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الوطنية والمواطنة: أسئلة منهجية وحوار مفتوح

جمال الشوفي

ملخص

ل اإلنســان عــى فطرتــه األوىل انتــامًء  ــا، ارتبــط بتشــكُّ ــا طبيعيًَّ ا ووجدانيًَّ بينــام تبــدو الوطنيــة نموذًجــا شــعوريًَّ
س أنظمــة  ــا ذاهتــا تصبــح موضــوع اســتثامر ســيايس وأيديولوجــي وحيــد االجتــاه ُيكــرِّ ومحايــًة واســتقراًرا، فإهنَّ

احلُكــم التَّارخييــة امُلهيمنــة ســلطوًيا، فتهــب الوطنيــة ملــن يتمثلهــا، وتنفيهــا عــن ســواه. 
ــة  ــرة الفردي ــة اإلرادة احل ــي ملامرس ــا الطبيع ــة يف حّيزه ــن الوطني ــال م ــي االنتق ــة ه ــدو املواطن ــام تغ ــذا في ه
ــج  ــوق النَّات ــاوي للحق ــوزع املتس ــالف والتَّ ــي باالخت ضائ ــي والرِّ ــرار العق ــى رضورة اإلق ــة ع ــة حممول والفردي
عــن احلريــة، وهــذا مــا حييــل عــى الفــارق املهــم بــن الوطنيــة كفطــرة طبيعيــة، واملواطنــة كمامرســة هلــا بالفعــل 

ــرة. واإلرادة احل
يف هــذا الســياق، ويف املســألة الســورية والوطنيــة الســورية، وحيــث ال يمكــن اّدعــاء الوطنيــة جلهــة سياســية 
ونفيهــا عــن األخــرى، وال يمكــن لــــ: جتمع، أو حــزب، أو منظومــة بمفردهــا احتكار العمــل الوطنــي والوطنية، 
كــام ال يمكــن الّركــون إىل احللــول الدوليــة فحســب، بــل تصبــح الوطنيــة قــارصًة عــن تلبيــة حاجــات املرحلــة 
امُلســتعصية سياســًيا لليــوم، مــا ملْ ُتضــْف إليهــا احلريــة ضمــن ســياق املســؤولية الوطنيــة كمامرســة، مــا يســتلزم 
رضورة احلــوار العلنــي بــن الســورين، وحتديــد أهدافهــم وأولياهتــم اليــوم، والتفريــق بــن متطلبــات احلــارض 
ضائــي والطَّوعــي عــى تقديــم اإلرادة احلــرة اجلمعيــة، الســتعادة مرتكــزات الوطنيــة  واملســتقبل، واالتفــاق الرِّ

الســورية عــى أســاس: املواطنــة، ودولــة املواطنــة بــال صفــات أو محــوالت أيديولوجيــة ُســلطوية.
س الــَرورات  راســة، حيــاوُل النــص االبتعــاد عــن اإلطــار النَّظــري العــام، بقــدر حماولــة تلمُّ يف متــن هــذه الدِّ
ــة  ــة البحثي ــن املنهجي ــا ع ــس خروًج ــذا لي ــة، وه ــٍة حواري ــة بطريق ــألة الوطني ــرح املس ــادة ط ــة إلع املوضوعي

جدول المحتويات
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دراسات فكرية سياسية
ملف العدد: المسألة الوطنية السورية

ــفاهًة  ــب ش ــن خياط ــي، كم ــي العلن ــكل علن ــا بش ــئلة وحواره ــرح األس ــو رضورة لط ــا ه ــدر م ــدة، بق امُلعتم
ــث يف  ــن البح ــا امُلعل ــع، وهدفه ــُم إىل الواق ــة حتتك ــاٍت نظري ــول إىل خالص ــا الوص ــوري، غايته ــدان السُّ الوج
طريقــة حتقيــق املواطنــة ودولــة املواطنــة عــرب بوابتــي: املســاواة الوطنيــة، واالختــالف والتنــوع كجــذر للحريــة 

ــة. ورضورات عرصي
كلمــات مفتاحيــة: الوطنيــة، المواطنــة، الحريــة، االســتقطاب الموجــه، وحــدة المصيــر، التســاوي 

الحــرة. الحقوقــي، اإلرادة 
1. مقدمة

ــد  ــة يف حتدي ــات القطعي ــا اإلجاب ــاخنة، ومثله ــوارات الس ــة احل ــية وال الفكري ــاحة السياس ــن الس ــب ع مل تغ
مفاهيــم كــــ: الوطنيــة، والقوميــة، واملواطنــة وبالــرورة الدولــة، فــإن كانــت الســلطات قــد احتكــرت النتائــج 
ــة عليهــا  ــة، وفــرض ســلطاهتا العســكرية واألمني ــة مبــارشة الســتئثارها بالدول السياســية هلــذه املفاهيــم كإجاب
ــة مل تســتطع الوصــول  يها أيدولوجيَّ طــوال النصــف الثــاين مــن القــرن املــايض، فاإلجابــات امُلســبقة التــي ُنســمِّ

إىل مشــرك ســيايس عــام بينهــا يمكــن البنــاء عليــه مــن دون انحيــاز إىل جهــة خــالف غرهــا. 
ــردة، وال  ــم ُمنف ــتئثار يف احلك ــا يف االس ــون وغرضه ــدة الل ــلطات وحي ــات الس ــي إجاب ــد تكف ــوم، مل تع الي
ــت  ــبه منب ــام يش ــد ب ــل الوحي ــا البدي ــا أهن ــا، وال افراضاهت ــد أيًض ــق الوحي ــة ذات النس ــات األيديولوجي اإلجاب
ــر  ــوم غ ــا للي ــن أنَّ نتائجه ــم م ــى الرغ ــريب، فع ــع الع ــورات الربي ــركات وث ــد ح ــة بع ــه، خاص ــلطة ذات الس
حمســومة سياســًيا، وتتبايــن حدودهــا بــن اإلصالحــات السياســية والكــوارث العامــة التــي هتــدد كامــل كيــان 
ــة  ــق عام ــدة تواف ــاج قاع ــد إنت ــة تعي ــئلة منهجي ــن أس ــث ع ورة البح ــرَّ ــن ال ــات م ــه ب ــة، إالَّ أنَّ ــة الوطني اهلوي
يشــارك اجلميــع فيهــا باملســؤولية والتجربــة مًعــا، بــام يعيــد إنتــاج قــراءة أكثــر متاســًكا وتواضًعــا يف الوقــت ذاتــه، 

ــي وطريقــة حتققــه. ــد أســس املــرشوع الوطن ــة، إمــكان حتدي ــة والدول ــة واملواطن فللوطني
ثمــة حــوار متعــدد األطيــاف اليــوم قوامــه الرئيــس: دور النخبــة يف صــوغ املــرشوع الوطنــي فكرًيــا وسياســًيا، 
ــة  ــؤولية التارخيي ــكاُد املس ــرشوع، وت ــذا امل ــاز ه ــة يف إنج ــعبية والعفوي ــركات الش ــرى، دور احل ــة أخ ــن جه وم
والوطنيــة تتعثــر يف االكتفــاء بإحــدى اإلجابتــن فحســب، ومــا يشــوهبا مــن خلــل ُمتبايــن بــن توجــه كل منهــام 
عــى حــدة، والتوجــه املتخالــف للنخــب يف مــا بينهــا، وتعــدد األدوار التــي محلتهــا احلــركات الشــعبية يف خضــم 

احلركــة العارمــة الســابقة.
أســئلة الوطنيــة، ومــا يمكــن أن ينتــج منهــا مــن حــوارات ومشــاريع سياســية، إذا ما بقيــت رهينة االســتقطاب 
الســيايس وحيــد االجتــاه، كلٌّ وأيديولوجيتــه أو مرشوعــه، وســيبقى مســار حــركات التحــرر العربيــة العرصيــة 
ــوارات  ــا احل ــام حاولته ــة، مه ــة احلديث ــرشوع الدول ــق م ــن حتقي ــدة ع ــا، وبعي ــا ذاهت ــا يف حركته ــة عطالته مّحال
الفكريــة، وفككــت مضموهنــا الســيايس، وهنــا نجــد الســؤال الــذي يطــرح نفســه: مــا الدولــة احلديثــة؟ وكيــف 

تتحقــق؟ وهــل هنــاك طريقــة أو وصفــة جاهــزة يمكــن اعتامدهــا للوصــول إليهــا؟
2. الوطنية: االستقطاب الشعوري واالستبداد

ــرح إمــكان العمــل بهــا،  ــم تقت ــد إطــار عــام للمفاهي ــة تحدي ــة والنخبوي مهمــا بلغــت المحــاوالت الفكري
ســتبقى حركــة التاريــخ بتوجهــه المــادي أحــد أهــم حــدوده التاريخيــة فــي التقــدم أو التغييــر، ســواء أتوافقــت 
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ــدالت  ــع للتب ــا يخض ــاًرا مختلًف ــذت مس ــة أم أخ ــة، والفكري ــانية، األخالقي ــة، اإلنس ــة التاريخي ــع الغائي م
االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي ليســت بالضــرورة أن تكــون دوريــة متكــررة ومتعاقبــة، بقــدر تفاوتهــا الزمنــي 
ــر  ــس الفك ــم هواج ــد أه ــي أح ــة وه ــرورة الدول ــة وبالض ــة والمواطن ــئلة الوطني ــت أس ــو كان ــي، فل والمكان
العربــي اليــوم الحضــاري والفكــري قابلــة للتحقــق لمجــرد طرحهــا نظرًيــا وفكرًيــا، أو لمقاربــة تحققهــا فــي 
ــا حركــة التاريــخ عنــد فكــرة  مجتمــع آخــر بالزمــن ذاتــه، النتفــى شــرط البحــث فيهــا مــن جــذره، وألوقفن

أولــى مســبًقا واســترحنا. 
ــى  ــواء أكان عل ــام س ــاذب ع ــد تج ــرض قي ــدها المفت ــا وتجس ــم بتموضعه ــذه المفاهي ــت ه ــا زال ــث م حي
مســتوى المفهــوم بذاتــه أم علــى مســتوى تحققــه السياســي والمجتمعــي، هــذا مــا يدعــو للبحــث في األســباب 
التــي تجعــل التاريــخ قابــاًل للتبــدل أو التغييــر، ولكــن ليــس بطريقتــِه الغائيــة الُمفترضــة، بقــدر مــا هــي طريقــة 
معالجــة معطياتــه وإمكاناتــه والعمــل فيهــا منهجًيــا وتحقيــق تقــدم فيــه، وهنــا بصــرف النظــر عــن اتفاقنــا مــع 
طروحــات فوكويامــا بنهايــة التاريــخ أو ال، إالَّ أنَّ إيالئــه حيــًزا مهًمــا لدراســة هــذه الشــروط االجتماعيــة ُيعــدُّ 
أداًة منهجيــة مهمــة فــي إعــادة طــرح القضايــا الكبــرى فــي تاريــخ البشــرية، ومنهــا: شــمولية التاريــخ وقضايــا 
الحكــم، )فالتاريــخ الشــامل للبشــرية ال يعنــي تاريــخ الكــون، فهــو ليــس فهرًســا موســوعًيا لــكل مــا نعرفــه 

ــة()1(.  عــن اإلنســانية، بــل هــو فــي األحــرى ترســيمة للتفســير تســتجيب لتطــور المجتمعــات اإلنســانية العامَّ
إنَّ املحــدد األول يف حيــازة مفهــوم الوطنيــة Patriotism مل يشــكل مفهوًمــا فلســفًيا قابــاًل للتعيــن والتحديــد 
كــام هــو مفهــوم القوميــة Nationalism سياســًيا، )فقــد عرفــت معظــم املعاجــم القياســية مفهــوم الوطنيــة عــى 
أنــه فضيلــة وقيمــة أخالقيــة، وعاطفــة خاصــة تربــط الفــرد بحــب بلــده وموطنــه، والشــعور هبويته واالســتعداد 

ــه()2(.  للتضحية ألجل
وهــو مــا كانــت الموســوعة العربيــة العالميــة قــد عرفتــه أيًضــا علــى أنهــا: )تعبيــر قويــم يعنــي حــب الفــرد 
وإخالصــه لوطنــه الــذي يشــمل االنتمــاء إلــى: األرض، والنــاس، والعــادات، والتقاليــد، والفخــر بالتاريــخ، 

والتفانــي فــي خدمــة الوطــن، ويوحــي هــذا المصطلــح بالتوحــد مــع األمــة()3(. 
فالوطنيــة تحيــُل فــي الذهــن علــى مقولــة الموطــن وارتبــاط الفــرد الشــعورية والوجدانيــة فيــه وطنًيــا، ومــا 

ينتــج منهــا مــن حمايــة وتضحيــة. 
هــذه الســمة التــي تنامــت شــعورًيا مــع العصــر الحديــث ســواء أكانــت فــي خضــم حــركات التحــرر مــن 
ــًيا،  ــًزا نفس ــل حيِّ ــدأت ُتمثِّ ــد ب ــي، ق ــرن الماض ــات الق ــي بداي ــيوعية ف ــة الش ــركات الثوري ــتعمار أم الح االس
ــا، وســمة أولــى مــن ســمات الشــخصية الثوريــة، كمــا مثلــت إحــدى أهــم المقــوالت التــي ُبنيــت  ووجدانًي
ــى  ــن إل ــة والوط ــي للدول ــوم السياس ــار المفه ــواء أش ــك س ــاًء، وذل ــة انتم ــة الوطني ــات الدول ــا مقوم عليه

ــر. ــث آخ ــذا مبح ــا، وه ــي عربًي ــري أم القوم ــوم القط المفه

)1(   فرانســيس فوكويامــا، نهايــة التاريــخ وخاتــم البشــر، ترجمــة حســين أحمــد أميــن، ط 1، )القاهــرة، مركــز األهــرام للترجمة، 

1993(، ص 81.

)2(  موسوعة ستانفورد الفلسفية

)Stanford Encyclopedia of Philosophe(، The Patriotism، Igor Primorat ps://plato.stanford.edu/entries/
patriotism 

)3(  الموسوعة العربية العالمية، ط 1، )الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، 1996(، ص 263.

https://plato.stanford.edu/entries/patriotism/
https://plato.stanford.edu/entries/patriotism/
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دراسات فكرية سياسية
ملف العدد: المسألة الوطنية السورية

الوطنيــة بالتحديــد هنــا هــي الجانــب العاطفــي والشــعوري والقيمــي الُمعبَّــر عنــه نفســًيا وســلوكًيا، والقابــل 
لالســتقطاب الموحــد واالتجــاه المحــدد سياســًيا كمــا كان شــعورًيا ووجدانًيــا، فــي تكريــس: قيمــة الوطــن، 

واالنتمــاء الوطنــي، والتضحيــة، والدفــاع عنــه، وارتباطــه بالمقومــات الماديــة لهــذا االنتمــاء.
في الجذر التاريخي تستمد الوطنية معناها العام من ثالثة ُمقومات:

أوًل: النتماء 
هــو ذلــك الشــعور المنتمــي لدائــرة الحيــز الطبيعــي لالرتبــاط بمقومــات الوجــود األولــى، كــــ: البيــت، 
ــة  ــث للمؤسس ــر الحدي ــع العص ــا م ــمَّ تدرجه ــن ث ــيرة، وم ــة، والعش ــرة، والعائل ــداًدا لــــ: األس واألرض، امت

ــا. ــك بصــرف النظــر عــن طبيعــة أنظمــة الحكــم زمنًي ــة، وذل والدول
ثانًيا: الحماية 

وهــي تلــك المســاحة التــي تعــزز االنتمــاء بالدفــاع عنــه، واســتكمال شــروطها بالحمايــة المشــتركة كلمــا 
توســعت دائــرة االنتمــاء مــن الفــرد إلى ألســرة، فالمســتوى األعلــى العشــيرة أو القــوم، وصــواًل إلــى التضحية 

والدفــاع عــن الوطــن.
ثالًثا: الستقرار 

ــة،  ــداف، كــــ: الحماي ــراكة باأله ــا الش ــا وزمانًي ــددة مكانًي ــات المح ــراد والكيان ــح لألف ــذي يتي ــو ال وه
ــا، مــا يحيــل علــى النظــام االجتماعــي  ــا ومعنوًي ــد مادًي واالنتمــاء، والعمــل علــى اســتقرارهم الزمنــي الممت

ــة. ــا: الدول ــية، ومنه ــه السياس ــادي وتركيبت واالقتص
ــا مــن َمعالــم التاريــخ الطــوري والتعاقبــي للبشــر علــى  المفاهيــم الثــالث أعــاله تــكاد تكــون َمْعَلًمــا عامًَّ
الكوكــب، ســواء أكان هــذا التاريــخ فــي طــور بداياتــه األولــى أم معتركاتــه العســيرة اليــوم مــع عصــر العولمــة 
ــة  ــة، فهــل يمكــن االكتفــاء بهــذه المحــددات وجعلهــا نتيجــة نهائي ــة الحديث ونزاعهــا مــع تموضعــات الدول

وحســب؟
تحقيــق هــذا االرتبــاط الثالثــي الطبيعــي يقــود إلــى االنتقــال لتحقيــق: الــذات، والقــدرة، والفاعليــة الفرديــة 
والجمعيــة الــذي لــو اكتفــت البشــرية بــه تاريخًيــا، لتوقفــت حركــة التاريــخ البشــري سياســًيا واقتصادًيــا فــي 
ــا مــع تقــدم الزحــف البشــري  طــور بداياتهــا األولــى، ولمــا كان هنــاك أي ســبب للبحــث فــي متغيراتــه زمنًي
إلــى حلقــات وأنظمــة أخــرى، وذلــك ســواء أكان لمفاهيــم أكثــر توافًقــا مــع حركــة التاريــخ والواقــع أم مــع 

قــة والُمبدعــة والفكريــة فــي تطويــر نمــاذج حياتهــا. قــدرات اإلنســان الخالَّ
ــا  ــلطة، صنَّفه ــم والس ــددة للحك ــق متع ــا طرائ ــف أمامن ــة، تتكش ــي التاريخي ــل السياس ــاذج العم ــي نم ف

ــي:  ــق، وه ــس طرائ ــون بخم أفالط
األرستقراطي، التيموقراطي، األوليجارشي، الديمقراطي، والطغيان. 

كان أســوأ هــذه الطرائــق ومــا زال حكومــة الطغيــان، وهــي )حكومــة الفــرد الظالــم والحكــم الجائــر حيــن 
يســود الظلــم الكامــل بغيــر خجــل أو حيــاء()4(، وجميــع هــذه األنظمــة عملــت علــى أســاس المفاهيــم الثالثــة 

)4( أفالطون، جمهورية أفالطون، إعداد أحمد المنياوي، ط 1، )القاهرة: دار الكتب المصرية،( 2010، ص193. 
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للوطنية بحدودها الطبيعية التي يمكن إعادة تصنيفها باآلتي:
1.   نمــوذج ُحكــم الفــرد الممتــد مــن رب األســرة إلــى الزعيــم: )قبيلــة، ومّلــة، وطائفــة...( مــروًرا بالملــك 

واإلمبراطــور، ووصــواًل إلــى الحاكــم المفــرد فــي التاريــخ الحديــث، بحيــث يســتطيع هــذا الفــرد تحقيــق 
شــروط: االنتمــاء، والحمايــة، واالســتقرار، شــرط أالَّ يخــرج فــرٌد عــن شــروطه المفترضــة، كــــ: التآمــر 
مــع جهــة أخــرى خالفهــا، أو هــدم شــروط االســتقرار بالتحريــض علــى حكــم الفــرد هــذا، وهنــا يلتبــس 
مفهــوم الوطنيــة بشــروطه األولــى بيــن الخيانــة كنقيــض للوطنيــة وهــدم شــروط اســتقرارها، بالتعامــل مع 
عــدو خارجــي ضــد المصلحــة العامــة، وبيــن محــاوالت التغييــر فــي طبيعــة الحكــم االســتئثارية المفــردة 
التــي نســميها: »الدكتاتوريــة«، وهــذا مــا درجــت عليــه ســلطات المشــرق العربــي بإلصــاق تهمــة الخيانــة 
الوطنيــة لــكل خــارج عــن تقاليدهــا الفرديــة فــي الحكــم، وتجييــره لجهــة التعامــل مــع الخــارج، ورميــه 

فــي معتقــالت المــوت حتــى لــو »تــم قتــل الشــعب كلــه«)5( بحســب تعبيــر ممــدوح عــدوان.
2.    نمــوذج الحكــم الغيبــي فــي نموذجــه الدينــي والالهوتــي الــذي يركــز على مفهــوم االنتمــاء الدينــي العام، 

وامتداداتــه إلــى الجهــاد والتضحيــة واالســتقرار علــى مســتوى األمــة، وذلــك خروًجــا عــن ســيطرة الفــرد 
ــا  ــي إيمانًي ــو المنتم ــي ه ــوم الوطن ــح مفه ــًيا، ليصب ــا وقدس ــق نصيًّ ــح مطل ــي لصال ــي وأرض ــن زمن ككائ
ــا، وخالفــه هــو: الُمرَتــد، والكافــر، والخــارج عــن الملــة أو الديــن، والمطــرود مــن حمايتهــا،  ومعتقدًي

والمحــروم مــن شــروط اســتقرارها.
3.   نمــوذج الحكــم المــادي الوضعــي ســواء أكان طبقًيــا كمــا فــي النمــوذج االشــتراكي الســوفياتي أم بقــوة 

رأس المــال وقوانيــن الســوق الوضعيــة، وهــذان النموذجــان حديثــا التشــكل، وبقيــا علــى تنــازٍع فــي مــا 
ــي  ــات الدســتورية الت ــة والحري ــة المواطن ــة، دول ــة وأسســها الحديث ــكار الدول بينهمــا، وكالهمــا مــع أف
ــة  ف الوطني ــة، ونمــوذج الحكــم المــادي ُيعــرِّ ــورة الفرنســية بمبادئهــا الليبرالي ــة الث ســت علــى أرضي ُأسِّ
باالنتمــاء الُمطلــق للطبقــة متجــاوًزا نمــوذج الحكــم الفــردي الَقبلــي والغيبــي، لكنــه المحتفــظ بواجبــات 
ــة شــيوعية  ــه حكــم جماعــة الســلطة أو قــوة الســلطة كقــوة ثوري ــاء الســابقة، وُيضــاف إلي الطاعــة العمي
فــي مقابــل ســلطة مالكــي قــوة العمــل الرأســمالية، لتصبــح الوطنيــة هنــا اإلذابــة فــي طبقــة محــددة ذات 
ــة  ــة المجتمعي ــاع الحرك ــكاره، وطب ــه، وأف ــه، وأحالم ــرد، واختالفات ــن: الف ــر ع ــرف النَّظ ــا بص ــٍه م توج

ــا. المتقدمــة زمنًي
4.   بيــن مقاربــة النمــاذج الثــالث أعــاله المتفقــة علــى شــروط الحيــاة األولــى حمايــًة وانتمــاًء واســتقراًرا، 

ظهــرت ثــورة الحريــات الفكريــة والسياســية التــي مــا زلنــا نصفهــا اليــوم بثــورة عصــر األنــوار فــي الدولة 
العصريــة، فقــد حملــت بيــن طياتهــا مبــادئ الحكــم الفكريــة واإلنســانية كقــوى ذاتيــة لإلنســان بطاقاتــه 
ــن  ــم بي ــالزم المه ــك الت ــة ذل ــتورية، محقق ــة والدس ــة القانوني ــاة المادي ــروط الحي ــن ش ــة، وبي اإلبداعي
شــروط االســتقرار الطبيعــي األولــى واإلرادة الحــرة الطوعيــة متمثلــة بــــ: الحريــات العامــة، والخاصــة 
بتنوعهــا وغناهــا، والمســؤولية القانونيــة الجمعيــة عنهــا، وهــذا مــا ســنعالجه فــي الفصــل الثانــي أدنــاه.
ــا،  ــا بعًض ــن بعضه ــت ع ــا، وإن اختلف ــُع عليه ــتركة تجتم ــم مش ــاله قواس ــة أع ــة الثالث ــاذج الوطني ــي نم ف

ــًة: ــا أو طريق ــا أو مكانًي زمانًي

)5( ممدوح عدوان، حيونة اإلنسان، ط 2، )دمشق: دار ممدوح عدوان، 2007م(.
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1.   االســتقطاب وحيــد االتجــاه سياســًيا، المبنــي علــى شــروط الوجــود الطبيعيــة، والعاملــة علــى تجييرهــا 

لمصلحــة حكــم ذي صبغــة واحــدة تمثــل هويــة وأيديولوجيــة حكــٍم مــا بصيغــة مهيمنة تســّمي نفســها بــ: 
»الوطنيــة«، بحيــث تنفــي كليَّــًة: التعــدد، واالختــالف، والتنــوع الطبيعــي، وحركــة التاريــخ المتقدمــة فيــه، 
)إنَّ الصيغــة التقليديــة إلشــكالية الهويــة ترفــض االختــالف والتعــدد، فمقولــة الجماعــة فيهــا، أو مقولــة 
ــرة  ــي، وللمغاي ــراد الحقيق ــالف األف ــة؛ الخت ــة لإلفرادي ــزب نافي ــة، أو الح ــعب، أو الطبق ــة، أو الش األم
ــن  ــة ع ــي الوطني ــو نف ــالف ه ــث إنَّ االخت ــة()6(، حي ــة للحري ــي، ونافي ــع الفعل ــة للواق ــدد، أي: نافي والتع

صاحبهــا، والخــروج عــن دوائــر الحكــم هــو خيانــة ُعظمــى تســتلزم: االعتقــال، أو النفــي، أو القتــل.
ــروطة  ــذه مش ــًة، وه ــرًبا، وحماي ــان: أكاًل، وش ــي لإلنس ــود األول ــدود الوج ــد ح ــة عن ــف الوطني 2.    تتوق

ــاة  بالخضــوع للســلطة، فــال تتحقــق األولــى إال بالثانيــة، وهــذا مــا درســته علــوم النفــس بشــروط الحي
الفيزيولوجيــة عنــد قواعــد هــرم ماســلو)7(، وال مكانــة لتحقيــق الــذات فيهــا إال عبــر: قنــوات مدروســة 
ــن  ــة عمَّ ــدود الوطني ــة ح ــلط، نافي ــة والتس ــتمرار، والهيمن ــية باالس ــه السياس ــم، ومصلحت ــة الحك لطبيع
تشــاء وتهبهــا لمــن تشــاء، وهــذا تاريــخ عريــض يمكــن االســتفاضة فــي الكتابــة بــه إلــى مــا ال نهايــة فــي 

ــي.  مشــرقنا الحال
3.  إحــكام الســيطرة علــى مســتويات االختــالف المجتمعــي بطرائــق متوازيــة ومتعــددة، وذلــك عبــر إنشــاء 

التحالفــات المتعــددة مــع مجموعــات مــن المتنفذيــن القادريــن علــى إبقــاء الســلطات بمراكزهــا، كــــ: 
طبقــة النبــالء مثــاًل، ورجــال البــالط، أو كبــار العائلــة، أو متنفــذي الســلطات، وأحــد أهــم تجلياتهــا فــي 
ســلطات المشــرق العربــي، هــو هيمنــة قــوة العســكر علــى الســلطة بقــوة جماعيــة علــى رأســها: الزعيــم، 
والقائــد، وإيقــاف حــدود الوطنيــة عندهــا سياســًيا، وتفريــغ الحيــاة السياســية مــن كلِّ َمــن هــو مختلــف 
ــي درســها باســتفاضة  ــن، والتجــار، والمــالك، تلــك الت معهــا، واســتكماله بالتحالــف مــع: رجــال الدي
ــوة  ــادر الق ــام لمص ــكار الع ــكر االحت ــق العس ــد تحقي ــلطية بع ــة التس ــي الدول ــب ف ــن النقي ــدون حس خل

والســلطة والمجتمــع)8(.
ــي  ــي، وتنام ــرر العرب ــركات التح ــت: ح ــي درس ــة الت ــة والنظري ــات التاريخي ــتطرد بالمرجعي ــى ال نس وحت
مفهــوم القوميــة العروبــي، ونشــوء الدولــة التســلطية فــي المشــرق العربــي، وحتــى ال أثقــل الدراســة بالمزيــد 
مــن المراجــع، لنذهــب مباشــرة إلــى تحديــد نمطيــة هــذه الســمات الثــالث الملموســة فــي واقعنــا الحياتــي 

والمباشــر، فهــذه الثــالث: 
ــة  ــكار االختــالف والتعــدد، تحــدد ســمة الوطني ــق الــذات، وإن ــد االتجــاه، ونفــي تحقي االســتقطاب وحي
باالنتمــاء الطبيعــي األول مشــروًطا بالخضــوع والســيطرة لقــوة أعلــى، وإحــالل عالقــات: التراتــب، والهيمنــة، 
ــق،  ــر، دمش ــق: دار التنوي ــة، ط 1، )دمش ــألة القومي ــة للمس ــة ديمقراطي ــو رؤي ــر: نح ــة اآلخ ــي، حري ــم الجباع ــاد الكري ج   

.18 ص   ،)1995

)7(  تــدرج الحاجــات لــدى ماســلو )Maslow’s hierarchy of needs(، تلــك التــي درســها ماســلو نفســًيا علــى عينــات 

بشــرية طبيعيــة وغيــر مضطربــة نفســًيا فــي العــام 1943م، وصنَّفهــا وفــق مراحــل متدرجــة مــن الحاجــات بشــكل هرمــي، 
ــى  ــة إل ــة، فالحاج ــات االجتماعي ــان، فالحاج ــا: األم ــذات، وبينهم ــق ال ــه تحقي ــة، وقمت ــات الفيزيولوجي ــه: الحاج قاعدت

 https://bit.ly/3mlFUOV .ــذات ــر ال تقدي
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك ــر، ط 1، )بي ــي المعاص ــرق العرب ــي المش ــلطية ف ــة التس ــب، الدول ــن النقي ــدون حس )8(  خل

العربيــة، بيــروت، 1991(، ص 140.

https://bit.ly/3mlFUOV
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واإلقصــاء، وإيقــاف حركــة التقــدم التاريخيــة، لهــذا كانــت نمــاذج الحكــم هــذه قابلــة للســقوط والتــأّكل مــع 
الزمــن، خاصــة مــع انتقــال اإلنســان بميراثــه الجمعــي العــام مــن مرحلــة االنتمــاء الشــعوري الوطنــي بالفطــرة 
ــالف  ــة واالخت ــرض الحري ــي تفت ــرة الت ــاإلرادة الح ــتوري ب ــي والدس ــاء القانون ــة االنتم ــى مرحل ــة إل الطبيعي
العــام علــى مســتويات متعــددة، وتبــدأ بالصفــات الشــخصية، وتصــل إلــى األفــكار والتوجهــات السياســية، 
ــد  ــتقطابها وحي ــن اس ــًدا ع ــرة بعي ــذات الح ــق ال ــة، وتحقي ــز الفاعلي ــى حي ــال إل ــرورة االنتق ــي بالض ــا يعن م
االتجــاه نحــو اتجاهــات متعــددة ومختلفــة ال يمكــن أن تحققــه أنظمــة الحكــم هــذه؛ لتصبــح الوطنيــة ليســت 
ــى  ــل تنتقــل إل ــد االتجــاه وحســب، ب ــة والمأســورة فــي نظــام حكــٍم وحي ــة والوجداني ــة الطبيعي تلــك الحال
الوطنيــة بالفعــل التــي اشــُتقَّ منهــا مفهــوم المواطنــة لغوًيــا، أي: القيــام بفعــل الوطنيــة رضائًيــا وخيــاًرا الــذي 
يشــيُر إلــى المفهــوم ذاتــه )Citizenship(  الــذي يــدل علــى العالقــات المدنيــة الناظمــة بيــن الفــرد والدولــة 

كخالصــة ونتيجــة للعقــد االجتماعــي الــذي أســس للدولــة الحديثــة.
3. المواطنة: الوطنية والحرية

لطوية
ُ

الوطنية النمطية الحزبية الّس

ــا يف  ــا فعلًي ــاًم وحمقًق ــه قائ ــًيا، كون ــا وحس ــرش ذوقًي ــن الب ــردي ب ــالف الف ــتبعاد االخت ــكان اس ــرض إم لنف
ــث  ــات، حي ــة ورضورة للمجتمع ــاج حاج ــامط اإلنت ــالف يف أن ــية، فاالخت ــكاله السياس ــم وأش ــامط احلك كلِّ أن
ال يمكــن االكتفــاء مثــاًل: بنمــط زراعــي بــداًل عــن: الصناعــي، أو احلقوقــي، أو اللغــوي، ويف حــال افرضنــا 
حتقــق كفايــة نمــط اإلنتــاج الوحيــد هــذا أيًضــا مــن أنــامط احلكــم وحيــد االســتقطاب، كــام يف العــرص احلديــث 
يف دول املــرشق العــريب االســتبدادي، فهــل يمكــن االكتفــاء بنمــوذج مــواٍل للســلطة، أو صاحــب األحقيــة أو 
األهليــة يف احلكــم دينًيــا أو سياســًيا، ونفــي املختلــف رأًيــا فكرًيــا، أو سياســًيا، أو إيامنًيــا، وجتريــده مــن وطنيتــه، 

وحتميلــه هتمــة اخليانــة؟ 
تنفــي فرضيــة االنتمــاء الوحدانيــة المســتقطبة هــذه شــروط االســتقرار األولــى التــي بنــت هــذه المنظومــات 
ــة  ــذه النَّمطي ــاه، فه ــدة االتج ــة وحي ــم والهيمن ــة الحك ــي طبيع ــتقرار ف ــو االس ــاس، وه ــه باألس ــا علي وجوده
ــروط  ــي ش ــى نف ــت عل ــا، فعمل ــا، وثقافًي ــًيا، وفكرًي ــي سياس ــتقطاب المجتمع ــة لالس ــة الُموجه الواحدي
االســتقرار المــادي للحيــاة فــي إطــار المنظومــة الحاكمــة، حيــث إنَّهــا حافظــت فحســب علــى نهــٍج وحيــد 
ــة  ــدة أيديولوجي ــه بعقي ــة المزمعــة، فعملــت علــى التأســيس ل ت شــروط الوطني ــدَّ فــي شــروط اســتقرارها ُع

حزبيــة وحيــدة ذات منبــع واحــد وبطرائــق متوازيــة تمثلــت بــــ:
ــة المســتأثرة بالحكــم، وقــد مــألت  1.    ســياق سياســي حزبــي عقائــدي قــام علــى نمــوذج الســلطة الحزبي

الشــارع المجتمعــي بشــعارات قوميــة تســتقطب المشــاعر الفطريــة الطبيعيــة األولــى للشــعب، فكانــت: 
الوحــدة، والحريــة، واالشــتراكية، شــعارات متداولــة فــي رصيدهــا السياســي بحســب الحاجــة واالنتفــاع 
ــا  ــي بيئته ــاة ف ــة للحي ــرى القابل ــية األخ ــزاب السياس ــاط األح ــت أنم ــرورة كان ــا، وبالض ــي منه الغرض
الواحديــة هــذه ال يمكنهــا الخــروج عــن أولويــة وجــود الســلطة السياســية ذاتهــا كلــون وحيــد للحكــم، 
حتــى وإن وجــدت تلــك األحــزاب بصيــغ سياســية فكريــة أو منهجيــة مختلفــة، كــــ: الشــيوعية بألوانهــا 
ي بــــ: »الجبهــة الوطنيــة التقدميــة الســورية«، أو تحالــف كتلــة الصــدر العراقية، أو  مثــاًل، كمــا فــي مــا ُســمِّ
شــكلية االئتالفــات الســلطوية والمعارضــة لليــوم، وهــذا مــا أقرتــه الدســاتير المعمــول فيهــا فــي العقــود 
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األخيــرة بأحقيــة القيــادة المجتمعيــة المنفــردة وقيــادة الحــزب للدولــة والمجتمــع)9(، علــى أن يبقــى باقــي 
ــه  ــذي بوابت ــذات ال ــق ال ــة وتحقي ــل، أي: المواطن ــة بالفع ــة الوطني ــن ممارس ــًدا ع ــي بعي ــف السياس الطي
السياســية فــي هــذا الســياق هــي: الديمقراطيــة، وحــق تــداول الســلطة، وأهليــة المشــاركة فــي القيــادة 

السياســية، والعمــل الوطنــي. 
ــى رأس  ــدة إل ــن القاع ــة م ــف بالتراتبي ــم المتص ــإدارة الحك ــا ب ــنود أمنًي ــكري المس ــع العس ــاء الطاب 2.   إضف

ــكرية  ــة العس ــد الطاع ــن قواع ــروج ع ــكان الخ ــدم إم ــس، وع ــاه المعاك ــر باالتج ــذ األوام ــرم، وتنفي اله
ــي  ــكري ف ــوذج العس ــع النم ــية م ــلطة السياس ــزاج الس ــى امت ــاء عل ــع اإلبق ــذا م ــا، ه ــة تنفيذًي الصارم
طريقــة الحكــم، كمــا ُأوجــدت لــه نمــاذج التنشــيط الثقافــي والعقائــدي لتكريــس نظــام الحكــم وحيــد 
الطابــع هــذا، فيمــا عملــت علــى تحريــم العمــل السياســي المختلــف عموًمــا فــي أوســاط العســكر إال 
ــة  ــلطاتها المطلق ــى س ــاظ عل ــي الحف ــل ف ــع للتدخ ــات أوس ــه صالحي ــا، وأعطت ــة ذاته ــلطتها الحزبي لس
بعنــوان »األمــن الوطنــي«)10( واســتقرار الحيــاة السياســية والمجتمعيــة علــى طريقتهــا الواحديــة هــذه؛ مــا 
يجعــل النمــوذج التســلطي أكثــر إحكاًمــا وأكثــر انغالًقــا، ويجعــل موضوعــه فصــل العســكر عــن الدولــة 
ــوان:  س كل منظومتهــا السياســية المتســلطة بعن ومؤسســاتها بحكــم الغيــب والتغييــب المتعمــد، وُيكــرِّ

ــة«)11(.  ــوة والهيمن ــل بحكــم الق ــة المخات »الوطني
ــة  ــة الطبيعي ــراض رشوط الوطني ــن اف ــوده م ــة وج ــذا رشعي ــاه ه ــد االجت ــلطوي وحي ــوذج الس ــتمد النم يس
ــلطة  ــتوى الس ــا إىل مس ــارك يف نقله ــاهم أو يش ــه أن يس ــاله، وال يمكن ــا أع ــي وضحناه ــة األوىل الت الفطري
واحلكــم التشــاركي القائــم عــى ممارســة الوطنيــة بالفعــل واملواطنــة، مــا جعلــه مســامًها بشــكٍل رئيــس يف بنــاء 
رشوط اهندامــه الــذايت يف مقومــات وجــوده األول كســلطة تســلطية اســتقطابية وحيــدة االجتــاه، بحيــث حيمــل 
بــن طياهتــا رشوط الثــورات واالرتــدادات العنفيــة الناجتــة منهــا يف خضــم الــرصاع عــى الســلطة، ومــا يفــرس 
جمريــات الســنن األخــرة عربًيــا، حيــث ال يمكــن حلركــة الواقــع البقــاء عــى هــذا الُبعــد الوحيــد مــن أنظمــة 
ن يف كتبنــا ومراجعنــا التــي  احلكــم، وهــذا مــا كان قــد ناقشــته ثــورة عــرص األنــوار عــرب مفكرهيــا األوائــل امُلــدوَّ
ــي واملــدين  ــخ الدين ــاًل أنَّ )التاري ــزل طــي األدراج والتنظــر الفاقــع فحســب، فقــد أوضــح جــون لــوك مث مل ت
ــدوا يف ظِلِّهــا، أو األرسة، أو اجلامعــة  ــي ُولِ ــاس ومتردهــم عــى الســلطة الت حافــل بالشــواهد عــى انفصــال الن
التــي كانــوا ينتمــون إليهــا، وتأسيســيهم حكومــات جديــدة يف أمكنــة جديــدة()12(، وهــذا مــا حيــدث اليــوم بــكل 

ــة. ــة، واملرشقي تفاصيلــه: الســورية، والعربي
ــات  ــى مقوم ــا ع ــكام هيمنته ــذه إح ــكري ه ــم العس ــة احلك ــتطاعت أنظم ــه اس ــى أنَّ ــالف ع ــن اخت ــا م م
ــت  ــتقراًرا، وعمل ــًة واس ــا ومحاي ــعورية انتامئًي ــة والش ــا العاطفي ــن بوابته ــة م ــئة، خاص ــة الناش ــع والدول املجتم
عــى أن تكــون وارثــة حلــركات التحــرر العــريب مــن االســتعامر الغــريب أواســط القــرن التاســع عــرش مســتغلًة 
ــي  ــكلًيا ف ــوى ش ــر س ــم يتغي ــذي ل ــة ال ــه الثامن ــي مادت ــام 1973م ف ــي الع ــورية ف ــة الس ــة العربي ــتور الجمهوري ــع دس )9(   راج

دســتور العــام 2012م محافًظــا علــى ذات البنيــة العقائديــة للوطنيــة بحســب تعريفــه علــى ســبيل المثــال، ومثلــه دســاتير 
المنطقــة العربيــة أيًضــا.

)10( راجع دستور الجمهورية العربية السورية العام 2012 في مادته الثامنة أيًضا على سبيل المثال.

)11( يمكــن مراجعــة الكثيــر مــن الدراســات والكتابــات العربيــة والســورية فــي ســياق تفنيــد وتحليــل البنيــة الســلطوية لهــذه 

األنظمــة التــي يمكــن الرجــوع إليهــا بيســر وســهولة كمراجــع موثقــة تفيــد غــرض األبحــاث والدراســات.
)12(  جون لوك، في الحكم المدني، ترجمة ماجد فخري، )بيروت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع، 1959(، ص 207.
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فــورة الشــعور الوطنــي العربيــة بــرورات الوحــدة والقوميــة العربيــة، واملشــركة برشائحهــا العريضــة شــعبًيا؛ 
ــا وشــعورًيا  ــا يف الوقــت ذاتــه عملــت عــى تفريغهــا مــن حمتواهــا عقلًي هبــدف التحــرر مــن االســتعامر، إالَّ أهنَّ
ووطنًيــا، فرســخت فكــرة احلــزب القائــد معتقدًيــا، وســطوة العســكر األمنيــة سياســًيا، وتســلطه عــى أجهــزة 

ــة الدراســة(.  ــة ومؤسســاهتا، كــام وثقهــا خلــدون حســن النقيــب باســتفاضة )كمرجــع مثبــت يف هناي الدول
كانــت هــذه السياســة التســلطية ذاهتــا عامــاًل مــن عوامــل تأجيــج الشــعور الوطنــي مــرًة أخــرى كــرورة 
ــة، وتكافــؤ الفــرص،  ــة ومؤسســات تتحقــق فيهــا: رشوط العدال ــامء الوطنــي لدول ــة الســتعادة االنت موضوعي
ــة يف: بواطــن  ــة يف التعبــر، وممارســة السياســة التــي حّرمتهــا الســلطات ذاهتــا، فكانــت مقدمــات كامن واحلري
ــة،  ــريب املتتالي ــع الع ــات الربي ــع موج ــعبًيا م ــرك ش ــذت بالتح ــة، وأخ ــا التحرري ــا، ونزعاهت ــعوب، وثقافته الش
ــا أصابــت الــدول ذاهتــا املوصوفــة باحلكــم اجلمهــوري يف عمــوم املنطقــة العربية  وحيــدث أن تكــون املصادفــة أهنَّ
ــعارات  ــت ش ــا رفع ــًرا م ــي كث ــة«، والت ــة بــــ: »اجلملكي ــل املاي ــه رم ــرج« بروايت ــيني األع ــامها »واس ــي أس الت
الوحــدة والقوميــة وحتريــر األرض املغتصبــة، وتكــون املصادفــة الوطنيــة األكثــر جــالًء، هــي شــعارات احلريــة 
ــاحات  ــم س ــّم معظ ــت تع ــى بات ــة، حت ــاحاته عام ــاحاته وس ــعبي يف مس ــراك الش ــادت احل ــي ق ــاق الت واالنعت
ومــدن الوطــن العــريب لســنوات عــدة؛ ويصــادف يف الوقــت ذاتــه ذلــك احلــوار الســيايس جدلًيــا حــول األجوبــة 
اجلاهــزة للنظريــات السياســية والفكريــة مســبقة الصنــع؛ إلثبــات قدرهتــا عــى اإلجابــة عــن متطلبــات الشــارع 
ــدة  ــات جدي ــح بواب ــتدعي رضورة فت ــا يس ــالمية«، م ــية« أم »إس ــة« أم »ماركس ــت »قومي ــواء أكان ــاب، س الش
حتاوهلــا العرصيــة واحلداثــة املتشــكلة يف عــامل خمتلــف، عــامل مــا زال حتــى اليــوم يمثــل معظــم تطلعــات جيــل 

الشــباب يف عرصيــة الدولــة وحداثتهــا، دولــة احلريــات، والدســتورية، وحتقيــق القانــون.
 وملصادفــة أكثــر وضوًحــا سياســًيا أهنــا، أي ثــورات الربيــع العــريب، كانــت دليــاًل واضًحــا غــر قابــل للجــدل 
ــن  ــن م ــرن العرشي ــط الق ــئة أواس ــة الناش ــوذج الدول ــي لنم ــر رشع ــا غ ــت وارًث ــلطات كان ــذه الس ــى أنَّ ه ع
ــة وحتقيــق رشوط  جهــة، ومــن جهــة أخــرى، ال يمكــن ديمومــة حكــم وحيــد االجتــاه يدعــي االنتــامء واحلامي
االســتقرار كــرشوط أوىل للوطنيــة الطبيعيــة التــي يريــد إيقــاف حركــة املجتمــع عندهــا، ونزعهــا عــن رشائــح 
املجتمــع عامــة ذات اجلــذر الوطنــي الطبيعــي ذاتــه، ولكنهــا املحرومــة مــن ممارســته بالفعــل: سياســًيا، وفكرًيــا، 

وجمتمعًيــا، ومدنًيــا.
ــه إىل ســيل مــن  ــل خــروج احلشــود الشــعبية العريــض يف بواكــر ثــورات الربيــع العــريب قبــل حتول لقــد مثَّ
الرصاعــات العنيفــة عــى الســلطة نموذًجــا وطنًيــا بجــذره الطبيعــي الــذي ناقشــناه بدايــة، وأضــاف إليــه ممارســة 
الوطنيــة باحلــق والفعــل جمســدة أفــكار املواطنــة واالنتــامء للدولــة، ال حلكــم وحيــد أو ســلطة تعســفية، فــكان 
اخلــروج الشــعبي العــام يمثــل حالــة انعطــاف مهمــة يف تاريــخ املنطقــة، وذلــك عــى مســتويات عــدة تســتلزم 

بالــرورة البحثيــة وضعهــا كمحــاور حواريــة ســواء أكان لدراســات ســابقة أم مســتقبلية:
ــا وشــعورًيا إلــى الوطنيــة بالفعــل واإلرادة الحــرة الجمعيــة التــي  1.    مســتوى النتقــال مــن الوطنيــة وجدانًي

تنقــل مفهــوم الوطنيــة إلــى المواطنــة، كمــا الحكــم مــن نمــوذج الســلطة إلــى الدولــة.
2.     مســتوى النتقــال مــن نمــوذج الكتفــاء بالحــد األدنــى لالســتقرار إلــى تقديــر الــذات وتحقــق فاعليتهــا، 

ت ِهبــات ســلطوية مــأكاًل ومشــرًبا  أي: االنتقــال مــن شــروط الحيــاة الطبيعيــة األولــى التــي كثيــًرا مــا ُعــدَّ
ــة  ــد المجتمعي ــع الُصُع ــى جمي ــا عل ــق فاعليته ــة، وتحقي ــة والجمعي ــذات الفردي ــر ال ــى تقدي ــاًل إل وعم

سياســًيا وفكرًيــا.
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3.    مســتوى النتقــال مــن حالــة الســتقطاب والتوجــه األيديولوجــي المنغلــق إلــى مســتوى التــوزع المتعــدد 

ــة فــي  ــا، والمشــاركة الجمعي ــا، وحســًيا، وأحالًم ــا، وذوقًي والمتنــوع لــكل المختلفيــن: سياســًيا، وفكرًي
المســؤولية والوطنيــة مــن دون اســتئثار أو احتــكار لجهــة وحيــدة مــن دون غيرهــا.

المواطنة والتوزع الحقوقي المتساوي

فــة شــعورًيا وعاطفًيــا بمثلثهــا  االختــالف والتعــدد يفــرض توزًعــا خمتلًفــا للعدالــة واحلقــوق، فالوطنيــة امُلعرَّ
ــا  ــة عليه ــة احلري ــوع إالَّ بإضاف ــدد، والتن ــالف، والتع ــات: االخت ــل موضوع ــا أن حتم ــاله ال يمكنه ــادي أع امل
عقــًدا، ومــن ثــّم،، تصبــح املواطنــة هــي ممارســة الوطنيــة باالختيــار احلــر الفــردي، والتعاقــد الرضائــي اجلمعــي 
عــى اهلويــة الوطنيــة، فالوطنيــة كــــ: التــزام، وتســاوي، ورشط وجــودي أويل، واحلريــة كــــ: فرديــة، واختالف، 
وتنــوع، ورضورة حياتيــة؛ إلثبــات الوجــود واملشــاركة الفاعلــة فيــه، ال يمكــن مجعهــام إالَّ يف موضــوع املواطنــة، 
ــن  ــتطيع التكه ــوم، وال أس ــى الي ــم حت ــي قائ ــري، وحقوق ــيايس، وفك ــج: س ــدث منت ــة كأح ــة املواطن ودول
بخالفــه، أو بأكثــر فاعليــة، أو قــدرة منــه سياســًيا للمســتقبل، عــى أن يكــون قــادًرا عــى حتقيــق هــذا التالقــي 
اب والفاعــل مًعــا، فلربــام تكــون للمجتمــع اإلنســاين العــام فرضيــة مســتقبلية تتيحهــا املتغــرات العامليــة،  اجلــذَّ

وتصــور مســتقبل الكوكــب.
ــارف  ــرة املع ــت دائ ف ــد عرَّ ــة، فق ــئلة احلواري ــا باألس ــًرا، مكتفًي ــري كث ــد النظ ــتغرق يف الُبع ــى ال أس وحت
ــة،  ــك الدول ــون تل ــا قان ــام حيدده ــة ك ــرد ودول ــن ف ــة ب ــا: )العالق ــة The Citizenship بأهنَّ الربيطانية املواطن
وبــام تتضمنــه تلــك العالقــة مــن واجبــات وحقــوق يف تلــك الدولــة، كــام حــق االنتخــاب، وتــويل املناصــب 
ــية،  ــا اجلنس ــام فيه ــة األوىل ب ــتقرار، الوطني ــة واالس ــامء واحلامي ــم االنت ــاف إىل مفاهي ــث ُيض ــة()13(، حي العام
ومفهــوم العضويــة التشــاركية يف الدولــة، وحقــوق املشــاركة يف: احلكــم، واالنتخــاب، والتمثيــل، وهــو مــا يعني 
متاًمــا االنتقــال مــن احليــز الطبيعــي لالنتــامء ومنظومــات احلكــم االســتقطابية املوجهــة، إىل التوزيــع املتســاوي 
للحقــوق: السياســية، واملدنيــة، والقانونيــة، وضــامن فاعليتهــا بحريــة الــرأي وممارســة السياســة والفكــر ضمــن 

ــة. ــة الوطني ف للهوي ــه املعــرِّ ــة، ويف املضــامر ذات ســياق الدول
بــات اليــوم مــن الــرورة عــدم التوقــف عنــد موضــوع الوطنيــة والدولــة الوطنيــة وحســب، وبالــرورة 
ــات العامــة،  ــة، واحلقــوق الدســتورية، واحلري ــة املواطن ــة، ودول ــر: مرتكزاهتــا، ومقومــات بنائهــا باملواطن جتذي
ــاب يف تكريــس وبســط مفاهيمهــا  ال مــن بوابــة نظريــة وفكريــة فحســب، فكثــًرا مــا اجتهــد املفكــرون والُكتَّ
الفكريــة والنهضويــة، وإنــام مــن بوابــة املصلحــة العامــة املشــركة والتفاهــم عــى احلقــوق املتســاوية للمختلفــن: 
رأًيــا، أو دينًــا، أو توجًهــا سياســًيا، إًذا هــي بوابــة املواطنــة التــي هــي بالتعريــف البســيط والســهل مجــع اإلرادة 
العامــة عــى مفهــوم الشــخصية العموميــة، حيــث )يضــع كل واحــد منَّــا شــخصه وكل قدرتــه موضــع اشــراك 
ــر يف  ــدأ التفك ــا: ))يب ــروي فكرًي ــد اهلل الع ــا عب ــي أجازه ــة()14( الت ــإلرادة العام ــي ل ــا الت ــرة العلي ــت اإلم حت
الدولــة حــن نفكــر يف مقتضيــات اإلرادة اجلامعيــة(()15(، وهــي مــا يمكــن ببســاطة التفكــر الوطنــي الطبيعــي 

https://political-encyclopedia.org/dictionary ،13( نورا عبه جي، مفهوم المواطنة، الموسوعة السياسية(

)14( جــان جــاك روســو، فــي العقــد االجتماعــي أو مبــادئ القانــون السياســي، ترجمــة عبــد العزيــز لبيــب، )بيــروت: المنظمــة 

العربيــة للترجمــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2011(، ص 94.
)15( عبد الله العروي، مفهوم الدولة، ط 10، )المغرب: المركز الثقافي العربي، 2014(، ص 26.
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والفطــري وصفهــا بالشــخصية: املثاليــة، واملنتميــة، واحلاميــة، واملحتميــة، واملتحققــة بــاإلرادة احلــرة التشــاركية 
ــا،  ــو أيًض ــدم، والنم ــتقرار، والتق ــامهة يف رشوط: االس ــؤولية، واملس ــة، واملس ــالف، واحلري ــدة: االخت ــى قاع ع
وهــي أيًضــا الشــخصية العامــة القانونيــة امللتزمــة بمصلحــة األمــة وأهدافهــا العامــة، وتعمــل يف ظــل دســتور 
تعاقــدي اجتامعــي ووطنــي، أًيــا كان موقعهــا االقتصــادي أو الســيايس أو غــره، وهي أيًضــا الشــخصية: املبدعة، 

والفنانــة، واملوهوبــة، واخلارجــة عــن املألــوف فنًــا وإبداًعــا. 
ــواها،  ــن دون س ــلطة م ــرد أو س ــتنفادها يف ف ــن اس ــة ال يمك ــة عام ــل هوي ــي متث ــخصية الت ــي إًذا الش ه
ــة  ــا، وتتمتــع بكامــل حقوقهــا املصان ــا، وإيامنًي ــا، وفكرًي بقــدر حتققيهــا مســاحات التعــدد واالختــالف: وظيفًي
دســتورًيا، ومتــارس حريتهــا بــكل طاقتهــا، وقــادرة عــى إضفــاء معــاٍن متقدمــة لوجودهــا الفــردي والقابــل؛ 

ــا.  ــح مجاعًي ليصب
هذه الشخصية العامة هي رشط التعاقد الرضائي عى: 

أوًل: موضوعية االختالف بجذره األنطولوجي واملادي وصواًل إىل الفكري، وحتى األهوائي.
ــة، ووحــدة املصــر يف صناعــة حارضهــا  ــة املصلحــة العامــة املشــركة يف تكامــل األدوار البرشي ــا: أحقي ثانًي

ــتقبلها. ومس
وبالــرورة ثالًثــا: عــى طريقــة احلكــم التــي حتقــق هذيــن الرشطــن حممولــن حكــاًم عــى رشوط: االنتــامء، 

واحلاميــة )األمــن واألمــان(، واالســتقرار األوىل، لكــن يف نمــوذج يقــر باحلريــات واحلقــوق مًعــا. 
نكهــة احلريــات الفريــدة هــذه، كانــت اإلضافــة الفرنســية العرصيــة عــى الثــورة اإلنكليزيــة التــي قامــت عــى 
ــا، فغــدت )ربيــع الشــعوب يف القــارة األوروبيــة  ــا وقانونًي حتســن رشوط احلقــوق الربملانيــة والليرباليــة وضعًي
برمتهــا()16( وملهمــة كل األوروبيــن كــام نحــن اليــوم، حيــث أرســت منظومــة حديثــة ونســبية للدولة والســلطة 
ــوم  ــت مفه ــكلت وأسس ــي ش ــك الت ــة، تل ــة االجتامعي ــا للحري ــا حديًث ــا نظاًم ــام، متضمنً ــة بينه ــكل العالق وش
ــرشي  ــخ الب ــًرا يف التاري ــا كب ــوم منعطًف ــكل للي ــي تش ــة، والت ــة والقانوني ــا الوضعي ــة بمرتكزاهت ــة احلديث الدول

للوطنيــة املواطنــة.
فــإذا كانــت نظــم املــرشق الســلطوية مــا زالــت عنــد املرحلــة الدونيــة مــن التاريــخ، أي: مــا قبــل االنتقــال إىل 
الدولــة العرصيــة، فعلينــا نحــن الباحثــن عنهــا والفاعلــن يف جمــال حتقيقهــا التوقــف مبــارشة عــن غلــو مشــاريع 
ــي«،  ــالمي«، أو »اإلثن ــي«، أو »اإلس ــي«، أو »املارك ــه: »القوم ــلطوًيا، بنموذج ــاه س ــد االجت ــتقطاب وحي االس
مــع إضافــة »واو« األدجلــة عــى كل منهــا، والتوجــه إىل القاعــدة العامــة للبــرش يف اختــالف: مصالــح عملهــم، 
وأفكارهــم، وتوجهاهتــم السياســية، وعقائدهــم الدينيــة، وبالــرورة وضــع املحــددات اآلتيــة للمواطنــة، وقــد 
جتــذرت وطنًيــا بالفعــل واملامرســة، والدولة،وقــد باتــت نموذًجــا تداولًيــا للحكــم متســاوي احلقــوق وموزًعــا 

طبيعًيــا عــى كليــة الشــعب:
1.    مدنيــة الدولــة ليســت ســوى صفــة واحــدة مــن صفــات الدولــة، وال يســتنفدها فــي وصفيــة الدولــة المدنية 

ــة  ــد إيقــاف نمــوذج التمــدد الســلطوي العســكري علــى مؤسســات الدول الملتبســة)17(، وتعنــي بالتحدي
)16( إيريــك هوبزبــاوم، عصــر الثــورة: أوروبــا بيــن عامــي 1789م و1848م، ترجمــة فايــز الصبــاع، )بيــروت: المنظمــة العربية 

للترجمة،، 2007(، ص 224.
)17(  ابتعــاًدا عــن االســتفاضة فــي موضوعــة الدولــة والدولــة المدنيــة، ولمزيــد مــن التفصيــل يمكــن مراجعــة البحــث المقبــول 
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ــتئثارها  ــخ، واس ــع التاري ــارج م ــادي والمتخ ــاه والمع ــد االتج ــتقطاب وحي ــا ذات االس ــًيا وقانونًي سياس
الوطنيــة بطريقتهــا التراتبيــة وصــواًل إلــى القائــد، واالكتفــاء بــاألدوار الوظيفيــة لمؤسســة الســلطة بشــكٍل 
مســتقل عــن مؤسســة العســكر فــي تحقيــق الحمايــة واالســتقرار، وذلــك ضمــن ســياق األدوار الوظيفيــة 

األخــرى لمؤسســات المجتمــع المدنــي: االقتصاديــة، والسياســية، والمجتمعيــة، والفنيــة.
ــن  ــة ع ــلطة الديني ــوم الس ــد مفه ــى تحيي ــوم عل ــي تق ــرى الت ــا األخ ــدى صفاته ــي إح ــة ه ــة الدول 2.   علماني

االســتفراد بالحكــم لمصلحــة جهــة دينيــة خــالف غيرهــا، وعــد الديــن وكل األديــان متســاوية بالحقــوق 
ــرام اآلخــر  ــه علــى احت ــره إال بقدرت ــن علــى غي ــة لدي ــادة، وال أحقي مــن حيــث الممارســة وأماكــن العب
الُمختلــف دينًيــا، واإلقــرار المتســع روحًيــا وإيمانًيــا بالتعايــش الســلمي والتآخــي الدينــي تحــت عنــوان 
أخالقــي وقيمــي إنســاني عــام مثلتــه األديــان فــي طورهــا األول، »فــال فضــل لعربــي علــى عجمــي، وال 
لعجمــي علــى عربــي، وال ال أبيــض علــى أســود، وال ألســود علــى أبيــض إالَّ بالتقــوى، النــاس مــن آدم، 
وآدم مــن تــراب«، تمثــل جــذر هــذا التآخــي والتعامــل بالحســنى الــذي نبحــث عنــه اليــوم فــي فــي مقولــة 

الرســول العربــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم. 
إيقــاف هــذا االســتقطاب الدينــي الوحيــد املوجــه جتــاه ديــن خــالف غــره ال يلغــي الديــن بتعاليمــه ذاتــه، 
ــا،  ــن أيًض ــاء للدي ــاد كإلغ ــة واإلحل ــع العلمي ــا م ــة مفهومًي ــة املختلط ــي بالعلامني ــتقطاب العك ــاف االس وإيق
هــو رشط واقعــي لالنتقــال لتحقيــق التــوزع امُلتســاوي للحقــوق املجتمعيــة السياســية والدينيــة، حيــث حتقــق 
العدالــة بــرك مــا للبــرش للبــرش يف إدارة شــؤوهنم عنــد اختالفهــم املتعــدد بــكل تنويعاتــه الــذي بــات طبيعًيــا 
وموضوعًيــا، وجيــب حســم اخلــالف األيديولوجــي حولــه، فمــن غــر املمكــن اســتقطابه جلهــة واحــدة اليــوم 
كــام درجــت عليــه بعــض القــوى الدينيــة املسيســة؛ ومــا هلل هلل إيامنًيــا ودينًيــا، وهــذا ليــس ببعيــد عــن الوطنيــة 
ــورية  ــورة الس ــد الث ــرش )قائ ــلطان األط ــار س ــن اخت ــب ح ــا القري ــة يف تارخين ــة املواطن ــة ملرتب ــورية الرافع الس
الكــربى(، وعبــد الرمحــن الشــهبندر )زعيــم الكتلــة الوطنيــة الدمشــقية( عنواًنــا عريًضــا لنــواة الدولــة والثــورة 

بدايــات القــرن العرشيــن، شــعار: »الديــن هلل والوطــن للجميــع«، فأيــن نحــن اليــوم مــن هــذا؟
ــي  ــة ه ــون الوطني ــا تك ــرة: فبينم ــل واإلرادة الح ــاء بالفع ــة انتم ــا المواطن ــي، بينم ــاء طبيع ــة انتم 3.    الوطني

الجــذر الشــعوري الفطــري والطبيعــي العــام للبشــر، تكــون المواطنــة هــي التحقيــق بالقــدرة والفاعليــة 
باإلمكانيــة، وتســاوي الفــرص بالعدالــة االجتماعيــة التــي تنقل اإلنســان مــن مرتبتــه الشــعورية والوجدانية 

إلــى مصــاف اإلنســان العاقــل والمفكــر القابــل علــى االختيــار بمســؤولية.
ــي إدارة:  ــل الوظيف ــا والتكام ــادل حقوقًي ــوزع الع ــى الت ــا إل ــد وطنًي ــتقطاب الوحي ــن الس ــروج م 4.    الخ

ــن  ــكر ع ــة العس ــد مؤسس ــة، وتحيي ــة، والقضائي ــريعية، والتنفيذي ــلطات: التش ــل الس ــرورة فص وبالض
السياســة، واكتفائهــا بــدور حمايــة الحــدود، واســتبعاد نماذجهــا المهيمنــة والمحتكــرة لمفهــوم الوطنيــة 

ــمولية. ــة والش ــا التراتبي بأيديولوجيته
5.    الدولــة هــي دولــة بــال صفــات، بــال نكهــات ســلطوية أو أيديولوجيــة: فالمدنيَّــة والعلمانيــة همــا صفتــان 

ــي:  ــون ه ــن أن تك ــا، وال يمك ــا أو إحداهم ــة فيهم ــتنفاد الدول ــن اس ــا، وال يمك ــن حدوده ان م ــدَّ وح

ــة  ــوان: الدول ــي 2021/1/15، بعن ــره ف ــى نش ــق عل ــة األول، والمواف ــوم االجتماعي ــورية للعل ــة الس ــر الجمعي لمؤتم
ــكالية. ــؤال واإلش ــة: الس ــاد الهوي وانعق
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ــوذج  ــى نم ــات عل ــذه الصف ــح ه ــث تص ــا، حي ــالمية أيًض ــية، أو اإلس ــة، أو الماركس ــة، أو الوطني القومي
ــاتها  ــة ومؤسس ــى الدول ــى أن تبق ــلطة، عل ــلمي للس ــداول الس ــق الت ــر بح ــي يق ــلطة مرحل ــم أو س حك
حياديــة تجــاه الجميــع، ال أن تذيــب الدولــة فــي ســلطتها، وتصبغهــا بلونهــا السياســي، وتنفــي خالفهــا، 
ــة  ــم الممكن ــات الحك ــل صف ــابق)18(: ه ــة س ــي مقال ــا ف ــي طرحته ــا الت ــئلة ذاته ــى األس ــود إل ــا أع وهن
هــي صفــات الدولــة؟ فمــن الســهولة القــول إنهــا ســلطة العســكر، وســلطة البعــث السياســي، وســلطة 
مجلــس الســوفيات األعلــى، وســلطة رجــال الديــن، وســلطة وســلطة وســلطة...، لكــن أيــن الدولــة إذا 
مــا تمكنــت هــذه الســلطات مــن حكــم المجتمــع مــن دون اإلقــرار بوجــود شــعب ذي ميــول واختالفات: 
ــد أن  ــا يري ــق منَّ ــاذا كل فري ــخصًيا لم ــم ش ــوم، ال أعل ــة للي ــية؟ وحقيق ــة، وسياس ــة، وثقافي ــة، وديني عرقي

ــه الحــق األعلــى الــذي مــن غيــره ال تتحقــق الدولــة! ــا أنَّ يصبــغ اآلخــر بصبغتــه السياســية مدعًي
المرحلة االنتقالية من العاطفة إلى العقالنية

مــن االســتقطاب وحيــد االجتــاه واملقنــن سياســًيا بنمــوذج شــعوري للوطنيــة والثــورة، إىل التوزيــع امُلنتظــم 
للحقــوق والتشــاركية يف الفعــل واإلرادة احلــرة مواطنــة، مــن الشــعور والعاطفــة إىل العقالنيــة، مــن الثــورة إىل 
االســتقرار والدولــة، مــن الفــوىض إىل الوجــود العــام وممارســة احليــاة: سياســًيا، واجتامعًيــا، وفكرًيــا، وتقنًيــا، 
بــن هــذه وتلــك ثمــة هــوة، وثمــة مســاحة مــن: االضطــراب، والتخبــط، والفــوىض، خاصــة يف هــذه املرحلــة 
ــا يف  ــق حلمه ــورية يف حتقي ــرس اإلرادة الس ــراف ك ــاول كل األط ــي حت ــا الت ــة دولًي ــًيا، واملختنق ــاردة سياس الب

االنتقــال إىل دولــة عــرب احلــل الســيايس.
ــة  ــا الذاتي ــب إىل عواملن ــدة، لنذه ــن ع ــراًرا يف أماك ــت م ــي درس ــية الت ــول السياس ــاول احلل ــن تن ــًدا ع بعي
ــى  ــة ع ــة ثوري ــعورية ووجداني ــة ش ــت محول ــي أضف ــة الت ــة املضطرب ــة احلالي ــورة املرحل ــب ف ــا، ولنرق حوارًي
ــام يف  ــى االنتظ ــا ع ــدم قدرهت ــية، وع ــاريع السياس ــالط املش ــاهم باخت ــامهت وتس ــية، س ــات السياس الطروح
ــن  ــة أو التخوي ــٍض شــعوري مضخــم مــن ســامت الوطني ــم بفي ســياق عقــالين حمــدد، هــذا مــع إرفاقهــا الدائ
احلــادة وغــر املدققــة معيارًيــا، وإن كان هــذا ذا داللــة، فداللتــه األوضــح هــي تلــك الشــحنة العاطفيــة القابلــة 
لالســتقطاب بجهــٍة وحيــدة مــع أو ضــد، ودون مرحلــة النضــج العقــالين، وبنــاء التشــاركية العقالنيــة، خاصــة 

ــة هلــا.  ــاد حجــم املظــامل العامــة، واســتمرار البحــث عــن حلــول كاملــة ومثالي مــع ازدي
وحيــث يبــدو هــذا طبيعًيــا للوهلــة األوىل يف خضــم معــرك قــاٍس مــن الــدم والعنــف، لكــن مــن الــرورة 
ــًدا  ــم ج ــن امله ــة، فم ــوار واملرون ــة للح ــر قابل ــة غ ــا صلب ــه إىل أيديولوجي ــدم حتول ــه، وع ــدٍّ ل ــع ح ــوم وض الي
االنتقــال مــن احلمولــة الشــعورية الفائضــة إىل رضورة وواجــب االشــراك يف املصلحــة العامــة ووحــدة املصــر، 
والبحــث عــن حلــول بطريقــة عقالنيــة، حتــدد: ممكنــات الواقــع، ومعطياتــه، وكيفيــة الوصــول إىل اتفــاق عــام 
عــى طريقتــه، وهنــا أحبــذ اســتعادة مــا كتبــه املرحــوم ياســن احلافــظ بوضــوح وتدقيــق يف نقــد اهلزيمــة التــي 
نحــاول عــدم تكراراهــا وفــق هــذا احلــوار املفتــوح فـــ: )املــرشوع الثــوري، مهــام بلــغ مــن عقالنيــة وواقعيــة، 
مهــام انغرســت جــذوره يف العــامل االجتامعــي، ثمــة حلســة أيديولوجيــا، أو يشء مــن حلــم، بحســب عبــارة لينن، 
هــذا العنــرص األيديولوجــي أو احلــامل يف املــرشوع الثــوري هيــدد يف حــال تضخمــه وحجبــه تضاريــس الواقــع، 
إىل حتويــل األخــر إىل طوباويــة مبتــورة اجلــذور عــن الواقــع العيــاين، فــإنَّ العقالنيــة يف العمــل الثــوري تنطــوي 

)18(  دولة بال نكهات سياسية سلطوية، هل هذا ممكن؟ ليفانت للبحوث والدراسات، 2020/9/25م.
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عــى الــدوام عــى رضب مــن توتــر وتنابــذ بــن األيديولوجــي والواقعــي، وبقــدر مــا ينــدرج هــذا األيديولوجــي 
يف الواقــع ويخضــع لــه تتزايــد فــرص المشــروع الثــوري، ومــن ثــّم،، فــإنَّ السياســية الثوريــة إمــا أن تتحــول 

لتكــون عقالنيــة تامــة، أو أن تتحــول إلــى خيــال ســيكوزفروني تــارة، أو لفظــة ثوريــة تــارة أخــرى()19(.
ــي  ــا ف ــدة، كم ــة وحي ــرى لجه ــرة أخ ــتقطاب م ــد لالس ــا الُمتصاع ــة، وتأجيجه ــى الحالي ــة الفوض مرحل
ــوري  ــع الس ــب الواق ــي ال ترق ــة الت ــية الضيق ــاريع السياس ــر المش ــواء أكان عب ــة، س ــلطات الفردي ــاذج الس نم
بمعادالتــه: المحليــة، والدوليــة، واإلقليميــة، أم بواقعــه المجتمعــي الُمتأخــر تاريخًيــا، ومعاندتــه  للســقوط فــي 
إشــراك التقســيم وتذريــر هويتــه الوطنيــة البكــر، باتــت موضوعــات ملحــة اليــوم لحســم الجــدل العابــث فــي 
حناياهــا، حيــث ال يمكــن اّدعــاء الوطنيــة لجهــة ونفيهــا عــن األخــرى، وال يمكــن لتجمــع بمفــرده العمــل، 
وكأنــه الوحيــد فــي الســاحة، وال يمكــن الركــون إلــى الحلــول الدوليــة فحســب، بــل ثمــة ضــرورة للحــوار 
العلنــي بيــن الســوريين، وتحديــد أهدافهــم وأولياتهــم اليــوم، والتفريــق بيــن متطلبــات الحاضــر والمســتقبل، 
ــة، مــن  ــة المؤسســة للدول ــوري والعقالني ــورة الشــعور الث ــن ف ــة بي ــة انتقالي ــا يمكــن أن نســميه مرحل هــذا م
التأخــر إلــى العصريــة بحســب ياســين الحافــظ، بــكل أبعــاده ســواء أكان )التأخــر المجتمعــي كــــ: الموقــف 
مــن المــرأة مثــاًل، أم التأخــر الثقافــي كــــ: الموقــف مــن التــراث والثقافــة الليبراليــة مثــاًل، أو التأخــر السياســي 

كــــ: الموقــف مــن ســيادة الشــعب، وبالتالــي، الموقــف مــن الديمقراطيــة(()20(.
ــد  ــق قواع ــع وف ــي الواق ــة ف ــرورة ملموس ــت ض ــا بات ــم أنه ــا األه ــدو ميزته ــة تب ــة االنتقالي ــذه المرحل ه
ــى،  ــن الفوض ــال م ــرون، باالنتق ــل ق ــز قب ــاس هوب ــا توم ــي قاربه ــر الت ــدة المصي ــتركة ووح ــة المش المصلح
ــوم، ليــس مــن  ــي أحاولهــا الي ــتقرار والنظــام، لكن ــى ضــرورة الوعــي باالس ــكل إل ــكل ضــد ال ــراب ال واحت
ــة بالواقــع والمســاس  ــة مقارن ــة إدراكي ــة معرفيــة وحســب، بقــدر مــا هــو الوعــي كعملي ــة الوعــي كعملي بواب
بالمصلحــة العامــة وحجــم المســؤولية الوطنيــة )النــاس كلمــا أدركــوا، عــن وعــي، النتائــج الســيئة المترتبــة 

ــام(()21(. ــكوا بالنظ ــون، وتمس ــكوا بالقان ــراب، تمس ــى واالضط ــة الفوض ــى حال عل
ل وإرادة حرة

ُّ
شك

َ
المواطنة ت

احلريــة نمــوذج العقــل، وموضــوع الوجــود، ومصــدر أخالقــه وقيمــه، هــي تلــك القافلــة التــي مضــت، مــع 
بــدء الربيــع العــريب، يف صحــراء االســتبداد هتــدم أركانــه، وتضعضــع ُبنــاه املســتقرة لعقــود طويلــة؛ لتعــي شــأن: 
ــا،  ــا أو أردناه ــا هب ــذا حلمن ــة، أو هك ــانية واحلضاري ــة اإلنس ــروح، والقيم ــون، وال ــل، والقان ــان، والعق اإلنس
فاحلريــة ليســت ذلــك الشــعار األجــوف كــام يــردد إعــالم الســلطات املوجــه، بــل هــي مبتغــى احليــاة ومصــدر 
ســعادة اإلنســان، هــي ذلــك الفضــاء الــذي يتحــرك بــه املواطــن وفــق مرشوعيــة وجــوده األنطولوجيــة أواًل، 
ــن  ــة والوط ــالل الوطني ــن خ ــة م ــة واملدني ــؤولية األخالقي ــون واملس ــة القان ــت راي ــة حت ــا املنضوي ــة ثانًي والثقافي

الواحــد واملوحــد واملتنــوع والغنــي بــكل أطيافــه ثالًثــا.
احلريــة هــي القــدرة عــى القبــول باآلخــر وحقــه الســامي يف املشــاركة يف صــوغ القــرار الوطنــي العــام مــن 
ــي،  ــد االجتامع ــة للعق ــو رضورة تارخيي ــتور ه ــإذا كان الدس ــكار، ف ــرؤى واألف ــاب لل ــاء أو اغتص دون إقص

)19( ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجية المهزومة، ط 1، )بيروت: دار الطليعة، 1987(، ص 116.

)20( ياسين الحافظ، مرجع سابق، ص 101.

)21( عبد الفتاح إمام، 1985، توماس هوبز فيلسوف العقالنية، )القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1985(، ص 329.
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فاحلريــة هــي اللحظــة الســامية للقــدرة عــى املشــاركة فيــه، وهــذه ليســت وصفــة ســحرية، بــل هــي املواطنــة، 
وقــد أخــذت بالتشــكل.

إنَّ مرتكــزات الدولــة احلديثــة بجذرهــا: الفكــري، والقيمــي، والوضعــي مــا زالــت لليــوم تعــرب عــن الصلــة 
ــا، وال  ــا ومجاعًي الوثيقــة بــن الوطنيــة كشــعور وجــداين يرتبــط بشــكل فعــي بحاجــات االســتقرار األوىل فردًي
ــع  ــا م ــوي أيض ــا العض ــة وارتباطه ــاواة القانوني ــا للمس ــا وجدلًي ــا واقعًي ــل تتجاوزه ــب، ب ــا وحس ــي هب تكتف

ــة: ــايل، فاملواطن ــا، وبالت ــوع واملســؤولية مًع ــة برشطــي االختــالف والتن ــة الكفيل احلري
ــة  1.    تنفــي التوجــه االســتقطابي وحيــد االتجــاه سياســًيا، وتحافــظ فــي الوقــت ذاتــه علــى شــروط الوطني

األولــى مــن دون إخضــاع أو إكــراه، لتصبــح مقولــة التعاقــد الرضائــي شــرط أســاس لتحقيــق الحريــة، 
ــرة. ــة الح واإلرادة الجمعي

2.    تحقــق التوزيــع المتســاوي قيمــة وحقوًقــا، فالبشــر متســاوون قيمــة، ولكنهــم مختلفــون: رأًيــا، وفكــًرا، 

ــر  ــى اآلخ ــا عل ــزة ألحــد قانونًي ــا، وال مي ــات أيًض ــات والرغب ــب اإلمكان ــا، بحس ــا، وأداًء، ووظيفًي وعلًم
وفقهــا، بقــدر التزامــه المســؤول عــن الوطنيــة والحريــة مًعــا.

ــة كــــ: الطبقــة وغيرهــا،  ــة الحال ــع أم كتلي ــة الطاب ــة ســواء أكانــت فردي ــة المركزي ــة الهيمن 3.  تغييــب وتنحي

ــة،  ــوالء، والتضحي ــم: ال ــن مفاهي ــا م ــج منه ــا ينت ــة، وم ــوص مقدس ــم ونص ــأ كــــ: تعالي ــة المنش أو غيبي
ــا  ــة، كم ــي الحماي ــي ف ــش الوطن ــة للجي ــة المختص ــالء األدوار الوظيفي ــة، وإي ــات المجاني واألضحي
االســتقرار للعلــم والبنــى االقتصاديــة واالجتماعيــة مــع أحقيــة التنافــس، وإثبــات: القــدرة، والجــدوى، 

ــة. ــرد أم الجماع ــتوى الف ــى مس ــواء أكان عل ــذات س ــق ال ــا تحقي ــاءة، كم والكف
4.    قابليــة االنفتــاح المتحركــة للحــوار مــع الخــارج، واســتبعاد فكــرة التخويــن كنقيــض للوطنيــة المتقوقعــة، 

بحيــث يصبــح المحيــط اإلنســاني العــام غايــة التفاهمــات اإلنســانية العامــة علــى حقــوق إنســانية عامــة 
تتجــاوز محيــط الــدول بذاتهــا، وصــواًل إلــى المبــادئ الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

5.    انتفــاء العبوديــة القبليــة لحكــم مبنــي علــى مــوروث قبلــي ذي اتجــاه مغايــر لحركــة الواقــع العصــري، 

ــت  ــث أصبح ــانية، بحي ــم اإلنس ــترخاص القي ــتعباد، واس ــة، واالس ــاط: الهيمن ــاء أنم ــرورة انتف وبالض
ضــرورة تحقيــق المصيــر والهويــة الوطنيــة المهــددة بالتشــظي بجذرهــا األول حمايــًة وانتمــاًء واســتقراًرا 
ضــرورة واقعيــة تقتضيهــا طبيعــة الواقــع واألخطــار السياســية والمجتمعيــة والدوليــة المحيقــة فيــه، بعــد 
ــي قوضتهــا أنظمــة  ــة الت ــى، وفطرتهــا الطبيعي ــة األول ــر للوطني ــع لهــذا االســتقطاب المغاي الفشــل الذري

الحكــم الَقْبليــة هــذه، وموجــة الصــراع الدامــي العنيفــة بعدهــا علــى ســلطة مــن دون غيرهــا.
ــتثامر،  ــل أو االس ــة للتأوي ــر قابل ــة، وغ ــر ملتبس ــم غ ــة مفاهي ــة واملدني ــم كالديمقراطي ــح مفاهي ــا تصب  هن
عندمــا تتمثــل بتطبيــق حكــم القانــون عــى نحــو حيمــي املســاواة الكاملــة بــن كل الســوريات والســورين، ويف 
التأســيس ملدنيــة الدولــة واحليــاة السياســية، ويف تــداول الســلطة عــى املســتوين الوطنــي واملحــي عــرب صناديــق 
االنتخابــات مــن دون اســتئثار فــردي أو مجاعــي وحيــد اللــون، ويف التوافــق عــى ضامنــات قانونيــة وسياســية 
متنــع حتــّول صنــدوق االنتخــاب إىل مصــدر لتســلط األغلبيــة عــى األقليــة، ويف الرقابــة املتبادلــة بــن الســلطات: 
ــية  ــاة السياس ــاء احلي ــح أخط ــلطة، وتصحي ــة الس ــف يف ممارس ــع التعس ــة؛ ملن ــة، والقضائي ــة، والتنفيذي الترشيعي
ذاتًيــا، ويف االنتقــال مــن البنــاء املركــزي للدولــة إىل الالمركزيــة، ويف متكــن املواطنــن كــــ: ناخبــن، ومراقبــن، 
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ــة،  ــة، واألحقي ــة واملســتمرة يف إدارة الشــأن العــام والســيايس بكامــل: األهلي ومرشــحن مــن املشــاركة الكامل
واحلريــة، واملســؤولية أيًضــا.

4. استنتاجات ختامية

مل أرد هلــذه الدراســة األوليــة أن تأخــذ قالًبــا منهجًيــا حمــدًدا وفــق الطرائــق املعروفــة املعمــول هبــا بحثًيــا، بقــدر 
طــرح أســئلة حواريــة متعــددة االجتاهــات، حيــث يمكــن الكتابــة بــكل موضــوع منهــا الكثــر مــن: األبحــاث، 
والكتــب، والدراســات، وهــذه رضورة مســتقبلية، وذلــك لغايــة أوليــة يف الطــرح مفادهــا:  مل تعــد تكفــي األطــر 
النظريــة والفكريــة وحدهــا الســتيعاب متغــرات احلركــة املجتمعيــة العريضــة يف املنطقــة العربيــة، فــإن كانــت 
هــذه املجتمعــات اليــوم تعانــد التغيــر وإمــكان التحــول الديمقراطــي واحلــر ســلطوًيا وأيديولوجًيــا بتداخــالت 
ــزة  ــإنَّ املي ــا ودســتورًيا، ف ــات العامــة واخلاصــة رشعًي ــة واحلري ــة تعتمــد املواطن ــة عرصي ــة متعــددة، لدول دولي
األهــم هلــذا الزمــن احلــايل املضطــرب هــي إمــكان احلــوار اجلامعــي والعلنــي، وعــدم االكتفــاء بــدور املثقــف 

وحيــًدا يف حتميلــه مســؤولية نقــل الوعــي ملجتمــع خامــل أو مفــوت تارخيًيــا. 
باتــت املصلحــة املجتمعيــة التــي متــس جــذور الوطنيــة مــن حيــث: االســتقرار، واالنتــامء، واحلاميــة، واهلويــة 
ــة  ــة العريض ــاركة املجتمعي ــو للمش ــا يدع ــية، م ــة والقاس ــع الفعلي ــكات الواق ــى حم ــوم ع ــق الي ــة، بالعم الوطني

والواســعة عــى قاعــدة املســؤولية التارخييــة والوطنيــة.
اليــوم ثمــة رضورة لكــي تصحــو النخبــة السياســية الســورية، وتعيــد معاينــة الواقــع املــّر هلزيمتهــا 
األيديولوجيــة ذاهتــا، النخبــة التــي غرقــت يف نزاعاهتــا البينيــة الكتليــة، واملزيــد املزيــد مــن املنصــات والكتــل 
ــا يف  والتجمعــات، وتقســيم املقســم، وتشــتيت قــوى املجتمــع والثــورة، وربطهــا بمحــاور متنازعــة أيديولوجًي
ــا  ــده خذالًن ــقط بي ــوري ُيس ــرد الس ــام الف ــقوطها، بين ــن س ــى م ــن أو أدن ــاب قوس ــلطة ق ــا، وكأن الس ــا بينه م
ــي،  ــل اخلارج ــوى التدخ ــع أو ق ــر الواق ــة األم ــة بسياس ــه باحلامي ــن يومه ــالذه يف م ــد م ــتيًتا، ليج ــًرا وتش وهتج

ــاًل.  ــامًء وفع ــاتًيا وانت ــا مؤسس ــة مليًئ ــية الوطني ــة السياس ــرض بالنخب ــام ُيف ــاًل ع ــح بدي ليصب
مل تــزل فطــرة النــاس ومكنوهنــا الوطنــي اخلــر وجــذوة حتركهــا لـــ: احلريــة، والكرامــة، والعدالــة، عوامــل 
ــة،  ــاف املواطن ــرة ملص ــاإلرادة احل ــا ب ــاء هب ــب االرتق ــورية، ويتطل ــة الس ــع الوطني ــن رواف ــة م ــة ورئيس مهم

ــة. ــة املواطن ــون، دول ــق والقان ــة احل ــة، دول ــرشوع الدول ــة إىل م ــرشوع الوطني ــن م ــال م واالنتق
لقــد غرقــت »النخــب السياســية« يف فــوىض التفاصيــل واالجتهــاد والــرأي، وظــالل الــرأي والــرأي املضــاد، 
يف دوامــة اإلفحــام باملقولــة، أو الــرد باملثــل، أو غلــو إثبــات هويــة وطنيــة ما مــن خــالل ختفيض مســتوى خالفها 
ــع يف فــوىض الــرصاخ واســتعطاف  ــا، ويدخــل اجلمي ــا، أو جمتمعًي ــا، أو دينًي ــدى املختلــف: سياســًيا، أو فكرًي ل

الــدول الكــربى للتدخــل، وحيــدث التدخــل، ولكــن بالطريقــة التــي هتــزم اجلميــع مــرة أخــرى.
ليبقــى الســؤال امُلعــاد طرحــه اليــوم: هــل يمكــن التوافــق والتعاقــد الوطنــي عــى موضــوع أنَّ املواطنــة تــوزع 
متســاوية للحقــوق املدنيــة والسياســية والدينيــة أيًضــا؟ وهــل يمكــن أن يتشــكل هــذا التعاقــد بــاإلرادة اجلمعيــة 
احلــرة التــي توجههــا فــورة الربيــع العــريب عامــة والســوري خاصــة ببدايتهــا مــرة أخــرى؟ وهــل يمكــن االتفاق 

عــى مقومــات وحــدود هــذا التعاقــد بشــكل أويل عــى مجلــة مــن األســس العمليــة؟
•    ليــس هنــاك معيــار حيــدد تفــوق مواطــن عــى آخــر بوطنيتــه، وال يمكــن ألي جهــة أن تصــادر وطنيــة فــرد 
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إال وفــق احلقــوق الدســتورية والقانونيــة العاقــدة للهويــة.
•     نفــي تفــوق أي ســلطة، أو نظــام حكــم أريض، أو إهلــي، أو أي أيديولوجيــا سياســية أو دينيــة، وبالــرورة 

ــا، أو فكرًيــا. نفــي هتمــة اخليانــة عــن املختلفــن: سياســًيا، أو دينً
•    ممارســة الســلطة ال تعنــي أبــًدا امتــالك أو حيــازة كليــة للحقــوق، بــل هــي العمــل وفــق هــذه احلقــوق زمنًيــا 

ومرحلًيــا، مــا حييــل عــى تــداول الســلطة ســلمًيا ديمقراطًيــا، وباالقــراع العــام.
•    املواطنــة هــي ممارســة احلقــوق العامــة والوطنيــة جذرهــا الطبيعــي األول الــذي مــن غــر املمكــن تأطــره 

ــه مــرشوع دولــة إال باحلريــة وقواعــد دســتورية لصيانتهــا. عــى أنَّ
ــي،  ــي والتارخي ــا الزمن ــا وظرفه ــا ملرحلته ــا قياًس ــي هن ــي، والطبيع ــود األول الطبيع ــاٍو يف الوج ــة تس الوطني

ــة.  ــته كمواطن ــه، وممارس ــفه، وإثبات ــى: كش ــدرة ع ــرص والق ــدم الع ــع تق ــا م ــالف أيًض ــي االخت وه
التســاوي األول حييــل عــى التســاوي احلقوقــي يف أي زمــن أو تاريــخ، والثــاين حييــل عــى االختــالف بالــرأي 
ــاوي  ــا التس ــي متاًم ــي تعن ــة الت ــى املواطن ــام ع ــد الع ــة والعق ــياق الدول ــا يف س ــام مًع ــن مجعه ــه، ويمك والتوج
احلقوقــي واالختــالف يف مــا عــداه: فكرًيــا، ورأًيــا، وسياســًيا، ودينًيــا، ويبــدو االختــالف األخــر هــو األكثــر 
ــمولية  ــات الش ــة، واأليديولوجي ــرشق القهري ــلطات ال ــه س ــا تدعي ــالف م ــرش، خ ــن الب ــة ب ــاواة ووطني مس

ــًة. ــامًء وُحريَّ ــًة وانت املســتلبة للفــرد هوي
هــذه املوجــة اليــوم مــن احلــوارات الشــاقة واألليمــة جيــب أن تفــي إىل مــرشوع عمــل وطنــي خمتلــف عــام 
ألفنــاه أيديولوجًيــا ومارســناه شــعارتًيا، ولنجيــز القــول: إنــه »مــرشوع املواطنــة وطنيــًة وحريــًة« قيــد التشــكل 

والتحقــق بإرادتنــا احلــرة والعاقلــة، فهــل ســنكون عــى قــدر املســؤولية التارخييــة هــذه؟
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