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مقدمة

ــي  ــا السياس ــوب، وال تاريخن ــفوي والمكت ــا الش ــة وتراثن ــا التقليدي ــة وثقافتن ــس العربي ــا القوامي ال تفيدن
ــن  ــى الوط ــد معن ــي تحدي ــرن، ف ــف ق ــن نص ــر م ــذ أكث ــا، من ــّيدة عندن ــتراكية« المتس ــة االش ــة القومي و«الثقاف
ــا  ــية، إذا كن ــلطة السياس ــعب والس ــة والش ــة الوطني ــي والدول ــع المدن ــى المجتم ــة، ومعن ــة والمواطن والوطني
ــوم  ــك ألن مفه ــتقبلنا. ذل ــد مس ــا وتحدي ــر مصيرن ــو تدبي ــوريين، نح ــوريات والس ــن الس ــا، نح ــنذهب مًع س
ــاص،  ــه خ ــية بوج ــة السياس ــام، والحداث ــه ع ــة بوج ــزات الحداث ــرن بمنج ــث مقت ــوم حدي ــو مفه ــة ه الوطني
أي إنــه مقتــرن بالمجتمــع المدنــي والدولــة السياســية الحاملــة جنيــن الدولــة الديمقراطيــة، ومقتــرن بســيادة 

ــع. ــة بالطب ــن، والمواطن ــان والمواط ــوق اإلنس ــون وحق ــعب والقان الش
المســألة الوطنيــة، فــي ســورية اليــوم، هــي مســألة المصيــر قبــل أن تكــون مســألة المســتقبل، بعّدهــا مســألة 
علمانيــة- ديمقراطيــة ومســألة تشــكل مجتمــع مدنــي ســوري وشــعب ســوري وأمــة ســورية ودولــة وطنيــة 
ســورية، وجمهوريــة ســورية هــي فضــاء عمومــي مشــترك بيــن جميــع الســوريات والســوريين بالتســاوي. لقــد 
ــة  ــة التــي وســمت األزمن ــا، مــن جملــة مــن التحــوالت التاريخي ــا وواقعًي ــة، مفهومًي ــة الحديث انبثقــت الوطني
ــرورة  ــى األرض وصي ــماء إل ــن الس ــة م ــل المعرف ــز ثق ــال مرك ــع انتق ــذه الوقائ ــى ه ــمها، وأول ــة بميس الحديث
ــراث  ــع، ال الت ــرورة المجتم ــة، وصي ــًدا للمعرف ــدًرا وحي ــماوية، مص ــوص الس ــماء والنص ــة، ال الس الطبيع
والنصــوص التأسيســية لألديــان والمذاهــب، مصــدًرا وحيــًدا للقيــم. لذلــك، تنّحــت أســاطير الخلــق والخليقة 
والنعــم اإللهيــة مــن وحــي وإلهــام وظهــرت اإلنســانيات، ونعنــي هنــا االتجاهــات اإلنســانية وعلــوم اإلنســان، 

وظهــور الفــرد اإلنســاني الحــر والمســؤول عــن أعمالــه علــى مســرح التاريــخ.
 الثانيــة هــي ظهــور نمــط اإلنتــاج الرأســمالي علــى أنقــاض النظــام اإلقطاعــي وتحلــل البنــى اإلقطاعيــة، 
ــة  ــاج المعرف ــة واندم ــة التكنولوجي ــورات العلمي ــا بالث ــا مقترًن ــا عالمًي ــه نظاًم ــام وصيرورت ــذا النظ ــور ه وتط
والعلــم فــي اإلنتــاج. الثالثــة هــي الثــورة الديمقراطيــة البادئــة بتشــكل المجتمــع المدنــي، والتقســيم الحديــث 
ــات  ــات والنقاب ــل الجمعي ــية، مث ــة وسياس ــة وثقافي ــات اجتماعي ــات وتنظيم ــن انتظام ــده م ــا ول ــل وم للعم
ــداًء  ــة، ابت ــن الحري ــاًء م ــث فض ــع الحدي ــذا المجتم ــرورة ه ــة وصي ــم الديمقراطي ــكل النظ ــزاب، وتش واألح
ــل  ــة والعم ــة والثقاف ــاد والمعرف ــاالت االقتص ــي مج ــالق، ف ــس الخ ــة والتناف ــادرة الفردي ــة المب ــن حري م
الجماعــي التطوعــي. مــن ذلــك، النقابــات وجماعــات المصالــح أو جماعــات الضغــط والجمعيــات واألنديــة 
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واألحــزاب السياســية، وكلهــا مؤسســة علــى مبــادئ المســاواة والحريــة والتكافــؤ والتــزام القوانيــن المقبولــة 
مــن جميــع أفرادهــا، مــا يشــير إلــى آليــات أو ميكانيزمــات التشــكل الذاتــي أو االنتظــام الذاتــي الــذي ُيفتــرض 
أن يتعاشــق والنظــام العــام ويســاهم فــي إعــادة إنتاجــه، وفًقــا لمعــدالت النمــو فــي جميــع المجــاالت، فــال 

يشــبه المجتمــع نفســه مــا كان عليــه قبــل حيــن. 
هــذا الفضــاء مــن الحريــة النســبية هــو مــا اقتضــى دولــة سياســية محايــدة إزاء اتجاهــات أفرادهــا، وميولهــم 
ونشــاطهم االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي وأصولهــم اإلثنيــة والطبقيــة ومعتقداتهــم الدينيــة. فبقــدر مــا 
يكــون المجتمــع المدنــي فضــاًء مــن الحريــة، تكــون الدولــة السياســية ديمقراطيــة قوامهــا المســاواة النســبية 
والحريــة النســبية والعدالــة النســبية، والنســبية هنــا حــد علــى المطلقــات التــي ال وجــود لهــا إال فــي الذهــن. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المســاواة أمــام القانــون كانــت أول تعبيــر فعلــي عــن العدالــة )وقــد تأخــرت مســاواة 

النســاء بالرجــال فــي الحقــوق المدنيــة والسياســية، حتــى الربــع األول مــن القــرن العشــرين(.
هــذه التحــوالت التــي صــارت منجــزات إنســانية عامــة، ال غربيــة وال شــرقية وال شــمالية وال جنوبيــة، هــي 
شــروط إمــكان الوطنيــة، عندنــا وعنــد غيرنــا. فــــ »نحــن« لســنا اســتثناًء مــن البشــرية العاقلــة واألخالقيــة، 
ــات  ــن وجماع ــات ومختلفي ــراًدا مختلف ــي أف ــة، وال تعن ــاء خاوي ــن« جوف ــذه الــــ »نح ــون ه ــا تك ــدر م إال بق
ــة،  ــات مختلف ــة وغاي ــح مختلف ــة ومصال ــات مختلف ــة واتجاه ــات مختلف ــة أو طبق ــات اجتماعي ــة وفئ مختلف
وليســت ســيروة نتــاج ونمــو وتغيــر وتحــول، بــل تحيــل علــى جوهــر مطلــق وثابــت، وهــو األمــة العربيــة أو 
األمــة اإلســالمية أو صيغــة تلفيقيــة منهمــا، وهــي »األمــة العربيــة اإلســالمية«، بعــّد »العروبــة مــادة اإلســالم 

ــة واإلســالم.  ــا ال تنهــض إال بجناحيهــا: العروب واإلســالم روحهــا«، واألمــة فــي ثقافتن
ــر مــن عقديــن إلــى  ــذ أكث ــة ســورية، ولذلــك دعــوت من علــى هــذا األســاس، ال يمكــن أن تتشــكل وطني
التفكيــر فــي األمــة الســورية)1(، والمجتمــع الســوري والشــعب الســوري والجمهوريــة الســورية، ولكــن ليــس 
علــى طريقــة أنطــون ســعادة ومحازبيــه، فــال تظنــوا أن مفهــوم الوطنيــة مســتقل عــن مفهــوم األمــة الحديثــة 
ــروح  ــؤال المط ــة. الس ــة الديمقراطي ــن الدول ــدث ع ــل أن نتح ــة، قب ــة أو الدولة-األم ــة الحديث ــة القومي والدول
علينــا اليــوم، فــي ظــل الكارثــة التــي نعيشــها، هــو: مــا الشــروط الموضوعيــة والذاتيــة التــي تجعــل الوطنيــة 
الســورية ممكنــة وقابلــة للتحقــق؟ أو مــا الشــروط الالزمــة التــي تجعــل إرادات الســوريات والســوريين كافــة 
تتجــه نحــو إنتــاج عقــد اجتماعــي قانونــي وسياســي وأخالقــي جديــد، ال للخــروج مــن هــذه األزمــة الكارثيــة 

فحســب، بــل لتدبيــر المصيــر وتحديــد معالــم المســتقبل؟
ــة  ــإن عــدم تشــكل ثقاف ــة، ف ــة وطني ــي، مــن دون ثقاف ــي سنبســطها فــي مــا يأت ــي الت ــة، بالمعان وإذ ال وطني
وطنيــة حديثــة، علمانيــًة وديمقراطيــة، كان ومــا يــزال عقبــة كأداء فــي طريــق تشــكل وطنيــة ســورية، علمانيــًة 
وديمقراطيــة. ولعــل مــن أهــم األســباب الكامنــة خلــف هــذا العــدم، أي عــدم تشــكل ثقافــة وطنيــة وعــدم 
تشــكل وطنيــة ســورية، هــو ســيطرة السياســة، بالمعنــى الضيــق للكلمــة، وســيطرة الســلطة السياســية علــى 
ــيطرة  ــر، أي للس ــول والضمائ ــى العق ــة عل ــية للهيمن ــة أداة سياس ــد الثقاف ــن، وع ــات والمثقفي ــة والمثقف الثقاف
علــى األجســاد. ذلــك ألن »السياســة« عندنــا هــي القاطــرة التــي تجــر جميــع العربــات وتتحكــم فــي مجــاالت 

)1( نقــول األمــة الســورية بداللــة الجمهوريــة الســورية، والشــعب الســوري بــدالً مــن مقولــة األمــة العربيــة والشــعب العربــي 

فــي ســورية التــي تحيــل علــى المجتمــع المدنــي الســوري. هــذا ال يمــت بصلــة إلــى أدلوجــة األمــة الســورية عنــد أنطــون 
ســعادة.
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الحيــاة جميعهــا، بــداًل مــن االقتصــاد أو اإلنتــاج االجتماعــي فــي البلــدان المتقدمــة. فالمســألة برمتهــا هــي 
مســألة المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الســلطة، بمعناهــا الواســع، وآليــات إنتاجهــا وأســاليب ممارســتها. إن مــن 
ــات  ــاج العالق ــد إنت ــا، وتعي ــي تنتجه ــات الت ــا والجماع ــن ينتجونه ــراد الذي ــع األف ــا تصن ــلطة أنه ــة الس طبيع

ــة التــي أنتجتهــا. االجتماعي
ــدد كل  ــان يتح ــان تاريخي ــع، اتجاه ــا الواس ــلطة بمعناه ــاج الس ــألة إنت ــألة، مس ــذه المس ــي ه ــا ف ــدو لن يب
منهمــا بالعالقــات االجتماعيــة التــي تنتــج الســلطة: يتلخــص األول فــي أن العالقــات االجتماعيــة، الرأســية أو 
العموديــة، تنتــج ســلطة شــخصية يغلــب أن تكــون ســلطة مســتبدة، وهــي مــن تضــع »القوانيــن« وتقــرر مبــادئ 
ــي  ــاء المعان ــة اصطف ــي عملي ــم ف ــة، وتتحك ــا الخاص ــي ومصلحته ــا الذات ــق اقتناعه ــالق، وف ــق واألخ الح
والرمــوز والــدالالت وعمليــة إنتاجهــا وإعــادة إنتاجهــا. هــذه الســلطة الشــخصية تحتــاج دوًمــا إلــى شــرعية 
ــداًدا  ــى القاموســي امت ــى األرض« ويغــدو »الوطــن« بالمعن ــه عل ــة يغــدو الحاكــم بموجبهــا »ظــل الل الهوتي
ــه )راجعــوا كتــب  ــز ملكــه والتســبيح بمجــده وإظهــار عظمت ــه وتعزي ــاج ثروت ــا أدوات إلنت لجســده، والرعاي
ــي« يقــوم بالوظيفــة ذاتهــا  ــى »الهــوت علمان ــة، إل ــا القومي ــل األيديولوجي ــاج، مث اآلداب الســلطانية( أو تحت

التــي تقــوم بهــا الشــرعية الالهوتيــة. 
ُتؤّســس آليــات إنتــاج هــذه الســلطة الشــخصية علــى مبدأيــن متضامنيــن: العالقــات األبويــة، بــل البطركيــة، 
أي عالقــة األب بــأوالده والبطــرك برعايــا أبرشــيته، والعالقــات المشــيخية، أي عالقــة الشــيخ بمريديــه. لنــا 
ــوى  ــة س ــج السياس ــات، ال تنت ــع العرب ــر جمي ــي تج ــرة الت ــي القاط ــة ه ــون السياس ــن تك ــه حي ــرض أن أن نفت
ســلطة شــخصية مســتبدة، كمــا تقــدم. أمــا حيــن يكــون اإلنتــاج االجتماعــي، وال نريــد أن نقــول االقتصــاد، 
هــو القاطــرة، فــإن السياســة يمكــن أن تنتــج ســلطة الشــخصية، وهــي ســلطة القانــون فــي الدولــة الوطنيــة 
الديمقراطيــة الحديثــة. الحاكــم فــي الحالــة األولــى هــو األب وســيد الوطــن وســيد الشــعب، وموتــه يعنــي 
مــوت الوطــن ومــوت الشــعب، وهــذا مــا اقتضــى مبــدأ التوريــث. أمــا فــي الحالــة الثانيــة، فالحــكام مفوضون 

مــن الشــعب باالنتخــاب الحــر وموظفــون لديــه، وللشــعب حــق مطلــق فــي الرجــوع عــن هــذا التفويــض.
ــي  ــع المدن ــلطاني، والمجتم ــام الس ــي« بالنظ ــع األهل ــة كل مــن »المجتم ــل علــى عالق ــذا التأوي ــا ه يحيلن
ــتعباد  ــتتباع أو اس ــة اس ــا عالق ــى بأنه ــة األول ــي الحال ــة ف ــذه العالق ــم ه ــة، إذ تتس ــة الحديث ــة الوطني بالدول
وتســلط وقهــر وإكــراه، وبأنهــا فــي الحالــة الثانيــة عالقــة جدليــة أو تفاعليــة تغــدو معهــا الدولــة تحديــًدا ذاتًيــا 
للمجتمــع وصــورة لحياتــه األخالقيــة أو حياتــه النوعيــة )اإلنســانية(. ويالحــظ أن التطــرف هــو الغالــب فــي 
الحالــة األولــى، واالعتــدال هــو الغالــب فــي الحالــة الثانيــة، وإن مصــدر التطــرف فــي اعتقادنــا هــو الوعــي 
األيديولوجــي ومــا يصــدر عنــه مــن خطابــات هذيانيــة وممارســات عصبويــة ويولــده مــن نزعــات إقصائيــة 
واســتئصالية. أمــا مصــدر االعتــدال، فهــو الوعــي الواقعــي ومــا يصــدر عنــه مــن خطابــات عقالنيــة وأحــكام 
ــب  ــل والتجن ــد للتفاص ــق مول ــا نس ــرى أن األيديولوجي ــك، ن ــة. لذل ــة وأخالقي ــات مدني ــة وممارس موضوعي

ــة«. ــة أم »علماني ــا دينية-مذهبي ــة والعنــف، ســواء أكانــت األيديولوجي والكراهي
الثقافة والسلطة

ــة؛ ألنهــا تنطــوي علــى  ــة قومي ــة« أو ثقاف ــة وطني ــى عندمــا نســميها »ثقاف ــر محــدود، حت ــة حقــل غي الثقاف
ــون  ــمل الفن ــا تش ــا، وألنه ــا أم ثانوًي ــًرا وأساًس ــًرا أم ضام ــواء أكان ظاه ــه، س ــن نفي ــام ال يمك ــاني ع ــد إنس بع
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ــارف  ــكار والمع ــماوية، واألف ــر الس ــا وغي ــماوية منه ــة، الس ــر الديني ــة وغي ــد الديني ــوم والعقائ واآلداب والعل
ــروع أو  ــذه الف ــن ه ــلوك. لك ــاط الس ــد وأنم ــادات والتقالي ــراف والع ــم واألع ــادئ والقي ــورات والمب والتص
ــاذج  ــن نم ــر الزم ــى م ــا عل ــكل منه ــة تتش ــادئ معرفي ــس ومب ــى أس ــا تقــوم عل ــة جميعه ــاالت المختلف المج
معرفيــة ناظمــة لهــذه المجــاالت كلهــا، ولــكل منهــا علــى حــدٍة. ســنتوقف عنــد أربعــة حقــول مختلفــة مــن 
الحقــول المعرفيــة- الثقافيــة لتعييــن الخصائــص األســاس لــكل منهــا، بداللــة الســلطة؛ مســلِّمين فــي ذلــك 

ــة وسياســية.  ــة اجتماعي ــة، والثاني ــة وبيداغوجي ــى معرفي ــج ســلطة: األول ــة ســلطة وتنت ــأن الثقاف ب
 ســلطة الفكــر التــي تتســم بأنهــا: - تقــوم علــى اقتنــاع ذاتــي شــخصي يؤســس ســلطة الــذات علــى ذاتهــا 
أو ســلطة الضميــر. - تعيــن اتجاًهــا أو ســمًتا فــي الحيــاة قــد يترجــم إلــى عالقــات اجتماعيــة إنســانية وســلوك 
مدنــي أو ســلوك مميــز، وقــد تتعــارض ســلطة الفكــر مــع الســلطات االجتماعيــة والسياســية القائمــة، بحكــم 
الطابــع النقــدي للفكــر. - تنطــوي علــى أي عنصــر مــن عناصــر اإلكــراه واإلرغــام فــي معرفــة تنتــج معرفــة 
ــراد،  ــاة األف ــي حي ــم ف ــر حاس ــة ذات تأثي ــلطة بيداغوجي ــود س ــن وج ــم م ــى الرغ ــل، عل ــة التأوي ــم قابلي بحك
ــل  ــع مراح ــي جمي ــن ف ــات والمعلمي ــن والمعلم ــات والمربي ــي المربي ــع، ونعن ــاة المجتم ــي حي ــم ف ــن ث وم

التربيــة والتعليــم.
ــلطات  ــر الس ــي أكث ــتمتاع، فه ــذذ واالس ــكار والتل ــداع واالبت ــى اإلب ــوم عل ــون واآلداب: - تق ــلطة الفن  س
ــن بهــا اســتقالل  ــة خالصــة يتعي ــا- إنســانًيا. - هــي ســلطة أخالقي ــن اتجاهــا اجتماعًي الناعمــة نعومــًة. - تعي
الشــخصية وحريتهــا وذوقهــا أو وذائقتهــا الجماليــة، وبهــذا كلــه تكــون مناهضــًة أي ســلطة قســرية ومناهضــة 
العنــف ومتضامنــة مــع المضطَهديــن والمســتَغلين؛ ألن شــفافيتها ورهافتهــا تنبــع مــن الــروح اإلنســاني الطليــق 

ومباهــج الحيــاة.
 ســلطة العلــم التــي تتســم بأنهــا: - تقــوم علــى الفهــم أو اإلدراك العقلــي، فتضــع حــًدا لســلطة الحــواس 
واإلدراك الحســي الــذي يمكــن أن يكــون خادًعــا. - تعيــن اتجاًهــا فــي العمــل واإلنتــاج واالبتــكار واإلبــداع. 

- محايــدة حيــاًدا تاًمــا، ومبذولــة لفائــدة النــاس جميًعــا.
 ســلطة األيديولوجيــا، أكانــت دينيــة األيديولوجيــة أم غيــر دينيــة، ومــن أبــرز ســماتها: - تقــوم علــى اإلقنــاع 
أساًســا، ال علــى االقتنــاع. -تعّيــن اتجاًهــا سياســًيا- منحــازة كلًيــا، وتنطــوي علــى إمــكان التعصــب العنــف 

واإلكراه.
وفًقــا لهــذه الخصائــص، يمكــن تعييــن بعــض مالمــح الحيــاة الثقافيــة فــي ســورية، وســنترك الحكــم فيهــا 
ــة« التــي  ــا. لكــن، تجــدر اإلشــارة إلــى أن الســلطات الثــالث األولــى جــزء مــن »الخيــرات االجتماعي معلًق
ــع  ــز، وأال تخض ــتثناء وال تميي ــال اس ــة، ب ــات االجتماعي ــع الفئ ــن جمي ــاداًل بي ــا ع ــوّزع توزيًع ــا أن ت ــي له ينبغ
ألي ســلطة خارجــة عــن طبيعتهــا ومجالهــا، وهــي التــي ينبغــي لهــا أن تحــدد مبــادئ الســلطة العامــة وتضــع 
ــى  ــدود عل ــك، ح ــى ذل ــي، إل ــا. ه ــا وتقويمه ــى نقده ــل عل ــتها وتعم ــكال ممارس ــن أش ــا، وتعي قواعده
األيديولوجيــا ويجــب أن تكــون واضحــة وصارمــة، بقــدر مــا تكــون لــب االفتراضــات التداوليــة فــي المجتمع 

ــة للحــوار العــام والمناقشــة العامــة. والمبــادئ المعرفي
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حدود المسألة الوطنية 

أوًل: الوطنيــة، علــى الصعيــد الحقوقــي، منظومــة حقوقيــة قوامهــا االنتمــاء إلــى دولــة )قائمــة بالفعــل()2(، 
ــون،  ــتور والقان ــا الدس ــي يعينه ــوق الت ــات والحق ــع بالحري ــية، والتمت ــا السياس ــيتها أو هويته ــاب جنس واكتس
وتأديــة االلتزامــات القانونيــة واألخالقيــة المقابلــة لهــذه الحريــات والحقــوق، والشــعور بالمســؤولية 
السياســية واألخالقيــة عــن النظــام العــام، والدفــاع عــن القوانيــن والعمــل علــى تحســينها باطــراد بالوســائل 
الســلمية، بغيــة تحقيــق العدالــة القانونيــة والسياســية واالجتماعيــة. فالذيــن ال يدافعــون عــن قوانيــن بالدهم ال 
يحســنون الدفــاع عــن البــالد، وقديًمــا قــال ســقراط: »القانــون فــوق أثينــا«، وكان يعنــي أثينــا المدينــة الدولــة 

وإلهــة المدينــة وحاميتهــا، وقــد آثــر تجــرع الســم علــى مخالفــة قوانيــن بــالده.
ــع  ــدى جمي ــن يتع ــى الوط ــذري إل ــاء ج ــي، انتم ــي- السياس ــد االجتماع ــى الصعي ــة، عل ــا: الوطني ثانًي
االنتمــاءات الفرعيــة، وال ســيما االنتمــاءات مــا قبــل الوطنيــة، اإلثنيــة منهــا والعشــائرية والدينيــة والمذهبيــة، 
مــن دون أن يحذفهــا أو ينفيهــا، ولكنــه يصيــر حاكًمــا عليهــا ويصبغهــا بصبغتــه ويمنحهــا خصائصــه، فيدمجهــا 
فــي الفضــاء العــام المشــترك، لتكــف عــن كونهــا حواجــز بيــن األفــراد والجماعــات أو »المجتمعــات الصغيرة 
Communities«. فليــس مــن الضــروري أن يكــف المســلم، مثــاًل، عــن كونــه مســلًما ليكــون وطنًيــا، مثلمــا 
ليــس ضرورًيــا أن يكــف النجــار عــن كونــه نجــاًرا ليكــون وطنًيــا. وألن هــذا االنتمــاء الجــذري إلــى الوطــن ال 
يكــون انتمــاًء ســليًما وقوًيــا وراســًخا وال يكــون ديمقراطًيــا وال يصيــر كذلــك، إذا لــم يؤّســس علــى االنتمــاء 
ــى  ــا عل ــل انفتاحه ــا وعام ــة ورافعته ــاس الوطني ــانية أس ــية أو اإلنس ــاني، فاإلنس ــوع اإلنس ــى الن ــذري إل الج
الكونيــة أو العالميــة، وإال يمكــن أن تتحــول إلــى عنصريــة مقيتــة، علــى نحــو مــا بينــت التجــارب االســتعمارية 

والفاشــية والنازيــة، ومــا تبيــن السياســات اإلمبرياليــة والهوياتيــة.
ــة مــن دونهــا، ويمنــح  ــة التــي ال تكــون الديمقراطي ــي العلماني ــا علــى معنــى أســاس مــن معان هــذا يحيلن
ــًزا أو امتــداًدا إلــى  ــا أو رقعــة مــن األرض أو حي ــًدا يتعــدى كونــه مكاًن الوطــن الــذي نصبــو إليــه معنــًى جدي
كونــه »الشــكل األخيــر لوجودنــا فــي كل لحظــة مــن لحظــات الوجــود«، وأبنــاؤه وبناتــه بالطبــع ليســوا مجــرد 
ســكان، بالمعنــى اللغــوي للكلمــة، وليســوا مقيميــن إقامــة دائمــة أو موقتــة فيــه، بــل مواطنــات ومواطنيــن. 
ــة؛ ألن  ــلطة العام ــعب والس ــة والش ــع والدول ــاس والمجتم ــن األرض والن ــد م ــب معّق ــو تركي ــا ه ــن هن الوط
عالقــة اإلنســان بــاألرض، وقــل بالطبيعــة، ليســت مجــرد عالقــة ذات فاعلــة بموضــوع منفعــل، بــل هــي عالقة 
ــذات. لذلــك، يكتســب كل مــن  ــة قوامهــا تذويــت الطبيعــة وأنســنة ال ــة وأخالقي ــة وسياســية وثقافي اجتماعي
العمــل أو النشــاط والفاعليــة واإلنتــاج صفــة العمــل االجتماعــي والنشــاط االجتماعــي واإلنتــاج االجتماعــي، 
وكالهمــا )العمــل، والنشــاط والفاعليــة اإلنتــاج االجتماعــي( يحــددان مًعــا العالقــات االجتماعيــة االقتصادية 
ــذا  ــن ه ــة م ــة المنبثق ــه. الوطني ــون أهل ــا يك ــن كم ــون الوط ــاج، فيك ــات اإلنت ــة وعالق ــية واألخالقي السياس
المعنــى للوطــن مشــاركة ومتســاوية فــي الوجــود، علــى اختــالف أشــكاله االجتماعيــة االقتصاديــة والثقافيــة 

)2( االنتمــاء الرغبــوي إلــى دولــة منشــودة أو دولــة متخيلــة، مثــل الدولــة العربيــة أو الدولــة اإلســالمية، هــو مــا يمكــن تســميته 

ــه.  ــه وممكنات ــه بمنطق ــع، وال تأب ــة بالواق ــة الصل ــتقليات مقطوع ــات ومس ــة ماضوي ــة. األيديولوجي ــة األيديولوجي بالوطني
ــود  ــأل الوج ــي تم ــة الت ــو اللحظ ــر ه ــي. الحاض ــزء الح ــو الج ــتقبل ه ــر والمس ــن الحاض ــت م ــزء المي ــو الج ــي ه الماض
والوطنيــة األيديولوجيــة قيميــة ومعياريــة تفّصلهــا كل جماعــة أو فئــة اجتماعيــة علــى قّدهــا وتنزعهــا عــن غيرهــا، ويفّصلها 

كل حــزب عقائــدي علــى قــده وينزعهــا عــن غيــره، فتتطابــق الوطنيــة، فــي هــذه األحــوال، مــع مبــدأ الــوالء والبــراء.
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والسياســية واألخالقيــة، أو هــي تشــارك حــر ومبــدع فــي المجتمــع المدنــي والدولــة السياســية، علــى قــدم 
المســاواة. 

لذلــك، رأينــا أن الوطنيــة كاإلنســانية، فهــي صفــة ال تقبــل التفــاوت والتفاضــل فــي اإلنســانية والوطنيــة، 
ــا،  ــي. واأليديولوجي ــويغ أيديولوج ــوى تس ــه س ــس ل ــي لي ــري وسياس ــتبداد فك ــي واس ــب أخالق ــك عي فذل
ــون  ــة ال تك ــف. إن الوطني ــل والعن ــراع والتفاص ــد للص ــق مول ــة، نس ــة أم ديني ــت قومي ــا، أكان أي أيديولوجي

ــة. ــون عنصري ــا تك ــدر م ــة، إال بق أيديولوج
ــة،  ــع للثقاف ــى الواس ــة، بالمعن ــة وعصري ــة حديث ــة ثقافي ــي، منظوم ــد الثقاف ــى الصعي ــة، عل ــا: الوطني ثالًث
بمــا هــي نظــام عالقــات متكامــل مــن العــادات والتقاليــد والممارســات والمهــارات والمعــارف والقواعــد 
ــن  ــتمر م ــي تس ــاطير، الت ــم واألس ــكار والقي ــدات واألف ــتراتيجيات والمعتق ــات واالس ــر والمحرم والمعايي
جيــل إلــى جيــل ويســتعيدها كل فــرد وتوّلــد »التعقيــد« االجتماعــي وتجــّدده، وتجمــع فــي داخلهــا مــا هــو 
ــا  ــق داخلًي ــام متس ــي نظ ــل)3(، وه ــج الفع ــاب ومناه ــادئ االكتس ــن مب ــوب، وتتضم ــول ومكت ــوظ ومنق محف
بنحــوه الخــاص الشــبيه بنحــو )قواعــد( اللغــة التــي تتكلمهــا هــذه الجماعــة أو تلــك وهــذه األمــة أو تلــك، 
ــكل منطوياتهمــا،  ــة والمعاصــرة، ب ــوان. الحداث ــاز اإلنســان مــن الحي ــة أول اقتصــاد إنســاني، بهــا امت فالثقاف
ــة  ــى الثقاف ــا ترق ــا، بهم ــروط إمكانه ــن ش ــان م ــرطان أساس ــة وش ــة الوطني ــن أركان الثقاف ــان م ــان أساس ركن
إلــى مســتوى إنســاني رفيــع، وتتمكــن األمــة المعنيــة، وهــي هنــا األمــة الســورية، مــن المشــاركة فــي إنتــاج 

ــره.  ــن معايي ــاران م ــة ومعي ــدن األم ــى تم ــان عل ــرة( عالمت ــة والمعاص ــا )الحداث ــانية، وهم ــارة اإلنس الحض
الثقافــة بمعناهــا الواســع ممارســة اجتماعيــة وسياســية، مثلمــا هــي ممارســة فكريــة وعلميــة وأدبيــة وفنيــة، 
ــة التــي يتبناهــا المجتمــع المعنــي، فــي شــروط تاريخيــة معطــاة.  ــا لمنظومــة القيــم األخالقيــة والجمالي وفًق
فالمجتمــع مــن هــذه الزاويــة نســيٌج حــّي مــن منظومــات ثقافيــة هــي حقــول قــوى مختلفــة ومتفاوتــة فــي حالة 
تشــكل دائــم وتغيــر مســتمر، وقــد يصــدق علــى آليــات تشــّكلها وعوامــل تغّيرهــا »مبــدأ عــدم اليقيــن«؛ ألن 
ــا يجــري  ــى م ــا إل ــج أقوالهــم وأفعالهــم والســيطرة عليهــا. لقــد لفتن ــي نتائ ــاس ال يســتطيعون التحكــم ف الن
فــي ســورية والعــراق واليمــن وليبيــا ومصــر وغيرهــا، منــذ خمــس ســنوات، فقــد تمكنــت النظــم التســلطية 
ــوال محكوميهــا وأفعالهــم  ــى أق ــيطرة عل ــدان مــن الس ــذه البل ــي ه ــا، ف ــتبداًدا كلًي ــتبدة، اس ــلطات المس والس
ســيطرًة شــبه تامــة، وتمكنــت مــن »االحتــكار الفعــال لمصــادر الثــروة ومصــادر الســلطة ومصــادر القــوة«، 
وحققــت درجــة عاليــة مــن االنضبــاط االجتماعــي القســري، الكلــي أو شــبه الكلــي، فــي جميــع مجــاالت 
الحيــاة، وهــو مــا مــد فــي أعمارهــا عقــوًدا. لكنهــا لــم تتمكــن مــن الســيطرة ال علــى نتائــج أقــوال المحكومين 
ــة  ــارات االجتماعي ــورات واالنفج ــت الث ــها، فكان ــي نفس ــا ه ــا وأفعاله ــج أقواله ــى نتائ ــم، وال عل وأعماله

والثــورات المضــادة.
ــا  ــة وبناه ــا الخاص ــا، ثقافته ــتوى تطوره ــا كان مس ــرية، أّي ــة بش ــكل مجموع ــا أن ل ــا األنثروبولوجي تعلمن
وهياكلهــا الثقافيــة، وأن هــذه الثقافــة تنمــو وتتطــور بفعــل نمو المعــارف العلميــة والتقنيــة والخبــرات اإلنتاجية 
ــة  ــاة االجتماعي ــرآة الحي ــة م ــا أن الثقاف ــا تعلمن ــًدا. كم ــا وتعقي ــر تنوًع ــح أكث ــون، وتصب ــو اآلداب والفن ونم
وســجل التجــارب اإلنســانية، ولذلــك نجــد فــي جميــع الثقافــات بعــض العناصــر المشــتركة والخصائــص 
المشــتركة. المشــترك بيــن الثقافــات هــو قــوام الثقافــة اإلنســانية العامــة والقيــم اإلنســانية العامــة. مــن ثــم، 

)3( موران، النهج، ص 46-45.
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ال تفاضــل بيــن الثقافــات وليــس مــن حــق أي ثقافــة أن تفــرض نفســها علــى غيرهــا مــن الثقافــات أو أن تعــد 
نفســها ثقافــًة معياريــة، علــى نحــو مــا ســعت المركزيــة األوروبيــة بعنــوان »المعجــزة األوروبيــة«. 

ــتعمار  ــا االس ــن أهمه ــة، وم ــل مختلف ــة عوام ــاط نتيج ــود واالنحط ــاب بالجم ــد تص ــة ق ــن الثقاف لك
واالســتبداد والحــروب والصراعــات الداخليــة، العرقيــة منهــا والدينيــة أو المذهبيــة، إذ تتراجــع الثقافــة إمــا 
أمــام الثقافــة الوافــدة، وهــي ثقافــة الغالــب، أو الثقافــة الكامنــة فــي المجتمــع نفســه، وهــي تنبثــق مــن خلفيتــه 
الجمعيــة وذاكرتــه المعتمــة. فــي الحاليــن، تتوقــف عمليــة التثاقــف التــي تغنــي الثقافــة اإلنســانية، إمــا بفعــل 
عمليــة التدميــر الثقافــي الخارجــي أو بفعــل التدميــر الذاتــي، علــى نحــو مــا نشــهد اليــوم. ال بــد أن نضيــف إلى 
ذلــك أثــر االســتبداد المحــدث أو الســلطانية المحدثــة فــي جمــود الثقافــة وانحطاطهــا، إذ تعمــل الســلطات 
الشــمولية كل مــا فــي وســعها لفــرض ثقافتهــا الخاصــة وقيمهــا الخاصــة علــى المجتمــع وقمــع كل مــا عداهــا 
أو تهميشــه. هــذا مــا يقتضــي مواجهــة ثقافــة الســلطة بســلطة الثقافــة، ومعارضــة اســتبداها بديمقراطيــة الثقافة، 

بوصفهــا روح المجتمــع وقــوام األمــة.
 االســتبداد الثقافــي هــو الــذي يتيــح االســتبداد السياســي والســلوكي، بحســب علــي حــرب. ومــؤدى ذلــك 
أن يقــع األفــراد والجماعــات أســرى أفكارهــم أو حبيســي أصولهــم وثوابتهــم، وأن يتعاملــوا مــع مرجعياتهــم 
الفكريــة بعدهــا ســلطة مطلقــة ال تخضــع للجــدل والمســاءلة أو يتصرفــوا إزاءهــا بمنطــق التســليم والطاعــة. 
»يكمــن أســاس االســتبداد فــي فقــدان المــرء حريتــه الفكريــة إزاء شــخص أو نــص أو حــدث يجــري التعامــل 
معــه علــى أنــه أصــل ثابــت أو مرجــع مطلــق أو رمــز مقــدس«. وقــد شــهدنا فــي القــرن العشــرين أشــكااًل مــن 
االســتبداد الثقافــي الكلــي فــي ألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا وبلــدان »المنظومــة االشــتراكية« الســابقة وفــي معظم 
ــث  ــراق، حي ــورية والع ــل س ــلطية، مث ــة التس ــة ذات األنظم ــدان العربي ــيما البل ــث، وال س ــم الثال ــدان العال بل
فــرض حــزب البعــث العربــي االشــتراكي أيديولوجيتــه القوميــة علــى المجتمــع والدولــة ومؤسســاتهما، وال 

ســيما المؤسســات الثقافيــة ونظــام التربيــة والتعليــم.
 علــى الرغــم مــن أن الصــراع علــى الســلطة داخــل حــزب البعــث الــذي أفضــى إلــى انقالبيــن عســكريين 
عامــي 1966 و1970 لــم يتغيــر الطابــع الحصــري للثقافــة القوميــة، ولــم تتغيــر األســس المعرفيــة والفكريــة 
التــي قامــت عليهــا العقيــدة القوميــة التــي اعترضــت ســيرورة التطــور الثقافــي فــي ســورية وعطلتها. ونــرى أن 
عــدم تشــكل ثقافــة وطنيــة ســورية كان ومــا يــزال عقبــة فــي طريــق االندمــاج االجتماعــي والتنميــة اإلنســانية 
ــر  ــن الفك ــاذج م ــي نم ــا يأت ــي م ــي. وف ــول ديمقراط ــكان لتح ــن أي إم ــق ع ــع الطري ــة، وقط ــاملة والعادل الش

القومــي الــذي ســاد عندنــا منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن، فــي مســألة األمــة أو المســألة القوميــة: 
يعــد ســاطع الحصــري )1880 - 1968( أحــد مؤسســي »الفكــر القومــي« ومنظِّريــه، فــي العصــر 
الحديــث، ومــع أنــه فنــد »وحــدة األصــل« أو العــرق؛ مؤكــًدا أن »جميــع األبحــاث العلميــة المســتمدة مــن 
ــه ال  ــي أن ــك ف ــااًل للش ــرك مج ــوام ال تت ــم األق ــبات عل ــان ومكتس ــم اإلنس ــفات عل ــخ ومكتش ــق التاري حقائ
يوجــد علــى وجــه البســيطة أمــة تنحــدر مــن أصــل واحــد فعــاًل، وال توجــد علــى األرض أمــة خالصــة الــدم 
تماًمــا«)4(. وقــد انتهــى إلــى القــول: »إن المهــم فــي القرابــة والنســب ليــس رابطــة الــدم فــي حــد ذاتهــا، بــل 
هــو االعتقــاد بهــا والنشــوء عليهــا [....] إن االعتقــاد بوحــدة األصــل والشــعور بالقرابــة يعمــل عمــاًل [مهًمــا] 
فــي تكويــن األمــم، ســواء [أكان] ذلــك موافًقــا للحقيقــة أم مخالًفــا لهــا؛ ألن القرابــة بيــن أفــراد األمــم تكــون 

)4( مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، محمد كامل الخطيب )محرًرا ومقدًما(، )دمشق: وزارة الثقافة، 1994(، ص 57.
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قرابــة نفســانية معنويــة أكثــر ممــا تكــون جســمانية وماديــة)5(«، وإن العوامــل التــي تــؤدي إلــى تكويــن هــذه 
القرابــة المعنويــة هــي اللغــة والتاريــخ. إن »اللغــة هــي روح األمــة وحياتهــا [....] والتاريــخ هــو شــعور األمــة 

ــا«)6(.  وذاكرته
يتبيــن مــن قــول الحصــري أن وحــدة األصــل ورابطــة الــدم وهــم مــن األوهــام، ولكــن ال بــأس أن تقــوم 
األمــة علــى االعتقــاد بهــذا الوهــم واإليمــان بــه. لــم يفطــن الحصــري، فــي وقتــه، وال يفطــن كثيــرون اليــوم 
إلــى أن اإليمــان بالوهــم هــو أحــد أركان االســتبداد وأحــد مصــادر العنصريــة، إذ يقــوم االســتبداد علــى جملــة 
مــن األوهــام، ومــن أبرزهــا وهــم مركزيــة اإلنســان في الكــون ووهــم المركزيــة اإلثنيــة، وهــي مركزيــة ذكورية 
بالطبــع وتعبــر عنهــا أفــكار »شــعب اللــه المختــار« و«خيــر أمــة أخرجــت للنــاس« و«األمــة العربيــة الواحــدة 
ــا  ــة األيديولوجي ــري( ووظيف ــي )العنص ــاء اإلله ــدأ االصطف ــى مب ــة عل ــا تنويع ــدة«، وكله ــالة الخال ذات الرس
ــار شــعبه أيًضــا،  ــه ظــل اللــه علــى األرض، يخت ــار شــعبه والحاكــم، بصفت ــر هــذا االصطفــاء. اللــه يخت تبري
ــن  ــارت شــعبها مــن المؤمني ــخ. الســلطة الشــمولية فــي ســورية اخت وهــذا شــيء مطــرد ومســتمر فــي التاري
والمؤمنــات بعقيدتهــا، وجعلــت مــن النظــام التربــوي والتعليمــي خاصــة أداة مــن أدوات غــرس هــذه العقيــدة 

التــي ال نشــك فــي أنهــا محولــة عــن عقيــدة دينيــة ذات بعــد أســطوري، فــي أنفــس الناشــئة.
األمــة العربيــة، عنــد زكــي األرســوزي )-1900 1968(، مشــتقة مــن األم، مــا يحيــل علــى فكــرة األصــل 
التــي تنكشــف ألفــراد األمــة بالحــدس، فـــ »االختــالف بيــن فــرد وفــرد مــن أبنــاء األمــة، إنمــا هــو اختــالف 
فــي درجــة الوضــوح فــي األمــور المتعلقــة باألصــول، فمــا هــو حــدس مبهــم عنــد الجمهــور يتحــول إلــى 
ــراد  ــن األف ــأن مــا يتجســد مــن شــبه بي ــد القــادة، وذلــك مــا يحمــل علــى االعتقــاد أيًضــا ب ــرة عن ــرة ني بصي
المنحدريــن مــن األصــول ذاتهــا، ومــا يظهــر مــن انســجام فــي المؤسســات العامــة، يرجــع إلــى آيــة األمــة 
المتحققــة، عبقريــًة فــي الطبيعــة، ويرجــع إلــى تجربــة األجــداد المثلــى فــي أصــول الحيــاة، وليــس التاريــخ 
إال ســجلَّ هــذا التحقيــق مصيــًرا حصــل مــن انتصــارات الحيــاة علــى القــدر« [.....] تلــك هــي األمــة العربيــة 
عبقريــة أبدعــت أداة بيانهــا، فأفصحــت بهــذا اإلبــداع عــن حقيقتهــا [.....] إن الحــدس فــي الكلمــة العربيــة 
مــن صــرح الثقافــة بمنزلــة البــذرة مــن الشــجرة. ذلــك مــا دعانــا إلــى القــول: إن أمتنــا ليســت حصيلــة ظــروف 
تاريخيــة، بــل إنهــا معنــى يبــدع تجلياتــه ويوجههــا نحــو المزيــد مــن الحريــة، وذلــك مــا دعانــا إلــى االعتقــاد 

بــأن مثــل ظهــور األمــم علــى مســرح التاريــخ كمثــل ظهــور األنــواع الحياتيــة علــى مســرح الطبيعــة«)7(. 
ــا، فـــ  ــة فيهم ــة الكامن ــدس العبقري ــخ بح ــة والتاري ــن اللغ ــان م ــة تنبثق ــة العربي ــة والقومي ــة العربي إًذا، األم
»الفكــر فــي حــد ذاتــه قــوة تاريخيــة ال تقــدر، ومجــرد وضــع القضيــة العربيــة القوميــة فــي صيغــة فكــرة شــاملة 
كان أول مســاهمة فــي تركيــز الحركــة الثوريــة العربيــة علــى أســس صلبــة«، بتعبيــر ميشــيل عفلــق )-1911 
1989( )8(. »الفكــرة القوميــة فكــرة مطلقــة وحيــة«، بتعبيــر عبــد اللــه عبــد الدايــم، واإلطــالق والحيــاة فيهــا 

همــا طابعهــا الجوهــري، ال مجــرد نعتيــن مــن جملــة نعــوت يمكــن أن تطلــق علــى القوميــة العربيــة. »إنهــا 
فكــرة حيــة؛ ألنهــا فكــرة قوميــة قبــل كل شــيء، وتريــد أن تبعــث أمــة فــال تنســى الروابــط التاريخيــة الحيــة 
التــي تربــط بيــن أفرادهــا، وفكــرة مطلقــة ألنهــا تريــد أن تجعــل مــن الحيــاة القوميــة حيــاة حيــة ال ضيــق فيهــا 

)5( مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، ص 60.

)6( مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، ص 63.

)7( مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، ص576.

)8( مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، ص685.
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وال فقــر، وتســتمد قوتهــا مــن قــوة العقــل وحقائقــه«)9(. 
يبــدو هــذا كلــه مفهوًمــا، إذا عرفنــا أن القوميــة عنــد ميشــيل عفلــق »ليســت نظريــة ولكنهــا مبعــث النظريات، 
وال هــي وليــدة الفكــر بــل مرضعتــه، وليســت مســتعبدة للفــن بــل نبعــه وروحــه [.....] كل تفســير للقوميــة 
العربيــة ال ينبعــث مــن صميمهــا انبعــاث الغرســة مــن األرض والســنبلة مــن القمحــة، يكــون تفســيًرا ضــااًل 
ــر  ــال كثي ــى إهم ــل إل ــن، ب ــوا قوميي ــد ليصبح ــيء جدي ــم ش ــى تعل ــرب إل ــاج الع ــا [.....] ال يحت ــًدا ميًت جام
ــل  ــا ب ــة ليســت علًم ــل. القومي ــى تعــود إليهــم صلتهــم المباشــرة بطبعهــم الصافــي األصي ممــا تعلمــوه، حت
هــي تذكــر؛ تذكــر حــي [.....] مــا عســى أن تكــون دهشــتهم، عندمــا تظهــر فيهــم نقيــة كاملــة بســيطة بســاطة 
المعجــزات«)10(. القوميــة عنــد ميشــيل عفلــق حــب قبل كل شــيء، وكان يخشــى أن تصيــر إلى المعرفــة الذهنية 
والبحــث الكالمــي، فتفقــد بذلــك قــوة العصــب وحــرارة العاطفــة، فاإليمــان يجــب أن يســبق كل معرفــة ويهزأ 
بــأي تعريــف، بــل إنــه هــو الــذي يبعــث علــى المعرفــة ويضــيء طريقهــا«)11(. يمكــن أن نضيــف إلــى هــؤالء 
ــس، وإن  ــذه األس ــن ه ــوا ع ــم يخرج ــن ل ــن الذي ــن القوميي ــن المفكري ــة م ــة طويل ــين قائم ــالم المؤسس األع
عبــروا عنهــا بصيــغ مختلفــة، ومــن أبرزهــم عصمــت ســيف الدولــة ونديــم البيطــار وطيــب تيزينــي وغيرهــم.
األمــة، كمــا نراهــا اليــوم فــي ســورية، تتجســد واقعًيــا فــي المجتمــع األهلــي الــذي يحمــل جنيــن المجتمــع 
ــى مجتمــع  ــوع واختــالف وتفــاوت. إن ســيرورة تطــور المجتمــع األهلــي إل ــه مــن تن ــا في ــي، علــى م المدن
مدنــي حديــث هــي التــي يجــب أن تحظــى باهتمــام المفكــرات والمفكريــن والباحثــات والباحثيــن والفاعالت 
والفاعليــن فــي الحقــل العــام، وهــذه ســيرورة تاريخيــة تتماشــى مــع إيقــاع ســير المجتمــع ومــدى حيويتــه 
ــد أو ذاك. إن  ــذا الصعي ــى ه ــات عل ــن انتكاس ــو م ــانية، وال تخل ــارة اإلنس ــزات الحض ــى منج ــه عل وانفتاح
عمليــة/ عمليــات تحــول المجتمــع األهلــي إلــى مجتمــع مدنــي حديــث هــي ذاتهــا عمليــة/ عمليــات تشــكل 
الوطنيــة الســورية الحديثــة العلمانيــة- الديمقراطيــة. المجتمــع هــو مســرح التاريــخ الواقعــي والمســتقبل هــو 

ممكناتــه فحســب.
رابًعــا: أمــا القوميــة، علــى الصعيــد التاريخــي، فهــي نتــاج ســيرورة انتقال مــن »حالــة الطبيعــة« إلــى »الحالة 
ــس،  ــل ومارك ــى هيغ ــي )1469 - 1527( إل ــن ميكيافل ــي، م ــد االجتماع ــفة العق ــب فالس ــة«، بحس المدني
فــي القــرن التاســع عشــر، مــروًرا بتومــاس هوبــز )1588 - 1679( وجــون لــوك )1632 - 1704( وجــان 
ــز  ــون رول ــؤالء ج ــن ه ــم، وم ــوا نهجه ــم وانتهج ــموا خطاه ــن ترس ــو )1712 - 1778(، وم ــاك روس ج
وروبــرت بوتنــام وفرنســيس فوكويامــا وأمارتيــا صــن وغيرهــم فــي أيامنــا، أو هــي نتــاح عمليــة االنتقــال مــن 
ــى  ــذي أفض ــال ال ــو االنتق ــت )1724 - 1804(، وه ــر كن ــب تعبي ــل، بحس ــة العق ــى حال ــل إل ــة الالعق حال
ــث  ــة الحدي ــي األم ــور مفهوم ــة، وظه ــية الحديث ــة السياس ــث والدول ــي الحدي ــع المدن ــكل المجتم ــى تش إل
والجمهوريــة Republic عَلًمــا علــى الدولــة الحديثــة يــدل علــى العموميــة، ومفهومــات المواطنــة وســيادة 
الشــعب وســيادة القانــون ومــا يتصــل بهــا. مــن ثــم فــإن الوطنيــة أو القوميــة )وال فــرق( مرادفــة للعموميــة، 
مــا يعنــي أن الدولــة الحديثــة هــي المجتمــع السياســي العمومــي Public أو الفضــاء العمومــي المشــترك بيــن 
ــى  ــتقر إال عل ــم تس ــا ل ــى أنه ــة عل ــة الحديث ــور الدول ــدل تط ــاوي. وي ــم بالتس ــا جميعه ــا ومواطنيه مواطناته
ــة  ــروب القومي ــات والح ــي الصراع ــى ف ــوع تجل ــر مرف ــي غي ــر طبيع ــع عنص ــة، م ــدة علمانية-ديمقراطي قاع

)9(  مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، ص555.

)10( مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، ص 323.

)11( مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، ص 313.
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ــة  ــة محّول ــدة القومي ــا وغيرهــا، وفــي مــا يســمى »الالهــوت العلمانــي«، إذ يعــد بعضهــم أن العقي فــي أوروب
ــة  ــا تضامــن العقيــدة القومي ــة وأن لهــا طقوســها ورموزهــا ومقدســاتها، ومــن المؤكــد عندن عــن عقيــدة ديني

والعقيــدة الدينيــة، كمــا ســبقت اإلشــارة.
ــة  ــألة الوطني ــل المس ــو فص ــاتها ه ــتراكية ومؤسس ــة االش ــة القومي ــه الثقاف ــذي أنتجت ــي ال ــي السياس الوع
ــذا  ــرد ه ــا)12(. م ــروط إمكانه ــن ش ــة ع ــألة القومي ــل المس ــه فص ــة، أي إن ــألة العلمانية-الديمقراطي ــن المس ع
الفصــل القطعــي هــو كيفيــة تأويــل »الدولــة القوميــة« التــي بلورتهــا الحداثــة، فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر، 
ــي- ــا العلمان ــن محتواه ــا م ــة، وتفريغه ــورية خاص ــة الس ــدى النخب ــة ول ــي عام ــي العرب ــر السياس ــي الفك ف
الديمقراطــي واختزالهــا فــي »الدولــة العربيــة« الواحــدة، دولــًة مركزيــة للعــرب األقحــاح مــن المحيــط إلــى 
الخليــج. يتصــل بذلــك أوثــق اتصــال فصــل مفهــوم األمــة عــن مفهــوم المجتمــع المدنــي، ومــن ثــم فصــل 
مفهــوم الســلطة عــن مفهــوم الشــعب، وهــو مــا أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى بعــث االســتبداد والتســلط مــن 
ــي الســوري«،  ــة البعــث« و »ســورية األســد« و »الشــعب العرب جــوف التاريــخ وتحديثهمــا فــي صيغــة »دول
حتــى بــات الكــردي واآلثــوري واألرمنــي والشركســي والتركمانــي عرًبــا ســوريين، فــي البطاقــات الشــخصية 

ــا.  وجــوازات الســفر، قســًرا وإرغاًم
يقــول جــورج طرابيشــي فــي إحــدى هرطقاتــه: كانــت ثــورة الحداثــة قــد ابتكــرت مبــدأ العلمانيــة وطبقتــه 
وطورتــه، حــاًل لمشــكلة األقليــات الدينيــة والطائفيــة. لكــن هــذا الحــل، علــى عبقريتــه، كشــف عــن قصــوره 
ــا تقــدم، فــي القــرن التاســع عشــر، مشــهًدا  ــا أوروب ــة، وهكــذا وجدن فــي مواجهــة مشــكلة األقليــات القومي
ــاءت  ــم ج ــي. ث ــد القوم ــى الصعي ــة عل ــي ومتعصب ــد الدين ــى الصعي ــامحة عل ــدول متس ــا ل ــا ومتناقًض غريًب
التجــارب التوتاليتاريــة فــي ألمانًيــا وإيطاليــا وإســبانيا، فــي النصــف األول مــن القــرن العشــرين، لتكشــف عــن 
مــدى طغيــان النزعــة القوميــة وقابليتهــا للتحــول إلــى شــوفينية عدوانيــة، إذا لــم تســتند إلــى ركيــزة مــن الثقافــة 
الديمقراطيــة، إضافــة إلــى العلمانيــة. وقــد تــأدى ســقوط التجــارب الفاشــية فــي هــذه البلــدان إلــى توســيع 

مفهــوم الديمقراطيــة«)13(، لتشــمل حــق الجماعــات القوميــة فــي تقريــر مصيرهــا بنفســها.
فــي الحالــة العربيــة عامــة والســورية خاصــة مــا تــزال العلمانيــة موضــوع أخــذ ورد، علــى الصعيــد الثقافــي، 
بــل األيديولوجــي، وتوصــم بمناهضــة الديــن عامــة و«اإلســالم« خاصــة، ويــرى فيهــا بعضهــم أدلوجــة أقلويــة 
ــة  ــق األكثري ــراع وح ــدوق االقت ــة صن ــا بديمقراطي ــني، ويعارضونه ــالم الس ــتحكمة لإلس ــداوة مس ــي ع تخف
ــة  ــي الثقاف ــذرة ف ــة متج ــة المذهبي ــك إال ألن الطائفي ــس ذل ــم. لي ــي الحك ــة( ف ــة أو المذهبي ــة اإلثني )العددي
ــذ  ــرة من ــرب الدائ ــن الح ــطوًعا م ــر س ــك أكث ــى ذل ــل عل ــن دلي ــس م ــالق، ولي ــة واألخ ــاع والسياس واالجتم
خمــس ســنوات. فــإذا كانــت مســألة التعــدد المذهبــي لــم تحــل علمانًيــا بعــد، وال يبــدو حلهــا مطروًحــا فــي 
األفــق المنظــور، فمــا بالكــم بمســألة التعــدد اإلثنــي وحــق الجماعــات اإلثنيــة فــي تقريــر مصيرهــا بنفســها؟!

ــن  ــمة بي ــياء قس ــدل األش ــل أع ــل. العق ــل؛ أج ــن عاق ــان كائ ــة واإلنس ــة أخالقي ــة منظوم ــا: الوطني خامًس
النــاس، بحســب ديــكارت؛ أجــل. لكــن اإلنســان كائــن أخالقــي قبــل أن يكــون عاقــاًل، بالمعنــى األرســطي، 
فمــا كان للعقــل أن ينشــأ إال علــى قاعــدة أخالقيــة مبتداهــا التفريــق بيــن النافــع والضــار، وذروتهــا التفريــق 
ــل  ــن الجمي ــور وبي ــدل والج ــن الع ــة وبي ــة والرذيل ــن الفضيل ــل وبي ــق والباط ــن الح ــر وبي ــر والش ــن الخي بي

)12( الجباعي، طريق إلى الديمقراطية. والدولة الوطنية الحديثة: نقد الكتابة على جلود البشر )دمشق: دار التنوير، 2011(.

)13( جورج طرابيشي، هرطقات: عن العلمانية كإشكالية إسالمية إسالمية )بيروت: دار الساقي، 2008(، ص 190-189.
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والقبيــح. فقبــل أن يتمكــن اإلنســان مــن معرفــة األشــياء والظواهــر كان يضفــي علــى كل منهــا معنــى خاًصــا 
ــد بعضهــا. مــن ثــم، فــإن المنظومــات  ــه تعّب وقيمــة خاصــة، بحســب مــا يفيــد منهــا أو يضــار، وال ننســى أن
ــردت  ــية، إذا تج ــة والسياس ــة واالجتماعي ــة والعلمي ــة والفكري ــات المعرفي ــاس المنظوم ــي أس ــة ه األخالقي
منهــا هــذه المنظومــات تتجــرد مــن نســغها اإلنســاني ووظيفتهــا اإلنســانية وغاياتهــا اإلنســانية. نعنــي بالعقــل 
ــة  ــة النوعي ــم الطبيع ــة، بحك ــل جمعي ــات تعق ــة/ عملي ــر عملي ــي تصي ــة الت ــل الفردي ــات التعق ــة/ عملي عملي
للكائــن البشــري التــي هــي قــوام إنســانيته. »فليــس اإلنســان فــي حاجــة إلــى علــم وال إلــى فلســفة ليعــرف 
مــا ينبغــي لــه أن يفعــل، كــي يكــون أمينًــا وخيــًرا، ال بــل ليكــون حكيًمــا أو فاضــاًل، فملكــة الحكــم العمليــة 

تتقــدم، فــي الفهــم اإلنســاني، علــى ملكــة الحكــم النظــري«، بحســب كنــت.
ــي«، أي  ــال االجتماع ــام »رأس الم ــرت بوتن ــميه روب ــا يس ــي م ــة ف ــي الوطني ــي ف ــد األخالق ــى البع يتجل
االعتــراف المتبــادل بيــن األفــراد والجماعــات، بالكرامــة اإلنســانية والجــدارة واالســتحقاق والثقــة المتبادلــة 
ــمات  ــن س ــا م ــم، وكله ــكار والقي ــا األف ــع، ومعه ــادل المناف ــبكات وتب ــاون والش ــادل والتع ــرام المتب واالحت
ــن  ــع القواني ــذي توض ــي« ال ــال الثقاف ــو »رأس الم ــر بوردي ــميه بيي ــا يس ــي م ــى ف ــي. وتتجل ــع المدن المجتم
ــاج  ــه »ال يحت ــة؛ ألن ــوى المحب ــا س ــة وال تعلوه ــل األخالقي ــة أم الفضائ ــت العدال ــا كان ــه. لم ــى أساس عل
ــع العــادل  ــة والتوزي ــة، أي المســاواة والحري ــادئ العدال ــإن مب ــة«، ف ــه شــرف المحب ــة إال مــن فات ــى العدال إل
للخيــرات االجتماعيــة والقــدرة علــى التمتــع بهــا، هــي ذاتهــا مبــادئ المواطنــة ومبــادئ الوطنيــة التــي تنبثــق 
منهــا »الصداقــة المدنيــة« و«أخــالق العنايــة« التــي قوامهــا التعاطــف والمــؤازرة علــى الحــق، والمشــاركة فــي 

ــراء.  ــراء والض الس
هــذا كلــه عــالوة علــى مــا يســميه كنــت أخــالق الواجــب، وفــي مقدمهــا أال تعامــل النــاس إال كمــا تحــب 
أن يعاملــوك، وأال تتعامــل معهــم علــى أنهــم أدوات لتحقيــق مصالحــك وغاياتــك، وأن تعمــل بحيــث يكــون 
ســلوكك نموذًجــا لمــا ينبغــي للســلوك اإلنســاني أن يكــون عليــه، أي أن تفعــل الخيــر ألنــه خيــر وفًقــا لمعيــار 
إنســاني عــام، ال معيــار خــاص، وأن تقــول الحــق وتنتصــر لــه وفًقــا لمعيــار إنســاني عــام لمــا هــو الحــق، ال 
معيــار خــاص. ينجــر عــن ذلــك إيثــار المصلحــة العامــة والخيــر العــام علــى المصلحــة الخاصــة والشــخصية 
والخيــر الخــاص والشــخصي، فالمصالــح الفرديــة والمصالــح الخاصــة عميــاء دوًما، إن لــم تســتهد بالمصلحة 
العامــة وتســتنر بنورهــا. تتصــل هــذه القيــم جميًعــا بنــوع العالقــة بيــن الحيــوات الشــخصية لألفــراد، ذكــوًرا 
ــة  ــي والدول ــع المدن ــاق المجتم ــي نط ــق إال ف ــي ال تتحق ــانية الت ــة، أي اإلنس ــة العام ــم النوعي ــا، وحياته وإناًث
الوطنيــة والمؤسســات، وفــي نطــاق المجتمــع الدولــي والجماعــة اإلنســانية. العالقة بيــن الحيوات الشــخصية 
لألفــراد وحياتهــم النوعيــة العامــة هــي التــي تحــدد نــوع العالقــة بيــن المجتمــع المدنــي والدولــة السياســية، 
فــال تكــون الدولــة السياســية وطنيــة حًقــا ومملكــة للقوانيــن العامــة العادلــة التــي يتســاوى أمامهــا المواطنــات 

والمواطنــون، بــال اســتثناء أو تمييــز، إال بقــدر مــا يكــون المجتمــع المدنــي فضــاًء مــن الحريــة.
الرؤية الثقافية واستراتيجية السلطة

يبيــن التطــور التاريخــي، فــي ســورية، تبلــور رؤيتيــن ثقافيتيــن يمكــن وصفهمــا بالرؤيــة التقليديــة والرؤيــة 
التحديثيــة، ويتعلــق الوصــف بالموقــف مــن التــراث واللغــة والتاريــخ، وكيفيــة التفكيــر واإلدراك أو التمثــل، 
ــة  ــة الدول ــى رؤي ــرب إل ــة أق ــة التحديثي ــت الرؤي ــا كان ــل. ولم ــل والتفاع ــر أو العم ــر والتدبي ــة التقدي وكيفي
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وســلطتها السياســية، وهــي رؤيــة مركبــة مــن عناصــر غيــر متجانســة كمــا أشــرنا، يمكــن وصــف هــذه الرؤيــة 
بأنهــا رؤيــة أيديولوجيــة قوامهــا ماضويــات ومســتقبليات تناســب وضعيــة اجتماعيــة )طبقيــة( هشــة وتطــور 
رأســمالي طرفــي وتابــع، وإن بإهــاب »اشــتراكي« وســلطة كليانيــة تعمــل بــال كلــل مــن أجــل الســيطرة علــى 
ــاد  ــالم واالقتص ــة واإلع ــة الناعم ــلطة الثقافي ــي والس ــام التعليم ــلًة بالنظ ــه؛ متوس ــي برمت ــاء االجتماع الفض
ــة وســلطوية فاقعــة، وجعــل  ــة بســمة أداتي ــن، مــا وســم كاًل مــن النظــام التعليمــي والســلطة الثقافي الموّجهي
الفكــر ينحــل فــي األيديولوجيــا والثقافــة تتحــول إلــى إعــالم ناقــص وكاذب. األيديولوجيــا واإلعــالم ركنــان 
أساســان مــن أركان البنيــة التســلطية أو الشــمولية، والركــن الثالــث هــو الجيــش والبوليــس الســري، بحســب 

تحليــل حنــة أرنــدت وخلــدون حســن النقيــب وغيرهمــا.
ــتراتيجية  ــة واالس ــاج الرؤي ــو اندم ــال ه ــع الح ــإن واق ــتراتيجية، ف ــة واالس ــن الرؤي ــق بي ــب التفري إذ يج
الثقافيتيــن فــي اســتراتيجية الســلطة والســلطة المضــادة )المعارضــة( التــي يخضــع اإلنتــاج الثقافــي وكيفيــة 
ــون.  ــات والمنتِج ــك المنتِج ــة، وكذل ــة واألمني ــا الحزبي ــة لمعاييره ــات االجتماعي ــن الفئ ــوارده بي ــع م توزي
ــازات واحتــكارات، علــى  ــم ينعكــس مــا ســمي »اقتصــاد الســوق االجتماعــي«، وهــو اقتصــاد امتي لذلــك ل
الحيــاة الثقافيــة؛ ألن حريــة الثقافــة لــم تكــن أساســه ولــم تكــن مــن العوامــل األســاس التــي دفعــت إلــى تبنيه، 
فلعلــه كان اســتجابة لمنطــق العولمــة واتفــاق التجــارة الحــرة، ال حاجــات الواقــع الســوري. هــذا مــا يقتضــي 
اســتقالل الثقافــة واســتقالل المثقفــات والمثقفيــن، واســتقالل المؤسســات التثاقفيــة والتربويــة والتعليميــة عن 
الســلطة السياســية وأيديولوجيتهــا، وإشــاعة منــاخ مــن حريــة التفكيــر والتعبيــر وحريــة الــرأي والضميــر، فــال 
تنمــو الثقافــة وال تزدهــر إال فــي منــاخ الحريــة النســبية المقترنــة بالمســؤولية عــن مصيــر اإلنســان والوطــن، 

وهــذه المســؤولية هــي معنــى نســبية الحريــة وشــرط تحققهــا فــي الواقــع.
خالصــة القــول: الوطنيــة صفــة للدولــة تــدل علــى عموميتهــا، فــال يســوغ أن تكون صفــة للشــخص الطبيعي 
)زيــد أو عمــرو أو هنــد(، إال عندمــا يوصــف الســوري مــن قبــل غيــر الســوري. هــذا معنــى القــول: إن القوميــة 
صفــة للدولــة مــن خارجهــا. أمــا مــن داخلهــا، فتوصــف بأنهــا دولــة حــق وقانــون ومؤسســات، وإال ال تكــون 
دولــة، بــل ســلطة اعتباطيــة فحســب. والشــخص الوطنــي يســاوي الشــخص الســوري، مهمــا كانــت صفاتــه 
وأًيــا كان اتجاهــه وميلــه وتفضيالتــه. الالوطنــي هــو فحســب مــن يجــرد مــن جنســيته بحكــم قضائــي معلــل 
وعــادل أو مــن يجــرد مــن األهليــة والحقــوق المدنيــة والسياســية، بحكــم قضائــي معلــل وعــادل، وغالًبــا مــا 
يكــون هــذا مــن قبيــل التعليــق الموقــت. إنــه مــن غيــر المنطقــي ومــن غيــر األخالقــي أن يصنــف المواطنــون 
ــات  ــن، بســبب اختــالف آرائهــم ومواقفهــم أو اختــالف مصالحهــم وغاياتهــم، والمواطن ــن وال وطنيي وطنيي

كذلــك بالطبــع.
ال تبنــى الوطنيــة علــى التكفيــر والتخويــن، وهمــا وجهــان لعملــة واحــدة ومؤسســان علــى مبــدأ »الــوالء 
والبــراء«، عنــد الجماعــات اإلســالمية، ويقابلــه مبــدأ »االلتــزام الثــوري« المجافــي للحريــة، عنــد األحــزاب 
العقائديــة التــي تصــف نفســها ويصفهــا بعضنــا بالعلمانيــة، وهــي ليســت كذلــك ألن العقيــدة هــي العقيــدة، 
ــا  ــي والًء خالًص ــة، وتقتض ــية أو الليبرالي ــة أو الماركس ــدة القومي ــل العقي ــن مث ــة، م ــر ديني ــت أم غي ــًة كان ديني
لمــا نــراه ومــن نواليــه، وبــراًء خالًصــا مــن المختلــف وتصديًقــا تاًمــا لمــا نــرى أنــه الحقيقــة، وتكذيًبــا تاًمــا 
لمــا يــرى اآلخــر أنــه الحقيقــة، وقبــواًل تاًمــا بادعــاءات الــذات ورفًضــا تاًمــا الدعــاءات اآلخريــن. ال شــفاء 
مــن هــذا المــرض، إال بحريــة الفكــر واســتقالل الضميــر ومســاءلة الــذات ونقدهــا، قبــل مســاءلة اآلخريــن 

ونقدهــم.
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