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مقدمة
فــي األعــوام القليلــة الماضيــة ،بــرزت بحــدّ ة ،أكثــر مــن ذي قبــل ،مشــكلة ومســألة الهويــة الوطنيــة
الســورية ،وللدقــة فهــي قــد بــرزت علــى ضفــة المعارضــة غيــر اإلســالمية ،والتــي يأتــي بعــض أبــرز ممثليهــا
مــن تيــار اليســار الســوري بتنويعاتــه المختلفــة ،وهــو تيــار أصبــح أكثــر ليبراليــة بعــد ســقوط االتحــاد
الســوفياتي ،والح ًقــا ســقوط نظــام البعــث فــي العــراق فــي عــام  ،2003ومــن ثــم الربيــع العربــي ،ومــن
ضمنــه الثــورة الســورية ،وكان ربيــع دمشــق بيــن عامــي  2001و ،2003قــد أســقط الكثيــر مــن الحواجــز
بعضــا فــي
بيــن األحــزاب اليســارية ،فخاضــت كــوادر حزبيــة كانــت علــى النقيــض األيديولوجــي مــع بعضهــا ً
ـول
المنتديــات واللقــاءات ،التــي هدفــت إلــى إحيــاء المجتمــع المدنــي الســوري ،كرافعــة مــن روافــع التحـ ّ
نحــو الديمقراطيــة ،فــي ظــل موازيــن قــوى لــم تكــن تســمح آنــذاك بأكثــر مــن النضــال إلحــداث اختــراق
للبنيــة االســتبدادية للنظــام ،علــى أمــل عــودة تدريجيــة للحيــاة السياســية فــي ســورية.

فــي إطــار هزيمــة ســورية شــاملة ،طالــت النخــب علــى ضفتــي النظــام والمعارضــة ،كانــت الهزيمــة أقســى
للتيــار الديمقراطــي عمو ًمــا ،وهــو تيــار ملتبــس فــي جوهــره الفكــري ،لكنــه ثابــت مــن حيــث المبــدأ علــى
ضــرورة أن يكــون أي نظــام سياســي مســتقبلي نظا ًمــا ديمقراط ًيــا تعدد ًيــا ،ونقــول بقســوة الهزيمــة ،بشــكل
خــاص لهــذا التيــار ،لكــون بعــض رمــوزه التاريخيــة قــد شــاركت فــي هيئــات النــادي الرســمي للمعارضــة،
التــي تمثلــت بـــ «المجلــس الوطنــي»ً ،
أوال ،ثــم «االئتــالف الوطنــي لقــوى المعارضــة والثــورة» ،و»الهيئــة
العليــا للمفاوضــات» ،كمــا أسســت كيانــات سياســية تحــت رايــة الديمقراطيــة ،لكنهــا أخفقــت إخفا ًقــا كبيـ ًـرا،
وقــد كان وجودهــا فــي كيانــات النــادي الرســمي للمعارضــة بــال وزن تقري ًبــا ،مــع هيمنــة قــوى إســالمية
تقليديــة ،أو قــوى مــا دون وطنيــة.

تحســس فــي األعــوام األخيــرة مشــكلة ومســألة الوطنيــة
هــذا التيــار الديمقراطــي الملتبــس فــي عمومــه ّ
الســورية ،بوصفهــا مســألة مركزيــة فــي عــدد مــن المســائل التــي تتعلــق بمســتقبل ســورية السياســي
ـول مهــم مــن أجــل تحديــد سياســي أكثــر دقــة لنقــاط االختــالف
واالجتماعــي ،وهــذه الحساســية هــي تحـ ّ
بيــن التيــارات الســورية ،وقــد يكــون أحــد الركائــز األساســية إلحيــاء توجهــات جديــدة فــي العمــل السياســي.

إشكالية المفهوم ومشكالته
واحــدة مــن أكثــر النقــاط إثــارة للجــدل بخصــوص مفهــوم الوطنيــة تتمثــل بمرجعياتــه العديــدة ،وبســوء
اســتخدامه التاريخــي فــي مراحــل معينــة ،كمــا أن المفهــوم بنيو ًيــا يبــدو كأنــه هويــة مســتقلة متعاليــة ،يســهل
اســتخدامها أيديولوج ًيــا لتبريــر وتمريــر مصالــح لفئــات نخبويــة معينــة ،وقــد زادت العولمــة مــن مأســاة
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المفهــوم حيــث تطــرح العولمــة ســياقات جديــدة لمفهــوم الهويــة تتجــاوز مــن حيــث ممكناتهــا الواقعيــة
ممكنــات الوطنيــة ،مــا يجعــل مــن اســتخدام المفهــوم اليــوم محا ًطــا بالكثيــر مــن التو ّتــر المفاهيمــي مــن
جهــة ،إضافــة إلــى ســوء الفهــم واالســتثمار ســيء الصيــت تاريخ ًيــا.
بطبيعــة الحــال ،إن اســتخدام مفهــوم الوطنيــة غيــر ممكــن بعيــدً ا عــن اســتخدام مســبق لروائــز محــددة
فلســف ًيا ،إلزالــة أي التبــاس ،أو علــى األقــل تحديــد مجــال االلتبــاس ،وعــدم دفعــه إلــى الغمــوض ،والخــروج
مــن نطــاق تحديــد حيثياتــه ،وقــد يكــون مفهــوم هيغــل عــن الدولــة «الــروح المطلــق» تاريخ ًيــا بدايــة معقولــة
ـم وضــع مفهــوم الدولــة الهيغلــي فــي ســياق التنويــر األوروبــي،
لنقــاش مفهــوم الوطنيــة،
ً
خصوصــا إذا مــا تـ ّ
أي ســياق العقالنيــة وعالقتهــا بالحريــة ،وهــو ســياق نحتــاج إليــه اليــوم كســوريين لخــوض جــدل الممكــن
السياســي ،الــذي مــا زال يتمحــور ،بشــكل خــاص ،حــول الدولــة ،فــي صلــب مفهومهــا ،ومــا ينشــأ عنــه مــن
مشــكالت.

وإذا كان مــن الممكــن االتفــاق علــى أننــا نطــرح مفهــوم الوطنيــة فــي صلــب قضيــة الدولــة ،بغــرض بنــاء
نمــوذج قابــل للنحــت ،ومــن ثــم الوصــول إلــى مبنــاه ومعنــاه ،فهــذا االتفــاق مــن شــأنه أن يجعــل الجــدل
حــول الوطنيــة الســورية جـ ً
ـدال حــول الدولــة نفســها ،فهــذه المقاربــة للوطنيــة مــن بــاب الدولــة تخلصنــا
صحيحــا كل ًّيــا ،لكنــه افتــراض فــي ســياق بنــاء نطــاق للجــدل
(كمــا أعتقــد ،وليــس بالضــرورة اعتقــادي
ً
أكثــر واقعيــة) ،مــن االنجــرار حــول ســجال نظــري ،ينظــر فــي النيــات ،أكثــر ممــا ينظــر فــي المشــتركات
والمصالــح ،فالمشــتركات والمصالــح ،مضا ًفــا إليهــا المخــاوف ،هــي أرض السياســية ،وميدانهــا العملــي
الخالفــي /التناقضــي ،أو التوافقــي /البراغماتــي ،كمــا أن خــوض الجــدل والســجال مــن بــاب الدولــة
يجعلنــا ننطلــق مــن المســتقبل بوصفــه البوصلــة ،وليــس مــن الماضــي ،مــا يجعــل للســجال قيمــة أكبــر مــن
الناحيتيــن العمليــة والسياســية.

وضوحــا مــن الناحيــة
إطــارا أكثــر
وتأتــي محاولــة طرحنــا لمفهــوم الوطنيــة فــي إطــار الدولــة بوصفــه
ً
ً
خصوصــا أن تعريــف
السياســية مــن أجــل إزالــة حــاالت التبــاس تاريخيــة طالــت مفهــوم الوطنيــة نفســه،
ً
المفهــوم معجم ًيــا هــو «حــب الفــرد لبلــده» ،ويعــد الفيلســوف األميركــي ســتيفن ناثانســون (Stephen
 )Nathansonالفيلســوف المعاصــر األبــرز الــذي خــاض فــي هــذا المفهــوم بوصفــه مفهو ًمــا مسـ ً
ـتقال عــن
مفهــوم القوميــة ،وحــدّ د أربعــة عناصــر رئيســة متضمنــة فيــه ،وهــي« :وجــود عاطفــة خاصــة للفــرد تجــاه
بلــده ،وإحساســه بالتماهــي مــع بلــده ،واهتمامــه الخــاص بخيــر وصالــح البلــد ،واســتعداده للتضحيــة لتعزيــز
خيــر البلــد».

هــذا المفهــوم الــذي ينطلــق مــن اإلحســاس الخــاص للفــرد يحيــل علــى قضيــة الواجــب األخالقــي تجــاه
الجماعــة السياســية ،بينمــا يتركــز مفهــوم القوميــة أكثــر تجــاه مســألة الســلطة ،وهــذا التمييــز بيــن الوطنيــة
والقوميــة علــى أهميتــه ،إال أنــه يضــع المســألتين الشــعورية واألخالقيــة كمســألتين معياريتيــن فــي تحديــد
مفهــوم الوطنيــة ،مــع إغفــال مســألة ال يمكــن تجاهلهــا ،وهــي نطــاق هاتيــن المســألتين /العامليــن المعياريين،
ولئــن كان هــذا االبتعــاد عــن تحديــد النطــاق ضرور ًيــا إلبعــاد أي محاولــة اســتثمار قومــي أيديولوجــي ،إال
أنــه يصبــح نو ًعــا مــن اليوتوبيــا ،قــد تكــون ضروريــة للجماعــة السياســية فــي وقــت مــن األوقــات ،لكنهــا
خصوصــا فــي الظــروف التاريخيــة الكبــرى واالنعطافيــة ،فــي نقــاش محــددات
تحــدُّ مــن إمكانــات الجــدل،
ً
العقــد االجتماعــي نفســه ،الــذي هــو أحــد أكبــر الضمانــات الســتمرار الوطنيــة نفســها.
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األيديولوجيا والهوية الوطنية السورية
العــودة إلــى نقــاش مســألة الهويــة الوطنيــة الســورية فــي اللحظــة الراهنــة هــو نقــاش معطــوف إلــى مــا
هــو أبعــد مــن العقــد األخيــر ،فهــذه المســألة ال تتصــل بمجريــات الصــراع الســوري منــذ  ،2011بــل تعــود
ـم رســم حــدود الدولــة الناشــئة
جذورهــا إلــى تشـكّل ســورية كدولــة بعــد انهيــار الســلطنة العثمانيــة ،حيــث تـ ّ
بمفعــول معاهــدة ســايكس بيكــو ،لكــن هــذه الحــدود نفســها ضاقــت علــى التيــارات األيديولوجيــة األبــرز
التــي تجــاوزت بأطروحاتهــا الحــدود الجغرافيــة ،فــي حالــة مــن التف ّلــت الالعقالنــي ،الــذي شــطح بطموحاته
وأهدافــه خــارج ممكنــات الجغرافيــة الوطنيــة ،ومــا تحملــه مــن إمكانــات لبنــاء الوطنيــة الســورية.
فــي مرحلــة مــا بعــد االســتقالل ،تصارعــت ثالثــة تيــارات رئيســة فــي الســاحة السياســية الســورية ،وهــي
التيــار القومــي ،بشــقيه القومــي العربــي ،والقومــي الســوري ،والتيــار الشــيوعي ،والتيــار اإلســالمي (اإلخــوان
المســلمون) ،وفــي الوقــت الــذي رأى فيــه القوميــون أن الدولــة الســورية بشــكلها القائــم هــي مرحلــة مــن
مراحــل بنــاء الدولــة القوميــة ،وقــد ســميت فــي أدبيــات البعــث بالقطــر الســوري ،فــي إطــار مــا يســمى الوطــن
العربــي ،فــي اآلن نفســه ،رأى الحــزب الشــيوعي الســوري ،ومــن ثــم تفرعاتــه ،أن الصــراع السياســي الوطني هو
جــزء مــن صــراع االشــتراكية مــع الرأســمالية ،وكذلــك تبنــى اإلخــوان المســلمون مقولــة األمــة ،بداللــة األمــة
اإلســالمية ،وتشــاركت هــذه التيــارات حالــة إنــكار وجــود مســألة وطنيــة مســتقلة عــن أي اعتبــارات أخــرى،
كمــا تشــاركت فــي الوقــت ذاتــه الصــراع علــى الدولــة ،ليــس بوصفهــا دولــة الجميــع ،وإنمــا دولــة الجماعــة
ـاال لتحقيــق األيديولوجيــا ،وليــس مجـ ً
السياســية ،التــي تــرى فــي الســلطة مجـ ً
ـاال لتحقيــق البرامــج الوطنيــة.

وعلــى الرغــم مــن التحــوالت العديــدة التــي طــرأت علــى التيــارات الثالثــة ،بمــا فيهــا انحســار التيــار
الشــيوعي بتلويناتــه المختلفــة ،إال أن الممارســة السياســية التاريخيــة أصبحــت تعطــي العامــل الخارجــي،
الواقــع خــارج حــدود الدولــة ،األهميــة والــوزن والــدور علــى حســاب العامــل الوطنــي ،الــذي يــكاد يبــدو
غائ ًبــا عــن حســابات التيــارات السياســية ،وهــو مــا سنلمســه بشــكل واضــح مــع نشــوء تشــكيالت النــادي
ـول
عولــت ،وال تــزال ،علــى القــوى اإلقليميــة والدوليــة أكثــر ممــا تعـ ّ
الرســمي للمعارضــة الســورية ،والتــي ّ
علــى اإلمكانــات والممكنــات الوطنيــة.

هل من مدخل إلعادة تعريف الهوية الوطنية السورية؟
ســأفترض ثــالث نقــاط ارتــكاز رئيســة ،يمكنهــا أن تســاعد مــن وجهــة نظــري فــي إعــادة تعريــف الهويــة
الوطنيــة الســورية ،وهــذه المســائل هــي:

 .1أن المســألة الشــعورية المتعلقــة بتعريــف الوطنيــة الــذي تحــدده عاطفــة الفــرد تجــاه وطنــه ليســت
التحــول بحســب ســياقات
منفصلــة عــن ســياق التاريــخ ،وهــذا الشــعور قابــل للنمــو أو االضمحــالل أو
ّ
تاريخيــة معينــة.
 .2وجــود ارتبــاط عميــق بيــن الهويــة الوطنيــة واأليديولوجيــا ،إذ ليــس مــن الممكــن نظر ًيــا وواقع ًيــا
الحديــث عــن هويــة وطنيــة ســورية مــن دون وجــود قناعــة راســخة بحــدود الوطنــي الســوري ،وفصــل
المســألة الوطنيــة الســورية بشــكل عقالنــي عــن أي إطــار أوســع منهــا ،وتحديــد عالقــة الوطنــي الســوري
ومصالحــه باآلخريــن مــن خــالل محــددات غيــر أيديولوجيــة.
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 .3وجــود حاجــة ماســة إلــى إعــادة تعريــف العالقــة بيــن السياســة والدولــة ،وهــو مــا يقــود إلــى ضــرورة
إعــادة تعريــف العالقــة بيــن الســلطة والدولــة ،فــإذا كانــت الســلطة مجـ ً
ـاال للصــراع بيــن القــوى السياســية
فــإن الدولــة ينبغــي لهــا أن تكــون مســتقلة إلــى أبعــد حــد عــن هــذا الصــراع ،وهــذا االفتــراض حــول إيجــاد
مســافة بيــن الســلطة والدولــة غيــر ممكــن عمل ًيــا إال مــن خــالل عقــد اجتماعــي ،يضمــن حالــة االنفصــال بيــن
الســلطة بوصفهــا نم ًطــا فــي إدارة الحكــم ،وبيــن الدولــة كونهــا ضمانــة المواطنيــن جمي ًعــا.

إن الركائــز الثــالث الســابقة يمكــن لهــا أن تؤســس لمجــال حيــوي جديــد ،يتــم فيــه نقــاش نقــاط الخــالف
الموجــودة بيــن الســوريين ،والتــي أصبــح باإلمــكان ،كمــا أفتــرض مــن التجربــة السياســية الســورية خــالل
الســنوات الماضيــة ،أن يتــم تحديدهــا بوضــوح ودقــة كبيريــن ،وســنقوم باســتعراض ثالثــة منهــا ،لكــن
ســنكتفي باإلشــارة إلــى أن هــذه النقــاط كانــت متضمنــة فــي أغلــب النقاشــات التــي دارت فــي أروقــة
المعارضــة ،أو فــي جــوالت التفــاوض بيــن المعارضــة والنظــام ،منــذ مؤتمــر توحيــد المعارضــة فــي  2و3
تمــوز /يوليــو  ،2012فــي القاهــرة ،الــذي ُعقــد برعايــة مشــتركة بيــن األمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة،
وهــذه النقــاط هــي:

أيضــا بيــن
 .1هويــة الدولــة الســورية :وهــي نقطــة خالفيــة ليــس فحســب بيــن المعارضــة والنظــام ،بــل ً
تيــارات المعارضــة نفســها ،وتحديــدً ا بيــن اإلســالميين والعلمانييــن ،إضافــة إلــى القــوى الكرديــة علــى تنــوع
مرجعياتهــا األيديولوجيــة.
 .2نظــام الحكــم (مركــزي أم غيــر مركــزي) :فعلــى الرغــم مــن ميــل معظــم التيــارات السياســية فــي
المعارضــة لنظــام حكــم ال مركــزي ،إال أنهــا اختلفــت ،وال تــزال ،حــول تعريــف الالمركزيــة وحدودهــا.

 .3مفهــوم المواطنــة :يتصــل هــذا المفهــوم دســتور ًيا وقانون ًيــا ،وبشــكل جــذري ،بالحقــوق والحريــات
أيضــا بالمرجعيــات الفكريــة /األيديولوجيــة ،فالتيــارات اإلســالمية ،علــى تنوعهــا،
الفرديــة ،لكنــه يتصــل ً
وخصوصــا المســاواة بيــن المواطــن /الذكــر وبيــن المواطنــة األنثــى،
تــرى فــي فكــرة المواطنــة المتســاوية،
ً
ضر ًيــا مــن ضــروب التخلــي الجــذري عــن مرجعيتهــا العقائديــة ،وأن المواطنــة المتســاوية هــي لــب العلمانيــة
التــي ترفضهــا هــذه التيــارات ،وأصبــح معرو ًفــا أن التيــار اإلســالمي ،وفــي مقدّ مــه اإلخــوان المســلمين،
يتبنــون مدنيــة الدولــة كبديــل عــن علمانيتهــا ،فــي محاولــة للهــروب مــن اإلقــرار بمســاواة تامــة بيــن
المواطنيــن والمواطنــات ،إذ أن مثــل هكــذا إقــرار أن يقــود إلــى تبنــي قوانيــن مخالفــة لمــا يطلــق عليــه «الشــرع
اإلســالمي» فــي الــزواج والميــراث والعالقــات وكل مــا يتصــل بالتمييــز الحقوقــي بيــن الرجــل والمــرأة.

العقد االجتماعي كمدخل أساس
ـول الثــورة الســورية إلــى صــراع مســلح ،وليــس هنــا المجــال أو المالئمــة لذكــر األســباب ،والتــي
تحـ ّ
ـرارا ،هــذا التحــول أظهــر حالــة انقســام فــي المجتمــع الســوري ،ومــن مضاميــن هــذا
ـرارا وتكـ ً
ـم تحليلهــا مـ ً
تـ ّ
االنقســام االختــالف علــى محــددات الوطنيــة الســورية نفســها ،فبــروز الهو ّيــات مــا دون الوطنيــة كعامــل
رئيــس مــن عوامــل االســتقطاب فــي الصــراع ،يؤكــد علــى عمــق التبايــن حــول تعريــف الهويــة الوطنيــة ،أو
قياســا فــي الهو ّيــات الفرعيــة ،وهــو مــا يعنــي أن الســوريين لــم يبلــورا هويــة وطنيــة جامعــة
غيــاب تأثيرهــا ً
عبــر تاريخهــم.
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حرجــا من االســتعانة
فــي نطــاق السياســة المباشــرة ،كان
واضحــا أن معظــم األطــراف المتصارعــة لــم تجــد ً
ً
ـم تبريــر تلــك التحالفــات
بقــوى خارجيــة ،والتحالــف معهــا ،ضــد مــن يفتــرض أنهــم شــركاء الوطــن ،وقــد تـ ّ
تحــت عناويــن ال وطنيــة ،بعضهــا عقائــدي دينــي صريــح ،ولــم تكــن الوطنيــة الســورية ســوى قشــرة بــال أي
عمــق ،تــم اســتخدامها بشــكل وظيفــي خـ ٍ
ـال مــن أي معنــى عملــي.
ّ

قياســا إلــى مــا كشــفته حالة الصــراع من هشاشــة الهويــة الوطنيــة ،ينبغــي أن يدفع
إن ســؤال الهويــة الوطنيــةً ،
نحــو جعــل هــذا الســؤال ســؤال الحاضــر والمســتقبل أكثــر ممــا هــو ســؤال الماضــي ،فليــس المطلــوب هــو
اســتعادة «الهويــة الوطنيــة» كمــا كانــت ،فتلــك الهويــة فــي صورتهــا الماضيــة هــي هويــة مأزومــة ،والمطلــوب
هــو بنــاء هويــة وطنيــة ســورية جديــدة ،انطال ًقــا مــن أســئلة المســتقبل ،ومــا يطرحــه علينــا مــن تحديــات،
ولــذا ينبغــي الوصــول إلــى تحديــد التحدّ يــات الرئيســة ،وجعلهــا مســاحة للجــدل الفكــري والسياســي ،فــي
إطــار عمليــة تاريخيــة ،تتضمــن مفصـ ً
رئيســا ،وهــو اتفــاق الســوريين علــى عقــد اجتماعــي جديــد ،وال
ـال ً
أدعــي هنــا الخــوض فــي طريقــة وآليــات الوصــول إلــى هــذا العقــد االجتماعــي الجديــد ،كمــا ال أعتقــد أن
مــا ســمي ب»اللجنــة الدســتورية» هــي الطريــق التــي تقــود إلــى مثــل هــذا العقــد.

فــي ظــل أوضــاع ســورية معقــدة ،وبعــد نحــو عقــد مــن الزمــن ،متخــم بالخســائر البشــرية والعمرانيــة ،بمــا
فيهــا حالــة اللجــوء الســوري ،ومــا تنطــوي عليــه مــن ممكنــات وعقبــات فــي الوقــت نفســه ،وتحــول البــالد
إلــى ســاحة صــراع بيــن قــوى إقليميــة ودوليــة ،وحالــة انقســام اجتماعــي عميــق ،فــي ظــل هــذا كلــه ،يصبــح
ضرور ًيــا التنظيــر والعمــل مــن أجــل بنــاء الهويــة الوطنيــة بوصفهــا مفهو ًمــا مرتب ًطــا بمفاهيــم أخــرى ،وذلــك
لحمايتهــا مــن الغــرق فــي المجــال الشــعوري المحــض ،أو اســتخدامها أيديولوج ًيــا.

ثمــة مدخــالن مهمــان لبنــاء هويــة وطنيــة ســورية مســتقبلية ،وهمــا الدولــة والمواطنــة ،فالدولــة (الــروح
المطلــق الهيغلــي) هــي المعــادل الموضوعــي للوجــود ،إذ ال وجــود للفــرد /المواطــن إال مــن خــالل الدولــة،
كمــا أن معنــى هــذا الوجــود مرتبــط بالمواطنــة ،فكلمــا كانــت الدولــة فضــاء جام ًعــا ،ومسـ ً
ـتقال بمــا يحميهــا
ويحمــي المواطــن عــن الســلطة ،كلمــا كان باإلمــكان تحقيــق مســار مواطنــي يقبــل التنــوع واالختــالف علــى
أرضيــة المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات ،فالمواطنــة الحديثــة التــي يمكــن أن تبنــي هويــة وطنيــة راســخة
هــي المواطنــة التــي تحقــق الحريــة والمســاواة وااللتــزام والتشــاركية.

ليســت الهويــة الوطنيــة ،وال ينبغــي لهــا أن تكــون انتمــا ًء عقائد ًيــا ،وإال فقــدت عنصــر الجــدل التاريخــي
والنســبي ،وبمــا أننــا نتحــدث عــن هويــة وطنيــة مســتقبلية ،فإننــا بالضــرورة نتحــدث عــن هويــة وطنيــة
مواطنيــة ،وليــس عــن انتمــاء قبلــي (مــن القبيلــة) ،بــل عــن انتمــاء لدولــة حديثــة ،دولــة المواطنــة المتســاوية،
أيضــا ،بالضــرورة والتزامــن
ولهــذا فــإن النضــال مــن أجــل بنــاء مشــتركات لهويــة وطنيــة ســورية جامعــة هــو ً
هــو نضــال مــن أجــل بنــاء دولــة المواطنــة.
لقــد اســتنفدت الدولــة الوطنيــة التــي ُأ ِّسســت بعــد االســتقالل ممكناتهــا ومعانيهــا ،وانتهــت هــذه الدولــة
بصيغــة الجمهوريــة الثانيــة ( ،)2011-1963وقيــام دولــة وطنيــة جديــدة مــا زال برســم نضــال الســوريين،
ولــن يكــون ممكنًــا تأميــن مســار للجمهوريــة الثالثــة مــن دون قيــم جديــدة لهــذه الجمهوريــة ،مــن بينهــا ،بــل
فــي مقدّ مهــا قيــم الوطنيــة /المواطنيــة ،وهــي مســؤولية مشــتركة بيــن جميــع الســوريين فــي إطارهــا التاريخي،
قيمــا وطنيــة ومواطنيــة حديثــة ،أي تلــك
ولكنهــا ً
أيضــا ،وفــي اإلطــار ذاتــه ،هــي مســؤولية النخــب التــي تتبنــى ً
القيــم التــي تتغــذى مــن العقالنيــة والكونيــة والحداثــة.
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