groups	societal	وأصحاب	السيادة	(سواء	كانت	الحكومة	أم	أي	فاعل	ذي	سلطة(،	

حول	االلتزامات	املترتبة	على	كل	منها	تجاه	اآلخر«)6(.	

ينشأ	العقد	االجتماعي	من	التفاعل	بين	خمسة	عوامل	أساسية،	هي:	1	-	التوقعات	التي	يمتلكها	
مجتمع	معين	من	الدولة	الحاكمة	له،	2	-	قدرة	هذه	الدولة	على	تقديم	الخدمات	األساسية	له	من	صحة	
وتعليم	وأمن	وسواها،	عبر	تأمين	إيرادات	من	مواطنيها	لتوفير	هذه	الخدمات،	3	-	إرادة	النخبة	لتوجيه	
4	-	وجود	عمليات	سياسية،	كاالنتخابات	 موارد	الدولة	وقدرتها	على	تحقيق	التوقعات	االجتماعية،	
والتمثيل	ومساحة	املجتمع	املدني	التي	ُينفذ	العقد	من	خاللها	بين	الدولة	واملجتمع،	ويعزز،	ويضفى	
عليه	الطابع	املؤس�سي،	5	-	تلعب	الشرعية	دوًرا	إضافًيا	في	تحديد	التوقعات	التي	يرسمها	املجتمع	من	

الدولة	وتسهيل	العملية	السياسية.	

ليست	العقود	االجتماعية	رسمية	في	مجملها	)االتفاقيات	السياسية،	الدستور،	القوانين،	إلخ(،	بل	
تتضمن	جزًءا	مهًما	غير	رسمي	سواء	لجهة	املضمون،	أم	لجهة	األطراف	التي	تتوافق	عليها.	وليست	قيمة	
إيجابية	بحد	ذاتها،	فقد	يكون	العقد	االجتماعي	مبنًيا	على	أساس	تشميلي	ومشاركة	سياسية	فاعلة	
للمواطنين،	وعلى	خدمات	ذات	معنى	تقدمها	الدولة	ملواطنيها،	وبذلك	تكون	هذه	العقود	ديمقراطية	
محققة	الرفاه	االجتماعي	للمجتمع	عموًما.	ومن	ناحية	أخرى،	قد	تكون	هذه	العقود	)إذعانية(	مبنية	
على	أساس	خضوع	املجتمعات	لسلطة	الدولة	القهرية	التي	قد	تكون	فردية،	أو	حزبية	أو	مزيًجا	من	
كليهما،	كحال	العقود	التي	وسمت	العالم	العربي	عموًما	حتى	اندالع	ثورات	ما	يسمى	بالربيع	العربي	في	

العقد	الثاني	من	األلفية	الثالثة.

واملجتمع(،	 الحكومة	 بين	 املتبادلة	 )الخدمات	 »مضامينها	 على	 االجتماعي	 العقد	 فاعلية	 تعتمد	
)البداية،	 الزمني	 والبعد	 للتأثير(،	 الجغرافي	 والنطاق	 املعنية،	 الفاعلة	 )الجهات	 العقود	 هذه	 ونطاق	
ا	كبيًرا	في	األبعاد	الثالثة	كلها.	فعلى	

ً
والتطور،	واملدة(«)7(.	يمكن	أن	تختلف	العقود	االجتماعية	اختالف

سبيل	املثال	كان	العقد	االجتماعي	في	سورية	بعد	1970	-كما	أر�سى	أسسه	حكم	األسد	األب	واالبن-	
مبنًيا	بين	أطراف	متعددة	تمثلت	في	رأس	السلطة	وحزب	البعث	العربي	االشتراكي	حزًبا	قائًدا	للدولة	
والصناعة	 التجارة	 وغرف	 النقابية	 االتحادات	 إلى	 إضافة	 رسميتين،	 جهتين	 بوصفهما	 واملجتمع،	

)5(		Coauthors,	Governance	for	Peace:	Securing	the	Social	Contract	)New	York:	UNDP,	2012(,	p.	20.

)6(		Markus	Loewe,	Annabelle	Houdret	and	Tina	Zintl,«The	social	contract	as	a	tool	of	analysis:	Introduction	to	the	special	issue	
on	Framing	the	evolution	of	new	social	contracts	in	Middle	Eastern	and	North	African	countries«,	Elsevier	)World	Development(,	
)2020(,	p.1.

)7(  Markus	Loewe,	Annabelle	Houdret	and	Tina	Zintl,	p.	1.
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والزراعة	واملؤسسة	الدينية	التي	تتحكم	فيها	السلطة،	واألحزاب	املشكلة	ملا	كان	يعرف	باسم	الجبهة	
الوطنية	التقدمية،	وجهات	غير	رسمية	مثل	رجال	األعمال،	وزعماء	العشائر	ورجال	الدين،	وزعماء	
وشبكات	 القبيسيات	 شبكة	 مثل	 ضبابية	 أكثر	 اجتماعية	 هيمنة	 شبكات	 إلى	 إضافة	 الطوائف،	
 social	benefits االجتماعية	 املنافع	 قاعدة	 على	 العقد	 هذا	 ارتكز	 السلطة.	 تديرها	 التي	 املحسوبية	
للعقود	 -املشابه	 االجتماعي	 عقده	 األب،	 األسد	 بنى	 للمواطنين.	 السياسية	 املشاركة	 على	 وليس	
العالم	العربي	بعد	االستقالل-	على	ضرورة	توفير	الخدمات	األساسية	 التي	هيمنت	على	 االجتماعية	
للمواطنين	من	تعليم	وصحة	مجانيين	وقوانين	استيعاب	جامعية	تتيح	للشباب	كله	مقاعد	جامعية،	
وحاول	استيعاب	أكبر	قدر	ممكن	من	املواطنين	في	مؤسسات	الدولة.	في	مقابل	هذه	املنافع،	يتعين	
على	املجتمع	الخضوع	لسلطة	الفرد	والحزب	واألجهزة	األمنية	بوصفها	أذرًعا	للحاكم،	واالبتعاد	عن	
الحياة	السياسية	وعدم	الخوض	في	السياسة	وحق	التجمع	وتشكيل	األحزاب.	أما	الحدود	الجغرافية	
لهذا	العقد	فقضية	ملتبسة.	فعلى	الرغم	من	أن	النظرة	األولى	قد	تقدم	هذا	العقد	على	أساس	أنه	بين	
السلطة	الحاكمة	واملجتمع	السوري،	فإن	البعد	العروبي	الذي	أضفاه	الحزب	وضع	حدود	هذا	العقد	
خارج	حدود	الوطن	السوري	عملًيا.	فاملواطنون	عرب	قبل	أن	يكونوا	سوريين،	وهنالك	حقوق	أعطيت	
للمواطنين	العرب	كحق	الدخول	بال	تأشيرة	إلى	سورية	أو	حق	التملك.	وأعطت	هذه	السلطة	-بفعل	
	جاعلة	املواطنين	اللبنانيين	جزًءا،	ضمنًيا	وغير	معلن،	

ً
البعد	العروبي-	إمكانية	التدخل	في	لبنان	مثال

من	هذا	العقد،	يخضعون	لسلطة	األجهزة	األمنية	والعسكرية	السورية.

على	الرغم	من	أن	االفتراض	األسا�سي	يقوم	على	أساس	وجود	عقد	اجتماعي	واحد	يحكم	الدولة/	
املثال	أفضت	 النزاع)8(.	فعلى	سبيل	 األمة،	فإن	واقع	الحال	ليس	دائًما	كذلك،	وخصوًصا	في	حاالت	
الحرب	السورية	إلى	وجود	عدد	من	العقود	االجتماعية	التي	تحكم	الجغرافيا	السورية.	فمنطقة	شمال	
شرق	-املسماة	مناطق	اإلدارة	الذاتية-	التي	تهيمن	عليها	القوى	العسكرية	السورية	الكردية،	وبصورة	
أساسية	حزب	االتحاد	الديمقراطي	PYD،	في	ظل	تشكيالت	قوات	سوريا	الديمقراطية	ومجلس	سوريا	
الحكم،	 في	 للمواطنين	 رمزية	 أو	 محدودة	 مشاركة	 على	 مبني	 اجتماعي	 لعقد	 تخضع	 الديمقراطي،	
ومشاركة	في	املنافع	االقتصادية	التي	تقدمها	اإلدارة	الذاتية	التي	تهيمن	على	آبار	النفط،	وعلى	دعم	
عدد	 إلى	 املعارضة	 سيطرة	 مناطق	 وتخضع	 األميركية.	 املتحدة	 الواليات	 رأسها	 وعلى	 املانحة	 الدول	
من	العقود	االجتماعية	التي	تهيمن	عليها	أطراف	عسكرية	مثل	)هيئة	تحرير	الشام	وحكومة	اإلنقاذ(	
التابعة	لها	من	جهة،	ومن	جهة	أخرى	تخضع	مناطق	شمال	حلب	وشرقها	إلى	عقد	اجتماعي	تفرضه	

تركيا	عليها.				

ا	به،	وهو	مفهوم	
ً
إضافة	إلى	مفهوم	العقد	االجتماعي،	هناك	مفهوم	آخر	يتمايز	عنه	وإن	كان	مرتبط

)8(  Markus	Loewe,	Annabelle	Houdret	and	Tina	Zintl,	pp.	3-4.
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العهد	االجتماعي	covenant	Social.	فإذا	كان	العقد	االجتماعي	يعكس	عالقة	الدولة	املجتمع	رأسًيا،	
فإن	العهد	االجتماعي	يعكس	عالقة	املجتمع	بعضه	أفقًيا.	يعنى	العقد	االجتماعي	بالسلطة	وتوزعها	في	
اإلطار	السيا�سي	وشكل	الحكم	في	البالد	وتطبيق	القانون	واحتكار	مؤسسات	الدولة	للعنف.	في	املقابل	
فإن	العهد	االجتماعي	معني	بالعيش	املشترك	والتماسك	املجتمعي	والقيم	وااللتزامات	األخالقية	بين	
املواطنين	من	جهة،	ومن	جهة	أخرى	وبصورة	أساسية،	بين	املجموعات	االجتماعية	املختلفة،	ما	يساهم	
في	بناء	مجموعة	القيم	والسرديات	والهوية	املشتركة)9(.	في	العهود	االجتماعية	تلتقي	الجماعات	لتتفق	
على	إطار	من	التعاون	والتعاضد	في	ما	بينها،	األمر	الذي	يساهم	في	عملية	بناء	السالم	سواء	في	املستوى	
أن	 هذا	 يعني	 الدستور.	 بل	حتى	 االجتماعي،	 والعقد	 السياسية	 االتفاقيات	 في	مستوى	 أم	 املجتمعي	
عملية	بناء	العقد	االجتماعي	تتالزم	مع	عملية	بناء	العهد	االجتماعي	ضمانة	متبادلة	بين	العقد	والعهد.	
فمن	جهة	يسعى	العهد	االجتماعي	إلى	توفير	اإلطار	االجتماعي	لتنفيذ	مضمون	العقد	االجتماعي،	ومن	

جهة	أخرى	تؤثر	عملية	بناء	العقد	االجتماعي	في	استقرار	العهد.	

يرى	كابالن	أن	عملية	العهد	االجتماعي	سابقة	على	العقد،	بمعنى	أن	العهد	االجتماعي	يشكل	البنية	
التحتية	التي	تتيح	بناء	العقد	االجتماعي	على	أساس	تشميلي.	من	هنا	تصبح	عملية	العهد	االجتماعي	
في	البلدان	التي	تشهد	نزاعات	مسألة	جوهرية	في	بناء	شرعية	النظام	السيا�سي)10(،	وخصوًصا	إذا	ما	
أخذنا	في	الحسبان	حالة	مثل	سورية،	فرضت	حدودها	التركة	االستعمارية	واتفاقية	سايكس	بيكو،	

األمر	الذي	أثر	في	بناء	هوية	وطنية	جامعة،	ما	سنأتي	على	تفصيله	الحًقا	في	هذا	البحث.		

بالتأكيد،	ال	تعني	فكرة	العهد	االجتماعي	الوصول	بالضرورة	إلى	اتفاقية	ما،	وإنما	إلى	توافق	ضمني	
املشترك	 العيش	 شكل	 على	 املختلفة	 والطائفية	 والدينية	 والقومية	 العرقية	 الجماعات	 بين	 غالًبا،	
املنشود	والقيم	الالزمة	لحماية	مثل	هذا	العيش.	يساهم	العهد	االجتماعي	في	عملية	بناء	الهوية	الوطنية	
وطنية	 هوية	 تشكيل	 في	 تساهم	 االجتماعي،	 عهدها	 لبناء	 تلتقي	 التي	 فالجماعات	 مساهمة	حاسمة.	
مسألة	ضرورية	 قوية	 وطنية	 هوية	 وجود	 فإن	 أخرى،	 ناحية	 من	 الوطنية.	 دون	 ما	 للهويات	 جامعة	
لبناء	شرعية	الدولة،	إذ	ال	يمكن	بناء	نظام	سيا�سي	شرعي	إال	بوجود	مجموعة	متماسكة)11(،	وتمثل	
الشرعية	عنصًرا	حاسًما	في	بناء	العقد	االجتماعي.	من	هنا	نستطيع	أن	نتلمس	مركزية	الهوية	الوطنية	
في	عمليات	العهد	االجتماعي	والعقد	االجتماعي.	فالعهد	االجتماعي	يساهم	في	بناء	هوية	وطنية	جامعة،	
أسبقية	 في	 كابالن	 يؤكد	مقولة	 الذي	 األمر	 االجتماعي،	 العقد	 بناء	 في	 بدورها	عنصًرا	جوهرًيا	 تشكل	

العهد	االجتماعي	على	العقد	االجتماعي.		

)9(		Seth	Kaplan,	»Social	Covenants	and	Social	Contracts	in	transitions«,	NOREF,	)2014(,	p.	3.

)10(		Seth	Kaplan,	pp.	4.

)11(		Seth	Kaplan,	pp.	2.
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ثانًيا: في الهوية الوطنية 

ويضاهي	 الوطنية،	 الدولة	 إطار	 ا	ضمن	
ً
متماسك يجعل	مجتمًعا	 الذي	 املالذ	 الوطنية	 الهوية	 تعد	

االنتماء	 هما:	 أساسيين،	 بعدين	 ذات	 بأنها	 ويعرفها	 الوطنية	 والهوية	 االجتماعية	 الهوية	 بين	 تاجفل	
الواعي،	واالرتباط	العاطفي	باألمة،	ويعرف	آخرون	الهوية	الوطنية	بأنها	»الشعور	الذاتي	باالنتماء	إلى	
أمة	والتي	يمكن	قياسها	باالرتباط	العاطفي	باألمة	وبالشعور	الواعي	لهذا	االنتماء«)12(.	يساعد	مفهوم	
الهوية	الوطنية	في	عملية	بناء	املجتمع	والدولة.	فمن	جهة	تعزز	الهوية	الوطنية	عملية	بناء	الثقة	بين	
األفراد	واملجتمعات،	إذ	تولد	مثل	هذه	الهوية	تمييًزا	إيجابًيا	للمجموعات	مقابل	املجموعات	الخارجية،	
والقيم	 املعايير	 عن	 الدفاع	 وإلى	 األجنبي،	 مقابل	 مواطنيهم	 دعم	 إلى	 األفراد	 نزوع	 من	 هذا	 يعنيه	 بما	
الوطنية	والدفاع	عن	األمة	في	وجه	التهديدات	الخارجية.	ومن	جهة	أخرى	تلعب	دوًرا	حاسًما	في	بناء	
الدولة،	وترفع	الهوية	الوطنية	من	احتمال	مساهمة	املواطنين	في	العملية	السياسية،	كالتصويت	في	
،	ومن	رغبة	املواطنين	في	تقديم	الدعم	إلى	املحتاجين،	ومن	دعم	املواطنين	لسياسات	

ً
االنتخابات	مثال

دولتهم	التي	تدعم	املجتمع.	

		إن	أهم	محددات	الهوية	الوطنية	اللغة،	والدين،	والثقافة،	واألرض،	والتنظيم	االجتماعي،	فاللغة	
مؤشر	قوي	للهوية	العرقية	والوطنية،	وهي	تحظى	بأهمية	كبيرة	في	عملية	بناء	األمة.	وعندما	تحل	اللغة	
املهيمنة	محل	لغات	أخرى،	فإن	الهوية	العرقية	للمجموعات	التابعة	تتغير.	وغالًبا	ما	يكون	الصراع	
على	سياسات	اللغة	وحقوق	اللغة	مكوًنا	رئيسًيا	في	النزاعات	العرقية.	لذلك	غالًبا	ما	يجري	الحديث	
عن	حقوق	اللغة	بوصفها	حًقا	من	حقوق	اإلنسان،	لتصبح	قضية	جوهرية	ربما	في	النزاعات	جميعها	
التي	تشهد	طابًعا	عرقًيا.	وعندما	تختلف	اللغات	املحلية	عن	اللغات	الرسمية	أو	الوطنية،	يمكن	عدها	

	تكاملًيا	قوًيا	للهوية	الوطنية	وعالمات	قوية	لالختالفات	العرقية	في	آن.
ً

عامال

إن	 األمة.	ففي	حين	 -تاريخًيا-	عالمة	مهمة	على	هوية	 الدين	 كان	 لطاملا	 الدين.	 الثاني	هو	 العامل	
العام	 املجال	 تماًما	عن	 يجب	فصلها	 مسألة	خاصة،	 أصبح	 املعاصرة	 الغربية	 املجتمعات	 في	 الدين	
-السيا�سي	خصوًصا-	)فصل	الكنيسة	عن	الدولة(،	فإن	الدين	في	كثير	من	املجتمعات	األخرى،	يشكل	
جزًءا	ال	يتجزأ	من	الحياة	األسرية	واملجتمعية،	محدًدا	شكل	العالقة	بين	األفراد	واملؤسسات	املحلية	
	مؤثًرا	

ً
والوطنية،	ومؤثًرا	حيوًيا	في	املجال	القانوني	والقيم	ومعايير	السلوك،	من	ثم	يصبح	الدين	عامال

التعبير	 إلى	 مسلًما	 أو	 مسيحًيا	 املرء	 كون	 يشير	 ال	 لبنان،	 في	 املثال،	 سبيل	 على	 الوطنية،	 الهوية	 في	
الخاص	عن	العقيدة	الدينية	فحسب،	بل	إلى	املجتمع	والسلوك	واالنتماء	الجماعي)13(.

)12(		Leonie	Huddy	and	Nadia	khatib,	»American	Patriotism,	National	Identity,	and	Political	Involvement«,	American	Journal	of	
Political	Science,	V.	51	N.	1,	)2007(,	p.65.	

)13(		Rodolfo	Stavenhagen,	Ethnic	Conflicts	and	the	Nation-State	)London:	Macmillan	Press	LTD,1996(,	p	27.
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تمثل	 التي	 والسياسية	 االقتصادية	 الهياكل	 أساس	 تشكل	 التي	 األرض	 هو	 الثالث	 العامل	
في	 األمة	 لوجود	 الحاسم	 العنصر	 اإلقليمية	 الدولة	 تعد	 األمم.	 في	حياة	 األساسية	 الوحدات	 بدورها	
)األكراد،	 اإلقليمية	 دولتها	 لها	 تكون	 أن	 إلى	 تطمح	 	

ً
دوال نفسها	 تعد	 التي	 الشعوب	 الحديث.	 العصر	

مثل	 وجود	 عدم	 حالة	 في	 حتى	 ولكن	 إلخ(.	 الباسك،	 كيبيكوا،	 في	سريالنكا،	 التاميل	 الفلسطينيون،	
ا	للفرد	يصبح	جوهرًيا	لتبرير	الهوية	العرقية	

ً
عد	ملك

ُ
هذه	الدولة،	فإن	التماهي	مع	بعض	األرا�سي	التي	ت

واستمرار	الجماعات.

إلى	شبكة	معقدة	 التنظيم	االجتماعي	وهو	»مصطلح	علمي	اجتماعي	تقني	يشير	 الرابع	هو	 البعد	
من	املؤسسات	والعالقات	االجتماعية	التي	توفر	تناسًقا	ملجموعة	عرقية	تتجاوز	الهوية	الشخصية	
ألعضائها	الفرديين،	إلى	الحد	الذي	يشارك	فيه	األخير	في	التنظيم	االجتماعي	ملجموعته	اإلثنية،	يزداد	
اعتمادهم	على	املجموعة	وقيمها	الجماعية.	يحدد	التنظيم	االجتماعي	حدود	املجموعة،	وهو	اإلطار	
الذي	يجري	من	خالله	تمييز	)نحن(	و)هم(	و)املطلعون(	و)الغرباء(«)14(.	ينطوي	التنظيم	االجتماعي	
بوصفه	مفهوًما	على	مستويات	وحاالت	متعددة،	لذلك	قد	يكون	موجوًدا	بدرجة	أكبر	أو	أقل	كثافة،	
يكون	 الحاالت،	 بعض	 في	 الوطنية.	 أو	 العرقية	 الهوية	 على	 أهميته	بصفته	عالمة	 تختلف	 قد	 لذلك	
للمجموعات	اإلثنية	مؤسسات	وعالقات	اجتماعية	عدة	معقدة	ومترابطة	ومتشابكة،	كحالة	املوارنة	
في	لبنان	وعالقتهم	بالكنيسة	وعالقة	الكنيسة	بالدولة،	أو	الدروز	في	جنوب	سورية	وعالقتهم	بمشيخة	

.
ً

العقل،	في	حين	تتمتع	جماعات	أخرى	بمؤسسات	أضعف	أو	حتى	غير	موجودة،	كالعلويين	مثال

البعد	الخامس،	واملتداخل	مع	األبعاد	السابقة	هو	بعد	الثقافة.	فإذا	تركنا	جانًبا	العوامل	املذكورة	
للثقافة،	فإن	 العلماء	في	مفهومهم	 التي	يدرجها	عدد	من	 )اللغة	والدين	والتنظيم	االجتماعي(	 سابًقا	
ما	تبقى	يتعلق	بشكل	أسا�سي	بالجوانب	املادية	للثقافة،	أي	املنتجات	الثقافية،	ونظم	القيم	والرموز	
واملعاني	واألعراف	والتقاليد	والعادات	التي	يتقاسمها	أعضاء	املجموعة،	وتميز	)املطلعين(	عن	)الغرباء(.	

يؤكد	بلوم	أن	تهديد	األيديولوجيا	أو	الثقافة	هو	تهديد	للهوية،	وتعزيزهما	يعزز	الهوية.	إذا	أخذنا	
بمبدأ	أن	معظم	الهويات	-إن	لم	يكن	كلها-	اجتماعية	في	جوهرها،	بمعنى	أنها	مشتركة	مع	أفراد	آخرين،	
أنظمة	اجتماعية	متماسكة،	بصورة	تمكن	 في	املحافظة	على	 	حاسًما	

ً
الجماعة	عامال يصبح	تعريف	

هذه	الجماعة	من	العمل	مًعا	لتعزيز	تلك	الهوية	املشتركة	وحمايتها.	وعندما	يصبح	األفراد	ناشطين	
اجتماعًيا	وسياسًيا،	تتجاوز	الهويات	العائلة	املباشرة	أو	املنطقة	أو	سواها،	لتصنع	كيانات	رمزية	أكثر	
انتشاًرا،	مثل	املجموعة	العرقية	أو	املجتمع	الديني	أو	الطبقة	االجتماعية	أو	األمة.	إلعادة	صوغ	تعبير	
بلوم	الذي	يشير	تحديًدا	إلى	)الهوية	الوطنية(:	»تصف	الهوية	تلك	الحالة	التي	قام	فيها	عدد	كبير	من	

)14(		Rodolfo	Stavenhagen,	p.	28.
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الناس	بتعريف	رموزها،	حيث	يستوعب	هؤالء	الناس	رموز	]األمة[	-	لذا	إنهم	قد	يعملون	كمجموعة	
نفسية	واحدة	عندما	يكون	هناك	تهديد	أو	إمكانية	تعزيز	رموز	الهوية	هذه«)15(.

يذكر	مناف	الحمد	في	كتابه	)الهوية	املصنوعة(	أنه	على	الرغم	من	مركزية	الهوية	الوطنية	في	بناء	
.)16(	فمن	جهة	ال	يمكن	حسم	كون	الهوية	

ً
	متحوال

ً
الدولة	الوطنية،	فإنها	تبقى	مفهوًما	مركًبا	وسائال

الوطنية	نتاج	الوقائع	السياسية،	أو	كما	يسميها	شميدت	الهوية	السياسية،	أو	املنتجة	لها )17(.	بمعنى	
أن	الوقائع	السياسية	كالثورات	أو	االتفاقات	السياسية	قد	تنتج	من	وعي	مجموعات	متفرقة	بضرورة	
تشكيل	هوية	وطنية	جامعة	تشكل	إطاًرا	سياسًيا	واجتماعًيا	واقتصادًيا	حامًيا	لها	كما	حدث	في	تشكيل	
	مؤثًرا	في	الوقائع	السياسية	جاءت	هذه	الوقائع	لتثبته،	كما	

ً
،	أو	قد	تكون	عامال

ً
الهوية	السويسرية	مثال

حدث	عند	توحيد	أملانيا	على	يد	بسمارك،	كواقعة	سياسية.	

أو	 في	لحظة	ما	مسلًما	 الهوية	بطبيعتها	مركبة	ومتحولة،	فالفرد	قد	يكون	 ثانية،	فإن	 ناحية	 من	
للسياسات	 تبًعا	 مهمة	 تحوالت	 الهوية	 تشهد	 ثالثة،	 ناحية	 ومن	 عربًيا.	 أو	 كردًيا	 أخرى	 وفي	 مسيحًيا	
االقتصادية	واالجتماعية	التي	تتبناها	حكومة،	أو	حكومات	ما.	فعلى	سبيل	املثال،	أسست	سياسات	
التهميش	االقتصادي	واالجتماعي	للمجتمعات	الكردية	في	سورية	التي	اتبعتها	حكومات	البعث	املتتالية،	

إلى	بروز	الهوية	الكردية	مقابل	الهوية	الوطنية	السورية.	

ا	وثيًقا	بالسياق	االجتماعي	والسيا�سي	املهيمن،	وتتعرض	-بصورة	
ً
ا:	ترتبط	الهوية	الوطنية	ارتباط

ً
إذ

شبه	ثابتة-	إلى	تحديات	كبيرة	في	أزمنة	األزمات.	على	سبيل	املثال،	كان	هناك	بروز	لهويات	فوق	وطنية	
في	حروب	العراق	والبوسنة	والهرسك	وأفغانستان.	وُعززت	الهوية	العربية	في	العالم	العربي،	والهوية	
اإلسالمية	في	بلدان	العالم	اإلسالمي	عموًما،	في	إبان	احتالل	العراق	2003	وتعاظًما	للهوية	اإلسالمية	
في	إبان	حرب	البوسنة	والهرسك	واالحتالل	األميركي	ألفغانستان.	في	حين	اصطدمت	الهوية	الوطنية	
للشعوب	األوروبية	مقابل	الهوية	األوروبية	الجامعة	في	إبان	أزمة	اللجوء	2015،	األمر	الذي	أدى	إلى	
مغادرة	بريطانيا	لالتحاد	األوروبي	وازدياد	ملحوظ	في	النزعات	الشوفينية،	واألحزاب	املناهضة	لفكرة	

االتحاد	األوروبي	في	فرنسا	وأملانيا	وهولندا	على	سبيل	املثال.	

الحرب	 إبان	 في	 لبنان	 في	 كما	حدث	 األهلية	 الحروب	 أزمنة	 في	 الوطنية	 دون	 ما	 النزعات	 وتتنامى	
األهلية	بين	1975	و1990	حين	تنامت	النزعات	الطائفية،	وفي	ليبيا	في	الحرب	األهلية	القائمة	حالًيا،	
والعشائرية	 كاملناطقية	 الوطنية	 دون	 ما	 النزعات	 تنامت	 سورية	 وفي	 العشائرية،	 النزعات	 تنامت	 إذ	

)15(		Rodolfo	Stavenhagen,	p.	29.

)16(			مناف	الحمد،	»الهوية	املصنوعة«،	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة،	)2012(،	ص	32	-	33.

)17(		Carl	Schmidt,	Constitutional	Theory	)Duke	University	Press,	2007(,	pp.	75-76.
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والطائفية	والعرقية،	والنزعات	فوق	الوطنية	كالنزعة	اإلسالمية	على	سبيل	املثال.

ا	ما	يميز	لحظات	األزمات	الوطنية	هو	اهتزاز	الهوية	الوطنية	وربما	انهيار	العقد	االجتماعي	بين	
ً
إذ

الدولة	واملجتمع	وتهاوي	العهد	االجتماعي	الالزم	لبناء	كل	منهما.	يعني	ذلك	ترابط	هذه	املفهومات	الثالثة	
ليس	لجوهرها	وحسب،	بل	أيًضا	لضرورة	تفاعلها	في	ما	بينها	إلنتاج	دولة	متماسكة	ومستقرة.	يوضح	

الشكل	1	رؤيتنا	لهذا	الترابط.	

الوطنية	 الهوية	 نمو	 إلى	 العالمي	 واإلرهاب	 اللجوء	 تفاعالت	قضية	 أدت	 أيًضا،	 املثال	 على	سبيل	
البريطانية،	نمًوا	أدى	إلى	خروج	بريطانيا	من	االتحاد	األوروبي،	ومن	ثم	تغيير	في	شكل	العقد	االجتماعي	
الذي	كان	يربط	املواطنين	البريطانيين	بأوروبا.	وأدى	نمو	الهوية	الوطنية	األميركية	بشكلها	الشوفيني	
إلى	بروز	الترامبية	التي	كادت	أن	تزعزع	العقد	االجتماعي	والعهد	االجتماعي	في	أميركا	مع	أحداث	الهجوم	

على	مبنى	الكونغرس.

وحدوث	األزمات	الداخلية،	يبرز	الهويات	دون	الوطنية	وفوقها	بتأثير	النزاعات	الداخلية	والتدخالت	
الخارجية،	وفي	حالة	اشتداد	النزاع	تبرز	الحاجة	إلى	عقد	وعهد	اجتماعيين	جديدين	مؤسسين	للمجتمع	
والدولة.	وهنا	تلتقي	املجموعات	االجتماعية	لتبني	-بتزامن	أو	بتتابع-	العهد	االجتماعي	الذي	يساهم	في	
بناء	املجتمع،	بطريقة	تحفظ	هويته	االجتماعية،	أو	هنا	هويته	الوطنية،	لحاجتها	إلى	مثل	هذه	الهوية	
جامًعا	لها،	ولتؤسس	لشكل	العقد	االجتماعي	الذي	سيحكم	املواطنين	والجماعات.	بدوره	يلعب	العقد	
االجتماعي	دوره	الحامي	للعهد	الوطني	بما	يحفظ	تماسك	املجتمع	وهويته	الوطنية	ومؤسسات	الدولة	
فيه	من	جهة،	ويحدد	التزامات	املواطنين	تجاه	الدولة.	في	ظل	هذه	العالقات	تنمو	الهوية	الوطنية	نمًوا	

يرجى	منه	املحافظة	على	السالم	واالستقرار	والديمقراطية	والتنمية.

الشكل )1( العالقة بين الهوية والوطنية والعقد االجتماعي والعهد االجتماعي واملجتمع والوقائع السياسية.
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سنستعرض	في	ما	يأتي	تطورات	هذه	املفهومات	في	الدولة	السورية	في	قرن	من	الزمن،	منذ	نشأتها	
األولى	في	1920	وحتى	2020.

في نشأة الهوية الوطنية السورية حتى انتفاضة آذار/ مارس 2011

منذ	نشأة	الدولة	السورية	األولى	بعد	تفكك	الدولة	العثمانية،	كانت	الهوية	الوطنية	السورية	مثار	
شك.	فالدولة	األولى	أسمت	نفسها	اململكة	السورية	العربية،	واضعة	سوريا	الطبيعية	التي	كانت	تضم	
لبنان	واألردن	وفلسطين،	قبل	الصفة	العربية،	مؤكدة	هوية	سورية	لم	تعش	سوى	مدة	قصيرة،	قبل	
أن	تدخل	قوات	املستعمر	الفرن�سي	لتطبق	اتفاقية	سايكس	بيكو	مجزئة	سوريا	الطبيعية	والعراق	إلى	
أقطارها	املشكلة.	وأعطت	هذه	الدولة	نفسها	بعًدا	إسالمًيا	بتحديد	دين	امللك،	على	الرغم	من	تراجع	

البعد	اإلسالمي	ردة	فعل	على	سنوات	الهيمنة	العثمانية	على	البالد.

	فدرالًيا	طائفًيا	من	
ً

أما	الدولة	الثانية،	فجاءت	بعد	سنوات	التشظي	التي	فرضت	على	سورية	شكال
املستعمر	الفرن�سي،	لتفرض	هوية	سورية	أكثر	وضوًحا	مقابل	العروبة	واإلسالم،	وبعيًدا	عن	سوريا	
الطبيعية،	بحيث	لم	يذكر	دستور	1930	العروبة	إال	في	تحديد	اللغة	الرسمية	للبالد،	ومن	دون	ذكر	
إبان	هذه	املرحلة،	 البلدان	العربية،	وانحصر	دور	اإلسالم	في	دين	رئيس	الدولة.	في	 باقي	 للعالقة	مع	
عانت	الهوية	السورية	جراًحا	عدة	تمثلت	في	سلخ	لواء	إسكندرون	وتكريس	لبنان	دولة	مستقلة	عن	
سورية،	وتنامي	الهويات	دون	الوطنية	في	الساحل	وجبل	الدروز	وفي	بعض	الحركات	الكردية	والسريانية	
في	شرق	البالد	على	حساب	الهوية	الوطنية،	ومع	تنامي	التيارات	الشعبوية	القومية	العربية	واإلسالمية	
في	أربعينيات	القرن	العشرين،	بدأت	الهوية	الوطنية	السورية	بالتهالك	ملصلحة	الهويات	فوق	الوطنية	
ودون	الوطنية.	ربما	كانت	هذه	املرحلة	هي	التي	كرست	فيها	الهوية	الوطنية	السورية،	بما	تعنيه	من	

جغرافيا	سورية	بحدودها	التي	رسمتها	سايكس	بيكو.

	،1946 في	 الفرن�سي	 االنتداب	 عن	 االستقالل	 بعد	 جاءت	 الثالثة،	 التاريخية	 املفصلية	 اللحظة	
العربية	 األيديولوجيات	 وهي	 وطنية	 فوق	 لهويات	 املعززة	 األيديولوجيات	 تنامي	 ظل	 في	 كلت	

ُ
ش

في	سورية	 ترى	 كانت	 التي	 الوطنية	 الحركات	 على	حساب	 السورية	 والقومية	 والشيوعية	 واإلسالمية	
أشكال	 من	 	

ً
بوصفها	شكال االنتداب	 مدة	 للسوريين،	سادت	خالل	 النهائي	 الوطن	 أشكال	 من	 	

ً
شكال

التحرر	من	االنتداب	الفرن�سي	كما	ذكرنا.	فقد	أسمت	الدولة	نفسها	باسم	الجمهورية	السورية	العربية	
مؤكدة	مرجعيتها	العربية	واإلسالمية،	عبر	نصوص	دستورها	التي	أكدت	»أن	الشعب	السوري	جزء	
من	األمة	العربية،	بتاريخه	وحاضره	ومستقبله.	يتطلع	إلى	اليوم	الذي	يجتمع	فيه	جاهًدا	على	تحقيق	
هذه	األمنية	املقدسة	في	ظل	االستقالل	والحرية.	وأكدت	ضرورة	توطيد	أواصر	التعاون	بينه	)الشعب	
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السوري(	وبين	شعوب	العالم	العربي	واإلسالمي،	وبناء	دولته	الحديثة	على	أسس	من	األخالق	القويمة	
التي	جاء	بها	اإلسالم	واألديان	السماوية	األخرى،	ومكافحة	اإللحاد	وانحالل	األخالق«	دستور	سوريا	
النظام	السيا�سي،	أدى	نمو	 بالتهديدات	الخارجية	وضعف	 إلى	عوامل	أخرى	مرتبطة	 1950.	إضافة	
لتشكيل	وحدة	 إلى	مصر	 	1958 في	 السوريين	 إلى	لجوء	 الوطنية،	 الهوية	 العربية	على	حساب	 الهوية	

عربية	باسم	الجمهورية	العربية	املتحدة،	تنازلت	فيها	سورية	عن	أغلب	مقومات	السيادة	ملصر.	

ا	الهوية	السورية	قد	بلغت	سن	الرشد	مع	االستقالل	الثاني	ولم	يشعر	السوريون	عند	
ً
لم	تكن	إذ

استقاللهم	بأنهم	أمة	تامة،	األمر	الذي	انعكس	على	هوية	الدولة	واملجتمع	حتى	يومنا	هذا.	تنقل	خلود	
ومحدد	 متالحم	 والء	 نمو	 يعزو	عدم	 االستنتاج،	 هذا	 يدعم	 توصيًفا	 دوسين	 فان	 مايكل	 الزغير	عن	
إذ	 القرن؛	 بداية	 منذ	 على	سورية	 املفروضة	 الحدودية	 التغيرات	 إلى	 )أّمة(	 بوصفها	 السورية	 للدولة	
روعيت	هذه	الحدود	من	الناحية	الفنية	فحسب،	بينما	كانت	الهوية	العربية	أقوى	كثيًرا	من	الهوية	
اإلقليمية	 السياسية	 الصراعات	 توجيه	 إلى	 أدى	 وسط	 والء	 وجود	 عدم	 أن	 نجد	 كذلك،	 السورية.	
للساحة	السياسية	الوطنية.	لذا،	»فعندما	نالت	سوريا	استقاللها	عام	1946	كانت	دولة	في	كثير	من	
النواحي	من	دون	أن	تكون	أمة،	وكانت	كياًنا	سياسًيا	من	دون	أن	تكون	مجتمًعا	سياسًيا«)18(.	طبعت	
هذه	الهوية	الناقصة	السوريين	والسوريات	منذ	تشكل	الدولة	السورية	وحتى	انتفاضة	2011	وما	تالها.

1963	وكرست	بعد	انقالب	حافظ	األسد	في	 املرحلة	الرابعة	املفصلية	جاءت	مع	حكم	البعث	في	
1970	لتتعاظم	الهوية	العربية	على	حساب	الهوية	الوطنية	السورية،	وتوظيف	هذه	الهوية	أداة	هيمنة	
للسلطة	الحاكمة.	فالسوريون	عرب،	قضية	فلسطين	قضيتهم	املركزية،	وأمن	لبنان	أهم	من	ازدهار	
االقتصاد	ورفاه	املجتمع	السوري،	وعلى	الشعب	التسليم	للسلطة	مقابل	أن	تعمل	هذه	السلطة	على	
توحيد	األقطار	العربية	وتحرير	فلسطين	واألرا�سي	العربية	املحتلة.	بالتوازي	مع	تنامي	الهوية	العربية	
على	حساب	الهوية	السورية،	برزت	الهويات	الطائفية	دون	الوطنية	وتحديًدا	مع	النزاعات	التي	نشأت	
بين	السلطة	الحاكمة	التي	اتخذت	بعًدا	طائفًيا	علوًيا	تستر	بستار	العروبة	وبتحالف	مع	البورجوازية	
في	 السلطة	 لم	تعمل	 بعًدا	طائفًيا	سنًيا.	 اتخذت	 التي	 السنية،	وحركة	اإلخوان	املسلمين	 الدمشقية	
الوطنية	 الهويات	دون	 إلى	تعزيز	 أيًضا	 الوطنية	فحسب،	بل	سعت	 الهويات	فوق	 سورية	على	تعزيز	
كالعشائرية،	لتكون	جزًءا	من	أدوات	الهيمنة،	إذ	كان	واضًحا	شكل	التحالفات	التي	تبنيها	السلطة	مع	
العشائر	وبعض	زعماء	الطوائف،	كمشيخة	العقل	الدرزية	وزعماء	الكنائس	الستخدامها	أداة	هيمنة	

اجتماعية	تستطيع	من	خاللها	التحكم	بالجماعات،	وما	زالت	تستخدمها	حتى	اآلن.	

أذهان	 في	 جوهري	 سؤال	 برز	 	2011 مارس	 آذار/	 منتصف	 في	 السورية	 االنتفاضة	 انطالقة	 مع	

)18(		خلود	الزغير،	سورية	الدولة	والهوية:	قراءة	حول	مفاهيم	األّمة	والقومية	والدولة	الوطنية	في	الوعي	السيا�سي	السوري	)	1946 1963-بيروت:	
املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2019(،	ص	17.
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السوريين	والسوريات:	من	نحن؟	هل	تشكل	سورية	وطًنا	نهائًيا	للسوريين؟	وهل	نحن	أمة	ناجزة	بعربها	
أم	 سوريون،	 عرب	 نحن	 هل	 ومسيحيها؟	 وبمسلميها	 وشركسها،	 وأرمنها	 وأشورييها	 وسريانها	 وكردها	
سوريون	عرب،	أم	ال	هذا	وال	ذاك؟	هل	نحن	مسلمون	سوريون	أم	سوريون	مسلمون،	أم	ال	هذا	وال	
ذاك؟	هل	ننتمي	إلى	سورية	بحدود	سايكس	بيكو،	أم	إلى	سوريا	بحدودها	الطبيعية	التي	كانت	تضم	
لبنان	واألردن	وفلسطين؟	وملاذا	علينا	املوافقة	على	ما	فرضه	سايكس	وبيكو؟	مع	سؤال	الهوية	الالذع،	
جاء	الحديث	عن	الحاجة	إلى	عقد	اجتماعي	جديد،	مجرًدا	ومعيارًيا.	فما	هي	وظائف	الدولة	التي	يجب	
أن	تلتزم	بها	الدولة	تجاه	املجتمع؟	هل	ستكون	وظيفتها	التوحد	مع	األقطار	العربية	بوصف	الشعب	
السوري	جزًءا	من	األمة	العربية؟	وما	هي	وظائفها	تجاه	األقليات	القومية	والدينية	والطائفية؟	وما	هي	
حدود	التزامات	هذه	األقليات؟	هل	تحقق	املواطنة	التامة	حقوق	األقليات؟	بمعنى	هل	تكون	الدولة	

محايدة	تجاه	الدين	واألقليات	القومية؟	هل	نقدم	حقوق	الفرد	أم	حقوق	الجماعة؟)19(

ازدادت	حدة	هذه	األسئلة	مع	تحول	االنتفاضة	إلى	حرب	أهلية	وحرب	بالوكالة	تتنازعها	الطائفية	
والنزعات	القومية.	كان	واضًحا	أن	هذه	األسئلة	ليست	حديثة	العهد،	وإن	كانت	قد	رقدت	تحد	الرماد	

طوال	حكم	البعث	الذي	فرض	هوية	قومية	عربية	بالحديد	والنار	كما	ذكرنا.

أم	 الطائفية	 كانت	 الوطنية	سواء	 دون	 الوالءات	 برزت	 البالد،	 في	 املسلح	 الصراع	 تزايد	حدة	 مع	
العرقية	أم	العشائرية	أم	املناطقية	من	جهة،	ومن	جهة	أخرى	برزت	والءات	فوق	وطنية	سواء	كانت	
العروبية	أم	اإلسالمية	أم	األممية.	وتشظت	البالد	إلى	ثنائيات	حادة	كثنائية	)العرب	والكرد،	واملسلمين	
واملسيحيين،	والسنة	والعلوية(	ساهمت	في	تهديم	الهوية	الوطنية.	وبرزت	ثنائيات	جديدة	ساهمت	في	
هذا	التشظي.	فثنائيات	)مؤيد	ومعارض،	وثنائية	خارج	وداخل،	وعلماني	ومحافظ(،	زادت	في	تفتيت	
الهوية	الوطنية.	مع	البعد	الوطني،	تعاظم	دور	الدول	املؤثرة	في	الشأن	السوري	سلًبا	يعزز	من	تهشم	
التدخل	 هذا	 ليأخذ	 التدخل،	 هذا	 ملعار�سي	 السنية	 الهوية	 عزز	 اإليراني	 فالتدخل	 الوطنية.	 الهوية	
شكل	التدخل	الشيعي	ال	اإليراني.	وعزز	التدخل	التركي	الهويات	العربية	واملسيحية	والعلوية	بوصفه	
	عثمانًيا	سنًيا،	بمواجهة	الوجه	العروبي	العلماني	ملعار�سي	هذا	التدخل،	على	الرغم	من	علمانية	

ً
تدخال

	
ً

تدخال بوصفه	 التدخل	 هذا	 ملعار�سي	 العربية	 الهوية	 ليعزز	 األميركي	 التدخل	 وجاء	 التركية.	 الدولة	
لحماية	القوى	الكردية	بمواجهة	القوى	العربية.	وجاء	التدخل	الرو�سي	ليعزز	الوجه	اإلسالمي	العروبي	

ملعار�سي	هذا	التدخل.	

ربما	كان	من	أوجه	هذا	الصراع	ما	ترافق	مع	جلسات	اللجنة	الدستورية	التي	شكلت	بفعل	القرار	
تحولت	 فقد	 والخامسة.	 الرابعة	 الجلستين	 في	 وتحديًدا	 سوت�سي،	 مؤتمر	 ومقررات	 	،2254 األممي	

)19(			مناف	الحمد،	ص	16.
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عملية	وضع	مبادئ	الدستور،	إلى	سجاالت	حادة	حول	الهوية	الوطنية،	من	دون	الخروج	عن	األسئلة	
التي	ذكرناها	أعاله.	فكانت	هنالك	أصوات	تنادي	بعروبة	الدولة	وأخرى	تنادي	بحيادية	الدولة	تجاه	
املكونات	العرقية	عموًما،	والعربية	والكردية	تحديًدا،	وأصوات	أخرى	طالبت	بحماية	لغات	األقليات.	
كما	ظهرت	أصوات	تنادي	بعلمانية	الدولة،	وإن	كان	تحت	مسمى	املواطنة	املتساوية	أو	حيادية	الدولة	

تجاه	األديان	من	دون	ذكر	كلمة	العلمانية	بوضوح،	وأخرى	تنادي	بمرجعية	إسالمية.	

يجعل	مثل	هذا	التشظي	الحاجة	إلى	عهد	اجتماعي	يؤسس	لعقد	اجتماعي	جامع	حاسمة.	لكن	يبقى	
السؤال:	أي	هوية	وطنية	يجب	أن	يبنى	عليها	العهد	االجتماعي	والعقد	االجتماعي؟	هل	علينا	أن	نقبل	
؟	أم	هل	نقبل	بسورية	جزًءا	

ً
بسورية	وطًنا	نهائًيا	لكل	السوريين،	مغفلين	البعد	العربي	واإلسالمي	مثال

	ووطًنا	انتقالًيا	إن	صح	التعبير	نحو	وطن	عربي	جامع؟	وهل	نقبل	شمال	شرق	
ً

من	األمة	العربية	مثال
سورية	جزًءا	ال	يتجزأ	من	سورية،	أم	نراه	جزًءا	من	وطن	كردي	يجمع	أجزاء	كردستان	كما	يراها	جزء	
من	الكرد؟	بمعنى	آخر،	إن	كان	تشكيل	وطن	عربي	حلًما	لدى	املؤمنين	به،	وإن	كانت	كردستان	حلًما	
للمؤمنين	بها،	هل	يجب	أن	يبقى	هذا	الحلم	بعيًدا	من	الجزء	الرسمي	على	األقل	من	العقد	االجتماعي،	
أم	جزًءا	أساسًيا	منه؟	وإذا	ظلت	هذه	األحالم	في	املخيال	الجمعي	لهذه	املكونات،	من	دون	وجودها	في	
	إلى	مصدر	جديد	للنزاع؟	ملاذا	

ً
الجزء	الرسمي	من	العقد	االجتماعي،	كيف	نضمن	أال	تتحول	مستقبال

على	السوريين	والسوريات	أن	يقبلوا	بما	رسمته	اتفاقية	سايكس	بيكو؟	أي	عقد	اجتماعي	وأي	عهد	
اجتماعي	يمكن	أن	ينشأ	عن	تفاعالت	هذه	املكونات؟	وكيف	يمكن	ملثل	هذا	العقد	وهذا	العهد	البناء	

على	تنوع	املجتمع	السوري	واملحافظة	عليه	وحماية	استقراره؟	

سنحاول	في	الفصل	الخامس	من	البحث	مقاربة	هذه	األسئلة.	

ا: سورية وطن نهائي لكل السوريين
ً
ثالث

قلنا	إن	أي	عقد	اجتماعي	يبنى	على	أساس	العالقة	بين	الدولة	واملجتمع،	وعلى	أساس	عهد	اجتماعي	
بين	الجماعات	املتباينة،	ووفق	توافق	على	هوية	وطنية	جامعة.	وهنا	يبرز	سؤاالن	أوليان	وجوهريان	في	
آن:	ما	هي	الحدود	الجغرافية	لهذه	الدولة؟	وما	هو	هذا	املجتمع؟	فالدولة	تتكون	من	جغرافيا	وشعب	
نبني	 وكيف	 هي	خصائصه،	 وما	 السوري	 الشعب	 هو	 ومن	 الدولة	 هذه	 حدود	 هي	 فما	 ومؤسسات،	
مؤسسات	تحكم	هذه	الجغرافيا	وهذا	الشعب؟	هل	سورية	قطر	من	الوطن	العربي	الكبير	أم	هي	دولة	
ناجزة	هذه	هي	حدودها	األبدية،	على	علمنا	أن	ال	حدود	أبدية	في	واقع	الحال؟	وهل	الشعب	السوري	
إنهاء	الحرب	في	البالد.	لن	 	

ً
بالتأكيد	لو	كانت	هذه	األسئلة	سهلة	اإلجابة	لربما	كان	سهال أمة	ناجزة؟	

نقترح	اإلجابة	املباشرة	عن	مثل	هذه	األسئلة،	وإنما	سنركز	على	العملية	التي	ستنتج	مثل	هذه	اإلجابات	
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عهد	 إلنتاج	 السياسية	 الظروف	 توافر	 من	 التأكد	 يمكننا	 ال	 لها.	 الناظمة	 املبادئ	 من	 جملة	 وعلى	
اجتماعي	ليليه	عقد	اجتماعي،	فقد	يف�سي	االتفاق	السيا�سي	إلى	شكل	من	أشكال	العهد	االجتماعي	
والعقد	االجتماعي	الجديدين	في	آن،	وبشكل	يصعب	فصل	أحدهما	عن	اآلخر،	وقد	يكون	نتاًجا	لعملية	
طويلة.	فالحوارات	التي	أنتجت	العقد	االجتماعي	الجديد	في	تونس	على	سبيل	املثال،	كانت	قد	ابتدأت	
2003	عندما	التقت	أحزاب	املعارضة	لتشكل	)نداء	من	تونس(	متفقة	فيه	على	االنتخابات	ودور	 في	
الدين	والقيم	العربية	واإلسالمية	املرتبطة	بهوية	الدولة	التونسية	ودور	النساء	في	املجتمع.	شكلت	هذه	
الحوارات	ونتائجها	أساًسا	لعملية	بناء	الدستور	التي	انطلقت	بعد	إطاحة	نظام	بن	علي،	وترافقت	مع	
إنتاج	العقد	االجتماعي	الجديد،	آخذين	بالحسبان	أن	تونس	لم	تكن	تعاني	نزاًعا	عرقًيا	وطائفًيا	كالذي	
تشهده	سورية	اليوم.	ولم	تعاِن	الهوية	التونسية	ما	تعانيه	الهوية	الوطنية	السورية	من	نزاعات	داخلية	

وتدخالت	خارجية)20(.	

مفروضة	 سياسية	 عملية	 وعبر	 واحدة	 سلة	 في	 االجتماعي	 والعقد	 االجتماعي	 العهد	 يأتي	 قد	 ا	
ً
إذ

دولًيا،	وذلك	عبر	تنفيذ	القرار	2254	ومقررات	مؤتمر	سوت�سي	ونتائج	عمل	اللجنة	الدستورية،	وقد	
ال	تأتي	مثل	هذه	الحلول	قريًبا.	في	الحاالت	كلها،	يجب	تصميم	عملية	إنتاج	عقد	اجتماعي	جديد،	مع	
األخذ	بالحسبان	أن	مثل	هذا	العقد	لن	ينتج	بال	عهد	اجتماعي	جديد	وبال	إجماع	ما	على	هوية	وطنية	
جامعة.	ولذلك	نقترح	أن	تؤخذ	املقترحات	اآلتية،	بغض	النظر	عن	تزامن	العهد	والعقد	أو	عن	أسبقية	

العهد	على	العقد.

العهد	. 	 سياق	 في	 توضع	 أن	 يجب	 والهوية،	 واملجتمع	 الدولة	 أسئلة	 عن	 اإلجابة	 أن	 نرى	
االجتماعي	الذي	نراه	سابًقا	على	بناء	العقد	ومؤسًسا	له.	فبرأينا	ال	بناء	ألي	عقد	اجتماعي	من	دون	
حوار	وطني	بين	مكونات	املجتمع	السوري	يؤسس	لفكرة	العيش	املشترك	في	ما	بينها.	ال	يجب	أن	
تف�سي	هذه	الحوارات	إلى	شكل	العقد	االجتماعي،	وإنما	إلى	مبادئ	أساسية	ناظمة	له.	فالحوار	بين	
املكونات	ال	يجب	أن	ينتج	عقًدا	اجتماعًيا	باملعنى	الدقيق	له،	وإال	خشينا	من	شكل	سيا�سي	قائم	على	
املحاصصة	الطائفية	والعرقية	التي	قد	تف�سي	إلى	نظام	سيا�سي	شبيه	بالنظامين	العراقي	واللبناني	
اللذين	لم	ينتج	أحدهما	دولة	مستقرة	في	واقع	الحال.	نزعم	أن	مثل	هذا	الحوار	سينتج	عهًدا	وطنًيا	
يستند	إلى	ضرورة	بناء	مجتمع	يشعر	األكثرية	بأكثريتها	من	دون	أن	يشعر	األقلية	بأقليتها.	قد	يبدو	
مثل	هذا	القول	مثالًيا:	فكيف	يمكن	لألكثرية	أن	تشعر	بأكثريتها	من	دون	أن	تشعر	األقلية	بأقليتها؟	
نرى	أن	هذا	األمر	ممكن	عند	االعتراف	باملرجعية	الهوياتية	لألكثرية،	وفي	الوقت	نفسه	االعتراف	
بحقوق	املجموعات	القومية	واللغوية	والدينية	واملذهبية	بما	في	ذلك	الالدينية.	يعني	هذا	االعتراف	
الوطنية	 الهوية	 أخرى	ضمن	 لنشوء	جماعات	 والتأسيس	 وبحقوقها،	 القائمة	 الجماعات	 بجميع	

)20(		Seth	Kaplan,	p.	5.
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الجامعة	وضمن	العهد	الوطني	املنشود.	

يجب	أن	تتحاور	الجماعات	حول	حدود	الوطن	النهائي	الذي	ستنشأ	فيه	الهوية	الوطنية	. 	
كما	 بحدود	سورية	 الجماعات	 هذه	 أقرت	 فإذا	 املنشود.	 االجتماعي	 العقد	 وسيحكمه	 جهة،	 من	
	وطًنا	نهائًيا،	سيكون	عليها	أن	تقبل	بهوية	سورية	

ً
كانت	عند	االستقالل	عن	االنتداب	الفرن�سي	مثال

تعلو	فوق	الهوية	العربية	من	دون	أن	تلغيها،	كما	حدث	في	أوروبا	املوحدة	على	سبيل	املثال،	حيث	
لم	يرد	للهوية	األوروبية	أن	تلغي	الهوية	األملانية	أو	الفرنسية	أو	الهنغارية.	وإذا	ارتأت	مخرجات	مثل	
هذا	الحوار	أن	الوطن	العربي	هو	الوطن	املنشود	لألمة	العربية،	فعليها	أن	تجد	محددات	للتعامل	
،	بما	ال	يجعلها	تسعى	إلى	بناء	وحدة	سياسية	في	ما	بينها	ومن	ثم	السعي	إلى	

ً
مع	األمة	الكردية	مثال
تفكيك	كيان	الدولة.	

حقيقي	. 	 تمثيل	 دون	 من	 وحدهم	 السياسيين	 طرف	 من	 الوطني	 العهد	 بناء	 يمكن	 ال	
للجماعات،	على	علمنا	أن	السياسيين	لن	يقبلوا	بإطالق	حوار	مثل	هذا	بال	مشاركتهم،	ال	يجوز	أن	
تحتكر	هذه	األطراف	هذا	التمثيل.	ربما	كان	هذا	املبدأ	هو	املبدأ	األكثر	خطورة	وصعوبة	في	آن.	إذ	
ليس	هنالك	تمثيل	حقيقي	لبعض	الجماعات	من	ناحية،	ومن	ناحية	أخرى	هنالك	تمثيل	متعدد	
للجماعات،	ومن	ناحية	ثالثة،	هنالك	تداخل	بين	التمثيل	االجتماعي	والسيا�سي،	فقد	يكون	حزب	
	للجماعة	أو	جزًءا	منها.	فعلى	سبيل	املثال	حركة	اإلخوان	املسلمين	أو	املنظمة	اآلثورية	

ً
ما	ممثال

الديمقراطية،	تجمعان	الشكل	السيا�سي	والتمثيل	لجزء	من	جماعة،	والطائفة	العلوية	ليست	لها	
مرجعية	دينية	واضحة،	وليس	هنالك	تمثيل	واضح	للكرد	أو	الدروز	أو	اإلسماعيليين	أو	السنة.	
لذلك	يجب	تصميم	مثل	هذا	الحوار	بدقة	لضمان	الحصول	على	أفضل	تمثيل	اجتماعي-سيا�سي	

لهذا	الحوار.	

ال	يمكن	وال	يجب	إغفال	البعد	اإلقليمي	ألي	عهد	وطني،	فامتداد	الجماعات	خارج	حدود	. 	
	مؤثًرا	للغاية	في	بناء	العهد	

ً
سورية،	سواء	العرقية	منها	أم	الطائفية،	يجعل	من	البعد	اإلقليمي	عامال

الوطني.	فيتعين	على	بناة	العهد	الوطني	إيجاد	قنوات	تواصل	مع	ممثلي	الجماعات	في	اإلقليم	ومع	
املؤسسات	السياسية	فيها	لضمان	دعم	هذه	األطراف	ملخرجات	مثل	هذا	الحوار.

ال	يجب	أن	يغفل	مثل	هذا	الحوار	أي	ثنائية	من	الثنائيات	السورية،	بما	في	ذلك	الثنائيات	. 	
ثنائيات	مثل	غرب	سورية	مقابل	شرقها،	املدن	 إلى	 2011.	فإضافة	 التي	ظهرت	بعد	آذار/	مارس	
علماني،	 مقابل	 ومحافظ	 واألقليات،	 األكثرية	 وديانة	 الكبرى،	 مقابل	 الصغرى	 واملدن	 واألرياف،	
وعربي	مقابل	كردي،	على	سبيل	الذكر،	هنالك	ثنائيات	مثل	مؤيد	ومعارض	وثنائية	خارج/	داخل،	

يجب	أن	تؤخذ	في	الحسبان	هي	أيًضا.
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كاللجنة	. 	 الدولية،	 القرارات	 بفعل	 شكلت	 هيئات	 على	 الحوار	 اقتصر	 حال	 في	 يجب، 
،	إطالق	حوارات	موازية	تشمل	األطراف	غير	املشملة	فيها	وبشكل	مواز	لها،	بحيث	

ً
الدستورية	مثال

تستطيع	مثل	هذه	الحوارات	رفد	بعضها،	تجنًبا	ألي	إقصاءات	تصيب	نتائج	الحوار	في	مقتل	لها،	
وتحديًدا	في	قضايا	الهوية	الوطنية.

خالصة

حاولنا	في	هذا	البحث	استقصاء	ثالثة	مفهومات	أساسية،	هي	العقد	االجتماعي	والعهد	االجتماعي	
والهوية	الوطنية،	والترابط	الوثيق	بينها	من	جهة،	وبينها	وبين	الوقائع	السياسية	من	جهة	ثانية.	كان	
واضًحا	لدينا	أن	الوقائع	السياسية	الكبرى	كاالستقالل،	واالتحادات،	والثورات،	واالنقالبات	تحدث	
تغييًرا	مهًما	في	الهوية	الوطنية	من	جهة،	وفي	شكل	العهد	االجتماعي	والعقد	االجتماعي	من	جهة	أخرى.	
ففي	اللحظات	السياسية	الفارقة	هذه،	تنشأ	الحاجة	إلى	عقد	اجتماعي	جديد	يحكم	الدولة	باملجتمع،	
وطنية	 هوية	 تنشأ	 كله،	 هذا	 وفي	ظل	 بينها،	 ما	 في	 املجتمع	 مكونات	 يحكم	 اجتماعي	جديد	 عهد	 وإلى	

جديدة.

هذه	الهوية	متحركة	ودينامية	وسائلة	تتغير	بتغير	املعطى	االجتماعي	والسيا�سي	واالقتصادي،	مؤثرة	
بدوها	في	العقد	االجتماعي	والعهد	االجتماعي	القائمين،	بشكل	يخلق	الحاجة	إلى	تشكيالت	جديدة	فيها.	

في	سورية	تحديًدا،	وضحنا	أن	الهوية	الوطنية	نشأت	قاصرة	بفعل	املدة	االستعمارية،	وتعرضت	
لتبدالت	أساسية	في	بنيتها	عبر	تغير	السلطات	الحاكمة	والعقود	االجتماعية	املفروضة	على	املجتمع.

جاءت	بعد	ذلك	انتفاضة	2011	لتعزز	هذه	االنقسامات	أو	لتبرزها	على	السطح،	لتظهر	حاجة	إلى	
عقد	اجتماعي	جديد	يحدد	أدوار	الدولة،	وعهد	اجتماعي	جديد	يعيد	التوازن	إلى	املجتمع،	ومع	هذا	
وذاك	وضحنا	الحاجة	إلى	إعادة	تعريف	الهوية	الوطنية	بما	يشكل	محدًدا	للعهد	االجتماعي،	والعقد	

االجتماعي	في	آن.

انتهينا	أخيًرا	إلى	وضع	مقترحات	لكيفية	بناء	مثل	هذه	املفهومات،	من	دون	أن	نتورط	في	وضع	تصور	
نهائي	لعملية	البناء	هذه.	فنحن	ال	نرى	أن	هنالك	أجوبة	واضحة	لعالقة	الدولة	باملواطنين	واملواطنات،	
وال	لشكل	الهوية	الوطنية	املأمولة.	يجب	أن	تكون	هذه	األجوبة	ناشئة	من	املجتمع	ذاته	وعبر	حوارات	
طويلة	تبنى	على	أسس	املصلحة	املشتركة	واالستقرار	والسالم	والتنمية	املستدامة،	ال	أن	تفرض	من	

الخارج	عليها	عبر	اتفاقات	دولية.



ملف العددالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

62

املصادر واملراجع

 باللغة العربية

الزغير.	خلود،	سورية	الدولة	والهوية:	قراءة	حول	مفاهيم	األّمة	والقومية	والدولة	الوطنية	في	. 	
الوعي	السيا�سي	السوري	(	)1946 1963-(بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	

 2019(.

بلغة أجنبية

1.	 Coauthors,	Governance	for	Peace:	Securing	the	Social	Contract	)New	York:	UNDP,	
2012(.

2.	 Coauthors,	National	Dialogue	Handbook	)Berlin:		Berghof	Foundation,	2017(.

3.	 Schmidt.	Carl,	Constitutional	Theory	)Duke	University	Press,	2007(.

4.	 Stavenhagen.	Rodolfo,	Ethnic	Conflicts	and	the	Nation-State	)London:	Macmillan	
Press	LTD,	1996(.




