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الهوية السورّية

                                                                                                                                                         
حمود حمود)1)

مقدمة

	ووهًما،	ليس	
ً
القول	إن	هناك	شعًبا	معطى	»طبيعًيا«	أو	له	هوية	طبيعية	لهو	قول	ممتلئ	أسطرة

ألنه	وهم	هوياتي	غير	تاريخي	فحسب،	بل	ألنه	ببساطة	يحجب	حقيقة	أن	الشعوب	جميعها،	وتحديًدا	
مع	نشوء	الدول	الحديثة،	قامت	من	خالل	عمليات	سياسية،	ولم	تكن	على	اإلطالق	شعوًبا	طبيعة	
في	داخل	حدود	طبيعية)2(.	إن	صدق	هذا	على	معظم	الدول،	فهو	يتأكد	في	السياق	السوري	بصورة	

أكبر،	وهو	سياق	لم	تحكمه	يوًما	حدود	طبيعية،	وال	شعب	طبيعي،	وال	هوية	طبيعية.	

تزداد	هذه	األسطرة	حينما	نسمع	ونقرأ	حول	أمة	عربية	أو	إسالمية	ُيراد	تمييزها	من	سورية	أو	من	
أمة	سورية	حضارية	متجانسة	ثقافًيا	وإثنًيا.	إن	الحال	مثلما	توكد	حنا	أرندت،	في	سياق	استبعادها	
عوامل	النسب	في	إطار	التشكيالت	السياسية،	لم	تكن	بسبب	العوامل	اإلثنية	املشتركة	التي	خلقت	الـ	
»بوليس«	)املدينة،	الدولة-	املدينة(،	بل	بسبب	اتصال	البشر	وأشغالهم	في	ما	بينهم)3(.	هذا	ما	جسد	
بالفعل	)من	بين	عوامل	أخرى(	األبعاد	املادية	التاريخية	التي	تهيكلت	فيها	وحولها	عقود	املواطنين	في	
ما	بينهم	ومع	الدولة،	األمر	الذي	أسس	ملواطنة	حداثية	محكومة	بلغة	املصالح	بين	البشر،	وتنظيم	

العالقات	في	ما	بينهم،	وباألجسام	السياسية	للدولة.

	ينتمي	إلى	األمور	الفطرية	عند	الشعوب	)حيث	ال	نولد	مواطنين(،	
ً
إن	كان	سؤال	املواطنة	ليس	سؤاال

ا	من	لحظات	محددة	يفرضها	شرط	تاريخي	محدد،	فكيف	يمكننا	بوصفنا	سوريين	بناء	
ً
بل	يبنى	انطالق

ا	من	اإلمكانات	التاريخية	الراهنة،	وفي	ظل	
ً
هوية	وطنية	سورية	جديدة	في	ظل	عقد	اجتماعي،	انطالق

السوريين	 بين	 قائمة	على	االعتراف	واملساواة	 نواجهها،	أي	هوية	 التي	 التحديات	 ما	فرضته	وتفرضه	

)1(		باحث	سوري.

)2(		انظر
Sandra	Seubert,«	Dynamiken	moderner	Bürgerschaft.	Demokratie	und	politische	Zugehörigkeit	 im	globalen	Zeitalter“,	Zeit-
schrift	für	Politische	Theorie,	4,	)2013(,	S.	24.

.S.28-29	Seubert,	Sandraانظر  )3(
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وحقوقهم	وواجباتهم؟	هذا	هو	السؤال	الذي	تدور	حوله	ورقتي	البحثية	هذه:	إشكال	»الهوية	السورية«	
أو	سؤالها،	في	إطار	مواطنة	جديدة	وضمن	عقد	اجتماعي	جديد	في	ظل	الدولة	السورية.

تحاول	الورقة	عبر	سؤالها	األول،	وبصورة	مقتضبة،	أشكلة	مفهوم	»الهوية	السورية«	باإلحالة	على	
الثاني	من	القرنين	التاسع	عشر	والعشرين(،	وكيفية	 سياقاتها	التاريخية	القريبة	املتنوعة	)النصف	
استخدامها	من	طرف	بعضهم،	والعقبات	األيديولوجية	التي	اكتنفت	اصطالحاتها،	وكيفية	تجاوزها	في	
شرطنا	املعاصر.	هنا،	سنرى	أنه	بمقدار	ما	كانت	هناك	محاوالت	جزئية	في	تأكيد	»هوية	سورية	ما«،	
فإن	هذه	الهوية	افتقرت	إلى	أي	بعد	مواطني.	أما	سؤال	الورقة	الثاني فإنه	سيقدم	بعض	املقترحات	
حول	بناء	سورية	جديدة،	وسيشدد	على	أنه	ال	يمكن	لهذه	الهوية	السورية	االنتقال	من	مجال	اإلمكان	
إلى	التحقق	التاريخي،	إال	من	خالل	التشديد	على	ُبعد	الدولة	فيها.	هنا،	سننطلق	مما	قدمه	يوسف	
سالمة	في	مقترحه	»الجامعة	السورية«،	ونتوقف	عند	مناقشة	ما	طرحه	حول	ما	إن	كانت	هذه	الهوية	
السورية	وعًيا	مطابًقا	للتحديات	الجديدة،	وليست	وعًيا	زائًفا	يضاف	إلى	غيره	من	األطروحات	القومية	

السورية	والعروبية	السابقة)4(.

طرحها	 التي	 تلك	 مثل	 باملواطنة،	 املرتبطة	 األفكار	 بعض	 من	 السياق	 هذا	 في	 الورقة	 ستستفيد	
أرنست	رينان	أو	تلك	التي	بنى	عليها	أكسيل	هونيت	في	طرحه	حول	االعتراف	الذاتي	املتبادل،	وكيف	
يمكن	لهذا	أن	يسهم،	في	سياقنا،	في	بناء	حوار	مواطني	مشترك،	وتجاوز	الوحشية	الطبيعية	التي	تميز	
كثيًرا	من	صراعاتنا	إلى	ذوات	مواطنة.	ال	شك	في	أن	طرًحا	كهذا	ال	يمكنه	أن	يستقيم	من	غير	االستناد	
ا	مباشًرا	بحيوات	البشر،	وتحقيق	مصالحهم.	ستطرح	الورقة	أن	أمام	

ً
إلى	أبعاد	مادية	ترتبط	ارتباط

بعد	 في	 بناء	فضاء	عام	جديد	يستطيع	ترجمة	هذه	املصالح	 في	كيفية	 يتمثل	 السوريين	تحدًيا	كبيًرا	
تعبير	 )وفق	 فاعلة«	 »مواطنة	 خالل	 من	 السورية،	 املجتمعات	 مكونات	 تستطيع	 بحيث	 عام،	 وطني	

هابرماس(،	الوصول	إليها،	واملشاركة	فيها)5(.	

الهوية	السورية	ليست	تعابير	عاطفية	فحسب،	وال	حتى	مقوالت	ثقافية	تستند	إلى	أساطير	ماضوية،	
التي	 التحوالت	 ناقش	 أن	 لهابرماس	 بالفعل	 براكسيس	بشري	اجتماعي	وسيا�سي،	ولقد	سبق	 بل	هي	
طالت	تكوين	الفضاء	العام	في	بعض	الدول	األوربية	والدور	املحوري	الذي	لعبته	الرأسمالية	وتوسع	
املدن	والتجارة	بين	البشر	في	ذلك)6(.	إن	كانت	الورقة	غير	معنية	بهذه	التطورات	وغيرها	من	القضايا	
التنظيرية	التي	يناقشها	هابرماس	)تحديًدا	في	مراحله	املتأخرة	التي	شهدت	انتكاًسا	عبر	»املا	بعديات«	

)4(	انظر:	يوسف	سالمة،	»الجامعة	السورية«،	مجلة	قلمون،	ع:	2،	)آب/	أغسطس	2017(.

)5(	Jürgen	Habermas,	“Citizenship	and	National	Identity“.	In:	Bart	Van	Steenbergen	)ed.(,	The	Condition	of	Citizenship	)London:	
Sage,	1994(,	p.	34	f.

)6(		Jurgen	Habermas,	p.	21	f.
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الشعب	 أطراف	 بين	 بذاتها	 املادية	 املصالح	 دور	 على	 ستشدد	 فإنها	 الغربية(،	 البحوث	 في	 الرائجة	
،	شرط	بناء	األسس	األولية	لالجتماع	وهيكلة	أسس	مادية	تنظم	العالقات	

ً
السوري،	من	حيث	كونها	أوال

د	للعقد	االجتماعي	والتأسيس	لهوية	سورية	الحًقا. في	ما	بينهم،	وثانًيا،	من	حيث	هي	اإلطار	املحّدِ

العقيدة  بين  العقيدة واأليديولوجية: هل هناك فرق  بين  الهوية السورية  ا عن 
ً
بحث

واأليديولوجية؟

كتب	فرح	أنطون	في	نهايات	القرن	التاسع	عشر:	»مبدأ	الوطن	غامض	في	الشرق،	يعرفه	الشرقيون	
وال	يفهمونه،	ولو	فهموه	لكفوا	أنفسهم	كثيًرا	من	املصائب« )7(.	للمرء	أن	يتساءل	ما	الذي	تحيل	عليه	
كان	 التي	 العثمانية«	 بـ»الجامعة	 َي	 ُسّمِ في	صلب	سياق	خطاب	 ترد	 أنها	 وبخاصة	 هنا،	 الوطن	 مفردة	
النظر	عن	 املدافعين	عنها.	عموًما	وبصرف	 العثمانيين(	من	أشد	 )طبًعا	قبل	خالفه	مع	 أنطون	 فرح	
اإلشكاالت	العميقة	التي	كانت	تحيط	بهذه	الدالة	العائمة	املبهمة،	أي	الوطن	الذي	ُربط	عنوة	بـ»اإليمان	
بالواحد	األحد«)8(،	وهو	»األحد«	املتأطر	في	حدود	ما	يفرضه	»الجامع	العثماني«	ثقافًيا	وسياسًيا.	إن	
ما	يشير	إليه	هذا	الحكم	من	فرح	أنطون	يعني	كثيًرا	مما	كان	يقف	خلفه	وما	سيأتي	وسيتولد	الحًقا،	
فـ»هللا	والعثمنة	والوطن«	كانوا	بالفعل	من	األقانيم	التي	شكلت	خطابه	بشأن	»األمة	العثمانية«،	األمر	
الذي	ترادف	في	سياقات	أخرى	من	مثل	»الجامعة	اإلسالمية«)9(	وسياساتها	التي	كان	يديرها	»حامي	
الحميد)10(	ومن	 السلطان	عبد	 راية	واحدة«:	 العثمانية	تحت	 الوطنية	 الجامعة	 الدولة	وجامع	 حمى	

ِسبوا	من	أصحاب	خطاب	»النهضة«.	
ُ
سار	في	مساره	ممن	احت

على	 وكان	 بـ»النهضوية«	 زوًرا	 معينة	 سياقات	 في	 سميت	 التي	 العثمانية	 الجامعة	 هذه	 كانت	 إن	
السوريين	التظلل	بها،	مثلما	كان	يطالب	فرح	أنطون	ومن	انتهج	نهجه،	تمثل	الدالة	الوطنية	حينها،	
فإنه	ال	يمكننا	فصلها	عن	جدل	بدأ	يتولد	عند	منتصف	القرن	التاسع	عشر	حول	دالالت	التعريف	
	بما	

ً
بالهوية	السورية،	وذلك	حينما	بدأت	لفظة	»سورية«	تتخذ	أبعاًدا	محورية	جديدة	تماًما،	مقارنة

)7(	فرح	أنطون،	الجامعة	العثمانية،	ج	1	)اإلسكندرية،	1899(،	ص7.

)8(	مرجع	سابق،	ص7.

)9(	انظر:	فرح	أنطون،	ج	2،	ص18.

،	لم	يكن	من	الصعب	تفسير	ملاذا	كان	فرح	أنطون	بداية	في	ظل	هذه	الجامعة	من	داعمي	استبداد	
ً
)10(	انظر:	فرح	أنطون،	ج	1،	ص	2.	وعموما

السلطان	عبد	الحميد	وسياساته	اإلسالموية،	انظر:
Arnon	Groiss,	“Communalism	as	a	Factor	in	the	Rise	of	the	Syria	Idea	in	the	1800s	and	the	Early	1900s“.	In:	The	Origins	of	Syrian	
Nationhood:	Histories,	Pioneers	and	Identity	)London:	Routledge,	2011(.	p.	46.		
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كانت	عليه	سابًقا	)تحديًدا	مع	أسعد	خياط	في	أربعينيات	القرن	التاسع	عشر	أو	حتى	في	ثالثينياته()11(.	
كان	أنطون	يرد	على	جدل	مسيحي	أرثوذك�سي	عايشه،	أي	الجدل	الذي	كان	يحاول	فصل	سورية	عن	
وإعادة	خلق	داللة	سورية	جديدة،	ولكن	من	 والعثماني	من	جهة،	 العربي(	 ثم	 )من	 بعدها	اإلسالمي	
في	 الوطنية	كانت	 إن	 بالفعل	 القول	 )األرثوذكسية	حصًرا(	من	جهة	أخرى.	يمكننا	 البوابة	املسيحية	

القرن	التاسع	عشر	عموًما	ضحية	مفهوم	عميق	الجذور	للطائفية)12(	بأبعادها	العرقية	أو	اإلثنية.	

الحال	هي	أن	من	يتتبع	أدبيات	تلك	املرحلة،	حتى	بعد	الحرب	العاملية	األولى	)وهي	كثيرة	في	الواقع(،	
يدرك	مباشرة	بعدين	أساسين	)على	نحو	عام	جًدا(	ملا	كانت	تعنيه	داللة	الهوية	السورية:	البعد	األول	
األساطير	 من	 وغيرها	 الفينيقية	 عباءة	 في	 السورية	 األمة	 أو	 السوري«	 »العرق	 معمعات	 في	 املتهيكل	
الفينيقيون	 كان	 )هل	 صرف	 مسيحية	 لغة	 هي	 نظيرها	 قل	 التي	 التخيلية	 الفينيقية	 هذه	 القديمة.	
	من	أتباع	يسوع؟(،	حيث	أتاحت	الفينيقية	لهؤالء	»الهرب	من	العروبة	التي	كانت	تحمل	

ً
الوثنيون	أصال

	جوانب	إسالمية	وكانت	تتطور	تدريجًيا	في	سوريا	ولبنان)13(«.	على	الرغم	من	أن	بعًضا	
ً
غالًبا	وصراحة

من	هؤالء،	برفعه	حينها	شعار	»سورية	للسوريين“،	كان	يحاول	تأكيد	هوية	سورية	ما،	إال	إنها	هوية	
إنها	ببساطة	استخدمت	 عصابية،	فهي	موجهة	ضد	ما	له	عالقة	بالعرب	أو	ادعاء	عروبة	سورية	أو	
للكاتب	 صغير	 مخطوط	 )هناك	 	)14( العثمانية	 اإلمبراطورية	 ضد	 الغربي	 الدعم	 لحشد	 الشعار	 هذا	
الوصاية	 ظل	 في	 للسوريين	 وهو:	سورية	 الذهنيات،	 وهذه	 يلتقي	 مثيًرا	 عنواًنا	 يحمل	 إبراهيم	 حبيب	

األمريكية)15((.

إن	الهوية	السورية	التي	سادت	في	القرن	التاسع	عشر	عند	كثير	من	»السوريين«	)مثلما	هي	حال	
يتسع	 لم	 التعريفية،	ألن	سورية	 الدالة	 هذه	 من	 املسلمين	 استبعاد	 إلى	 تميل	 كانت	 الخياط(	 أسعد	
األبعاد	 في	 ذلك	 كان	 فقد	 بالسوريين	 املسلمون	 وصف	 أن	 حدث	 وإن	 للمسيحيين،	 سوى	 صدرها	
املناطقية	واإلقليمية	)ألنهم	يعيشون	فيها(،	أي	إنهم	ليسوا	سوريين	من	الناحية	اإلثنية.	من	هنا،	ال	

)11(		ربما	كان	خياط	بالفعل	من	أوائل	من	بدأ	هذه	التحوالت	في	كتابه	صوت	من	لبنان:	مع	الحياة	والرحالت	(	1847(.	على	الرغم	من	أن	سوريته	
كانت	تحمل	طابًعا	مسيحًيا	)انظر:	40	pp.37-	Groiss,	Arnon(،	إال	أنها	لم	تكن	مصابة	بأمراض	عقائدية	متطرفة	ستظهر	الحًقا،	ولكن	هذا	لم	

يمنعه	من	تمييز	السوريين	املسيحيين	من	املسلمين	العرب،	كما	سيتضح	الحًقا.

)12(		Arnon	Groiss,	p.	31.

)13(	Kais.	M	Firro,	»Lebanese	Nationalism	versus	Arabism	From	Bulus	Nujaym	to	Michel	Chiha«,	Middle	Eastern	Studies,	Vol.	40	
N.	5,	)Sep.	2004(,	p.	13.

)14(	 	Coauthors,	The	Origins	of	Syrian	Nationhood:	Histories,	Pioneers	and	 Identity,	Adel	Beshara	 )ed.(	 )London:	Routledge,	
2011(,	p.	5.

)15(	 	Habib	Ibrahim	Katibah,	Syria	for	the	Syrians	under	the	Guardianship	of	the	United	States	)Boston:	The	Syrian	National	
Society,	1919(.
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»املسلمين	 و	 السوريين«	 »املسيحيين	 بين	 أحياًنا	 تميز	 كانت	 التي	 األوروبية	 األدبيات	 بعض	 نستهجن	
سوريين	 أن	 نن�سى	 وال	 سورية«)16(،	 »محمديي	 أحياًنا	 عليه	 يطلق	 كان	 ما	 وفق	 أو	 سورية	 في	 العرب«	
آخرين	كانوا	في	خضم	هذا	يحاولون	البحث	عن	سورية	أخرى	أساسها	العرق	والدم،	ضمن	وعي	مبطن	
	خليل	عساف	بشارة	في	

ً
حول	استعالء	العرق	اآلري	األوروبي.	من	بين	من	مثل	هذا	الخط	العرقي	مثال

كتابه:	أصل	السوري	الحديث	الذي	حاول	فيه	إثبات	»بياض«	بشرة	السوريين)17(	وأن	عنصًرا	أوروبًيا	
يسكنهم)18(.	

السكان	 أنه	من	 بمعنى	 أي	 الحديث	هو	أسيوي،	 أن	»السوري	 من	هنا	ال	نستهجن	إعالن	بشارة	
األصليين	للشرق	األوسط	الذي	يشكل	جزًءا	أصلًيا	من	جميع	الشعوب	البيضاء،	ولطاملا	كانت	سورية	
جًدا  طويل  حديث  فهذا  هنا،  »القوقازية«  الدالة  هذه  ملاذا  أما  القوقازي«)19(،  العالم	 من	 جزًءا	
تعود جذوره إلى القرن التاسع عشر، وربما قبل ذلك، أي إلى تلك األبحاث العنصرية الغربية التي 
اهتمت بهجرات ما يسمى بالساميين وأصولهم، ولم تنظر إلى سورية فحسب، بل إلى العرب كلهم 
، وقد نزحوا إلى شبه الجزيرة العربية وامتداداتها في سورية وبالد الهالل 

ً
على أنهم قوقازيون أصال

. هذه النظرة اليوم ال يتكلم أحد بشأنها من الغربيين، إال أصوات متفرقة جًدا 
ً

الخصيب شماال
ّبع« عندنا، وكان من بين آخرهم لويس عوض في كتابه: فقه اللغة العربية)20(.	

ُ
وبعض »الت

هنا،	نسجل	سريًعا	أن	ثمة	استثناءات	مسيحية	كثيرة	لم	تحمل	هذا	الشعور	املسيحي	اإلقصائي	
للعرب	املسلمين	من	سوريتهم،	من	مثل	بطرس	البستاني)21(	و	خليل	الخوري	الذي	أسس	في	سنة	1858 
أول	صحيفة	عربية	)حديقة	األخبار(	التي	بدأت	نشر	تعبيرات	تشير	إلى	املسلمين	واملسيحيين	مًعا،	من	
مثل		»إننا	معشر	السوريين«	أو	»الجمهور	السوري«	أو	»األمة	السورية«،	وهي	تعابير	اتخذت	الحًقا	
،	وتنظيمات	بدأت	تظهر	

ً
صوًرا	أكثر	تنظيًما	)وبخاصة،	تعبير	»األمة	السورية«(	عند	جورجي	زيدان	مثال

عند	نهايات	القرن	التاسع	عشر	وأوائل	القرن	العشرين،	من	مثل	جمعية	سورية	الفتاة	التي	دعت	إلى	

)16(	Arnon	Groiss,	pp.	38,	51.
الباحث	نفسه	يشير	في	ص40	إلى	أن	هذه	التمييزات	ظهرت	بداية	عند	أسعد	الخياط	)1847(	املشار	إليه	في	حاشية	سابقة:	»»السوريون«	عند	
ا	على	

ً
	وقبل	أي	�سيء،	وربما	يشملون	كذلك	مسيحيين	سوريين	آخرين،	ولكن	ليس	املسلمين	الذين	لم	يشر	إليهم	إطالق

ً
خياط	هم	األرثوذكس	أوال

أنهم	السوريون	في	أنحاء	الكتاب	جميعها«.

)17(		Kalil.	A	Bishara,	The	Origin	of	the	Modern	Syrian	)New	York:	al-Hoda	Printing	Press,	1914(,	p.	12	f.	

)18(		Kalil.	A	Bishara,	p.	27	f.

)19(		Kalil.	A	Bishara,	p.	40.

)20(		لويس	عوض،	فقه	اللغة	العربية	)القاهرة:	رؤيا	للنشر	والتوزيع،	2006(.

.Kais.	M	Firro,	p.	2	:انظر		21((
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تحرير	»األمة	السورية«	من	»النير	التركي«)22(.

النقطة	األخرى	التي	تستحق	اإلشارة	إليها	سريًعا،	في	سياق	الهوية	السورية	املتخيلة،	هي	تأكيد	ما	
خطه	قلم	املستشرق	البلجيكي	الفرن�سي	هنري	المنس	)1862-1937(	وأثره	عند	مثقفي	لبنان	وسورية	
في	إعادة	خلق	هوية	سورية	خاصة	بهم	)منهم	من	تخرج	في	املدارس	اليسوعية	وجامعة	القديس	يوسف	
في	بيروت،	حيث	األب	المنس(.	بصرف	النظر	اآلن	عن	جهد	المنس	البحثي	)بعضه	مهم،	وقد	جمعت	
مقاالته	في	مجلدين	)1921(،	إال	أن	استشراقه	بشأن	التاريخ	السوري	كان	يعني	أساًسا	إعادة	خلق	
هوية	سورية	»منفصلة	عن	بيئتها	العربية«،	مما	ساعد	اللبنانيين	والسوريين	بالفعل	في	بحثهم	عن	هوية	
وطنية)23(.	في	ما	يخص	المنس	وبحسب	ما	ينقل	عنه	أتباعه	)من	مثل	ميشيل	شيحا	الداعم	للوصاية	

الكولونيالية	الفرنسية	وفصل	العروبة	عن	سورية()24(،	فإنه:	»تحدى	أن	تكون	سورية	عربية«)25(.	

هكذا،	يمكننا	أن	نقرأ	تمييزه	بين	»العرق	السوري«	الذي	يعود	إلى	الفينيقيين	و»العرب«	)كما	ذهب	
أيًضا	إلى	هذا	الرأي	الجغرافي	الفرن�سي	إليزيه	ريكلو( )26(،	وهو	»العرق«	نفسه	الذي	سيمثل	أساًسا	من	
الدينية	واإلثنية	تستبطن	 األبعاد	 كانت	 لقد	 أيديولوجية	جديدة)27(.	 بأبعاد	 السورية	 القومية	 أسس	
مقلوبة	 قراءة	 ظل	 في	 نبتت	 وقد	 وسورية،	 لبنان	 مسيحيي	 من	 هائلة	 ثلة	 عند	 السورية	 الهوية	 هذه	
للحداثة	األوروبية	)الحال	نفسها	ستتكرر	على	نحو	مقلوب	عند	»النهضويين«	املسلمين(،	األمر	الذي	
كان	يقف	خلف	تخيلية	فرح	أنطون	حول	»عثمانية	الوطن«،	وهو	الوطن	الذي	لم	يكن	واضح	املفهوم.

العثمانية	 الجداالت	 من	 الخصبة	 األرض	 هذه	 في	 تكون	 ما	 فهو	 السورية	 للهوية	 الثاني	 البعد	 أما	
بعد	 األيديولوجية	 معامله	 تنضبط	 بدأت	 الذي	 لسورية	 القومي	 العروبي	 البعد	 السورية:	 واملسيحية	
الحرب	العاملية	األولى،	وبصرف	النظر	اآلن	عن	الدخول	في	التفاصيل	الكثيرة	لهذا	البعد	وجذوره	في	
القرن	التاسع	عشر،	إال	إنه	ظلل	أيًضا،	ولكن	بصورة	ضدية،	الهوية	السورية	القومية	»الكبرى«	التي	

)22(	Arnon	Groiss,	pp.	39-	40,	45.

)23(	)(	Kais.	M	Firro,	p.	2.

)24(		من	بين	األسماء	املهمة	التي	بدأت	تدعو	إلى	هذا	النمط	من	الهوية	السورية	في	ظل	سورية	الكبرى	شكري	غانم	وجورج	سمنة	
.Kais.	M	Firro,	p.	4	f		:انظر

)25(		Kais.	M	Firro,	p.	13.

)26(		Asher	Kaufman,	»Phoenicianism:	The	Formation	of	an	Identity	in	Lebanon	in	1920«,	Middle	Eastern	Studies,	Vol.	37	Issue	
1,	)Jan.	2001(,	p.	184,	188.

ا	للتكوين	القومي،	ألنه	ال	توجد	أشياء	مثل	وحدة	الدم،	فالعرق	ليس	تعريًفا	بيولوجًيا،	ولكنه	بحسبه	
ً
)27(	علًما	أن	»العرق«	عند	المنس	ليس	شرط

تعريف	إثنو-	ثقافي.	انظر:
Asher	Kaufman,	»Henri	Lammens	and	Syrian	Nationalism«.	In:	The	Origins	of	Syrian	Nationhood:	Histories,	Pioneers	and	Iden-
tity	)London:	Routledge,	2011(,	p.	115.
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كان	أنطون	سعادة	الحًقا	من	أكثر	من	عمل	عليها	ببعد	منهجي	جديد	حاول	به	الخروج	من	السجاالت	
املسيحية	حول	هوية	سورية،	وحرمان	العرب	السوريين	منها،	والوقوف	ضدها.

على	الرغم	من	أن	سعادة	كان	ال	ينكر	على	اإلطالق	البعد	العروبي	في	سورية،	ويعد	العرب	مكوًنا	
ثقافًيا	أساًسا	فيها،	إال	أننا	نعرف	جيًدا	حربه	ضد	العروبة	القومية)28(،	بوصفها	هوية	سورية،	وهي	التي	
كانت	على	الضد	مما	كان	يتخيله	الرجل	حولها	)تحديًدا	تلك	العروبة	القائمة	على	العمق	اإلسالمي)29((.	
ال	شك	في	أن	لسعادة	جهًدا	كبيًرا	في	تحرير	الهوية	السورية	من	األوهام	املسيحية	الضدية	)بصرف	
أتباع	سعادة	الشعبويين	الالحقين(،	وبخاصة	تلك	التي	بنت	هيكلها	وفق	مقاس	الضدية	 النظر	عن	
من	اإلسالم،	إال	أنه	نفسه	كان	يبني	أوهاًما	عقائدية	جديدة،	حتى	وإن	كانت	عبر	أشباه	من	البحوث	
التاريخية،	وتحديًدا	في	مخطوطه:	نشوء	األمم.	سعادة	نفسه	بتعصبه	القومي	هو	القائل:	»إن	هذه	
من	 السوريين،	 جميع	 تجعل	 التي	 القومية	 العصبية	 واعتناق	 الدينية	 العصبية	 ترك	 تعني	 الدعوة	

مسلميهم	ومسيحييهم،	عصبة	واحدة«)30(.	

على	الرغم	من	وعينا	أن	مصطلحات	العرق	والعصبية	تختلف	دالالتها	عند	جيل	سعادة	وما	قبله	
عما	هي	الحال	عليه	اآلن،	ليس	من	الصعب	اكتشاف	أن	هذه	العصبية	القومية	السورية	قائمة	أساًسا	
على	بعد	عقائدي	توتاليتاري	ثقافوي	)على	الرغم	من	تأكيد	سعادة	نفسه	في	أكثر	من	موضع	االختالف	
	من	البعد	العقائدي	

ً
الثقافي	بين	شعوب	هذه	العصبية	السورية(،	األمر	الذي	أريد	منه	أن	يكون	بديال

الديني،	وإن	بدا	هذا	البديل	القومي	علمانًيا	إال	أن	قوامه	البنيوي	متهيكل	أساًسا	ضمن	بارادايم	ذهني	
ديني	في	عمقه،	حتى	وإن	اختلفت	األدلوجتان	العروبية	اإلسالموية	والقومية	السورية	سطحًيا.

إن	هذا	املوضع	ليس	لنقد	سعادة	وغيره	بشأن	تخيالتهم	حول	الهوية	السورية)31(،	بل	فقط	للمرور	
سريًعا	على	بعض	األفكار	التي	سيطرت	على	الشارع	السيا�سي	والثقافي،	وكان	لها	دور	كبير	جًدا	في	عدم	
والدة	هوية	وطنية	سورية	تنطلق	من	البعد	السوري،	وفق	ما	سيأتي	معنا	الحًقا.	تظهر	لنا	هذه	القراءة	

	مقاله:	»العروبة	أفلست«،	كل	�سيء،	95،	1949/1/21
ً

)28(		انظر	مثال

)29(		يقول	سعادة:	»إذ	لم	يكن	للعرب	شأن	تاريخي	إال	بواسطة	الدين	ولم	تنتشر	اللغة	العربية	إال	بالدين،	فالعروبة	عندهم	ال	تعني	شيًئا	غير	
الحركة	الدينية	التي	قام	بها	محمد.	ولذلك	ال	تخلو	كتاباتهم	وخطاباتهم	من	إيراد	اإلسالم	)املحمدي(	مقروًنا	بلفظة	العروبة	أو	العرب	إال	في	ما	ندر.	
إنها	دعوة	يمكن	 ومع	ذلك	فأكثرهم	يحاولون	أن	يكونوا	دبلوماسيين	ماهرين	فيقولون	إن	العروبة	ال	تعني	املحمدية	وإنه	ال	دخل	للدين	فيها،	أي	
أن	تشترك	فيها	األقطار	العربية	بكل	جماعاتها	الدينية	بدون	تمييز	بين	دين	ودين،	ظانين	أن	مثل	هذا	الكالم	البسيط	يكفي	لخدع	الجماعات	غير	
املحمدية.	فهم	يجهلون	أن	مثل	هذه	الحيلة	ال	يجوز	على	املحقق	في	العلوم	االجتماعية	والسياسية،	وإن	جاز	على	بعض	البسطاء«.	أنطون	سعادة،	

اإلسالم	في	رسالتيه	املسيحية	واملحمدية،	نسخة	إلكترونية	)بيروت:	2014(،	ص	120.

)30(		أنطون	سعادة،	ص	92.	

)31(		هذا	على	الرغم	من	اإلشارات	العميقة	املهمة	التي	كتبها	سعادة،	وتحديًدا	قبل	أن	يسيطر	عليه	العصاب	الحزبي	القومي.	نرى	أن	تعاد	قراءة	
سعادة	قراءة	تاريخية	جديدة،	بصرف	النظر	تماًما	عن	أشياعه	التّبع	الالحقين.	أشير	هنا	إلى	دراسة	حاولت	مقاربة	سعادة	بعين	مختلفة:

Adel	Beshara,	Antun	Sa’adeh	The	Man,	His	Thought:	An	Anthology	Reading	)England:	Ithaca	Press,	2007(.
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محاوالت	 هناك	 كانت	 ما	 بمقدار	 أنه	 بوضوح	 الحديث	 بمعناها	 السورية«	 »الهوية	 لسؤال	 السريعة	
سورية	عدة	في	التشديد	على	بعد	سوري	ما،	ساد	في	الوقت	نفسه	كثير	من	هذه	األدلوجات	االفتقار	
إلى	أي	بعد	سوري	وطني،	حيث	التفت	إما	بضبابيات	طائفية	أو	أيديولوجية	عنصرية	انتهى	املطاف	
ببعضها	إلى	أن	تصير	عقائًدا	أيديولوجية	قومية	يعاكس	بعضها	بعًضا	)بصرف	النظر	عن	محاوالت	
	عن	بقاء	الدالة	الهوياتية	السورية،	ببعدها	الثقافي	والسيا�سي،	تخيلية	ومائعة	في	

ً
جدية	أخرى(،	فضال

غياهب	البحث	عن	ذات	أسطورية	دينية	أو	قومية	هنا	وهناك.

	من	أن	تكون	السورية	متولدة	مما	يفرضه	الشرط	التاريخي	والجغرافي	والسيا�سي،	وأن	تكون	
ً
بدال

السورية	منضبطة	حداثًيا	ببناء	الدولة	الوطنية،	سيطرت	عقائد	تتجاوز	الدولة،	حتى	تلك	التي	تزعم	
	ل�سيء	اسمه	»األمة	السورية«	وحاضنتها	سورية	الكبرى	)القومي	السوري(،	ولم	

ً
وجوًدا	تاريخًيا	متكامال

تكن	في	عمقها	سوى	عقيدة	مقلوبة	ملا	كان	يقدمه	اآلخرون	من	دعاة	األمة	العربية	واألمة	اإلسالمية	
الذين	ووجهوا	بأصوات	إثنية	أصغر:	»األمة	الكردية«	و»األمة	السريانية«..	إلخ.	إن	ما	يجمع	بين	هؤالء	
هو	املهارة	في	البحث	عن	أساطير	شبه	تاريخية	ما،	لكي	يدعموا	وجودهم	املعاصر	عبر	أساطير	ما	قبل	
الدولة،	وفي	الوقت	نفسه	تغييب	ما	له	عالقة	ببناء	وطنية	سورية	أو	إسقاطها،	بما	هي	عقد	اجتماعي	
بينهم	وبين	الدولة،	بما	هي	كيان	موضوعي	ينطلق	من	شرطه	املعاصر.	ليس	 بين	السوريين	وسيا�سي	
صعًبا	على	القارئ	أن	يجد	في	هذه	العقائد	القومية	السورية	واألممية	املتناطحة	ما	يكتنف	بنيانها	من	

اعتقاد	أن	األمة	هي	الجوهر	األصل	الثابت،	والدولة	هي	الَعَرض	الزائل.

الهوية السورية بما هي جامعة وطنية

ثمة	كثير	مما	يمكن	الخروج	به	من	هذا	التقديم	املقتضب	حول	بعض	هذه	األمراض	العقائدية	
القومية	والدينية	التي	تظللت	بأي	�سيء	إال	الدالة	السورية	الوطنية	الجامعة.	ال	شك	في	أن	النظام	
ضيق	 بسبب	 مناقشتها،	 نستطع	 لم	 لألسف	 النقطة	 )هذه	 األيديولوجي	 وعقله	 وحزبه	 السوري	
أبعاًدا	 أكسبوها	 بل	 التي	سيطرت	على	سورية،	 األمراض	 ما	من	سليلي	هذه	 بوجه	 يعدون	 املساحة(	
الواقع	 في	 هي	 التي	 التناقضات	 من	 كثيًرا	 ع�سى(	 واد	 كل	 من	 طريقة	 )وفق	 جامعين	 وفريدة،	 جديدة	
سطحية	وال	بنيوية،	وال	تبدأ	من	البعد	القومي	العروبي	أو	اإلسالموي،	وال	تنتهي	باألبعاد	الطائفية.	ما	
يمكن	مالحظته	سريًعا	هو	أن	سورية	واجهت	بالفعل	في	القرن	العشرين	سيطرة	قطبين	كبريين،	وهما	
»القومية	العروبية«	و»القومية	السورية«	اللذين	تأرجحت	بينهما	الهوية	السورية)32(،	وما	بين	هذين	

)32(	Eyal	Zisser,	“Who’s	Afraid	of	Syrian	Nationalism?	National	and	State	Identity	in	Syria“,	Middle	Eastern	Studies,	Vol.	42	N.	2,	
)2006(,	p.	183.



73

العدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021ملف العدد

القطبين	كان	لإلسالم	دائًما	حظوة	الحضور	الكبير	)هذا	إن	استبعدنا	القطب	الثالث،	وهو	اإلسالموي	
األصولي	الذي	اندمج	في	العروبة	أو	خرج	منها،	وفق	ما	الحظ	سعادة(.	سنحاول	في	ما	يأتي	وبعد	هذه	
الخلفية	تقديم	بعض	األفكار	التي	نرجو	أن	تمثل	حافًزا	في	بناء	سورية	جديدة،	وضمن	عقد	مواطنة	

يتجاوز	كثيًرا	من	األخطاء	السابقة،	وينطلق	من	بعد	اللحظة	السورية	الراهنة.

كان	يوسف	سالمة	قد	طرح	منذ	سنوات	قليلة	مقترًحا	بعنوان	»الجامعة	السورية«،	وهو	ما	انتقد	
فيه	بعًضا	من	األفكار	العامة	التي	مررنا	ببعض	من	معاملها	)تحديًدا	البعد	القومي	العروبي	والجامعة	
العربية	أو	القومية	والجامعة	اإلسالمية(،	موضًحا	أن	هذه	األفكار	ال	تستند	سوى	إلى	»وعي	زائف«	
الجامعة	 أن	 سالمة	 يوضح	 »الزيف«	 لهذا	 ا	

ً
خالف املا�سي)33(.	 يكرر	 إمبراطوري	 فكر	 حول	 متمحور	

ا	في	إطار	أيديولوجي	ما	
ً
السورية	ما	هي	إال	»محاولة	الكتشاف	صورة	من	صور	)الوعي	املطابق(	مصوغ

يزال	محتاًجا	إلى	التطوير	والتوسيع	والتطبيق«،	بغية	التحول	مما	ساد	في	أيديولوجيات	إمبراطورية	
)إسالمية	وعربية(	إلى	»أيديولوجيا	وطنية«	أو	»جامعة	سورية«	يمكن	أن	يلتقي	السوريون	جميعهم	

بإثنياتهم	ودياناتهم	املختلفة	في	ظلها.	

،	إرادة	
ً

هنا،	أسند	سالمة	هذا	املقترح	إلى	مجموعة	من	املفهومات	في	بناء	الجامعة	السورية	)مثال
العيش	املشترك	ووحدة	األرا�سي	السورية	واملواطنة	والعلمانية	ومسألة	األقليات	وحرية	التعبير..	إلخ( 
)34(،	ولئن	بدت	هذه	املفهومات	إلى	حد	ما	مجردة،	فإن	سالمة	أسند	مقترحه	إلى	مجموعة	من	الرؤى	

العملية	الحًقا	في	ورقة	أخرى	عرض	فيها	»آليات	العمل«	)الحوار	واإلجماع(	وأعاد	أيًضا	في	الخط	نفسه	
وشدد	 اإلمبراطورية«،	 األيديولوجيات	 من	 صريح	 جذري	 »تحول	 هي	 بما	 السورية،	 الجامعة	 تعريف	
أفراًدا	 السوري،	 للمجتمع	 العيش	 في	 وطريقة	 الحكم	 في	 أسلوًبا	 الديمقراطية	 »ترسيخ	 أهمية	 على	
واملساواة(«،	 )الحرية	 وهما:	 اآلخر،	 عن	 انفصال	ألحدهما	 ال	 »حدين	 على	 تقوم	 لكونها	 وجماعات«،	

	عن	أهم	نقطة	تجسد	هذه	الرؤى،	وهي	»املبادئ	العامة	للجامعة	السورية«)35(.
ً

فضال

انطالق	جديدة،	 نقطة	 يمثل	 في	معظمه	 وهو	 ما	طرحه	سالمة،	 تفصيل	 في	 هنا	 الخوض	 نريد	 ال	
في	 يهمنا	نقطتان	مركزيتان	سننطلق	من	خاللهما	 بيد	أن	ما	 بناء	عقد	وطني	سوري،	 في	 وأطًرا	مهمة	
تقديم	رؤيتنا.	األولى،	اصطالح	أو	قل	دالة	الجامعة	السورية	بحد	ذاتها،	وهي	التي	ينبغي	على	اإلطالق	
أال	تحيل	على	أي	بعد	قومي،	سواء	أكان	عند	سعادة	أم	سلفه،	كما	مر	معنا	آنًفا،	أو	ممن	قالوا	قبله	
بفكرة	سوريا	الكبرى.	أما	الثانية،	فهي	اإلطار	النظري	الذي	وصفه	سالمة	بـ»الوعي	الزائف«	و	»الوعي	

)33(		يوسف	سالمة،	ص	18-17.

)34(		يوسف	سالمة،	ص	18	وما	بعدها.

)syria.tv(		املبادئ	ورقة	السورية	الجامعة	11.07.2019:	املبادئ«،	ورقة	السورية:	»الجامعة	سالمة،	يوسف		)35(

https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6
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املطابق«	مما	يمكن	من	خالله	تبين	مدى	التحقق	التاريخي	لهذه	الدالة	السورية	الجامعة.

الهوية	 من	 التعبير	 هذا	 يحمله	 ما	 ندرك	 لكي	 السورية«	 »الجامعة	 تعبير	 في	 	
ً

قليال التفكر	 يكفي	
السورية.	لكن	ما	هذه	الهوية	السورية؟	وهل	تنتمي	إلى	الوعي	الزائف	أم	املطابق؟	بداية،	وكما	ذكرنا	
في	بداية	املقدمة،	فإن	مفهوم	الشعب	ينتمي	إلى	املفهومات	املبتكرة	الحديثة)36(	التي	قامت	عند	نشوء	
)القارئ	 املواطنة.	 مفهوم	 بابتكار	 وثيًقا	 ا	

ً
ارتباط ارتبط	 أيًضا	 الشعب	 مفهوم	 ابتكار	 الحديثة.	 الدولة	

ملفهوم	األمة	في	اآلداب	الغربية	يدرك	ما	عايشه	هذا	املفهوم	من	تبدالت	داللية	عبر	التاريخ	إلى	أن	ارتبط	
ا	بالدولة	في	كثير	من	التجارب	الحداثية:	الدولة-	األمة(.	إن	كان	هذا	األمر	ينطبق	عندنا	كذلك،	

ً
حديث

فإنه	لم	ولن	يكون	ثمة	مفهوم	أبدي	للشعب	السوري،	وعليه	أيًضا	لم	ولن	تكون	هناك	هوية	سورية	
أبدية،	بل	مفهوم	يخضع	دائًما	للتحوالت	والتطورات	بما	يخدم	مصالح	من	ينطق	بها.

في	كثير	من	السياقات	الحداثية	بلحظات	 إن	علمنا	أن	»ابتكار«	املواطنة	الحديثة	ارتبط	كذلك	
اللحظات	 أهمية	 ندرك	 خاللها،	 ومن	 بها	 ُيعَرفون	 جديدة	 لغة	 خلق	 األفراد	 على	 فرضت	 »ثورية«)37(	
السورية	الراهنة	في	جعلها	دافًعا	تاريخًيا،	بغية	خلق	مواطنة	تستفيد	من	التجارب	األليمة	التي	مرت	
وتمر	بها	سورية،	ومن	هنا	سنشدد	على	تاريخية	هذا	املفهوم	الذي	سيكون	عماده	التحول.	إن	املحوري	
هنا	هو	ما	دامت	املواطنة	السورية	ترتبط	جوهرًيا	بالعقد	االجتماعي،	فإنها	في	حاجة	أساًسا	إلى	مفهوم	
جديد	للشعب،	أو	قل	إلى	وعي	جديد	ملواطنين	يرون	في	أنفسهم	جزًءا	فعلًيا	من	هذه	املواطنة،	فال	عقد	

اجتماعي	من	غير	ذوات	تشعر	أنها	مواطنة	وأنها	جزء	من	كل	وطني.)38( 

الهوية السورية واملواطنة

	في	إطار	املواطنة	
ً
ا	من	لحظتنا	التاريخية	الراهنة،	ينبغي	التفكر	في	الهوية	السورية	أوال

ً
					انطالق

كدالة	عامة	يعرف	بها	كل	مواطن	سوري،	بما	يتجاوز	ويعلو	ويتقدم	أي	انتماء	فرعي	آخر،	سواء	أكان	
يعني	قيامها	على	 باملواطنة	 السورية	 الهوية	 ارتباط	 	.)

ً
أو	سنًيا	مثال )علوًيا	 دينًيا	 أم	 	)

ً
)كردًيا	مثال إثنًيا	

محددة	 منطقة	 داخل	 في	 موحد	 قانوني	 وبنظام	 محدد،	 سيا�سي	 مجتمع	 في	 الكاملة	 العضوية	 مبدأ	
بحدود	الدولة	اليوم.	إنها	ليست	مفهوًما	غير	واضح	الداللة،	بل	هوية	سورية	ما	فوق	إثنية	ودينية	وال	

)36(		Sandra	Seubert,	S.	20.

)37(		Sandra	Seubert,	S.	22.

)38(			مثل	هذه	البدهية	كان	بالفعل	جان	جاك	روسو	قد	أكدها:	»من	يجرؤ	على	إعطاء	شعب	ما	دستوًرا	عليه	أن	يجرؤ	أيًضا	على	تغيير	الطبيعة	
البشرية،	إن	جاز	التعبير،	لتحويل	كل	فرد	يشعر	باستقالليته	وكماله	في	ذاته	إلى	جزء	من	كل	أكبر	تستمد	منه	الذوات	الفردية	)األخرى(	كيانها	

	عن:	
ً

وحياتها«،	نقال
Sandra	Seubert,	S.	23-24.
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تتأطر	ضمن	ذهنية	وحدوية	يمكن	أن	تؤدي	إلى	خلق	أطر	كليانية،	وفق	طريقة	اإلسالميين	واألصوليين	
املسيحيين	والقوميين،	بل	ضمن	ما	يفرضه	الواقع	املعيش	للمواطن	السوري.	ال	يمكن	لهذه	الهوية	
السورية	أن	تتحقق	إال	من	خالل	»مواطنة	فاعلة«	)باملعنى	الذي	قدمه	هابرماس()39(	تضمن	للسوريين	

كلهم	املشاركة	فيها	والتعبير	عن	حقوقهم	الفردية	والعامة	والحصول	عليها.

إن	شرط	فاعلية	املواطنة	السورية	هذه	يعني	بوجه	ما	تأكيد	ضرورات	اللحظة	التاريخية	الراهنة	
باملعنى	 املواطنة	 ليست	مقتصرة	فقط	على	 املواطنة	 أي	معيار	ماضوي.	هذه	 للمجتمع	على	حساب	
البراكسيس	االجتماعي،	كما	سنؤكد)41(.	ال	شك	-وهذا	 في	 املؤسساتي)40(،	بل	كذلك	بمعنى	ممارستها	
أمر	ال	مفر	منه-	في	أن	كل	جماعة	بشرية	ال	تستطيع	العيش	من	غير	استفتاء	أسطوري	حول	ما	في	
املا�سي،	بيد	أنه	إن	أردنا	تحقيق	هوية	سورية	جامعة،	فيجب	استفتاء	البراكسيس	التاريخي	املعاصر	
بوصفه	املعيار	الذي	تتحقق	من	خالله	مصالحنا.	هذه	النقطة	بالضبط	هي	ما	عبر	عنها	أرنست	رينان	
:	»إن	وجود	

ً
في	مقالته	الشهيرة:	ما	األمة؟	فهو	يربط	وجودها	بالحياة	اليومية	لألفراد	واملجتمعات	قائال

األمة	هو	استفتاء	يومي،	تماًما	كما	هو	وجود	الفرد	بكونه	تأكيد	دائم	على	الحياة«)42(.	

أساس	 على	 وليس	 املواطنين	 من	 أمة	 أنها	 على	 هابرماس،	 يعبر	 كما	 املواطنة،	 هنا	 يفهم	 رينان	
مجتمع	عرقي	أو	إثني	له	أصول	في	التاريخ	واألسطورة:	»ال	تجد	أمة	املواطن	هويتها	على	أرضية	إثنية	
في	 الديمقراطية	 بفاعلية	حقوقهم	 يمارسون	 الذين	 املواطنين	 في	براكسيس	 وثقافية	مشتركة،	ولكن	
رفض	 فقد	 لألمة،	 األبدي	 غير	 الفهم	 هذا	 بسبب	 أنه	 إلى	 سريًعا	 هنا	 )نشير	 والتواصل«)43(	 املشاركة	
هذا	 تأثير	 ونعلم	 أبدية،	 الحصري	 عند	 فاألمة	 رينان،	 مفهوم	 عنه،	 ُينقل	 ما	 وفق	 الحصري،	 ساطع	
النمط	البعثي	القومي	من	اللوثات	املثالية	األملانية	في	مفهومات	عن	روح	األمة	األبدي	وغيره..	إلخ)44((.	
هكذا،	فإن	الهوية	السورية	التي	نطمح	إليها	تنطلق	أساًسا	من	استفتائنا	حول	خبرات	البشر	املباشرة	
)39(		Jürgen	Habermas,	p.	34	f.

)40(		من	شأن	القوانين	التي	تمثلها	»املواطنة	املؤسساتية«	أن	يكون	لها	تأثيرات	اجتماعية	الحًقا،	فمثل	هذه	القوانين	والقواعد	املؤسساتية	تغدو	
على	املدى	البعيد	بمنزلة	»عادات«	اجتماعية	مسلم	بها،	»فكلما	استوعبها	الفرد	داخلًيا،	غدت	الحًقا	من	األمور	املسلم	بها«.	انظر:

Sandra	Seubert,	S.	32.

)41(			من	املمكن	النظر	حول	هذا	التفريق	املهم	في	املفهوم	عند:
Sandra	Seubert,	S.	20.

)42(		Ernest	Renan,	Giglio	Henriette	and	M.	F.	N	Giglioli,	What	Is	a	Nation?	And	Other	Political	Writings	)New	York:	Columbia	
UP,	2018(,	pp.	261-262.

)43(	 	 Jürgen	Habermas,	Faktizität	und	Geltung:	Beiträge	zur	Diskurstheorie	des	Rechts	und	des	demokratischen	Rechtsstaats	
)Frankfurt	am	Main:	Suhrkamp,	1994(,	P.	636.

)44(  Çağla	Mabrouk	Cavlak,	Syria’s	Practice	of	Pan-Arabism:	The	United	Arab	Republic	and	changing	Poles	from	Pan-Arabism	
To	Pan-Syrianism	)A	Thesis	of	Master	in	Saint	Louis	University,	2012(,	p.	9.



ملف العددالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

76

السوريين،	ال	على	أسطورة	 تحقيق	مصالح	 على	 القائمة	 اليومية	 السورية  الهوية	 إنها	 والبراغماتية:	
إثنية	من	هنا	ودينية	من	هناك.

الهوية السورية والدولة

تأكيدنا	هذه	الهوية	السورية	اليومية	املعيشة	املترجمة	بلغة	التواصل	ومصالح	البشر	ينبع	أساًسا	
ا	جاء	من	ضرورات	اقتصادية	وسياسية	آنية	تخص	مباشرة	

ً
من	حقيقة	أن	معظم	صور	املواطنة	حديث

الناس	 بين	 املتبادلة	 اليومية	 واألعمال	 بالتجارة	 وثيًقا	 ا	
ً
ارتباط هذا	 ارتبط	 وقد	 ومصالحهم،	 البشر	

وتوسع	املدن	وبناء	مؤسسات	بيروقراطية	تنظم	حيواتهم..	إلخ.	املواطنة	الحداثية	هي	في	النهاية	ثقافة	
نتجت	من	حاجات	البشر	في	ما	بينهم،	ما	أسهم	في	بناء	الدولة	الحديثة	)على	العكس	مما	سيطر	على	
بشرعية	 اإلطالق	 على	 تؤمن	 لم	 التي	 واإلسالمية	 املسيحية	 األصولية	 والطائفيات	 العربية	 القومية	
ا	عن	أمة	لها،	وتقدم	بحثها	عن	األمة	على	بناء	الدولة	التي	أدانت	

ً
الدولة	الحديثة،	بل	كانت	تبحث	عبث

شرعيتها	واتهمتها	بـ»الُقطرية«)45((.	

لقد	أشار	ريتشارد	بيالمي	بالفعل	إلى	هذه	النقطة	في	مسألة	بناء	املواطنة	الديمقراطية	الحديثة	
التحتية	 البنى	 	

ً
)مثال وأجهزتها	 الدولة	 بناء	 	،

ً
أوال رئيسة:	 ومراحل	 عوامل	 ثالثة	 خالل	 من	 وتهيكلها	

والبيروقراطية	والقانونية،	وهنا	خلقت	هيئة	سياسية	ذات	سيادة	على	جميع	األنشطة	في	داخل	مجال	
إقليمي	معين،	وغدا	فيها	األشخاص	املقيمون	رعاياها	الشرعيون(.	ثانًيا،	ظهور	االقتصادات	التجارية	
ومن	 السوق،	 اقتصادات	 تتطلبها	 التي	 العامة	 للخدمات	 تحتية	 بنية	 قيام	 إلى	 أدت	 التي	 والصناعية	

)45(		لم	تقتصر	لفظة	القطرية	املدانة	على	الدولة	العربية،	بما	هي	كيانات	سياسًيا	فحسب،	بل	على	كل	ما	يمت	للدولة	كله	والبشر	فيها	بصلة	ما	
وما	يرتبط	بحياة	العربي	في	مأكله	القطري،	في	مشربه	القطري،	في	شركة	طيرانه	القطرية،	في	علم	بلده	القطري..	إلخ،	حتى	وصلت	الدرجة	إلى	أنه	
هناك	حتى	»جمهور	ريا�سي	قطري«،	كما	كتب	جورج	طرابي�سي	)انظر:	جورج	طرابي�سي،	الدولة	القطرية	والنظرية	القومية	)بيروت:	دار	الطليعة،	
1982(،	ص19	(	حينما	عبر	عن	الضاد	القومية،	أي	الضاد	الضدية	ضد	الدولة.	هكذا	ظواهر	مدانة	وتعبر	عن	استجابة	للقطرنة	والقومنة،	وقد	
اختصر	ذلك	سابًقا	من	خالل	العنوان	»هذا	الزمن	القطري«،	وفق	ما	حكم	طرابي�سي	في	كتابه	آنف	الذكر،	وهو	يشن	حرًبا	على	»الظاهرة	القطرية«	
اآلخذة	بـ	»القطرنة«	يوًما	بعد	يوم،	حتى	تصل	درجة	اإلدانة	إلى	الجامعة	العربية،	لتكريسها	القطرية	وبوصفها	جامعة	دول	»والدور	الذي	لعبته	في	
تكريس	الكيانات	القطرية«	ال	ألنها	»جامعة	حكومات	ال	جامعة	شعوب،	وإنما	لكونها	جامعة	دول.	نتكلم	هنا	عن	دور	الجامعة	العربية	ال	بوصفها	
	من	تناقصه،	وباتجاه	تكريس	التجزئة..	

ً
	عيانًيا	من	أمثلة	التطور	الفعلي	باتجاه	القطرنة	ال	التوحيد،	وباتجاه	تكاثر	عدد	الدول	العربية	بدال

ً
مثاال

وحسبنا	أن	نحيل	الطرف	في	ما	حولنا،	وفي	حياتنا	اليومية	بالذات،	حتى	نجد	أن	الواقع	القطري	والكيان	القطري	والدولة	القطرية	واملصالح	القطرية	
واأليديولوجية	القطرية	والنزعة	القطرية	والعصبية	القطرية	هي	التي	تحاصر	اإلنسان	العربي	في	كل	مكان	من	الوطن	العربي	من	املهد	إلى	الحد«	
)جورج	طرابي�سي،	ص18-19(.	لذا،	إن	ما	يمت	لهذا	الزمن	القطري	كله	يعد	غير	شرعي،	وهو	بمنزلة	»السّم	القطري«	الذي	يقف	على	رأسه	»تأسيس	
ا	من	جراء	الدولة	واستشرائها،	»وأن	نولد	في	ظل	التجزئة،	وأن	نحيا	في	ظل	التجزئة،	وربما	

ً
الدولة«،	فالقومي	ال	يشعر	بنفسه	إال	محاصًرا	ومتأمل

نشيخ	ونموت	في	ظل	التجزئة،	فهذا	معناه	أن	نتجرع	في	كل	ثانية	ودقيقة	وعلى	مر	األيام	والسنين،	السموم	القطرية	التي	تفرزها	بكثرة	سرطانية	كل	
ما	حولنا،	وكل	ما	نمسه	أو	نشمه	أو	نستنشقه،	وكل	ما	نراه	أو	نسمعه	أو	نقرؤه..	إننا	نعيش	في	حالة	حصار	يومي	من	القطرية..	زمن	قطري	هذا	
ا	عن	املقدس:	البعث	واألصولية،	)بيروت:	جداول،	

ً
الزمن	الذي	نحيا	فيه«	)جورج	طرابي�سي،	ص	20(،	وانظر	أيًضا	في	هذا	السياق:	حّمود	حّمود،	بحث

2014(،	ص	122	وما	بعدها.



77

العدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021ملف العدد

ا،	التنشئة	االجتماعية	للجماهير	أو	ما	يسميها	
ً
ثالث ثم	خلق	أجواء	تواصلية	اقتصادية	جديدة..	إلخ.	

»صناعة	األمة«،	ال	على	أسس	أسطورية،	بل	وفق	»وعي	وطني	مناسب	لسوق	واقتصاد	صناعيين	عن	
خلق	 ما	 بالفعل	 هذا	 والتجنيد)46(«.	 الشعبية	 والصحافة	 اللغوي	 والتوحيد	 اإللزامي	 التعليم	 طريق	
لغة	مشتركة	بين	املواطنين	وساعد	في	التأسيس	لعالقات	شعورية	بين	املواطنين	أنفسهم	واملواطنين	

ودولتهم)47(.

هي	 فاملواطنة	 بالدولة،	 وعينا	 في	 انقالب	 غير	 من	 لنا	خلق	هوية	سورية	جديدة	 يمكن	 ال	 هنا	 من	
)ثقافًيا	 بهوية	سورية	 نادى	 من	 معظم	 أن	 ما	سبق	 في	 ولقد	الحظنا	 بالدولة،	 الخبرة	 نتاج	 بالضرورة	
وطائفًيا	ودينًيا(	قد	افتقر	إلى	أهم	عامل	فيها،	وهي	الدولة	السورية.	من	يفكر	في	قومية	أو	أمة	ال	تنتجها	
هي	 وكما	 وجوده،	 منه	شرعية	 يمتح	 أن	 يحاول	 الذي	 اإللهي	 الحق	 خيال	 في	 يحرث	 كمن	 هو	 الدولة	
بعض	االتجاهات	املسيحية	سابًقا	واإلسالمية	اليوم	من	التي	تفتقر	إلى	الخبرة	بالدولة،	وتلتمس	عوًنا	
من	خارجها،	ال	نستهجن	أيًضا	حال	كثير	من	األكراد	)سابًقا	واليوم(	في	مسألة	غياب	للوعي	بالدولة	

السورية،	وهم	يبحثون	عن	أمة	كردية	أسطورية	)وفق	طريقة	العرب	العروبيين(.	

ا	سرًيا	يحدث	
ً
في	حزيران/	يونيو	من	سنة	1939	أوردت	األجهزة	األمنية	الفرنسية	في	دمشق	أن	نشاط

نظام	 في	 الجزيرة	 أكراد	 »مطالب	 لـدعم	 الفرنسيين	 إلى	 مقدمة	 وطلبات	 باملدينة	 الكردية	 الدوائر	 في	
التفكير	 دام	 ما	 السلوك	 هذا	 نستهجن	طبًعا	 ال	 الفرنسية)48(«.	 السلطة	 رعاية	 تحت	 يضعهم	 خاص	
باألساس	لم	يتمأسس	على	أرضية	وطنية	سورية،	بل	على	أرضية	أسطورية	كردية	تطلب	الشرعية	من	
خارج	حدود	الدولة	)األمر	نفسه	ينسحب	على	بعض	اتجاهات	عروبية	وطائفية	أخرى	في	هذه	املرحلة	
التاريخية(.	كذلك،	فإنه	تاريخًيا	ليس	هناك	شعب	»طبيعي	معطى«	وله	هوية	أمة	يمكنه	أن	يشكل	
أساًسا	لبناء	الديمقراطيات،	واألمر	ينطبق	على	األكراد،	فليس	هناك	أمة	كردية	معطاة،	حيث	»إن	
بناء	الشعب	هو	مسألة	ممارسات	اجتماعية	وثقافية	وسياسية)49(«.	هذا	ما	يجب	أن	يعيه	القوميون	

العرب	والسوريون	واألكراد.

إن	خلق	هوية	سورية	جديدة	يبدأ	من	املمارسات	االجتماعية	والسياسية	التي	أشرنا	إليها،	وضمن	
عقد	اجتماعي	وسيا�سي	جديد	بين	املواطنين	من	جهة،	وبينهم	وبين	الدولة	من	جهة	أخرى.	من	هنا،	
ال	نريد	في	سبيل	بناء	سورية	جديدة	أن	نفكر	»كردًيا«	في	قطعة	جغرافية	سورية	هنا	وأخرى	هناك،	

)46(		Richard	Bellamy,	Citizenship:	A	Very	Short	Introduction	)Oxford	University	Press,	2008(,	p.	46.

)47(		Richard	Bellamy,	p.	46.

)48(		Benjamin	Thomas	White,	“The	Kurds	of	Damascus	in	the	1930s:	Development	of	a	Politics	of	Ethnicity“,	Middle	Eastern	
Studies,	46,	)2010(,	p.	1	f.

)49(		Sandra	Seubert,	S.	30.
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بل	أْن	نفكر	»سورًيا«	في	األكراد	وحقوقهم	الراهنة	املشروعة	التي	زاد	نظام	البعث	في	سنوات	حكمه	
في	سلبها.	السورية	الوطنية	مقترنة	بالتشديد	على	الدولة	هي	وحدها	الكفيلة	باملحافظة	على	حقوق	
األكراد	وغيرهم.	وكما	شدد	أحد	الباحثين،	فإن	»الدولة«	تحمي	حقوق	الجميع	وحرياتهم	وتعمل	وفًقا	
ملبدأ	املواطنة،	كما	أنه	»ال	يمكن	لدولة	مدنية	أن	توجد	من	دون	مواطنيها،	وال	يمكن	أن	تكون	هناك	

مواطنة	من	دون	دولة	تقوم	على	سيادة	القانون	والعدالة	والديمقراطية	واملساواة	للجميع)50(«.

الهوية السورية التواصلية

الرابط	بين	املواطنة	والدولة	هو	ما	ينبغي	التفكر	فيه	من	جديد	في	سياق	الهوية	السورية،	واملحذور	
منه	الذي	يمكننا	اإلشارة	إليه	هو	عدم	الوقوع	في	فخ	أن	تسند	هذه	الهوية	السورية	إلى	عامل	ثقافي	
بالرجوع	إلى	التاريخ	أو	شبه	التاريخ،	كما	تناولنا	ذلك	آنًفا.	من	املهم	وعي	أنه	ليس	هناك	حقوق	أبدية	
في	التاريخ	يمكن	أن	تشرعن	هوية	ثقافية	مطلقة	معاصرة،	والبحث	في	التاريخ	من	أجل	شرعنة	وجود	
حاضر	أو	صوغ	هوية	له	يعد،	وفق	رأينا،	إجراًما	تاريخًيا،	ال	في	حق	الرواية	التاريخية	فحسب،	سواء	
أثبتت	صدقيتها	أم	ال،	بل	في	حق	الوجود	التاريخي	للجماعة	الحاضرة	عياًنا.	فالتاريخ،	خصوًصا	في	بالد	
اتسمت	حدودها	الجغرافية	والثقافية	بالتحوالت	وامليوعة	التي	أكدت	في	كثير	من	مراحلها	التكوينية	

ا	يقدم	مشروعيات	تاريخية	أبدية	فحسب.	
ً
أنها	محطات	عبور،	ال	صندوق

مشروعيتنا	التاريخية	في	إطار	الهوية	السورية	نستمدها	من	ضرورتنا	التاريخية	الحية	اآلنية	التي	
أبناء	سورية	 بين	 الذي	تسنده	»هوية	سورية	تواصلية«	 العيش	املشترك	 إلى	تحقيق	 النهاية	 في	 تهدف	
بمختلف	جماعاتهم،	أي	مواطنة	ترتبط	بقيم	املساواة	واالحترام	واالختالف	وحق	املشاركة	واالعتراف	

املتبادل	والعدالة	والحق	في	الوصول	إلى	املعلومات	والحق	في	املعرفة..	إلخ)51(.

أن	نفكر	على	نحو	سوري	جامع	عام،	في	ظل	خطاب	تواصلي	عام	بحسب	ما	اقترحه	هابرماس،	
يعني	الوصول	إلى	عدالة	عامة	تخص	الجامعة	السورية،	من	خالل	لغة	العدالة	هذه	تستطيع	أصوات	
الضحايا	التعبير	عن	آالمها	الحاضرة	ونيل	حقوقها	بلغة	الجامعة	السورية	املعاصرة،	ال	وفق	لغة	»ال	
تواصلية«،	سواء	أكانت	لغة	الحسن	والحسين	أم	لغة	الحنين	إلى	أبناء	أمية،	أم	ما	يشيعه	كثير	من	

األكراد	حول	عذاباتهم	التاريخية	لتسويغ	ُعقد	قومية	حاضرة.	

ال	شك	في	أنه	ال	يمكن	لهذه	الهوية	السورية	تجاوز	االختالفات	العميقة،	وبخاصة	في	مجتمعات	

)50(		Abdel	Moneim	Said,	»Egypt:	a	modern	civil	state«,		Ahram	Online,	28.12.2010:
 http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/4/2746/Opinion/Egypt-a-modern-civil-state-.aspx 

)51(		Camilo	Gómez,	“Communicative	Citizenship,	Preliminary	Approaches“,	Signo	Y	Pensamiento,	60,	)Jun.	2012(,	p.	109.

http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/4/2746/Opinion/Egypt-a-modern-civil-state-.aspx
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في	خطاب	سوري	 االختالفات	 هذه	 ترجمة	 هو	 إليه	 ندعو	 الذي	 أن	 بيد	 مجتمعاتنا،	 مثل	 من	 هشة	
فيها	 تترجم	 تواصلية	جديدة	 لغة	سورية	 أخرى:	 بكلمات	 أو	 فهمه،	 السوريون	 يستطيع	 عام	 تواصلي	
االختالفات	الفرعية	وتصل	إلى	كل	مواطن	سوري،	مع	املحافظة	على	املساحات	املتنوعة	الفردية	أو	
االجتماعية	الخاصة	التي	تمتاز	بها	مجتمعنا	السوري.	لهذا	ومن	أجل	أن	تكون	هذه	اللغة	الهوياتية	
	عند	الكل	وتتمتع	بقدرة	تواصلية	تصل	إلى	معظم	السوريين،	على	اختالف	

ً
السورية	العامة	مفهومة

أطيافهم،	ينبغي	أن	تكون	لغة	مواطنة	شاملة	ومعلمنة،	ال	بتعقيدات	ثقافية	وأيديولوجية،	بل	في	أطر	
تحقيق	مصالح	البشر	املباشرة.

الهوية السورية ومسألة االعتراف

إلى	هذه	الهوية	السورية	الجامعة	إال	من	خالل	أطر	اجتماعية	 ال	شك	في	أنه	ال	يمكننا	الوصول	
تتمأسس	بها	عالقات	بشرية	قائمة	على	االعتراف	املتبادل	بين	أفراد	املجتمع	والتفاعل	بينهم.	هذا	ال	
يتحقق،	وفق	أكسل	هونيت،	إال	من	خالل	االعتراف	املتبادل،	وال	يمكن	تصور	ذات	ما	من	دون	أن	
ا	ذاتًيا	)سواء	في	مستوى	اعتراف	الحب	أم	االعتراف	

ً
تحقق	وجودها	االجتماعي	والتاريخي	وأن	تنال	اعتراف

القانوني	الحقوقي	أم	االعتراف	االقتصادي،	وهي	األنواع	الثالثة	التي	فصلها	هونبت	في	فلسفته	حول	
هو	 بل	 فحسب،	 ما	 فريق	 بأخطاء	 واعتراف	 بوح	 مجامالت	 ليس	 االعتراف	 أن	 بمعنى	 االعتراف)52((.	
اعتراف	وجودي	باآلخر	وحقوقه،	وهذا	بالفعل	ما	يمكن	االستفادة	منه	في	سياقنا	السوري	الذي	ما	

زالت	تطحنه	صراعات	قبلية	وطائفية.	

إن	مسألة	االعتراف	ترتبط	في	سياقنا	بعاملين	محوريين:	تحقيق	»العدالة«	الفردية	واالجتماعية	
الباحثين،	 من	 كثير	 يذكر	 وكما	 أخرى.	 جهة	 من	 املجتمع	 أفراد	 بين	 واملساواة«	 و»الحرية	 جهة،	 من	
فإن	املرحلة	األولى	في	تكوين	املواطنة	الحديثة	قامت	أساًسا	على	املساواة	القانونية	الرسمية،	وهذه	
النقطة،	وفق	ما	يوضح	هونيت،	تهيكلت	منذ	البداية	بفكرة	العضوية	الكاملة	في	مجتمع	سيا�سي)53(.

في	عقد	سوري	 ترجمته	 من	خالل	 إال	 التحقق،	 يمكنه	 ال	 كهذا	 وطنًيا	 ا	
ً
اعتراف أن	 علينا	 يخفى	 ال	

جديد	يضمن	للجميع	حقوقهم	وواجباتهم.	بكلمة	أخرى:	تجنب	الصراعات	البينية	والظلم	االجـتماعي	
ا	محورًيا	في	خلق	أجواء	للتواصل،	

ً
والسيا�سي	يعني	بوجه	منه	قيام	أرضية	اعتراف	متبادل	يجسد	شرط

الذات	 استقاللية	 بمعنى	 وتحديًدا	 بالفعل،	 الحرية	 أن	 يعد	 وهونيت	 املنشودة.	 الحرية	 تحقيق	 بغية	
النظام	 تهيكل	 لكونها	 بها،	 مرتبطة	 األخرى	 والقيم	 الحديث«،	 املجتمع	 في	 قيمة	 »أعلى	 تمثل	 والفرد،	

)52(		Axel	Honneth,	Anerkennung:	Eine	europäische	Ideengeschichte	)Berlin:	Suhrkamp,	2018(.

)53(		Sandra	Seubert,	p.	26.



ملف العددالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

80

املؤس�سي	أكثر	من	غيرها	وتربط	تالًيا	الفرد	باملجتمع	منهجًيا)54(.

أخيًرا،	ينبغي	تجنب	الفهم	الخاطئ	لالعتراف	الذي	يحدث	عندنا	على	نحو	مقلوب	ويتخذ	أحياًنا،	
بغية	تجنب	الصراعات	الطائفية	والدينية	واإلثنية،	صور	حوارات	بينية	على	أسس	دينية	)من	مثل	
الدينية	 األرضية	 أن	 تأكيد	 املهم	 من	 الجوفاء(.	 السنية-الشيعية	 أو	 اإلسالمية	 املسيحية-	 الحوارات	
	لالعتراف	والحوار	)هذا	

ً
اإلطالقية	املولدة	أساًسا	للخالف	اإلثني	والطائفي	ال	يمكنها	أن	تكون	سبيال

من	طبيعة	العقائد	التوتاليتارية	الدينية	والقومية(.	االعتراف	البيني،	سواء	أكان	دينًيا	أم	قومًيا،	وهو	
تعترف	 بها	 ننادي	 التي	 السورية	 فالهوية	 جامع،	 وطني	 اعتراف	 بناء	 له	 يمكن	 ال	 دينية،	 بلغة	 املتهيكل	
باالختالفات	الدينية،	بيد	أنه	ال	يمكن	لهذه	السورية	أن	تحاور	الطوائف	واألديان	بلغتهم،	وال	يمكن	لها	
أن	تترجم	نفسها	بأرضية	دينية	أو	إثنية،	بل	أن	تكون	اللغة	العمومية	التواصلية	التي	يترجم	بها	ومن	

خاللها	املواطنون	مواطنتهم.	

الخاتمة

	في	مناقشتها:
ً

هنا	يمكن	التوصل،	في	ضوء	ما	سبق،	إلى	مجموعة	من	النتائج	التي	فصلنا	قليال

من	خالل	تناول	الورقة	مفهوم	الهوية	السورية	عند	بعض	التيارات	السورية	في	منتصف	القرنين	. 	
	ضمن	

ً
التاسع	عشر	والعشرين،	يتبين	لنا	أن	البارادايم	املحرك	ملعظم	هذه	التيارات	كان	متهيكال

أن	 الورقة	 رأت	 لقد	 جديدة.	 سورية	 بناء	 أعاق	 الذي	 األمر	 وعرقية،	 ودينية	 أيديولوجية	 عقائد	
أهم	عامل	في	سيطرة	هذه	العقائد	هو	غياب	تراث	الدولة	بمعناه	الوطني	الجامع،	حيث	حل	في	
	األمة	السورية	باملعنى	املسيحي	والجامعة	العثمانية	

ً
محله	»جامعات«	أخرى	عابرة	للحدود:	مثال
والجامعة	العربية	والجامعة	اإلسالمية..	إلخ.

مفهوًما	. 	 وقدمت	 والثقافوية،	 العقائدية	 واألخطاء	 املحاذير	 هذه	 من	 االستفادة	 الورقة	 حاولت	
جديًدا	للهوية	السورية،	ورأت	أن	ما	قدمه	يوسف	سالمة	في	مقترحه	حول	»الجامعة	السورية«	

يمثل	في	معظمه	نقطة	انطالق	جديدة،	وأطًرا	مهمة	في	بناء	عقد	وطني	سوري.

في	تقديمها	مفهوًما	جديًدا	للهوية	السورية،	حاولت	الورقة	تقديم	بعض	التأطيرات	النظرية	للدالة	. 	
الهوياتية	السورية	التي	كان	من	أهمها	)الورقة	ال	تستبعد	أبعاًدا	أخرى	لم	تستطع	مناقشتها(:

املواطنة،		.  ببعد	 السورية	 الهوية	 ارتباط	 الورقة	 ناقشت	 هنا	 واملواطنة:	 السورية	 الهوية	

)54(		»Die	Gesellschaftstheorie	Axel	Honneths	–Zusammenfassung	und	Kritik	aus	der	Sicht	Normativen	Empowerments«	inter-
homines,	)2015(:	http://www.inter-homines.org/honneth_ne.pdf
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حيث	رأت	أنه	ينبغي	عدم	التفكر	في	الهوية	السورية	إال	في	إطار	املواطنة	الذي	يعرف	به	ومن	
وتنطلق	 وديني،	 إثني	 فوق	 ما	 على	 عموًما	 دالة	 السورية	 الهوية	 هنا	 السوري.	 املواطن	 خالله	
أساًسا	من	خبرة	البشر	بحيواتهم	املباشرة	في	ما	بينهم.	هذا	ما	اصطلح	عليه	بـ	»الهوية	السورية	

اليومية«	التي	تشدد	على	تحقيق	مصالح	البشر	في	ما	بينهم.

وأنه		.  بالدولة،	 الخبرة	 نتاج	 بالضرورة	 املواطنة	 أن	 الورقة	 رأت	 والدولة:	 السورية	 الهوية	
ال	يمكن	خلق	هوية	سورية	جديدة	من	غير	انقالب	في	وعينا	بالدولة	)سواء	أكان	من	حيث	بناء	
الدولة	وأجهزتها	املؤسساتية	أم	ارتباطها	باالقتصادات	التجارية	والصناعية	التي	تمس	مصالح	
البشر	أم	ارتباطها	بالتنشئة	االجتماعية	التي	تشدد	على	الوطنية(.	الهوية	السورية	املقترحة	هي	
	سورية	أو	أمتار	منها	 هوية	مواطنة	مسورة	بالدولة.	هنا	ترى	الورقة	أنه	ينبغي	التوقف	عن	عّدِ
جزًءا	من	كل،	سواء	أكان	هذا	الكل	إسالمًيا	أم	عروبًيا	أم	كانت	هذه	األمتار	جزًءا	من	أمة	كردية	

أو	آشورية	أو	غيرها	من	األمم	املتخيلة.

يجب		.  جديدة،	 سورية	 هوية	 خلق	 بغية	 أنه،	 الورقة	 رأت	 التواصلية:	 السورية	 الهوية	
فيها	 وتترجم	 السوريين	 إلى	 تصل	 تواصلية	 ولغة	 عام	 تواصلي	 خطاب	 خلق	 على	 التأسيس	
واالجتماعية	 الفردية	 املتنوعة	 املساحات	 على	 املحافظة	 مع	 والخاصة،	 الفرعية	 االختالفات	

الخاصة	التي	يمتاز	بها	مجتمعنا	السوري.

الهوية	السورية	ومسألة	االعتراف:	رأت	الورقة	كذلك	أنه	ينبغي	االهتمام	بتأسيس	أجواء		. 
اجتماعية	يسودها	االعتراف	املتبادل	بين	أفراد	املجتمع	والتفاعل	بينهم،	وأن	االعتراف	الوطني	
يرتبط	بتحقيق	العدالة	الفردية	واالجتماعية	من	جهة،	و»الحرية	واملساواة«	بين	أفراد	املجتمع	

من	جهة	أخرى.

	في	طياته	من	الناحية	
ً

ال	شك	في	أن	مفهوم	الهوية	السورية	الذي	اقترحته	هذه	الورقة	سيبقى	حامال
الثقافية	بعًدا	أيديولوجًيا	)هذا	أمر	ال	مفر	منه(،	بيد	أنه	ليس	عقيدة	ثقافوية	وقومية،	فهو	ينطلق	من	
الشرط	التاريخي	السوري	الداخلي	املتحول،	وهذا	يعيدنا	بالضبط	إلى	ما	اقترحه	يوسف	سالمة	حول	
الوعي	الزائف	والوعي	املطابق.	إننا	ال	نزعم	أن	ما	قدمناه	حول	الهوية	السورية	ينتمي	حكًما	ومعيارًيا	
إلى	الوعي	املطابق،	بل	هو	مجموعة	من	األفكار	التي	يمكننا	مناقشتها،	بغية	أن	يجتمع	السوريون	على	
لغة	مواطنة	جديدة	عنوانها	الهوية	السورية،	في	ظل	عقد	اجتماعي	جديد.	لكننا	نزعم	أنه	بمقدار	ما	
ننطلق	من	لحظتنا	التاريخية	)ال	املاضوية	الثقافوية	املتخلية(	لبناء	سورية	جديدة،	ننتج	وعًيا	تاريخًيا	

مبتعًدا	من	الوعي	الزائف.	

دائًما	 ما	دامت	تخضع	 ثابتة	متكاملة	 يكون	هناك	هوية	سورية	 لم	ولن	 أنه	 النهاية	على	 في	 نشدد	
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للتطورات	والتحوالت.	الهوية	السورية،	بحسب	ما	ناقشناه،	تجسد	ضرورة	سورية	اجتماعية	تنطلق	
العقد	 تفرضها	مفردات	 التعايش	على	أسس	 بهدف	 السورية،	 التاريخية	واالجتماعية	 اإلمكانات	 من	
االجتماعي	في	ما	بين	السوريين	من	جهة،	وبينهم	وبين	الدولة	من	جهة	أخرى.	إننا	مقتنعون	بما	حاولنا	
التشديد	عليه،	وهو	أن	املواطنة	السورية	ال	تفرضها	رواية	أسطورية	أو	شبه	تاريخية	قديمة	هنا	أو	
والسياسية	واالجتماعية	 الجغرافية	 بأبعادهم	 السوريين	 البشر	 تفرضها	مفردات	 ما	 بمقدار	 هناك،	

كلها،	وبمعنى	آخر:	الهوية	السورية	ضمن	مفردات	»اآلن	الوطني«.



83

العدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021ملف العدد

املصادر واملراجع

باللغة العربية

أنطون.	فرح،	الجامعة	العثمانية،	)اإلسكندرية،	د.ن،	1899(.. 	
ا	عن	املقدس:	البعث	واألصولية،	)بيروت:	دار	جداول،	2014(.. 	

ً
حّمود.	حّمود،	بحث

سعادة.	أنطون،	اإلسالم	في	رسالتيه	املسيحية	واملحمدية،	)بيروت،	د.ن،	2014(.	. 	
سالمة.	يوسف،	»الجامعة	السورية«،	مجلة	قلمون،	ع:	2،	)آب	2017(.. 	
طرابي�سي.	جورج،	الدولة	القطرية	والنظرية	القومية،	)بيروت:	دار	الطليعة،	1982(.. 	
عوض.	لويس،	فقه	اللغة	العربية	)القاهرة:	رؤيا	للنشر	والتوزيع،	2006(.. 	

 بلغة أجنبية

	. Beshara.	Adel,	Antun	Sa’adeh	The	Man,	His	Thought:	An	Anthology	Reading	
)England:	Ithaca	Press,	2007(.

	. Bellamy.	 Richard,	 Citizenship:	 A	Very	 Short	 Introduction	 )Oxford	University	
Press,	2008(.

	. Bishara.	Kalil.	A,	The	Origin	of	the	Modern	Syrian	)New	York:	al-Hoda	Printing	
Press,	1914(.	

	. Cavlak.	 Çağla	 Mabrouk,	 Syria’s	 Practice	 of	 Pan-Arabism:	 The	 United	 Arab	
Republic	and	changing	Poles	from	Pan-Arabism	To	Pan-Syrianism	)A	Thesis	of	
Master	in	Saint	Louis	University,	2012(.	

	. Coauthors,	The	Condition	of	Citizenship	)London:	Sage,	1994(.

	. _________	The	Origins	of	Syrian	Nationhood:	Histories,	Pioneers	and	Identity	
)London:	Routledge,	2011(.

7. Firro.	Kais	M,	»Lebanese	Nationalism	versus	Arabism	From	Bulus	Nujaym	to	
Michel	Chiha«,	Middle	Eastern	Studies,	Vol.	40	N.	5,	)Sep.	2004(.	

8. Gómez.	Camilo,	“Communicative	Citizenship,	Preliminary	Approaches“,	Signo	
Y	Pensamiento,	60,	)Jun.	2012(.	

9. Habermas.	Jürgen,	Faktizität	und	Geltung:	Beiträge	zur	Diskurstheorie	des	Rechts	
und	des	demokratischen	Rechtsstaats	)Frankfurt	am	Main:	Suhrkamp,	1994(.



ملف العددالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

84

	0. Honneth.	Axel,	Anerkennung:	Eine	europäische	Ideengeschichte	)Berlin:	Suhr-
kamp,	2018(.

		. Kaufman.	Asher,	»Phoenicianism:	The	Formation	of	an	Identity	in	Lebanon	in	
1920«,	Middle	Eastern	Studies,	Vol.	37	Issue	1,	)Jan.	2001(.

		. Katibah.	Habib	 Ibrahim,	Syria	 for	 the	Syrians	under	 the	Guardianship	of	 the	
United	States		)Boston:	The	Syrian	National	Society,	1919(.

		. Renan.	 Ernest,	Giglio	Henriette	 and	M.	 F.	N	Giglioli,	What	 Is	 a	Nation?	And	
Other	Political	Writings	)New	York:	Columbia	UP,	2018(.

		. Seubert.	Sandra,«	Dynamiken	moderner	Bürgerschaft.	Demokratie	und	politi-
sche	Zugehörigkeit	im	globalen	Zeitalter“,	Zeitschrift	für	Politische	Theorie,	4,	
)2013(.

		. Zisser.	Eyal,	“Who’s	Afraid	of	Syrian	Nationalism?	National	and	State	Identity	
in	Syria“,	Middle	Eastern	Studies,	Vol.	42	N.	2,	)2006(.	

		. White.	Benjamin	Thomas,	“The	Kurds	of	Damascus	in	the	1930s:	Development	
of	a	Politics	of	Ethnicity“,	Middle	Eastern	Studies,	46,	)2010(.




