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كلمة العدد

  
  يوسف سالمة)1)

التنبيه	 إال	 يسعنا	 بها،	ال	 االحتفال	 وتجديد	 السورية	 للثورة	 العاشرة	 الذكرى	 استعادتنا	 إطار	 في	
لوطنه،	 املرء	 يملك	 ما	 أسمى	 قدموا	 الذين	 وشهيداتها	 السورية	 الثورة	 لشهداء	 العظيمة	 املنزلة	 إلى	
السياسية	 الحرية	 في	 جميعهم	 السوريين	 حق	 عن	 دفاًعا	 النظام	 بطش	 أمام	 الخاصة	 حياتهم	 وهو	
والكرامة	اإلنسانية	واالنتقال	بالوطن	السوري	إلى	ما	يليق	به	من	حداثة	سياسية	واجتماعية،	وعدالة	

اقتصادية.

واملعتقالت	 املعتقلين	 سراح	 إلطالق	 الكفاح	 تجديد	 إلى	 الدعوة	 من	 بد	 ال	 املناسبة	 هذه	 وفي	 	 	 	 	
مبدأ	 تفعيل	 رأسها	 وعلى	 كلها،	 املمكنة	 الوسائل	 إلى	 باللجوء	 قسًرا،	 أخفوا	 وَمن	 النظام،	 في	سجون	
املحاسبة	في	املؤسسات	القضائية	واملحاكم	الجنائية	كلها	التي	تتبنى	مبدأ	)الوالية	الدولية(	في	عملها	

القانوني.	

					وال	بد	من	االعتراف	بالدور	اإليجابي	والبناء	الذي	لعبته	املرأة	السورية	في	تفجير	الثورة	وقيادتها،	
	
ً
وما	يترتب	على	ذلك	من	حق	لها	في	تجذير	هذا	الدور	وتوسيعه	في	مؤسسات	املعارضة	السورية،	إعماال
ملبدأ	املواطنة	املتساوية	بين	الجنسين،	وتحقيًقا	ألبسط	مبادئ	الحياة	الديمقراطية	والحكم	الرشيد.

بعيدة	 األذهان	ذكرى	واقعتين،	إحداهما	 إلى	 نعيد	 أن	 املقام	قبل	 نغادر	هذا	 أال	 بنا	 	ويحسن	 	 	 	 	
َسة	في	التاريخ	السوري.	أما	البعيدة،	فتتصل	بمعركة	)ميسلون(	 واألخرى	قريبة.	ولكلتيهما	قيمة	مؤّسِ
التي	وقعت	بعد	إعالن	األحرار	السوريين	قيام	)اململكة	السورية(	بقيادة	)فيصل	بن	الشريف	حسين(.	
فعندما	تلقى	وزير	الدفاع	)يوسف	العظمة(	وصحبه	إنذار	)غورو(،	كانوا	موقنين	بأمر	واحد	هو	أن	
.	وفي	مقابل	هذا	الخروج	

ً
عليهم	أن	)يخرجوا(	ملواجهة	الجيوش	الفرنسية	الغازية،	وقد	)خرجوا(	فعال

كان	من	أوائل	ما	بادرت	حركة	التصحيح	األسدية	إلى	فعله	محَو	أي	ذكرى	أو	ذكر	)ليوسف	العظمة(	
وسيرته	بالكامل	من	الكتب	املدرسية،	ورفع	تمثاله	بعد	ذلك	عن	أسوار	البرملان	الذي	شهدت	أركانه	
وقاعاته	أول	والدة	للديمقراطية	السورية،	في	إشارة	واضحة	إلى	شطب	ما	أنجزه	السوريون	في	تاريخهم	

)1(	رئيس	تحرير	»قلمون:	املجلة	السورية	للعلوم	اإلنسانية«.
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كله	قبل	حكم	األسد.

فعندما	 سابقتها.	 عن	 إنسانية	 وبطولة	 تاريخية	 قيمة	 أحداثها	 تقل	 فال	 الثانية،	 الواقعة	 وأما	 	 	 	 	
خرجت	جموع	السوريين	في	أحد	أيام	آذار/	مارس	2011	تهتف	قائلة	)الشعب	السوري	واحد(،	كانت	
في	 دولة	سورية	 أول	 على	 للقضاء	 ورجال	 وعتاد	 من	عدة	 )غورو(	 ما	حشده	 أن	 موقنة	 الجموع	 هذه	
التاريخ	ليس	ب�سيء	يذكر	قياًسا	بما	أعده	نظام	األب	واالبن	–وعلى	رأس	ذلك	كله	التحالف	الطائفي	
البغيض	مع	إيران–	من	ضروب	املوت	والدمار	التي	صبها	على	رؤوس	السوريين	ومدنهم	وقراهم	ملنعهم	
من	استعادة	استقاللهم	الثاني.	وعلى	درب	)يوسف	العظمة(	تبين	السوريون	هذه	املرة	ايًضا	أن	ال	بد	

لهم	من	الخروج	)فخرجوا(.

بينها	وبين	الشروع	 الثورة	السورية	وتحول	 التي	تواجهها	 الرغم	من	كل	الصعوبات	 اليوم،	على	 	 	 	 	
نجحت	 قد	 فإنها	 السوري،	 للمجتمع	 الديمقراطي	 البناء	 في	 املتمثلة	 األساسية،	 مهمتها	 استكمال	 في	
في	إنجاز	واحدة	من	أشد	مهماتها	جوهرية:	أعني	إسقاط	)الفكرة	الجامعة(	التي	فرضها	النظام	على	
النسبية.	 الشرعية	 من	 حتى	 الفكرة	 هذه	 وتجريد	 الزمن،	 من	 قرن	 نصف	 والنار	 بالحديد	 السوريين	
)البعث(	التي	صفى	السوريون	حسابهم	معها،	فلم	يعد	متصوًرا	حكم	سورية	من	 ونعني	بذلك	فكرة	
جديد	بمثل	هذا	النوع	من	األفكار	التي	فات	أوانها.	بل	إننا	نميل	إلى	الظن	بأن	ال	فرق	يذكر	في	املواقف	
الرافضة	لهذه	الفكرة	بين	معارض	للنظام	أو	موال	له.	ولم	يكن	ملثل	هذا	اإلجماع	املفترض	أن	يوجد	

إال	بعد	أن	وقف	الجميع	على	ثمار	هذه	الفكرة	في	الوحدة	والحرية	واالشتراكية.	

				فقد	تجسدت	ثمار	الوحدة	في	تقسيم	السوريين	وتمزيق	مجتمعهم،	وإثارة	املنازعات	املدمرة	كلها؛	
من	طائفية	وإثنية	ومناطقية	وجهوية	وعشائرية،	وحتى	عائلية	ضمن	العائلة	الواحدة.	

				وأما	ثمار	الحرية،	فقد	ارتدت	قيوًدا	-ال	حصر	لها	وال	عد-	على	العقول	واإلرادات	وعلى	اإلبداع	في	
صوره	وتجلياته	كلها؛	الفردية	والجماعية.	فباسم	الحرية	عانى	الجميع	الحرمان	من	الحق	في	التفكير	

والتعبير	الحر،	بل	السلوك	الحر	النابع	من	صميم	الوجدان	ومن	أغوار	الشخصية	اإلنسانية.	

الفساد	واإلفساد،	وفي	 لها	من	صنوف	 نهاية	 في	هيئة	سلسلة	ال	 	وأما	االشتراكية،	فقد	تمثلت	 	 	 	
وأنسبائها،	 وأشياعها	 وأقربائها	 الحاكمة	 العائلة	 في	صندوق	 واستثماره	 واحتجازه	 العام	 املال	 سرقة	
	من	استثمار	هذا	املال	في	تحديث	املعرفة	وتطوير	الجامعات	وخلق	جماعة	علمية	سورية	عصرية	

ً
بدال

واملتوازنة	فوق	 املستدامة	 التنمية	 تحقيق	 التي	من	شأنها	 البرامج	 أكاديمية	مؤهلة	الستنباط	 ونخبة	
األرض	السورية،	من	دون	إهمال	أي	من	جهاتها	الجغرافية،	وهو	ما	عانته	-على	سبيل	املثال-	املنطقة	

الشرقية،	مع	أنها	املصدر	الرئيس	للثروات	السورية	معظمها،	زراعية	كانت	أم	باطنية.

				ولكن	القضاء	على	)فكرة	جامعة(	والتحول	عنها	لكونها	مناقضة	للعقل	والحرية	ال	يعني	أن	املجتمع	
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املجتمع	 فبقاء	 بديلة(.	 جامعة	 )فكرة	 دون	 من	 اإلنسانية	 الكرامة	 لشروط	 وفًقا	 يعيش	 أن	 يستطيع	
مجرًدا	من	فكرة	جامعة	توجه	الحياة	فيه	وتضبطها	بضوابط	العقل	والقانون	ليس	له	إال	معنى	واحًدا	
هو	االرتداد	بهذا	املجتمع	-آخر	األمر-	إلى	نوع	من	البربرية	التي	يكون	فيها	الجميع	في	حرب	مع	الجميع.	
ومن	هنا	بالضبط	وِلدت	فكرة	هذا	امللف،	أعني	)العقد	االجتماعي	للدولة	الوطنية	السورية(.	ذلك	ألن	
الصيغة	املعيارية	املثالية	للعقد	قد	يكون	من	شأنها	أن	توفر	فرصة	للحوارات	بين	القوى	االجتماعية	
املختلفة،	لبناء	)فكرة	جامعة(	تكون	منطلًقا	لسلم	اجتماعي	وسيا�سي	طويل	األمد	بين	أفراد	املجتمع	

السوري	جميعهم	وقواه	املختلفة.	

أهم	 وترجع	 األوروبي،	 التاريخ	 في	 قديمة	 االجتماعي	 العقد	 فكرة	 بأن	 للمهتمين	 املعروف	 ومن	 	 	 	 	
الكتابات	فيها	إلى	القرنين	السابع	عشر	والثامن	عشر.	وقد	كانت	أنجع	مبدأ	فلسفي	وسيا�سي	استندت	
إليه	الطبقة	البورجوازية	األوروبية	الصاعدة	في	التصدي	ألنظمة	الحكم	امللكية	اإلقطاعية	املتضامنة	
مع	الكنيسة	البابوية.	وقد	تجلى	هذا	النجاح	في	التحول	إلى	نظم	ليبرالية	سياسية	عبر	تجاوز	مفهوم	
)الرعية(	إلى	مفهوم	)الشعب(،	الذي	أقرت	فلسفات	العقد	–على	ما	بينها	من	اختالف	في	التفاصيل–	

أنه	صاحب	السلطة	ومصدرها.	

كثيرين	 إلى	 بالنسبة	 قلق	 تشكل	مصدر	 التي	 كلها	 والحدود	 والقيود	 املخاوف	 من	 الرغم	 وعلى	 	 	 	 	
خالل	 من	 وذلك	 منها،	 لالنطالق	 صالحة	 نظرنا	 في	 تزال	 ما	 فإنها	 االجتماعي،	 العقد	 فكرة	 حول	 منا	
استكشاف	الخصائص	النوعية	للمجتمع	السوري	في	اللحظة	التاريخية	الراهنة،	من	دون	أن	نغفل،	
بطبيعة	الحال،	مخاوف	)برهان	غليون(	الواردة	في	بحثه	الذي	يطلع	عليه	القارئ	منشوًرا	في	هذا	امللف.	
وخالصته	هي	أن	»ما	حصل	في	نطاق	منطقة	صغيرة	من	العالم	ليس	من	الضروري	أن	يعاد	إنتاجه	في	
جميع	مناطق	العالم	وأقطاره	ومجتمعاته.	وهذا	هو	التحدي	الذي	تواجهه	الثورات	السياسية	ودولة	

العقد	االجتماعي	في	عصرنا	الراهن	في	أكثر	البلدان«.	

				وعلى	الرغم	من	كل	ما	يتمتع	به	هذا	التحذير	من	قيمة	ووجاهة،	فإننا	نعتقد	أن	املحاولة	أمر	
دامت	 وما	 الذاتي،	 مصيرها	 تقرير	 في	 ما	 دوًرا	 اإلنسانية	 لإلرادة	 بأن	 متوفًرا	 اإليمان	 دام	 ما	 ضروري	
القناعة	قائمة	بأن	الديمقراطية	السياسية،	بوصفها	نظاًما	للحكم،	هي	أقل	األنظمة	سوًءا	من	بين	
ينظم	 الذي	 القانون	والدستور	 لتدبير	حياته	وتنظيمها	من	خالل	 اإلنسان	 ابتكرها	 التي	 كلها	 النظم	
مستوى	 إلى	 املدمر	 الهمجي	 الصراع	 مستوى	 من	 بها	 ويهبط	 ويخفض	حدتها	 البشر،	 بين	 الصراعات	

)املنافسة(،	وضبط	ذلك	كله	بالقوانين	املنِظمة.

	صيغة	معيارية	مثالية	تقوم	على	)قيمة	املساواة	املطلقة(	
ً

				وملا	كانت	صيغة	العقد	االجتماعي	أصال
بين	املواطنين	جميعهم،	وعلى	اعتراف	الجميع	بالتكافؤ	املطلق	في	ما	بينهم،	فإن	من	شأن	ذلك	–إذا	
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)املعيار	 لتكون	 بينهم	 ما	 في	 بالتوافق	 جديدة(	 جامعة	 )فكرة	 استنباط	 	– السياسية	 اإلرادة	 توافرت	
املطلق(	الذي	تتفرع	منه	قيم	ومعايير	فرعية	–قانونية	وسياسية	واقتصادية	واجتماعية–	من	شأنها	
أن	تنتج	صورة	للعدالة	–باملعنى	الواسع	للكلمة–	مقبولة	من	حيث	املبدأ	من	الجميع	فيحتكمون	إليها	
الطريقة	ال	 التعاقد	عليه	اجتماعًيا.	وبهذه	 لبنود	ما	جرى	 املختلفة	 بالتأويالت	 املتعلقة	 املنازعات	 في	
يمكن	النظر	إلى	جملة	البحوث	املطروحة	في	هذا	امللف	إال	بوصفها	مسودات	أولية	ومقترحات	مفتوحة	
للمناقشة	والحوار	حول	ما	جاء	فيها	من	أفكار	تسلم	القراءة	املنصفة	لها	بالقيمة	النظرية	واملنهجية	
اإلنسانية	 بالعلوم	 واسعة	 ومعرفة	 السوري،	 بالشأن	 عميقة	 دراية	 من	 عليه	 احتوت	 ملا	 واملعرفية،	

واالجتماعية،	وبخاصة	علم	االجتماع	والسياسة	وفض	املنازعات.	

				ومن	الناحية	البنيوية،	فإن	هذا	امللف	)العقد	االجتماعي	للدولة	الوطنية	السورية(	ينقسم	إلى	
خمسة	محاور	أساسية	هي:	

معوقات	بناء	العقد	االجتماعي.. 	

من	الجامعة	السورية	إلى	األمة	السورية.. 	

بعض	التجارب	التأملية	في	بناء	العقد	االجتماعي.. 	

رؤية	إسالمية	عصرية	في	بناء	العقد	االجتماعي.. 	

بعض	الضمانات	الضرورية	لحماية	العقد	االجتماعي.. 	

				وعلى	الرغم	مما	بين	هذه	املحاور،	واملباحث	التي	تشتمل	عليها	من	تنوع	باد	وتباين	ظاهر	فمن	
التجربة	 لهذه	 النظري	 باملضمون	 الشاملة	 اإلحاطة	 في	 يرغب	 إلى	من	 بالنسبة	 كاملة	 قراءتها	 الحكمة	

التعاقدية	الفريدة	في	بابها	على	حد	علمنا	في	التاريخ	االجتماعي	والسيا�سي	للمجتمع	السوري.	

			فنحن	هنا	في	مقابل	خمس	رؤى	لكل	منها	نصيبها	من	الحقيقة	ومن	الوجود	املتعين	على	نحو	 	
سلبي	أو	إيجابي.	فاألولى	مشككة	حذرة	أقرب	إلى	األحكام	السالبة.	والثانية	تنطلق	من	اإليجاب	املطلق	
العقل	املجرد	 التشكل.	والثالثة	تنطلق	من	 إلى	حد	اإليمان	بوجود	أمة	سورية	قيد	 يكاد	يصل	 الذي	
املمكن	واملستحيل.	والرابعة	إسالمية	مستنيرة	 بين	 في	قوالب	واقعة	 تعيين	مفهوماتها	 متجهة	صوب	
الفقه	اإلسالمي	بعد	أن	 املنطلقة	من	 بأدواتها	الخاصة	 العقد	االجتماعي	 إلى	 في	الوصول	 تؤكد	حقها	
تكون	قد	جردت	من	طابعها	املقدس	واملفارق،	وكل	ما	ينتمي	إلى	عالم	الغيب.	والخامسة	تجربة	قلق	
على	املستقبل	تتحدث	بلغة	السلب	وأحكامه	متطلعة	إلى	مفارقة	السلب	والفوز	بالضمانات	في	عالم	
من	اإليجاب	التام	صورته	الواقعية	املنشودة	استقرار	العقد	وسالمة	الدولة	وانتصارها	على	االستبداد	

املحتمل.			
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				وهكذا	انشغل	املحور	األول	بالصعوبات	والعقبات	التي	ينبغي	أخذها	في	الحسبان	قبل	االنخراط	
أجرى	 الذي	 غليون(	 )لبرهان	 أولهما	 بحثين.	 في	 الهواجس	 هذه	 ر	عن	 ُعّبِ وقد	 وبنائه.	 العقد	 إنشاء	 في	
مراجعة	جذرية	للتجربة	التاريخية	لفلسفات	العقد.	وانتهى	إلى	إبراز	العقبات	والصعوبات	التي	تواجه	
فكرة	التعاقد	في	املستوى	العالمي،	مع	توجيه	عناية	خاصة	إلى	ما	قد	يواجه	فكرة	التعاقد	بين	السوريين	

من	صعوبات	جدية	في	هذا	املجال.	

				وتظل	الفكرة	املوجهة	ملوقف	)برهان	غليون(	من	فلسفات	العقد	االجتماعي	عجزها	اليوم	عن	
الحيلولة	دون	ظهور	دكتاتوريات	جديدة.	فاألملان	في	الحقبة	النازية	ومؤسسو	الشيوعية	في	روسيا	لم	
يكن	ينقصهم	العلم	وال	املعرفة	بنظريات	العقد	االجتماعي.	واألخطر	من	ذلك	هو	أن	)البورجوازيات	
التابعة(	–ومن	بينها	البورجوازيات	العربية	–	»ال	ترى	إمكانية	للمحافظة	على	حرياتها	ومكاسبها	املادية	
زها	إال	في	تحويل	الجمهور	الطامح	إلى	االندماج	في	العصر	وتمثل	قيمه	في	العدالة	والحرية	واملساواة	 وتميُّ
وحكم	القانون	إلى	)رعاع	جدد(	ومتطرفين	وإرهابيين	ومتعصبين	ال	دواء	لهم	إال	النبذ	والقمع	الدائم«.

				وفي	ضوء	هذه	االعتبارات	يتساءل	)برهان	غليون(	عما	إذا	كان	لم	يزل	من	املمكن	إقامة	)دولة	
العقد	االجتماعي(	في	سورية.

الدولة	على	مجموعة	معقدة	من	 قيام	هذه	 إمكان	 تعليق	 في	 السؤال	 إجابته	عن	هذا	 وتتلخص	 	
الشروط	يتعين	على	املجتمع	أن	يكون	قادًرا	على	الوفاء	بها.	ومنها:

االعتراف	بالتباين	بين	املصالح	الخاصة	والعامة	والقبول	بذلك.. 	

نبذ	العنف	والقبول	بمبدأ	التفاوض،	وإنتاج	املعايير	التي	تضبط	هذه	العملية	لكون	املصالح	. 	
متغيرة	ومتبدلة.

القيم	. 	 بتغير	 متغيرة	 إال	 تكون	 أن	 يمكن	 ال	 التي	 للعدالة	 معايير	 وضع	 كله:	 ذلك	 من	 واألهم	
والثقافات	واالندماج	االجتماعي.	

املجتمع	 بين	 	
ً

حائال تقف	 أن	 يمكن	 التي	 والصعوبات	 العقبات	 لنا	جدية	 يتبين	 كله	 ذلك	 ومن	 	 	 	 	
املديد	 السلمي	 والتعايش	 االجتماعي	 للتعاقد	 مشروع	 صوغ	 إلى	 الحوار	 عبر	 قواه	 وتوصل	 السوري	

واملستدام.			

لبنية	الدولة	السورية،	 الثاني،	فقد	عمل	فيه	)زيدون	الزعبي(	على	تحليل	تاريخي	 	وأما	البحث	 	 	 	
	لالنعقاد.	ومما	

ً
مختتًما	بحثه	بما	ينبغي	على	املتعاقدين	مراجعته	بصورة	جدية	حتى	يكون	العقد	قابال

يشترطه:

إلى	االستقرار	كما	هو	. 	 أال	ينعقد	حوار	بين	املكونات	تجنًبا	لقيام	دولة	محاصصة	ال	تف�سي	
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الحال	في	كل	من	لبنان	والعراق.

ينبغي	لهذا	الحوار	أن	يف�سي	إلى	شعور	األكثرية	بأكثريتها	من	غير	أن	تشعر	األقلية	بأقليتها.	. 	
ويرى	الكاتب	أن	هذا	األمر	ممكن	عن	طريق	االعتراف	باملرجعية	الهوياتية	لألكثرية،	واالعتراف	
في	الوقت	نفسه	بحقوق	األقليات	القومية	واللغوية	والدينية	واملذهبية،	بما	في	ذلك	الالدينية.	

على	. 	 سيتعين	 	1946 في	 قائمة	 كانت	 التي	 السورية	 بالحدود	 االعتراف	 إلى	 الحوار	 أف�سى	 إذا	
الجميع	القبول	)بهوية	سورية(	تعلو	على	)الهوية	العربية(	من	دون	أن	تلغيها،	كما	هو	الحال	

بالنسبة	إلى	الهويات	الفرنسية	واألملانية	وغيرهما	في	عالقتهما	بالهوية	األوروبية.

وإذا	ارتأت	هذه	الحوارات	أن	الوطن	العربي	هو	الوطن	املنشود	لألمة	العربية،	فعليها	أن	تجد	. 	
محددات	للتعامل	مع	األمة	الكردية.

يجب	عدم	إغفال	أي	ثنائية	من	الثنائيات	السورية،	بما	في	ذلك	تلك	التي	ظهرت	بعد	آذار/	. 	
مارس	2011	وهي:	الريف	واملدينة،	ديانة	األكثرية	واألقليات،	ومحافظ	مقابل	علماني،	وعربي	
مقابل	كردي.	ومن	مثل،	مؤيد	معارض،	خارج	داخل..	الخ.	ومن	البّين	أن	ما	يشترطه	زيدون	
الزعبي	من	نتائج	محتملة	للحوار	قد	ال	يؤدي	إلى	أي	نوع	من	التعاقد	االجتماعي	بين	املكونات	
السورية.	وليس	هذا	بالطبع	الذي	ما	يريده	الباحث.	ولكنها	األمانة	العلمية	واألخالقية	حتمت	

عليه	كشف	هذه	الصعوبات.	

إلى	نزعة	تفاؤلية	منطلقة	من	معطيات	 يتألف	من	بحثين،	ويميل	كاتباهما	 الثاني	 	وأما	املحور	 	 	 	
يريان	أنها	واقعية	وماثلة	في	حياة	السوريين.	يتق�سى	في	أولهما	)حمود	حمود(	فكرة	)السورية(	وينميها	
حتى	تتحد	بمفهوم	)الجامعة	السورية(.	وفي	الثاني	يكمل	)عبد	الباسط	سيدا(	هذه	الطريقة	املستجدة	
في	التفكير	حتى	يجهر	صراحة	بالدعوة	إلى	قيام	)األمة	السورية(	في	خاتمة	بحثه	استناًدا	إلى	معطيات	
مستمدة	من	واقع	)سورية	الصغيرة(	بحدودها	الراهنة	التي	لم	يخترها	أي	سوري،	مع	املحافظة	على	

االبتعاد	عن	كل	صلة	مع	فكر	)أنطون	سعادة(	ومدرسته	السياسية.

				وأما	املحور	الثالث،	ويتكون	من	بحثين،	ويغلب	عليهما	ما	يمكن	وصفه	بأنه	طابع	تأملي.	إذ	إن	
:	تسوية	تعايشية	انتقالية	

ً
)محمد	عثمان	محمود(	ينطلق	في	بحثه	من	فرضية	مكونة	من	جزأين،	أوال

تعددية	التمثيل	الديني	والطائفي	والقومي	واإلثني.	ثانًيا:	عقد	اجتماعي	سيا�سي	يمثله	)إجماع	متشابك	
على	مبادئ	دستورية	لنموذج	ليبرالي	سيا�سي	مساواتي	ومحايد	دينًيا	وطائفًيا	وقومًيا	وإثنًيا	في	مراحل	
التأملي	 املقترحة	وطابعها	 للصيغة	 التوجيهية	 املعيارية	 الطبيعة	 هنا	 تخفى	 متقدمة	ومستدامة(.	وال	
مًعا	املستمدة	من	الفلسفات	الليبرالية	املعاصرة،	وال	سيما	فلسفة	جون	رولز	في	العدالة	واإلنصاف.



15

العدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021كلمة العدد

				وفي	البحث	الثاني	ينطلق	)جمال	الشوفي(	من	سؤال	معرفي	نظري	تأسي�سي	في	موضوعات	العقد	
تعاقدًيا	 السورية	 املسألة	 في	 ذاتها	 إعادة	طرح	األسئلة	 ثم	 الحديثة،	ومن	 والدولة	 والهوية	 االجتماعي	
السورية	 واأليديولوجيات	 السياسية	 والقوى	 اإلسالمية(	 والدولة	 املدنية	 )الدولة	 محاورة	 بقصد	

بوصفها	مقدمة	الزمة	وموازية	لالستقرار	املمكن.	

		وإذا	كانت	البحوث	الست	السابقة	التي	وزعت	في	ثالثة	محاور،	قد	سلمت	ضمًنا	بضرورة	أن	 	 	
من	 الرابع	–ويتكون	 املحور	 فإن	 كلها،	 واأليديولوجيات	 واإلثنيات	 الدين	 تجاه	 الدولة	محايدة	 تكون	
بحث	واحد	اضطلع	بكتابته	)محمد	حبش(	مؤسس	مرصد	الفقه	اإلسالمي	املستنير	–	يعرف	العقد	
الغيب«،	 تدخل	من	 واختياراته	من	دون	 الشعب	 إرادة	 الدولة	على	أسس	من	 »بناء	 بأنه:	 االجتماعي	
ويدعو	إلى	األخذ	بنظرية	)الصفر	الحضاري(	الذي	يعني	لديه	»البدء	من	تلك	الدول	الناجحة	في	مجال	
ونضيف	 السويدي	 أو	 النرويجي	 النموذج	 نختار	 أن	 ويمكن	 اإلنسان...	 وحقوق	 والعدالة	 الحريات	
الروح	املتحررة	واملنفتحة	يناقش	)محمد	حبش(	قضايا	من	مثل:	 القيم	اإلسالمية«.	بمثل	هذه	 إليه	
مهمة	 أن	 هي	 قناعة	 من	 ا	

ً
انطالق الشخصية،	 والحريات	 والعقوبات	 الدولة	 رئيس	 ودين	 الدولة	 دين	

الدولة	»ال	تتمثل	في	إدخال	الناس	إلى	الجنة،	بل	مهمتها	تقديم	الخدمات	وضمان	الحريات	الشخصية	
والسياسية«.

	للمحور	األول،	على	الرغم	
ً

				وأما	املحور	الخامس	واألخير،	فيمكن	النظر	إليه	بوصفه	متمًما	ومكمال
من	اختالف	موقعهما	توبولوجًيا.	فإذا	كان	املحور	األول	يبتدئ	من	نقطة	سابقة	على	العقد	والدستور	
وبناء	الدولة،	بسبب	ما	عرضته	البحوث	من	مخاوف	وهواجس	من	فشل	العقد	أو	استحالته،	فإن	
املحور	الخامس	يبتدئ	من	االفتراض	بانعقاد	العقد	وصياغة	الدستور	وقيام	الدولة.	ولبحوث	هذا	
املحور	مخاوفها	املنصبة	هنا	على	حماية	الدولة	والعقد	والدستور	من	االنقالب	عليها	وعودة	االستبداد	

من	جديد.	

			في	البحث	األول	يبين	)راتب	شعبو(	أن	حماية	العقد	والدستور	أهم	من	الحديث	عنهما،	وذلك	
ألن	أي	عقد	يحتاج	إلى	قانون	يحميه،	مقترن	بقوة	فرض	القانون	التي	ينبغي	أن	تكون	حاضرة	دوًما.	
فاالستبداد،	في	حقيقته،	»خيانة	لكل	التوافقات	والدساتير	والعقود	التي	ال	يستطيع	املجتمع	حمايتها«.	
والباحث	يرى	أن	)التضامن	املدني(	هو	إحدى	الوسائل	املهمة	في	حماية	الدولة	ومواثيقها	املؤِسسة.	

				وأما	البحثان	الثاني	والثالث،	فيدور	أولهما	حول	)الشبيحة	ومآلهم(	وكيفية	التعامل	معهم	في	
في	املؤسسات	 السوريين	 بدماء	 يديه	 تتلطخ	 لم	 املقبلة،	وضرورة	ضبطهم	بدمج	من	 السورية	 الدولة	
املالئمة،	وإخضاع	كل	من	عدا	ذلك	ملبادئ	العدالة	االنتقالية.	وقد	كتب	هذا	البحث	)علي	الجاسم(	

من	جامعة	)أوترخت(	في	هولندا.	
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				وأما	ثانيهما،	فقد	كتبه	)محمد	البقاعي(	املدرس	في	الجامعات	السورية	في	الشمال	السوري	املحرر	
بعنوان	)دور	العالقات	املدنية	العسكرية	في	بناء	الدولة	الوطنية	الجديدة:	دروس	املا�سي	وضمانات	
توصياته	 الباحث	 بنى	 فقد	 الجوهري.	 إلى	مضمونه	 القارئ	 إلرشاد	 كاف	 البحث	 وعنوان	 املستقبل(.	
املتعلقة	بضبط	العالقة	بين	املؤسسات	السياسية	املدنية	واملؤسسة	العسكرية	بعد	دراسة	إضافية	
لتاريخ	العالقة	بين	هذه	املؤسسات	في	التجربة	السورية،	ومن	املهم	أن	نبين	أن	الجيش	لم	يكن	وحده	
دوًما	الذي	أخل	بهذه	العالقة،	ألن	الساسة	بدورهم	قد	لجؤوا	أحياًنا	إلى	تسخير	املؤسسة	العسكرية	

ملصالحهم	الحزبية	والسياسية.

				وخالصة	القول	لقد	كانت	البحوث	جميعها	متعمقة	وشاملة	وموضوعية	ومحيطة	باملشكالت	
التي	اضطلعت	بمناقشتها	والبحث	عن	حلول	لها.	وربما	كان	األهم	من	ذلك	أن	هذه	البحوث	قد	نجحت	
في	الجمع	بين	املهنية	واألكاديمية	والتواضع	العلمي.	وقد	كانت	مناشدة	األصالة	الشخصية	فيها	مقترنة	

بالهم	الوطني	السوري	الذي	كان	شاغلها	األكبر	وهمها	األعظم.	

				بقي	أن	نوضح	أن	هذا	العدد	قد	احتوى،	في	القسم	املخصص	للدراسات،	على	خمسة	بحوث	مهمة	
بحسب	أبوابها.	أربعة	منها	على	صلة	وثيقة	بالشؤون	السورية	وبالثورة	السورية	على	وجه	الخصوص.	
انصب	أولها:	على	اتفاقيات	حقوق	الطفل	وانتهاك	النظام	السوري	املنظم	لها.	وثانيها:	دار	حول	جهد	
)الغرافيتي(.	وقد	 الوطن	عبر	فن	 السورية	على	جدران	 الثورة	 تخليد	فاعليات	 في	 السوريين	 الفنانين	
انفرد	ثالثها:	بإنتاج	تحليل	معمق	ونادر	ملجموعة	من	األناشيد	الوطنية	لبعض	البلدان	العربية،	ومن	

بينها	النشيد	الوطني	السوري.

إلى	موضوعها	الذي	يدور	 لنا	لسببين:	أولهما	راجع	 		وكان	نشر	الدراسة	الرابعة	مصدر	سعادة	 	 	
حول	)عملية	إعادة	إعمار	قطاع	التراث	الثقافي	في	مدينة	حلب(،	وثانيهما:	ألن	منتجيها	كّتاب	شباب	من	
طلبة	)معهد	الدوحة	للدراسات	العليا(.	وقد	أجريت	هذه	الدراسة	بإشراف	األستاذ	الدكتور	)سلطان	

بركات(	األستاذ	في	معهد	الدوحة.	

				وكان	للدراسة	الخامسة	وقعها	الطيب	ألن	مصدرها	)جامعة	الفيوم(	في	جمهورية	مصر	العربية.	
وقد	دارت	حول	)البحث	عن	براديغم	جديد	لالنتحار(.	

			واحتوى	القسم	الخاص	باملراجعات	على	عرض	نقدي	ألربعة	كتب	من	أحدث	ما	صدر	في	دور	
النشر	العربية.	

إبراز	 بقصد	 العالم(	 جامعات	 في	 السوريون	 )األكاديميون	 بعنوان	 استحدثناه	 الذي	 القسم	 وفي	
هذا	 نفتتح	 أن	 يسرنا	 األكاديمية،	 امليادين	 مختلف	 في	 السوريون	 الباحثون	 يحققها	 التي	 اإلنجازات	
بجامعة	 والثقافة	 اللغة	 وعلم	 الترجمة	 قسم	 في	 يدرس	 الذي	 العب�سي	 لباسل	 بحث	 بنشر	 القسم	
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غيرميرسهايم	Germersheim	في	أملانيا.	والبحث	مكرس	لدراسة	)الذكورة	واألنوثة	في	مسرحية	ماكبث(	
لألديب	اإلنكليزي	الشهير	شكسبير.

				وأخيًرا	ال	يسعنا	إال	أن	نتقدم	بالشكر	الجزيل	والعرفان	العظيم	لكل	من	أسهم	بجهد	معنا	في	هذا	
العدد.	وكل	عدد	من	قلمون	هو	انعكاس	لعمل	فريق	كبير،	الكتاب	والقراء	جزء	ال	يتجزأ	منه.	ونتقدم	
الغالف	 تصميم	 في	 وصبر	 جهد	 من	 بذل	 ما	 على	 الرحمن(	 عبد	 )سهف	 السوري	 الفنان	 إلى	 بالشكر	

الخاص	بهذا	العدد.	




