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ً
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دعوة إلى المشاركة في جلسة حوارية حول:

اإلثنيات والوطنية الديمقراطية في سورية

13 كانون الثاني/ يناير 2021

السيد الفاضل ....................... المحترم

تحية طيبة وبعد،

عقد في 13 كانون الثاني/ يناير 2021، الساعة 
ُ
نتشرف بدعوتكم إلى المشاركة في الجلسة الحوارية التي ت

الثامنة مساء بتوقيت دمشق، عبر إحدى المنصات اإللكترونية، وهي بعنوان:

اإلثنيات والوطنية الديمقراطية في سورية

نرجو منكم تثبيت مشاركتكم أو اعتذاركم عبر رّدكم على بريدنا اإللكتروني نفسه.
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مدير الجلسة
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5. عماد العبار

2. حسام الدين درويش

6. مضر الدبس

3. راتب شعبو

4. عبد المجيد عقيل



174

العدد األول
كانون الثاني/ يناير 2021

نقاط الحوار 
الواقــع الراهــن؛ درجــة حضــور الهويــة الوطنيــة فــي الواقــع، المقاربــات التــي تنطلــق اليــوم مــن اإلثنيــات 
ــة الســورية...  ــة الوطني ــة والهوي ــات اإلثني ــة الوضــع الســوري، جــدل الهوي ــة فــي مقارب والجماعــات القومي

إلــخ. 
السياق النظري؛ المفاهيم المتداولة: الوطنية السورية، القومية، اإلثنية، ... إلخ.

طبيعة النظام المأمول لحل مشكلة اإلثنيات؛ الالمركزية، الفدرالية... إلخ.

تاريخ الجلسة الحوارية
ــا  ــدد كلماته ــد ع ــة ال يزي ــة أولي ــارك لورق ــة المش ــدأ بكتاب ــفل، تب ــي األس ــة ف ــل مبين ــة مراح ــذه الجلس له
علــى 700 كلمــة حــول موضــوع الجلســة، وإرســالها إلينــا بتاريــخ 9 كانــون الثانــي/ ينايــر 2021، ليجــري 

ــة المشــاركين. تعميمهــا علــى بقي
ــق،  ــت دمش ــاء بتوقي ــة مس ــاعة الثامن ــر 2021، الس ــي/ يناي ــون الثان ــخ 13 كان ــوار بتاري ــة الح ــد جلس ُتعق

ــل ســاعات مــن الجلســة. ــى المنصــة قب ــط الدخــول إل سُيرســل إليكــم راب

طبيعة الجلسة
نحيطكــم علًمــا بــأن الجلســة مغلقــة، وســيجري تفريغهــا كتابــة، ومــن ثــم نشــرها فــي العــدد األول مــن 
مجلــة )رواق ميســلون(؛ مجلــة فصليــة للدراســات الفكريــة والسياســية، والــذي ســيصدر فــي أواخــر شــهر 

ــر 2021. كانــون الثانــي/ يناي

المدة الكلية للجلسة

3 ساعات

عدد المشاركين

ر الجلسة  6 + ميسِّ

مراحل الجلسة:

تجري وفق المراحل اآلتية:
ــر 2021(،  ــي/ يناي ــون الثان ــخ 5 كان ــاركة )تاري ــوة المش ــاركين دع ــى المش ــل إل ــى: ترس ــة األول المرحل
وتتضمــن موضــوع الحــوار، والنقــاط التــي يمكــن أن تناقــش، بحيــث يكتــب كل مشــارك رأيــه فيهــا بمــا ال 

ــوة. ــال الدع ــن إرس ــاعة م ــدة 72 س ــالل م ــل األوراق خ ــى أن تص ــة، عل ــى 700 كلم ــد عل يزي
ــة، وتعميمهــا علــى المشــاركين، بحيــث يطلــع كل منهــم  ــة: اســتالم المســاهمات المكتوب ــة الثاني المرحل

علــى الــرأي األولــي لــكل مــن المشــاركين، خــالل مــدة 24 ســاعة بعــد وصــول األوراق.
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ــر الجلســة(، وتعقــد الجلســة بعــد أســبوع  ــة: جلســة الحــوار )عــدد المشــاركين: 6 + ميسِّ المرحلــة الثالث
ــر 2021(:   ــي/ يناي ــون الثان ــال األوراق )13 كان ــن إرس م

ر الجلسة )4 دقائق( تقديم ميسِّ  .1

ــى أوراق  ــه عل ــوء اطالع ــي ض ــوار ف ــوع الح ــن موض ــث ع ــق للحدي ــدة 7 دقائ ــارك م ــكل مش ــاح ل ُيت  .2

اآلخريــن. )42 دقيقــة(
جولة حوار؛ ُيتاح لكل مشارك 6 دقائق للتعليق على آراء اآلخرين. )36 دقيقة(  .3

ــي كاًل  ــاركين، ويعط ــب آراء المش ــق(، ويطل ــوار )3 دقائ ــى للح ــة أول ــة رئيس ــة نقط ــر الجلس ــرح ميسِّ يط  .4

ــة( ــه. )24 دقيق ــداء رأي ــق إلب ــم 4 دقائ منه
ــر الجلســة نقطــة رئيســة ثانيــة للحــوار )3 دقائــق(، ويطلــب آراء المشــاركين، ويعطــي كاًل منهــم  يطــرح ميسِّ  .5

4 دقائــق إلبــداء رأيــه. )24 دقيقــة(
ــن حــول  ــق الختامــي علــى آراء المشــاركين اآلخري ــق لــكل مشــارك للتعلي ــر الجلســة 4 دقائ يعطــي ميسِّ  .6

ــة( ــتين. )24 دقيق ــن الرئيس النقطتي
ر الجلسة دقيقة واحدة لكل مشارك كلمة ختامية. )6 دقائق( يعطي ميسِّ  .7

ر جلسة الحوار. )2 دقيقة( يختم ميسِّ  .8

المرحلــة الرابعــة: تفريــغ الحــوار، وتدقيقــه، وُينشــر مــن دون أي تعديــل مــن قبــل المشــاركين. المجــال 
ــاء  ــن انته ــاعة م ــدة 72 س ــالل م ــة، خ ــة فصيح ــى لغ ــي( إل ــوار )العام ــل الح ــو تحوي ــن ه ــد الممك الوحي

ــة.  الجلس
مع التحية والتقدير
هيئة تحرير )رواق ميسلون(
5 كانون الثاني/ يناير 2021
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ــورية  ــي س ــة ف ــألة الوطني ــي أن المس ــك ف ال ش
مرتبطــة بالمفاهيــم الحديثــة كلهــا، وال يمكــن فهمها 
ــية،  ــة السياس ــا؛ الدول ــا به ــي عالقته ــن دون وع م
والمواطــن،  اإلنســان  حقــوق  القانــون،  الفــرد، 
الديمقراطيــة،  العلمانيــة،  الدســتور،  المواطنــة، 
ســيادة الشــعب، المجتمــع المدنــي، األمــة... إلــخ، 
ــية  ــة والسياس ــكاالت الفكري ــا باإلش ــة أيًض ومرتبط
ــي  ــا ف ــا أو تواجهن ــها علين ــرح نفس ــي تط ــة الت كاف
ــة،  ــن والدول ــن الدي ــة بي ــكالية العالق ــع؛ إش الواق

ــة.  ــات والدول ــن اإلثني ــة بي ــكالية العالق وإش
المعنــى،  بهــذا  الســورية،  الوطنيــة  المســألة 
ــورية، اآلن  ــة الس ــة الوطني ــاء الدول ــألة بن ــي مس ه
ــا،  ــا دولًي ــرف به ــدود المعت ــاق الح ــي نط ــا، ف وهن
ــلطة/ ــة الس ــن دول ــول م ــألة التح ــا مس ــي ذاته وه

ــكان أو  ــن الس ــة، وم ــة العمومي ــى الدول ــة إل الطغم
الجمــع الحســابي لألفــراد والجماعــات إلــى شــعب 
ــي،  ــى الثقاف ــة بالمعن ــى أم ــي، وإل ــى السياس بالمعن
وهــي نفســها أيًضــا مســألة التحــول مــن االســتبداد 
التاريخيــة  الهويــات  ومــن  الديمقراطيــة،  إلــى 
واأليديولوجيــات والعقائــد إلــى الهويــات الحديثــة 
ــية  ــة السياس ــن، الدول ــتقة م ــة بـــ، أو المش المرتبط
ــورية  ــة الس ــون الوطني ــى، تك ــذا المعن ــة. به الحديث
ــد،  ــا، بالتأكي ــورية، لكنه ــة الس ــها القومي ــي نفس ه
ــس  ــورية؛ تؤّس ــة الس ــا القومي ــت األيديولوجي ليس
جهــة،  مــن  اإلنســانية/الكونية  علــى  الوطنيــة 
ــول  ــي ال تتح ــرى، ك ــة أخ ــن جه ــة م والديمقراطي

ــة. ــة، وعنصري ــة مغلق ــا هوياتي ــى أيديولوجي إل
الوطنيــة صفــة تخــص الدولــة، وتتجلــى فــي، أو 
ــاص/ ــة الخ ــة دول ــي مواجه ــا، ف ــادل، عموميته تع

الجزئــي؛ دولــة فــرد أو دولــة قوميــة أو إثنيــة مــا، أو 
ــا مــا، وتتجلــى  ــن أو مذهــب أو أيديولوجي ــة دي دول
فــي مســألتين متالزمتيــن؛ المواطنــة المتســاوية، 
أي  الوظيفيــة،  الدولــة  أو  المحايــدة  والدولــة 
دولــة سياســية محايــدة إزاء األفــراد وأصولهــم 
ــة  ــم الديني ــة ومعتقداته ــة والطبقي ــم اإلثني وانتماءاته

ا: المداخالت األولى للمشاركين في 
ً
ثالث

الجلسة

حازم نهار

المسألة الوطنية السورية

إن تنــاول مفهــوم الوطنيــة، وغيــره مــن المفاهيــم، 
ال يصــّب فــي خانــة التــرف الفكــري، بــل هــو عمــٌل 
وثيــق الصلــة بمشــكالتنا التاريخيــة والواقعيــة، 
المســتقبلية،  السياســية  وخياراتنــا  وبتوجهاتنــا 
ــل؛  ــر والعم ــن النظ ــاط بي ــة االرتب ــا لجه خصوًص
ــا  ــة م ــا رؤي ــع خلفه ــع تقب ــي الواق ــة ف ــكل ممارس ف
ــرها أو تغذيهــا وتمّدهــا بأســباب  تبّررهــا أو تفسِّ

الوجــود والمشــروعية والقــوة.
فــي الواقــع، تشــيع اســتخدامات عديــدة لمفهــوم 
ــاًل،  ــات مث ــراد والجماع ــز األف ــي حي ــة؛ فف الوطني
ــارات  ــى الخي ــة عل ــة للدالل ــة الوطني ــتخدم صف تس
السياســية المعاديــة للخــارج، وبمعنــى آخــر للداللــة 
ــة«،  ــة« أو الخيان ــاد لـــ »العمال ــو مض ــا ه ــى م عل
ــاعر  ــى مش ــة عل ــرى للدالل ــا أخ ــتخدم أحياًن وتس
الحنيــن للجغرافيــا الوطنيــة والذكريــات والماضــي، 
أو علــى التعصــب لالنتمــاء إلــى دولــة أو ثقافــة مــا، 
وغيرهــا مــن المعانــي. هــذه االســتخدامات شــائعة، 
ــتخدام  ــط بـــ، االس ــى، أو تختل ش عل ــوِّ ــا تش لكنه
الرئيــس أو األساســي لهــا المرتبــط بالدولــة نفســها، 
ــا  ــة بمعناه ــية للدول ــة األساس ــا الصف ــي كونه وف

ــث. الحدي
إن إحــدى نقــاط القــوة فــي الفكــر هــي »مســَألة 
ــى  ــم إل ــادئ أو المفاهي ــل المب ــادئ«، أي تحوي المب
مســائل. الوطنيــة الســورية بهــذا المعنــى هــي مســألة 
إًذا، بــل مســألة دائمــة، غيــر مكتملــة، وال يمكــن لهــا 
ــر  ــّم لهــذه المســألة إجابــات غي أن تكتمــل، ومــن ث
محــدودة، وواحــدة مــن هــذه اإلجابــات مــا أقترحــه 

فــي هــذه اللحظــة، وهــذا الظــرف.
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اندماجيــة، هــذا إن كان هــذان الهدفــان ممكنيــن 
أصــاًل باالســتناد إلــى التصــورات القوميــة التقليديــة 

ــة.  ــة والكردي ــائدة، العربي الس
مــع هــذا اإلقــرار، يصبــح للحديــث عــن طبيعــة 
وأســاس؛  معنــى  المســتقبلي  السياســي  النظــام 
إطــار  فلــك خــارج  فــي  يــدور  نقــاش  أي  ألن 
االتفــاق المبدئــي علــى مشــروع الدولــة وحدودهــا 
المســتقبلية، لــن يصــب إال فــي إطــار حديــث 
الهويــات والمظلوميــات الموروثــة الــذي ال ينتهــي، 
الهشــة  والتقاســمات  التســويات  إطــار  فــي  أو 
ــة  ــة، الموّقت ــوى الواقعي ــن الق ــى موازي ــتندة إل المس
ــوى  ــها س ــى أساس ــي عل ــي ال ينبن ــة، والت والمتبدل
دول/ أو كيانــات هشــة، غيــر مســتقرة، وقابلــة 

لالنفجــار مجــّدًدا.  
ــالق  ــة بإط ــة الديمقراطي ــة الوطني ــمح الدول تس
ســيرورة تشــكل ثقافــة وطنيــة؛ هــي حصيلــة تفاعــل 
ــي  ــع، ف ــي المجتم ــة ف ــات المختلف ــح الثقاف وتالق
ــر،  ــب آخ ــن جان ــن م ــي. لك ــام ديمقراط ــل نظ ظ
ــها  ــة نفس ــة الوطني ــاء الدول ــيرورة بن ــالق س إن إط
يســتلزم وجــود نخــب ثقافيــة وسياســية تجعــل 
مــن الوطنيــة الســورية خيارهــا، وإن كان دورهــا 
ــة  ــاء الدول ــي بن ــم ف ــد أو الحاس ــدور الوحي ــس ال لي
ــع  ــذي تق ــس ال ــؤال الرئي ــو الس ــذا ه ــة، وه الوطني

ــوم. ــا الي ــى عاتقن ــه عل إجابات
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الحديــث المتكــرر عــن الوطنيــة يــدل غالًبــا علــى 
ــي،  ــا، الجزئ ــا أو تغييبه ــى غيابه ــن: عل ــد( أمري )أح
لكــن الكبيــر، فــي الواقــع، مــن جهــة، وعلــى وجــود 
ــدو  ضــرورٍة الســتحضارها، مــن جهــٍة أخــرى. ويب
ــوري  ــياق الس ــي الس ــة، ف ــن الوطني ــث ع أن الحدي

واتجاهاتهــم األيديولوجيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا 
ــا،  ــة م ــا، وبدرج ــا، وجزئًي ــي، موّقت ــن أن تكتس يمك

ــم. ــزب الحاك ــة أو الح ــون الحكوم بل
ــى  ــا، االنتمــاء إل ــا وحقوقًي ــة، قانونًي ــي الوطني تعن
دولــة سياســية قائمــة فعــاًل أو ممكنــة، وحمــل 
جنســيتها، والتمتــع بحقوقهــا والتــزام قوانينهــا. 
ــى  ــاء إل ــل االنتم ــا، جع ــًيا واجتماعًي ــي، سياس وتعن
الدولــة الوطنيــة فــوق االنتمــاءات الجزئيــة، اإلثنيــة 
والعشــائرية والدينيــة والمذهبية، مــن دون أن يلغيها؛ 
ــا عليهــا، ويحكمهــا بالضــرورة،  لكنــه يصبــح مقدًم
ــن  ــح م ــة، ويصب ــات متفاوت ــه بدرج ــا بصبغت نه ويلوِّ
ــون  ــا، أن يك ــي أيًض ــي، والواقع ــي، والمنطق الطبيع
ــرب  ــوريون، وع ــرد س ــوري، وك ــالم س ــاك إس هن
ــن  ــك، ع ــة او تل ــذه الدرج ــون به ــوريون، يختلف س

ــرى. ــدان أخ ــي بل ــرد ف ــرب والك ــلمين والع المس
ــا  ــت حدوده ــخ كان ــي التاري ــة ف ــد دول ال توج
ــروب أو  ــات والح ــر الصراع ــأ عب ــم تنش ــة، أو ل ثابت
ــة،  ــة معين ــي لحظ ــرى ف ــوى الكب ــات الق ــر اتفاق عب
ومــن ثــّم ليــس علــى العــرب، وال علــى الكــرد، أن 
يســتمروا فــي نــدب حظوظهــم، ويرفعــوا مــن شــأن 
مظلومياتهــم، رًدا علــى معاهــدة ســايكس بيكــو 

ــا. ــد فيه ــار أو ي ــم خي ــن له ــم يك ــي ل الت
ــاء الــدول اســتناًدا  فــي عالــم اليــوم، ال يمكــن بن
إلــى خطــوط وجــود اإلثنيــات واألديــان، لكــن 
يمكــن حفــظ حقــوق اإلثنيــات واألديــان فــي 
ــد  ــّم، ال أح ــن ث ــة. وم ــة الديمقراطي ــدول الوطني ال
عــن  التخّلــي  ســورية  فــي  العــرب  مــن  يريــد 
ــرى، وال  ــدان أخ ــي بل ــرب ف ــاه الع ــاعرهم تج مش
ــة  ــة والثقافي ــط اإلثني ــكار الرواب ــرد إن ــن الك ــد م يري
التــي تربطهــم بالكــرد فــي العــراق وتركيــا وإيــران. 
ــي  ــة الت ــأن الدول ــرار ب ــو اإلق ــوب ه ــن المطل لك
ــو  ــورية، وه ــة الس ــي الدول ــا ه ــي كنفه ــنعيش ف س
ــادة  ــت إع ــا دام ــا، م ــي وحقوقــي أساًس ــرار قانون إق
ــودة، وال  ــر موج ــة غي ــة القائم ــي الخارط ــر ف النظ
ــة  ــدة عربي ــة أو وح ــة كردي ــاالت لدول ــد احتم توج
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الديمقراطيــة مــن جانــب أنهــا »حكــم الشــعب 
لنفســه«، وتســتند إلــى منطــق األغلبيــة واألكثريــة ... 
إلــخ. لكــن ينبغــي لنــا تجــاوز »الوهــالت األولــى« 
ورؤيــة االرتبــاط الماهــوي بيــن المفهــوم المعاصــر 
للوطنيــة والديمقراطيــة، ومفاهيــم الفــرد والحقــوق 
هــي  فالوطنيــة  إلــخ.   ... الفرديــة  والحريــات 
بالضــرورة وطنيــة وطــن ومواطنيــن. والمواطنــة هي 
مواطنــة الفــرد الحــر. فالفــرد، وليــس الجماعــة، هــو 
ــة.  ــة )و(الديمقراطي ــي الوطني ــية ف ــدة األساس الوح
ــة  ــد الديمقراطي ــم تع ــر، ل ــوم المعاص ــي المفه وف
ــة.  ــة ليبرالي ــا ديمقراطي ــدر كونه ــة إال بق ديمقراطي
وتوجهــات  الشــعب  خيــارات  أن  يعنــي  وهــذا 
ســة علــى حريــات األفراد،  األغلبيــة )واألقليــة( متأسِّ
ــات  ــه. والجماع ــت نفس ــي الوق ــا، ف ــدودة به ومح
األساســية فــي الديمقراطيــة والعمــل السياســي 
ــر،  ــد الح ــى التعاق ــة عل ــة قائم ــات مدني ــي جماع ه
واالنتســاب اإلرادي، وليــس علــى إكــراه الجماعــة 

ــالإرادي. ــب ال ــة والنس العضوي
هــل يعنــي مــا ســبق أاّل مــكان للجماعــات 
ــد  ــة؟ أعتق ــة )و( الديمقراطي ــي الوطني ــة ف العضوي
ــة، وينبغــي لهــا، أن  ــه يمكــن للحقــوق الجماعاتي أن
ــس  ــث ُتؤّس ــة، بحي ــوق الفردي ــى الحق ــس عل ُتؤّس
حريــات  علــى  عضويــٍة  جماعــٍة  أي  حقــوق 
ــون  ــخاًصا، ويك ــراًدا وأش ــم أف ــن، بوصفه المواطني
محــدوًدا بتلــك الحريــات. لكــن يبقــى الســؤال، مــا 
ــن  ــي يمك ــية الت ــر السياس ــية أو غي ــوق السياس الحق
ــا  ــا، بوصفه ــول عليه ــة الحص ــب ألي جماع أو يج
جماعــًة عضويــًة؟ يبــدو ان تلــك الحقــوق تقــع فــي 
ــة  ــن جه ــراد م ــوق األف ــن حق ــطى بي ــة الوس المنطق
وضــرورة حفــظ الكيــان المســمى وطنًــا، مــن جهــٍة 

ــرى. أخ
أو  »الوطــن«  عــن  الحديــث  يثيــر  أن  يمكــن 
ســاخرة/  ابتســامة  الطريقــة،  بهــذه  »الوطنيــة«، 
ــا، علــى األقــل،  غاضبــة، ويبــدو أنهــا محقــة، جزئيًّ
فــي ســخريتها وغضبهــا. فلــم يكــن نــادًرا اســتخدام 

ــم  ــى الرغ ــا. وعل ــن مًع ــى األمري ــدل عل ــًرا، ي مؤخ
ــة  ــط »األزم ــي رب ــة ف ــدم المبالغ ــوب ع ــن وج م
الوطنيــة الســورية« بالوضــع الناشــئ بعــد قيــام 
الثــورة الســورية، فــال شــك فــي أن خصوصيــة 
ــل  ــورة تص ــة المذك ــت األزم ــع جعل ــك الوض ذل
إلــى درجــات غيــر مســبوقة فــي ســوئها: فإمكانــات 
ــدو  ــورية، تب ــي س ــزق، ف ــظي والتم ــت والتش التفت
ــل،  ــد والتكام ــم والتعاض ــكان التالح ــن إم ــر م أكب
ــن  ــن/ الثائري ــن المعارضي ــام بي ــد االنقس ــم يع ول
حالــة  لوصــف  كافًيــا  الشــبيحة  والمؤيديــن/ 
االنقســام المهيمنــة علــى الســوريين، بــل أصبحــت 
ــرٍف  ــل كل ط ــة داخ ــرة والعميق ــامات الكثي االنقس
ــن،  ــن المذكوري ــن الطرفي ــامات بي ــم االنقس بحج

ــر. ــا أكب وربم
كيف يمكن التفكير في ثنائية/ ثالثية »اإلثنيات 

والوطنية )و(الديمقراطية«؟
إلــى  الدخــول  فــي  ومحاذيــر  أخطــار  ثمــة 
ــة  ــة هوياتي ــن بواب ــة م ــة الديمقراطي ــألة الوطني المس
اإلثنيــة/  الهويــات  بوابــة  هــي  )و(جماعاتيــة، 
الجماعاتيــة، إذ يمكــن لهــذه الهويــات الجماعاتية أن 
تكــون متنافــرة مــع فكــرة الوطنيــة )و(الديمقراطيــة 
ومهــددة لهمــا أكثــر مــن كونهــا مؤسســة لهمــا. فــي 
المقابــل، يبــدو أن الفكــرة الديمقراطيــة وحدهــا 
ــة.  ــًة وطني ــًة لتؤســس لحال أفقــر مــن أن تكــون كافي
ــة  ــة/ دول ــاوز حال ــة تتج ــة الوطني ــة/ الدول فالحال
المواطنــة، وال يمكــن اختزالهــا فيهــا، وهــي تحتــاج 
ــي  ــا ف ــن، خصوًص ــن المواطني ــا بي ــط م ــى رواب إل
ــي  ــام ديمقراط ــة ونظ ــة وطني ــيس لدول ــة التأس حال
ــد،  ــن جدي ــة م ــط الجماعاتي ــرز الرواب ــا تب ــا. وهن م
ــن  ــي بي ــط الثقاف ــدور الراب ــام ب ــها للقي ــح نفس لترش
ــن ودولتهــم/ وطنهــم. ــن المواطني ــن، وبي المواطني

مدخــاًل  الجماعاتيــة  تبــدو  أكثــر،  أو  لوهلــٍة 
ا للمســألتين الوطنيــة والديمقراطيــة  مالئمــا جــدًّ
ــن،  ــى وط ــل عل ــة تحي ــواء. فالوطني ــدٍّ س ــى ح عل
وعلــى شــعٍب، وعلــى جماعــٍة، وكذلــك حــال 
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ــل ال  ــي المقاب ــية. ف ــرص األساس ــات والف والواجب
ــن  ــي م ــو سياس ــا ه ــراج م ــي إخ ــراط ف ــي اإلف ينبغ
ــت  ــة ليس ــة؛ فالسياس ــية الديمقراطي ــة السياس العملي
)مجــرد( عمليــة رومانســية يتبــادل النــاس فيهــا 
مشــاعر الحــب واالعتــراف ومــا شــابه، وإنمــا هــي، 
ــراٍع  ــٍس وص ــدان تناف ــا(، مي ــل خصوًص ــا، ب )أيًض
ومســاومات ومفاوضــات وتســويات. وليــس هناك، 
وال ينبغــي أن يكــون هنــاك، وصفــة جاهــزة ومفصلة 
تبيــن كيفيــة التعامل مــع المســائل السياســية المتعلقة 
بالحقــوق الجماعاتيــة، ففــي تفاصيــل تلك المســائل 
تكمــن، ال الشــياطين فحســب، بــل المالئكــة أيًضــا.

راتب شعبو

الوطنية السورية

الوطنيــة الســورية، مثــل كل وطنيــة أخــرى، تتقدم 
أو تتراجــع فــي ســياق صراعــي يطــال الجانــب 
ــكل  ــال ش ــح( ويط ــوى ومصال ــراع ق ــادي )ص الم
الوعــي لــدى قاطنــي البلــد )تفــوق اإلحســاس 
ــى  ــرى األعل ــاء األخ ــى االنتم ــد عل ــاء للبل باالنتم
ــدة  ــوري بوح ــي الس ــعور العرب ــل ش ــى(. ه أو األدن
االنتمــاء تجــاه الكــردي الســوري يتفــوق علــى 

ــاًل؟ ــري مث ــي المص ــاه العرب ــعوره تج ش
ــت،  ــي أي وق ــًزا ف ــًى ناج ــت معط ــة ليس الوطني
ــم  ــا بالتفاه ــن تعزيزه ــزواج، يمك ــة ال ــا كمؤسس إنه
واحتــرام حقــوق األطــراف وااللتــزام المتبــادل 
باحتــرام المؤسســة التــي تحمــي حقــوق األطــراف، 
ولكنهــا، مــع ذلــك، مفتوحــة دائًمــا علــى االنفصــال 

ــتمر. ــد« المس ــى »النك أو عل
ال ثقــل وازًنــا للوطنيــة الســورية فــي واقعنــا 
الســورية  الوطنيــة  إن  بالقــول  وأغامــر  الراهــن، 
ــدالع  ــن ان ــنوات م ــر س ــد عش ــًرا بع ــت كثي تراجع
الثــورة الســورية، مــن دون أن يعنــي هــذا أنهــا 

األفــراد  لحرمــان  ذرائــع  و«الوطنيــة«  »الوطــن« 
والجماعــات، علــى حــدٍّ ســواء، مــن حرياتهــم 
وحقوقهــم، وممارســة مختلــف أشــكال االضطهــاد 
بحقهــم. ولهــذا الســبب وألســباب متعــددٍة، تــزداد 
ضــرورة اتخــاذ خطــوٍة مزدوجــٍة حيــال مفهــوم 
»الوطنيــة ومــا يرتبــط بــه ارتباًطــا مباشــًرا مــن 

ــرى: ــم أخ مفاهي
مــن ناحيــٍة أولــى، ينبغــي ســحب كل المســوغات 
النظريــة التــي تســمح باســتخدام مفهــوم »الوطنيــة« 
ــن  ــات، م ــة وطني ــن. فالوطني ــي شــيطنة اآلخري ف
ــا ونســبيًّا،  غ ويشــرعن، جزئيًّ جهــة، وهنــاك مــا يســوِّ
علــى األقــل، المواقــف واالتجاهــات غيــر الوطنيــة 
والال-وطنيــة أيًضــا، مــن جهــٍة أخــرى. ومــن ناحيــٍة 
ثانيــٍة، وانطالًقــا مــن الناحيــة األولــى، ينبغــي »إزالــة 
ــي  ــورية( ه ــة )الس ــة«. فالوطني ــن الوطني ــحر ع الس
أيديولوجيــا بيــن أيديولوجيــات مختلفــة ومتصارعــة 
والصــراع بيــن تلــك األيديولوجيــات ليــس صراًعــا 
أخالقيًّــا، وإنمــا ينبغــي فهمــه وممارســته علــى 
أليديولوجيــا  فضــل  وال   . سياســيٌّ صــراٌع  أنــه 
ــاس  ــح الن ــا لمصال ــدى تحقيقه ــرى إال بم ــى أخ عل
وحفظهــا لحرياتهــم وحقوقهــم وكراماتهــم. وقــد ال 
ــا أن األيديولوجيــا الوطنيــة  ــا أو ضروريًّ يكــون بديهيًّ
هــي األفضــل فــي هــذا الخصــوص. وفــي كل 
األحــوال هــذه مســألة سياســية/ معرفيــة، وليســت، 

ــة. ــة أخالقي ــى، مفاضل ــة األول بالدرج
بحقــوق  الخــاص  الســؤال  عــن  واإلجابــة 
ــا  ــن، جزئيًّ ــن، وتتباي ــن قطبي ــوس بي ــات تن الجماع
ــى  ــٍة أول ــن ناحي ــور. م ــر المنظ ــا لتغي ــبيًّا، وفًق ونس
هــذه  لمثــل  الحاكمــة  العامــة  للمبــادئ  ينبغــي 
المســائل أن تكــون مــا قبــل السياســة أو مــا فوقهــا أو 
مــا تحتهــا، بمعنــى أنــه ال ينبغــي أن تكــون خاضعــة 
للتفــاوض وإرادة السياســيين والناخبيــن. فالحقــوق 
بمبــادئ  مصانــة  تكــون  أن  ينبغــي  الجماعاتيــة 
)فــوق( دســتورية، بقــدر تعلقهــا بمبــادئ المواطنــة 
والمســاواة بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والحريات 
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ــة مــرة لســماع اســم »كردســتان« علــى  الكــردي مئ
ــن تمكــن الكــرد فــي  ســماع اســم »ســورية«؟ وحي
ســورية مــن القــوة العســكرية والدعــم الدولــي ألــم 
ــا عدوهــم األول وليــس نظــام األســد؟  يعــّدوا تركي
ــة  ــل العامل ــى الفصائ ــه عل ــيء نفس ــق الش أال ينطب

ــا؟ ــرة تركي ــت إم تح
ــب  ــكل أنس ــي ش ــة ه ــي أن الالمركزي ــك ف ال ش
ــرة،  ــاس المباش ــح الن ــى مصال ــى إل ــإلدارة، وأدن ل
ولكــن الالمركزيــة ليســت حــاًل لمشــكلة اإلثنيــات، 
جغرافيــة  صبغــة  يتخــذ  ال  اإلثنيــات  تــوزع  ألن 
ــراف دســتوري  ــى اعت ــاج إل ــات تحت محــّددة. اإلثني
ــة  ــوق ثقافي ــن حق ــك م ــتتبع ذل ــا يس ــى م أواًل، وإل
ــي  ــدو ل ــا يب ــذا م ــي. ه ــار وطن ــل إط ــة داخ وإداري
أفضــل للجميــع، مــع علمــي أن »القومييــن« فــي كل 
طــرف لــن يقبلوا هــذا الــكالم. نحــن أمام خيــارات، 
ــس  ــك لي ــمة، لذل ــة حاس ــا أفضلي ــوز أي منه ال يح
أمامنــا ســوى المفاضلــة ثــم التصويــت. ولكــن 
ــات القوميــة  ــت لــن يرضــي األقلي ــى التصوي حت
واإلثنيــة، ألنهــا ســتجد نفســها مغلوبــة باألصــوات، 

ــال. ــة الح بطبيع
ــة  ــس الوطني ــدم تقدي ــى ع ــبق إل ــا س ــا م يقودن
ــة  ــة. الوطني ــًرا أو خيان ــا كف ــّد مخالفته ــورية وع الس
هــي أساًســا محــّل تــالٍق طوعــي، ومهمــة الوطنييــن 
تكمــن فــي كشــف مزاياهــا قياًســا علــى الخيــارات 

ــرى. األخ

عبد المجيد عقيل
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ــن  ــه م ــة، فإن ــوم الوطني ــن مفه ــث ع ــد الحدي عن
الالفــت للنظــر أننــا إذا جئنــا لنترجــم كلمــة »إنســان 
وطنــي« للغــة اإلنكليزيــة، للداللــة على صفــة نقصد 
بهــا نقيــض »الالوطنيــة«، ســنجد أننــا عاجــزون عــن 
ــة  ــة الحرفي ــة، فالترجم ــة دقيق ــة حرفي ــاد ترجم إيج

كانــت فــي عافيــة مــن قبــل، ولكنهــا كانــت أفضــل 
حــااًل، ذلــك أن االنقســام المجتمعــي بيــن األلــوان 
ــن  ــدة. م ــل ح ــة كان أق ــة واإلثني ــة والديني المذهبي
إليــه،  مــا أصبحنــا  تعاريــج  فــي  الدخــول  دون 
ــوريين  ــد الس ــورة كان يوحِّ ــل الث ــول: قب ــن الق يمك
ــورة  ــد الث ــا بع ــد(، أم ــام األس ــه )أي نظ ــا يرفضون م
فقــد فرقهــم مــا يريدونــه، ثــم تعــززت هــذه الفرقــة 

ــلحة. ــوات مس ــدود وق بح
يكمــن،  الســوري  الوطنــي  التراجــع  تفســير 
ــورية،  ــورة الس ــن للث ــم يك ــه ل ــي أن ــي، ف ــي رأي ف
شــأنها شــأن الثــورات العربيــة األخــرى، فكــرة 
إيجابيــة جامعــة، كانــت تجمعهــا فكــرة ســلبية 
هــي رفــض النظــام. كان وراء شــعاراتها العامــة 
ــات  ــخ( تباين ــة... إل ــة، الديمقراطي ــة، الكرام )الحري
ــن  ــم تع ــم. ل ــي الفه ــض ف ــد التناق ــى ح ــعة إل واس
الحريــة لإلســالمي مــا تعنيــه للكــردي أو مــا تعنيــه 
ــن دون  ــام م ــر النظ ــن تقهق ــك حي ــي. لذل للعلمان
ــا  ــام كان وضعن ــقط النظ ــو س ــى ل ــقط )حت أن يس
ســيكون أقــرب إلــى الوضــع الليبــي أو اليمنــي(، لــم 
ــم  ــا ل ــه، ألنه ــد معارضي ــرة« أن توح ــتطع »الفك تس
تكــن فكــرة جامعــة. وعليــه راح كل طــرف معــارض 
ــي  ــوة الت ــدار الق ــى األرض بمق ــه عل ــرض فهم يف
يحوزهــا، فوصلنــا إلــى واقــع مــن الصــراع العنيــف 
بيــن المعارضيــن وإلــى حالــة مــن التمــزق الوطنــي 
غيــر المســبوق. المفارقــة أن القاســم المشــترك بيــن 
األطــراف المســيطرة علــى األرض فــي ســورية، 
ــورية«  ــة الس ــاداة »الوطني ــة، ومع ــاداة الحري ــو مع ه

ــه. ــدر نفس بالق
االنتمــاءات  حســاب  علــى  تعيــش  الوطنيــة 
ــم  ــا الدائ ــر تفوقه ــا أن تظه ــك عليه ــرى، لذل األخ
ــتمر  ــكك أو تس ــوف تتف ــا س ــتمر، وإال فإنه ــي تس ك
ــي  ــي العرب ــى القوم ــن أن يرض ــل يمك ــر. ه بالقس
ــال  ــذا الح ــي، وك ــه العرب ــن حلم ــاًل م ــورية بدي بس
بالنســبة إلــى الكــرد؟ ألــم نمــأل تاريخنــا كلــه 
ــرب  ــتحيل؟ أال يط ــار المس ــن وانتظ ــض الممك برف
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وعلــى الرغــم مــن أن الوطنيــة بهــذا المعنــى 
ــن أن  ــة م ــة بديهي ــون حال ــى أن تك ــرب إل ــي أق ه
ــات  ــدول والمجتمع ــي ال ــًيا ف ــا سياس ــون مفهوًم تك
ــي  ــا ف ــة تماًم ــون غائب ــكاد تك ــا ت ــة، إال أنه الحداثي
ــث  ــذا، حي ــا ه ــية بمفهومه ــا السياس ــا وأدبياتن ثقافتن
تــم تطويــع مفهــوم الوطنيــة فــي ســورية علــى مــدى 
ــوم  ــن مفه ــه ضم ــة وقولبت ــة الماضي ــود الطويل العق
الــوالء المطلــق للســلطة، فصــار مصطلــح الوطنيــة 
ــة تحــدد الســلطة  ــة وصائي ــة أيديولوجي ــا بحال مقترًن
مــن خاللهــا المقاســات الدقيقــة والضيقــة للموقــف 
الوطنــي،  والســلوك  الوطنــي  والفكــر  الوطنــي 

ــة.  ــار الوطني ــارج إط ــا خ ــذ عنه ــن يش ــرد م وتط
ــنة ٢٠١١،  ــم س ــوري العظي ــار الس ــد االنفج وبع
ــي،  ــب الوصائ ــك القال ــى ذل ــوريون عل ــّرد الس تم
ــؤدي  ــي أاّل ي ــن الطبيع ــؤدِّ - وم ــم ي ــذا ل ــن ه لك
ــة  ــورية كحال ــة الس ــاء الوطني ــى إحي ــرة - إل مباش
ســائدة فــي المشــهد الســوري، إنمــا بــرزت هويــات 
متمــردة علــى مفهــوم الوطنيــة بأكملــه، إمــا هويــات 
ــة،  ــة أو القومي ــاس الطائف ــى أس ــة« عل »دون وطني
ــس  ــى أس ــا عل ــي األيديولوجي ــة ف ــات غارق أو هوي

ــة.  إقصائي
ــؤال  ــى الس ــواب عل ــف الج ــذا نص ــون ه ــد يك ق
المطــروح فــي أحــد محــاور النقــاش حــول درجــة 
الواقــع،  أرض  علــى  الســورية  الهويــة  حضــور 
ــر  ــر مؤث ــول وغي ــف وخج ــور ضعي ــي ذات حض فه
ــن  ــر م ــف اآلخ ــا النص ــوري، أم ــهد الس ــي المش ف
الجــواب، فهــو أنــه توجــد مؤشــرات قويــة ومهمــة 
يجــب علينــا أن نلتقطهــا، تدّلــل علــى حضــور 
القيمــة الوطنيــة فــي وجــدان قســم كبيــر جــًدا 
ــل  ــة قب ــن السياس ــم ع ــد منه ــوريين، البعي ــن الس م
القريبيــن منهــا، يعبــرون عنهــا بشــكل عفــوي، 
ويدركــون فــي قــرارة أنفســهم أن الوطنيــة الســورية 
قــد تكــون كلمــة الســر للخــروج مــن عنــق الزجاجــة 

ــي.  ــي الحال ــع الكارث ــن الواق ــالص م والخ

لكلمــة »وطنــي« كصفــة هــي Patriotic، لكــن هــذه 
ــا مــع المعنــى المتــداول  الترجمــة ال تنســجم إطالًق
لصفــة الوطنيــة فــي أدبياتنــا السياســية، التــي نصنــف 
ــا  ــي، كم ــر وطن ــي وغي ــى وطن ــاس إل ــاطتها الن بوس
ــن  ــى مؤم ــة إل ــات الديني ــي األدبي ــاس ف ــف الن نصن

وغيــر مؤمــن. 
ــى  ــدل عل ــة Patriotic ت ــة، إن كلم ــي الحقيق ف
أحياًنــا  تأتــي  الوطنــي،  الشــعور  فــي  المبالغــة 
ــدم  ــخص يق ــى ش ــة عل ــي للدالل ــى اإليجاب بالمعن
ــا  تضحيــات جســيمة مــن أجــل بلــده، وتأتــي أحياًن
ــا لحالــة عاطفيــة شــوفينية مغرقــة فــي حــب  توصيًف
ــه، أي نحــن نتحــدث  الوطــن وتعظيــم كل شــيء في
ــس  ــتثنائية، ولي ــة اس ــزم« كحال ــن »الباتريوتي ــا ع هن
ــي(  ــن ثنائيــة )وطني–غيــر وطن عــن طــرف ضم
ــف  ــا ُيصنّ ــا وصائًي ــا أيديولوجًي ــذ طابًع ــي تأخ الت

ــها.  ــى أساس ــاس عل الن
أو  وطنيــة  هويــة  عــن  نتحــدث  عندمــا  أمــا 
ُتســتخَدم  ال  وطنــي،  دســتور  أو  وطنــي  مؤتمــر 
ــيونال  ــة ناش ــتخَدم كلم ــا ُتس ــة Patriotic إنم كلم
National، التــي تربــط مفهــوم الوطــن باألمــة 
Nation، فالوطنيــة بهــذا المعنــى هــي انصهــار 
مجموعــة بشــرية كبيــرة ضمــن بوتقــة المواَطنة تحت 
مظلــة دولــة مــا، وانســجامهم مــع العقــد االجتماعي 
ــون  ــة، فتك ــذه المواطن ــات ه ــى مقتضي ــي عل المبن
ألن  األيديولوجيــا،  فــوق  حتًمــا  بهــذا  الوطنيــة 
ــا  ــات كم ــوق والواجب ــي الحق ــل ف ــاوي الكام التس
تقتضــي المواطنــة يتضمــن التســاوي فــي الحريــات، 
مــا يــؤدي إلــى تعزيــز التنــوع وال يتســق مــع فــرض 
ــى  ــمولي عل ــكل ش ــد بش ــي واح ــط إيديولوج نم
الدولــة والمجتمــع، كمــا تكــون الوطنيــة بمفهومهــا 
هــذا الغيــة لــكل المقاربــات السياســية التــي تنطلــق 
ــه  ــوم علي ــا تق ــة، ألن م ــة أو قومي ــة إثني ــن أرضي م
ــوق  ــي الحق ــاس ف ــع الن ــل م ــو التعام ــة ه المواطن
والواجبــات علــى أنهــم مواطنــون أفــراد مســتقلون 

ــرة.  ــات متناف ــم جماع ــى أنه ــم ال عل بذواته
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مشــاربهم أن ينظــروا إلــى إنســان ســوري علــى أنــه 
رمــز وطنــي يســتحق تمجيــده واالعتــزاز بــه، علــى 
ــى  ــه إل ــي حيات ــي ف ــن ينتم ــم يك ــه ل ــن أن ــم م الرغ
ــن.  ــن المذكوري ــن للطرفي ــن الوصائيي ــد القالبي أح
إًذا هــو تعبيــر شــعبي عفــوي، لكــن نابــع مــن حاجــة 
الســوريين إلــى التوّحــد حــول القيمــة الوطنيــة 
ــي  ــة الت ــب الوصائي ــى القوال ــّرد عل ــورية، والتم الس
ــى  ــاء إل ــلطة أو االنتم ــواالة الس ــة بم ــط الوطني ترب
ــة  ــورة وماهي ــدد للث ــادي مح ــم أح ــق فه ــورة وف الث

ــوري.  ــف الث الموق
ــاء  ــى إحي ــل عل ــر والعم ــذا المؤش ــاط ه إن التق
فكــرة الوطنيــة الســورية وتعزيزهــا مــن شــعور 
ــي  ــة ه ــة وثقافي ــة فكري ــى حال ــي إل ــوي وجدان عف
ــدث  ــأنها أن تح ــن ش ــوم، وم ــوى الي ــرورة قص ض
الســوري،  الواقــع  فــي  هائــاًل  تراكمًيــا  تأثيــًرا 
ــة  ــة هــي مفهــوم أقــرب للحيادي ــٌح أن الوطني فصحي
ــي  ــة ف ــز الوطني ــن تعزي ــة، لك ــة الحديث ــي الدول ف
ــز  ــو تعزي ــا، ه ــد له ــوه المفتق ــا المش ــة واقعن حال
ــتبداد  ــاه االس ــارم تج ــوي وص ــعبي ق ــف ش لموق
مــع  يتناقــض  مــا  وكل  والطائفيــة،  واإلرهــاب 
الوصــول إلــى الدولــة الوطنيــة، وهــو موقــف 
ــكالم  ــه بال ــر عن ــن التعبي ــي، يمك ــي ال سياس أخالق
ــل  ــت كبدي ــى الصم ــف أو حت ــلوك أو المواق أو الس
عــن تأييــد أو تبريــر مــا هــو خطــأ. أي بمعنــى آخــر: 
هــي خيــار مؤثــر، وفــي الوقــت نفســه خيــار واقعــي 

ــي.  ــا الحال ــي ظرفن ــوريين ف ــوم الس لعم
السياســي  النظــام  طبيعــة  إلــى  بالنســبة  أمــا 
ــات، وهــل يجــب أن  المأمــول لحــل مشــكلة اإلثني
يكــون المركزًيــا أم فدرالًيــا، فــإن هــذه االســتحقاق 
يأتــي أوانــه فــي رأيــي بعــد تعزيــز الفكــرة الوطنيــة، 
المعادلــة  مــن  واإلثنيــات  القوميــات  وإخــراج 
ــة  ــل عالق ــي تفاصي ــاش ف ــح النق ــية، ليصب السياس
المناطــق واألقاليــم بالمركــز هــو فــي منزلــة نقــاش 
لآلليــة التنظيميــة األصلــح لتحقيــق مصالــح الشــعب 
الســوري بمجموعــه وأفــراده، ال نقاًشــا ينطلــق مــن 

أكثــر  أحــد  )الطرفيــن(  مصطلــح  يعتبــر 
المصطلحــات حضــوًرا فــي األدبيــات الســورية فــي 
ــد  ــه ال يوج ــن أن ــم م ــى الرغ ــر، وعل ــد األخي العق
معيــار موضوعــي واحــد يمكــن علــى أساســه 
توصيــف ماهيــة هذيــن الطرفيــن، حيــث هنــاك 
ــن  ــن م ــق بي ــح للتفري ــذا المصطل ــتخدم ه ــن يس م
ــن  ــاك م ــه، وهن ــن يعارض ــام وم ــس النظ ــد رئي يؤي
ــر والشــر فــي الواقــع  ــن الخي ــق بي يســتخدمه للتفري
الســوري بحســب فهمــه لــه، وهنــاك مــن يســتخدمه 
فــي المنظــور الجيوسياســي وتوصيــف اصطفافــات 
الــدول والقــوى العســكرية وقــوى األمــر الواقــع في 
ــوري،  ــان الس ــه أن اإلنس ــوري، إال أن ــهد الس المش
ــل النخبــوي والعميــق، عندمــا يســتخدم  البســيط قب
ــا  ــلبي، ويحملهم ــياق الس ــن بالس ــح الطرفي مصطل
ــو  ــوريين، فه ــاة الس ــه ومعان ــؤولية معانات ــا مس مًع
ــي  ــا ف ــن تطرف ــن اللذي ــا: الطرفي ــو عفوًي ــد، ول يقص
ــة الســورية ومعاداتهمــا لهــا،  ابتعادهمــا عــن الوطني
ــلطة  ــة الس ــذه الحال ــي ه ــرف األول ف ــون الط ويك
ــي هــو بعــض  المســتبدة والمجرمــة، والطــرف الثان
ــام  ــات وأجس ــن كيان ــوري م ــدث الث ــرزات الح مف
سياســية وفصائــل عســكرية وخطــاب إعالمــي 
نقيضــة للوطنيــة الســورية أصبحــت فــي مجموعهــا 
مرادفــة لكلمــة الثــورة أو المعارضــة للمراقــب 

ــادي.  ــي الحي الخارج
ــح  ــوريين مصطل ــوم الس ــر عم ــا يذك ــا عندم أم
الطرفيــن بالمعنــى اإليجابــي، كمــا عندمــا كثــر 
مؤخــًرا ترديــد مقولــة أن وفــاة حاتــم علــي وحــدت 
فــي  المقصــود  فــإن  الطرفيــن،  مــن  الســوريين 
ــون  ــوريين يتوق ــس أن الس ــول لي ــذا الق ــر ه جوه
إلــى التصالــح مــع االســتبداد أو الفســاد أو الطائفيــة 
ــة  ــه بعفوي أو اإلرهــاب، بــل إن مــا أراد كثيــرون قول
الكتلتــان  تتوّحــد  أن  إلــى  يتوقــون  أنهــم  هــو 
ــن  ــع هذي ــان م ــان والمتماهيت ــريتان الخاضعت البش
الطرفيــن، علــى الوطنيــة الســورية كقيمــة عليــا 
وجامعــة، حيــث اســتطاع الســوريون علــى اختــالف 
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الوطنية، وهويــة أي جماعــة عبــارة عــن هويــات 
ــة  ــة طائفي ــة الواحــدة قــد تكــون ديني ــة، فالهوي مركب
ــات  ــد مكون ــن أح ــة، ولك ــة وطبقي ــة ومناطقي وإثني
ــو  ــح ه ــا فيصب ــًدا طاغًي ــذ بع ــد يأخ ــة ق ــذه الهوي ه
)الهويــة( فــي مرحلــة مــا، وقد يكــون ذلك ألســباب 
موضوعيــة: كأن تتعــرض جماعــة مــا لظلــم ممنهــج 
ــا،  ــات هويته ــن مكون ــدًدا م ــا مح ــتهدف مكوًن يس
وهنــا تبــرز الهويــة بوصفهــا كرديــة أو عربية أو ســنية 
ــك  ــدث ذل ــد يح ــا ق ــطينية.. كم ــيعية أو فلس أو ش
ــد  ــي يري ــب سياس ــة: تالع ــر موضوعي ــباب غي ألس
أصحابــه إعطــاء الصــراع صفــة هوياتيــة محــددة بمــا 

ــلطوي. ــروعهم الس ــدم مش يخ
***

ــة  ــاءات الهوياتي ــع االنتم ــة م ــارض الوطني ال تتع
األخــرى، ويمكــن القــول إن المجتمعــات أو الــدول 
ــة أقــل مــن تلــك  التــي ال يطــرح فيهــا ســؤال الهوي
ــي  ــم ف ــدل قائ ــة، فالج ــدل الهوي ــا ج ــار فيه ــي يث الت
ــيا  ــدا وروس ــركا وكن ــم كأمي ــن دول العال ــد م عدي
ــي  ــا ف ــد م ــى ح ــران، وإل ــا وإي ــي تركي ــك ف وكذل
ألمانيــا أيًضــا. إًذا يمكــن القــول إن التعــدد الهوياتــي 
إن لــم يكــن قاعــدة فــي الــدول الوطنيــة المعاصــرة، 
ــه  ــن كون ــش م ــب أال يناق ــتثناء، ويج ــس اس ــو لي فه
مشــكلة بحــد ذاتــه، بــل حالــة طبيعيــة تحتــاج إلــى 

ــتثمار. ــم واس تنظي
مفهــوم الهويــة الوطنيــة مفهــوم حديــث يســتعمل 
للتعبيــر عــن االنتمــاء، وهــو أحــد نتاجــات الحضارة 
الغربيــة وتطــور مــع تبلــور شــكل الدولــة القومية في 
أوروبــا، وهــو مــا يــزال معطــى قابــاًل للتطويــر ويثــار 
الجــدل حولــه الختــالف المالبســات التــي رافقــت 
ــه،  ــاش حول ــا النق ــر فيه ــي ظه ــدول الت ــكل ال تش
ــق  ــدول يتعل ــن ال ــي بي ــن ينته ــالف ل ــود اخت ولوج
ــات  ــة التحدي ــة وطبيع ــا الهوياتي ــالف مكوناته باخت

ــة. ــي كل دول ــالت ف والتدخ

ــة  ــكل الدول ــل ش ــي تخّي ــة ف ــة أو إثني ــة قومي مقارب
المنشــودة، وفــي هــذا النقــاش ســيكون المطلــوب 
هــو بحــث تفاصيــل عالقــة األقاليــم بالمركــز، 
فالتفاصيــل هــي األهــم مــن اختيــار مصطلــح 

ــة.  ــة أو الفدرالي ــل الالمركزي ــاض مث فضف
أمــا فــي المنظــور الثقافــي، فــإن المواطنــة ال 
ــة  ــة واإلثني تتناقــض مــع حقــوق الجماعــات القومي
والدينيــة كمــا هــو الحــال فــي المنظــور السياســي، 
الهويــات  تتبلــور  عندمــا  المواطنــة  تتعــزز  بــل 
الفرعيــة ضمــن الهويــة الوطنيــة، وعلــى ذلــك فــإن 
الحقــوق الثقافيــة للجماعــات اإلثنيــة يجــب أن 
تكــون مصانــة فــي الدولــة الوطنيــة المقبلــة بصــرف 

ــا.  ــة المركزيته ــكلها ودرج ــن ش ــر ع النظ

عماد العبار
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الوطنيــة حالــة وجدانيــة تتمثــل بشــعور اإلنســان 
الفــرد باالنتمــاء إلــى جماعــة بشــرية، وارتبــاط 
ــا  ــاح له ــي أت ــز جغراف ــا بحي ــة وجدانًي ــذه الجماع ه
ــذه  ــاج ه ــخ. تحت ــر التاري ــاج عب ــتقرار واإلنت االس
ــات،  ــن المقوم ــة م ــى مجموع ــعورية إل ــة الش الحال
أهمهــا اســتقرار جماعــة متجانســة أو جماعــات 
ــة  ــن أو الطائف ــرق أو الدي ــث الع ــن حي ــرة م متغاي
ــا  ــة، بم ــة طويل ــر أزمن ــددة عب ــا مح ــن جغرافي ضم
ــر،  ــي الح ــي واالجتماع ــل الثقاف ــا التفاع ــح له يتي
ــا  ــا ومصالحه ــا وتقاليده ــاج أعرافه ــم إنت ــن ث وم
أو  العرفــي  االجتماعــي  وعقدهــا  المشــتركة 
ــى  ــن بالمعن ــة أو الوط ــاج الدول ــم إنت ــوب، ث المكت

السياســي. 
قبــل  مــا  حالــة  الهويــات  أو  الهويــة  تمثــل 
ــن  ــمولية م ــر ش ــة أكث ــى أدق حال ــة، أو بمعن وطني
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ــت اإلدارات  ــية، فكان ــا األساس ــن معالمه ــر م تغي
الحاكمــة تتعاقــب، لكــن مــن دون حــدوث تغيــرات 
ــام. ــالد الش ــة لب ــة العام ــع الهوي ــي طاب ــة ف جوهري

 حتــى حيــن وقعــت البــالد تحــت إدارة عثمانيــة 
تغييــر  يحــدث  لــم  الزمــن  مــن  طويلــة  لفتــرة 
جوهــري فــي طبيعــة هــذه الهويــة، وفشــلت سياســة 
التتريــك خــالل المرحلــة األخيــرة مــن عمــر الدولــة 
ــل أن  ــذي حص ــل ال ــة، ب ــر الهوي ــي تغيي ــة ف العثماني

ــها. ــقطت اإلدارة نفس س
***

ترتبــط أزمــة المواطنــة الحاليــة فــي ســورية 
)الصغــرى(، ومــا يتعلــق بهــا مــن خــالف هوياتــي 

أو خــالف طائفي، بمســألتين:  إثنــي، 
ــرة  ــد فت ــخ: وبالتحدي ــة بالتاري ــا عالق ــى له األول

ــي. ــداب الفرنس االنت
الثانيــة مرتبطــة بالواقــع الحالــي: وأقصــد وجــود 

نظــام غيــر وطنــي.
ــي  ــالف الهويات ــة الخ ــدأ أزم ــم تب ــع، ل ــي الواق ف
ــة( فــي  ــّم، أزمــة المواطن اإلثنــي والقومــي )ومــن ث
ــزب  ــور ح ــع ظه ــى م ــد، وال حت ــام األس ــد نظ عه
البعــث، بــل بــدأت أزمــة المواطنــة مــع بــدء تقســيم 
ســوريا الكبــرى، ومــا رافقــه مــن صــراع علــى التركة 
العثمانيــة بيــن الــدول المســتعمرة، ومــا ترتــب علــى 
ذلــك مــن تقســيمات سياســية وتالعــب ديموغرافــي 
ــر  ــق توت ــى مناط ــث تبق ــق بحي ــض المناط ــي بع ف
يســهل االســتثمار فيهــا عندمــا تقتضــي المصلحــة.. 
تاريخًيــا، الصــراع اإلثنــي تــم تصديــره مــن تركيــا 
ــداب.  ــلطة االنت ــراف س ــورية بإش ــى س ــة إل الحديث
غيــر أن نظــام األســد تعامــل مــع المجتمــع الســوري 
ــات  ــد القومي ــى تباع ــل عل ــداب، وعم ــلطة انت كس
والطوائــف عــن بعضهــا بعًضــا، واســتثمر فــي 
تضخيــم المخــاوف وتعزيــز الفروقــات وفــي خلــق 

حديــث  مصطلــح  الوطنيــة  الهويــة  أن  ومــع 
ــة  ــورية بصف ــى س ــا، عل ــى مجتمعاتن ــارئ عل وط
خاصــة، إال أن االنتمــاء نفســه ليــس باألمــر الجديــد، 
وكذلــك مفهــوم المواطنــة والعقــد االجتماعــي 
والدســتور وغيرهــا مــن المفاهيــم التــي باتــت مــن 
صلــب إدارة الدولــة الوطنيــة اليــوم.. لــم تكــن هــذه 
المصطلحــات متداولــة علــى المســتوى الثقافــي وال 
ــر  ــي، غي ــي والقانون ــتوى الفقه ــى المس ــة عل مقونن
أن الشــعوب التــي عاشــت ضمــن جغرافيــا ســورية 
ــل  ــالل مراح ــت خ ــام توافق ــالد الش ــة أو ب الطبيعي
متباينــة مــن التاريــخ علــى أنمــاط معينــة مــن 
ــا،  ــا بينه ــي م ــة ف ــات االجتماعي ــاء والتفاهم االنتم
وكانــت هــذه التفاهمــات تتفاعــل مــع الزمــن ومــع 
اختــالف اإلدارات الحاكمــة التــي مــرت علــى هــذه 

ــخ. ــر التاري ــة عب المنطق
***

المشــرق  فــي  الحديثــة  الــدول  نشــوء  قبــل 
ــزل  ــى من ــير إل ــن تش ــردة الوط ــت مف ــي كان العرب
ــة  ــام والهوي ــاء الع ــن االنتم ــم يك ــا ل ــة، بينم العائل
ــان  ــل مرتبط ــددة ب ــية مح ــا سياس ــن بجغرافي مرتبطي
بأمــة متراميــة األطــراف ومتبدلــة الحدود باســتمرار. 
ــي  ــم يكــن مــن الســهل أن تطــور المجتمعــات الت ل
ــة  ــة خاص ــرى هوي ــوريا الكب ــة س ــي منطق ــت ف عاش
عبــر التاريــخ القديــم، لكونهــا كانــت منطقــة صــراع 
وتقاســم نفــوذ بيــن حضــارات مختلفــة ولــم تتمتــع 
باالســتقرار الكافــي وال بالمركزيــة الالزمــة لذلــك. 
تفاعلــت  اإلســالم  ظهــور  بدايــات  مــع  لكــن 
ــي  ــكل إيجاب ــالم بش ــع اإلس ــامية م ــات الش الهوي
وأنتجــت هوية أساســية )غالبــة( تنــدرج تحتهــا 
مجموعــة مــن الهويــات الفرعيــة. أهــم مــا ميــز هــذه 
ــالمي  ــع اإلس ــر الطاب ــة، وتأثي ــة اللغ ــة عروب الهوي
ــذه  ــت ه ــراف. حافظ ــادات واألع ــة والع ــي الثقاف ف
الهويــة علــى ثبــات ملحــوظ منــذ الفتــح اإلســالمي 
ــم  ــا ل ــرات لكنه ــا تغيي ــرأت عليه ــوم، وط ــى الي حت



185

جلسة حوارية
 اإلثنيات والوطنية الديمقراطية في سورية

المســؤولية  مفهــوم  وتعميــق  والدينيــة،  اإلثنيــة 
ــا  ــون جواًب ــد يك ــات ق ــوق والواجب ــة والحق الفردي
ــة  ــة المأمول ــكل الدول ــن ش ــأل ع ــن يس ــا لم كافًي
لحــل الحساســيات التــي نشــأت بيــن اإلثنيــات 

والطوائــف.  

مضر رياض الدبس

ر في الوطنية السورية ِ
ّ

فك
ُ
كيف ن

1. ُمساءلة منهجية تمهيدية

ــا  ــى، وبحًث ــاَج معن ــر–أي تفكير–إنت ــي التفكي يعن
إلــى  الوصــول  طرائــق  وابتــكار  المعنــى،  عــن 
ــح  ــي أن نمن ــة يعن ــي الوطني ــر ف ــأن نفك ــى؛ ف المعن
حضورهــا معنــى مــا، وقبــل ذلــك؛ يعنــي أن نناديهــا 
ــر– ــول هايدغ ــا يق ــور، وأن ننادي–كم ــى الحض إل

يعنــي أن ُنســمي باالســم؛ فنقول: الوطنيــة الســورية. 
يعنــي ذلــك أنَّ التفكيــر فــي الوطنيــة لــن ينتــج 
المعنــى الــذي نتــوق إليــه، مــا لــم تكــن »الســورية« 
ــى  ــذي ُتدع ــم ال ــة، واالس ــورٍة خاصَّ ــه بص موضوع
بــه الوطنيــة إلــى الحضــور، ومــا لــم تكــن الســورية 
ــا أو  ــاٍت فوقه ــيلًة لغاي ــت وس ــر، وليس ــة التفكي غاي
ال  تفكيــٍر  كلَّ  ذلك–مبدئًيــا–أن  ويعنــي  تحتهــا. 
ينتمــي إلــى مســتوى »الســورية«–اجتماعًيا وسياســًيا 
وثقافًيــا واقتصادًيــا–ال يخــدم فكــرة الوطنيــة، ســواء 
ــة  ــات العالمي ــل األيديولوجي ــا« مث ــن فوقه أكان »م
ــات  ــل األيديولوجي ــا«، مث ــن تحته ــة، أو »م واألممي
اإلثنيــة والعرقيــة والدينيــة والطائفيــة والقبليــة، 

ــك. ــا هنال ــى م وإل
اليــوم  الســورية  الوطنيــة  فــي  وللتفكيــر 
ــم،  ــن األل ــي زم ــٌر ف ــه تفكي ــي إنَّ ــة، وه ي خصوصِّ
ــم،  ــكين األل ــه تس ــم، وضرورت ــوى األل ــُه األق دافع
ــن  ــًة ع ــر نياب ــي أن نفكِّ ــم يعن ــن نتأل ــر ونح وأن نفكِّ
ــق  ــن طري ــاهم م ــكان، وأن نس ــي كلِّ م ــان ف اإلنس
توصيــف آالمنــا وتحليلهــا، بتصــور مســتقبٍل أفضــل 

تناقضــات إضافيــة، بهــدف ربــط مصيــر الوطــن كلــه 
ــو حــدث تحــرك شــعبي ضــده. ــره فــي مــا ل بمصي

***

المواطنــة والوطنيــة  أننــا نتحــدث عــن  بمــا 
ــن  ــن، فم ــة والوط ــة للدول ــم الحديث ــق المفاهي وف
ــة الناتجــة  المالئــم إًذا أن نعالــج مشــكالت المواطن
مــن اضطــراب الهويــة الوطنيــة والحساســيات بيــن 
ــة  ــدول الحديث ــاليب ال ــف بأس ــات والطوائ القومي
ــرت  ــي ظه ــورية الت ــة الس ــة المواطن ــها. فأزم نفس
بشــكل حــاد بعــد قيــام الثــورة ضــد نظــام األســد ال 
يمكــن حلهــا باعتقــادي بتقســيم تركــة األســد بيــن 
ــواء  ــم )س ــرف منه ــل كل ط ــار يحم ــديين صغ أس
أكان تابًعــا لطائفــة أو قوميــة أو عــرق( مقومــات 
الفشــل ذاتــه الــذي أدى إلــى مــا نحــن عليــه اليــوم.
مــن هــذا المنطلــق أعتقــد أن الســؤال عــن شــكل 
ــل  ــة لح ــخ( المأمول ــة.. ال ــة، فدرالي ــة )مركزي الدول
مشــكلة اإلثنيــات والوطنيــة هــو ســؤال خاطــئ 
هنــا، ليــس فحســب ألن التقســيم اإلثنــي بحــد ذاتــه 
يخلــق إشــكاليات وصراعــات ال تنتهــي فــي الحالــة 
الســورية، بــل ألن هــذا التقســيم ال يقــدم أي ضمانــة 
لحــل مشــكلة المواطنــة، وقــد أثبتــت التجربــة 
ــروط  ــة والش ــم المواطن ــوم أن فه ــى الي ــورية إل الس
التــي تقــوم عليهــا مــن مســاواة وحريــات وحقــوق 
وواجبــات غائــب ليــس فحســب فــي نهــج الســلطة 
ــاط  ــع األنم ــي جمي ــا ف ــاه أيًض ــل وجدن ــدية، ب األس
ــذه  ــالل ه ــورية خ ــي س ــت ف ــي قام ــلطوية الت الس

ــرة. الفت
أخيــًرا، أرى أن بنــاء الهويــة الوطنيــة الســورية 
يحتــاج أواًل إلــى إزالــة آثــار التشــويه األســدي 
علــى  فالعمــل  الســوري،  الجماعــي  للوعــي 
ــر  ــض النظ ــن بغ ــن المواطني ــاواة بي ــق المس تحقي
عــن توجهاتهــم وأديانهــم وأعراقهــم، وإطــالق 
الحريــات االجتماعيــة والثقافيــة العامــة والمشــاركة 
والجماعــات  األفــراد  مســتوى  علــى  السياســية 
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هــذه الخصوصيــة؛ ذلــك ألن العموميــة ُتعقلــن 
الخصوصيــة، فتجعلهــا متناغمــًة مــع اإلنســانية.

ة  الُمحــددَّ الخصوصيــة  إن  القــول  ويمكــن 
ــا  ــي م ــة، ف ــاٍة كريم ــُة حي ــة داعي ــب العمومي بموج
ــرديتها  ــب س ة بموج ــددَّ ــة الُمح ــون الخصوصي تك
المحليــة متكــّورًة علــى ذاتها، ومضــادًة لفهــٍم ناضٍج 
ــرد  ــوم الف ــام مفه ــًة أم ــم عقب ــن ث ــش، وم ــن العي لف
ــلمي.  ــاع الس ــر لالجتم ــة البش ــام قابلي ــه، وأم وتعيين
ــوٍم  ــة ق ــران خصوصي ــإن اقت ــرى، ف ــٍة أخ ــن جه وم
ضمانــًة  الخصوصيــة  مــن  يجعــل  بالعموميــة، 
بقــدر مــا يجعــل منهــا ضمانــًة  لخصوصيتهــا، 
ــًة  ــح ضمان ــا أن تصب ــرى، وم ــات األخ للخصوصي
للخصوصيــات األخــرى حتــى تصبــح ضمانــًة 
ــة أو  ــداًء لعصبي ــاة ف ــدر الحي ــل به ــال تقب ــة، ف وطني
ــة  ــة بدالل ــة حياتهــا الداخلي أدلوجــة، وتقــوم بمقارب
وكلُّ  العكــس؛  ال  الكونيــة،  اإلنســانية  الحيــاة 
ــذا،  ــة ه ــن الوطني ــام تمري ــد أم ــة ال تصم خصوصي
ــة زائفــة ينبغــي أن تتالشــى إلحــالل  هــي خصوصي
ــل  ــا، والعم ــون غيابه ــن أن يك ــل يمك ــة، ب الوطني
علــى تغييبهــا، جــزًءا مــن الطريــق إلــى الوطنيــة)3(. 
وإدراك الحاجــة إلــى العمومــي، مضاًفــا إليــه صــور 
النشــاط التــي مــن شــأنها أن تخلــق مجتمًعــا مؤهــاًل 
ــي  ــن«، وه ــق الوط ــات »خل ــي مقّدم ــي، ه للعموم
ــة  ــوم »هندس ــورية الي ــي س ــميته ف ــن تس ــا يمك م
ــّدد  ــًة تح ــرًة كريم ــا ح ــدة«، وابتكاره ــورية الجدي س

ــا. ــم فيه ــر والكري ــا الح وجودن
ويبــدو أن هــذا »العمومــي« لــم يوجــد قبــل 
ــو ال  ــا؛ فه ــي أوروب ــى ف ــر، حت ــن عش ــرن الثام الق
ــل  ــل تؤه ــدم، ب ــن الع ــق م ــًة، أو ُيخل ــي مصادف يأت

مــا يرتكــز علــى مظلوميــات أو ســردياٍت محليــة، 
ــة  ــة والمناطقي ــة والطائفي ــل القبلي ــة مث ــبكات ثق أو ش

أخيــًرا(.  )والمليشــياوية 
وربمــا جــزًءا مــن الطريــق إلــى العدالــة االنتقاليــة ألن   )3(

ــكاب  ــى ارت ــات أدت إل ــذه الخصوصي ــن ه ــًرا م كثي
ــرى.  ــورٍة أو بأخ ــَم بص جرائ

ــورٍة  ــكلِّ ص ــٌة ل ــٌة صحيح ــور بداي ــع، والتص للجمي
وضــع  علــى  صاحبــه  يحمــل  فاأللــم  جميلــة؛ 
ــم  ــرر األل ــث ال يتك ــة بحي ــات نظري ــر وضمان معايي
ــم. وأن  ــن العال ــر م ــكاٍن آخ ــي أي م ــبباته، ف ومس
ــن  ــة ع ــر بالنياب ــي أن نفك ــم يعن ــن نتأل ــر ونح نفك
ــتقبل  ــي المس ــة، وف ــال المقبل ــي األجي ــرية ف البش
عموًمــا؛ أي إنَّ التفكيــر فــي الوطنيــة الســورية كونــيُّ 
ــٍم  ــر مالئ ــٌي غي ــي وع ــٍي محل ــة، وكلُّ وع المنهجي
إنَّ  القــول  بالضــرورة، ولذلــك يكــون  للوطنيــة 
ــا  ــٍل مــا، قــواًل مهًم ــاج إلــى تأهي ــة يحت ــداء الوطني ن
ــي  ــر الكون ــنا للتفكي ــل أنفس ــف نؤه ــابًقا؛ فكي وس

ــي؟ ــم الوطن ــن ث وم
ــق  ــم ح ــا عليه ــوريين، له ــة بالس ــورية خاص الس
ابتكارهــا وخلقهــا، ولهــم عليهــا حــق الحفــاظ 
ــًة  ــانية كامل ــم اإلنس ــى حقوقه ــم، وعل ــى حيواته عل
غيــر منقوصــة )افــراًدا وجماعــات( مــن طريــق 
وهويــٍة  ديمقراطيــة،  وطنيــٍة  بدولــٍة  ترجمتهــا 
ــة، ومــع أن الحضــور الدائــم لهــذه  سياســية وقانوني
إنَّ »الســورية«– الخصوصيــة حضــوٌر مهــم، إال 

بوصفهــا فضــاًء وطنًيــا وأخالقًيــا–ال ُتخلــق وال 
ُتبتكــر إال بالعموميــة)1(. واالنتمــاء الخــاص فــي 
ٌف بداللــة االنتمــاء العمومــي  ضــوء »الســورية« ُمعــرَّ
ــض  ــى بع ــا عل ــان بعضهم ــظ االثن ــوري، ويحاف الس

ــام(. ــاص والع )الخ
هكــذا يمكــن أن نقــول إنَّ األهليــة للعموميــة 
وليســت  الســورية،  للوطنيــة  أهليــٌة  الســورية 
ــات  ــة الجماع ــاًدا لخصوصي ــا مض ــة مفهوًم العمومي
ــن  ــذي يؤنس ــي ال ــق الذهن ــا األف ــورية)2(، ولكنه الس
ــد  ــف عن ــام، وال تتوق ــوم الع ــة مفه ــدى العمومي )1(  تتع

الخــروج مــن الخــاص إلــى العــام، مــن طريــق تكويــن 
ــدى كلَّ  ــي يتع ــوم العموم ــن مفه ــاًل، ولك ــام مث رأي ع
ــة  ــة المفتوح ــات العام ــة المناقش ــى مجموع ــك إل ذل
ــاٍء  ــي فض ــع، ف ــرف بالجمي ــي تعت ــة الت ــرة العلني والح

ــع. ــي جام عموم
ــة،  )2(  يزخــر المجتمــع الســوري بالخصوصيــات: تاريخي

ــا  ــا أيًض ــك؛ ومنه ــا هنال ــى م ــة، وإل ــة، وإثني وعقائدي
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ــها  ــورًة، يحرس ــًة محظ ــت منطق ــل كان ــيطان، ب الش
االســتبداد حراســًة مشــددة، ألن دخولهــا يعنــي 
دخــول الوطــن، ويعنــي انهيــار منظومــة التفريــق بين 
الجماعــات، مــن ثــم انهيــار نظــام الطغمــة الحاكمة؛ 
فلــم يتهــاون النظــام فــي عقــاب المتســللين إليهــا، 
ــى أن  ــون، إل ــك ويكتب ــي ذل ــرون ف ــن ُيفك أو الذي
صــار األهــُل واألصدقــاء والُمحبِّيــن والخيِّــرون 
ــدون  ــا أيًضا: ُيبع ــا عليه اًس ــوريين( حرَّ ــة الس )أغلبي
أبناءهــم وأحبَّاءهــم منهــا مخافــة ضياعهــم، ومخافــة 
أن يتألمــوا. وبمــرور الوقــت، ضعفــت قدراتنــا 
العموميــة وتأهلينــا لهــا، وصــارت الوطنيــة جريمــًة 
ــاًل  ــة« أو »ني ــية األم ــا لنفس ــن الدولة: »وهنً ــدد أم ته
ــورة«،  ــداف الث ــداًء أله ــة« أو »ع ــة الدول ــن هيب م

ــك.    ــا هنال ــى م وإل
ــراًدا  ــا )أف ــا جميًع ــورة أخذتن الــذي حصــل أن الث
ــه،  ــًدا لدخول ــن تمهي ــة الوط ــى عتب ــات( إل وجماع
ألنهــا فــي عمقهــا )األولــي( مشــروع ابتــكار وطــٍن 
وشــعب ســوري واحــد مــن طريــق إســقاط الطغمة؛ 
ــل  ــورية )داخ ــل س ــش داخ ــن نعي ــم نك ــن ل فنح
وطــن(، بــل فــي جماعــاٍت عصبويــة متعايشــٍة تحت 
النيــر؛ ومنــذ بدايــة الثــورة إلــى اليــوم، ونحــن نقــف 
ــا(؛ فإمــا أن  ــع وطنً ــم يصن ــة )حيــث األل علــى العتب
ندخــل وطننــا حيــث الســكينة والســالم والحميمــي، 

ــه. ــال والتي ــرب والقت ــث الح ــه حي أو ال ندخل
ــي  ــر ف ــي أن نفك ــم يعن ــوء األل ــي ض ــر ف أن نفك
ــي  ــالم، ويعن ــى الس ــي إل ــالف الُمفض ــوء االخت ض
ــِة وطــٍن  ــة علــى عتب ــة الوطني أن نفكــر فــي الحميمي
ــن  ــِة م ــدِة الناتج ــِة الوح ــي حميمي ــا األلم: ف ره حجَّ
إدارة االختــالف إدارًة عموميــة أخالقيــة ونفعيــة 

ــة(.  ــانية )إدارة وطني وإنس
التفكيــر فــي عتمــة األلــم فعــٌل باطنــي وعصبــوي 
يحيــل علــى وعــي أيديولوجــي، والتفكيــر فــي 
ــى  ــل عل ــي يحي ــي ووطن ــٌل عالن ــم فع ــوء األل ض

ــارب. ــي مق ــي وطن وع

المجتمعــات نفســها لمــا هــو عمومــي. وتفيــد 
ــا  ــون طريًق ــن أن يك ــم يمك ــة أنَّ األل ــة الحداث تجرب
ــوم  ــم الســوري الي ــة، وننظــر إلــى األل إلــى العمومي
ــاء  ــورية، أي لبن ــة الس ــاء العمومي ــًة لبن ــه فرص بوصف

ــورية. ــة الس الوطني
ــة،  ــديد–مرادفٌة للعمومي ــٍف ش إًذا، الوطنية–بتكثي
ــى ذلــك  ــر فــي الضــوء، واســتناًدا إل ــي أن ُنفكِّ وتعن
نكثــُف الوطنيــة »الســورية« اليــوم فــي القــول: إنهــا 
ــي  ــر ف ــوري، وأن نفكَّ ــم الس ــوء األل ــي ض ــٌر ف تفكي
ضــوء األلــم يعنــي أن نفكــر بصــورٍة وطنيــة، وهكــذا 
ــوء  ــي ض ــر ف ــف نفك ــاؤٍل جديد: كي ــى تس ــل إل نص

األلم)4(؟
تكفــي نيــة التفكيــر فــي الضــوء–أي ضــوء–
ب الباطنــي فينــا علــى فــن االنحســار وموهبــة  لنُــدرِّ
التنحــي، ألن الضــوء كاشــٌف، وفــي الكشــف هدايٌة، 
ــة؛  ــدوِد الفضيح ــرف بح ــٌة ال تعت ــٌح، وعالني وتوضي
ُمعلــن،  الضوء–عموًما–تفكيــٌر  فــي  فالتفكيــر 
ــة، ال يعيــش معهــا وال يقبــل بآلياتهــا  مضــاٌد للباطني
ــر فــي الضــوء يعنــي  ولذلــك هــو عمومــي. وأن ُنفكِّ
أن نكتــب وننشــر: نكتب لنلتــزم وُننظِّــم، وننشــر 
ــي  ــٍة ف ــر مكتوب ــرٍة غي ــكُل فك ــاور؛ ف ــاور ونتح لنح
ــر  ــواٍر غي ــريٍة، وكلُّ ح ــرٍة س ــم، وكلُّ فك ــن األل زم
ــا كان موضوعــه، نشــاٌط فــي الظالم: فــي  منشــوٍر أًي

ــه.  ــى التي ــة إل ــة المؤدي ــو الجه ــم نح ــة األل عتم
)وســٌط  عتبــٌة  توجــد  األوطــان،  كلِّ  ومثــل 
مــا بيــن داخــٍل وخــارج( بيــن ســورية–بوصفها 
وطنًا–والســوريين، وفــي هــذه العتبــة يوجــد مفصــل 
االختــالف، وفــي هــذه العتبــة يحضــر األلــم. وكان 
الســوريون يجتنبــون هذه العتبــة، كمــا يجتنبون عمل 

حاولنــا اإلجابــة عــن هــذا التســاؤل فــي مقدمــة كتــاب   )4(

ــٌر  ــم، تفكي ــوء األل ــي ض ــوان: ف ــر بعن ــد النش ــد قي جدي
فــي بنــى االجتمــاع السياســي الســوري. تأليف: مضــر 
للدراســات  العربيــة  المؤسســة  وتنشــره  الدبــس، 
ــكار  ــن أف ــا م ــتعير بعًض ــان. ونس ــروت، لبن ــر، بي والنش

ــا.  ــة هن ــذه المقدم ه
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ــا  ــا م ــارك له ــن كل مش ــة، وتضمي ــف الوطني تعري
يعتقــد أنــه أولويــات، لكــن هــل نحــن متفقــون علــى 
العالقــة بيــن الوطنيــة والدولــة الســورية الديمقراطية 
ــل  ــا؟ وه ــن دونه ــق م ــن أن تتحق ــة أم يمك المأمول
هنــاك إمــكان إلعــادة توحيــد ســورية وبنــاء الدولــة 
الديمقراطيــة مــن دون وطنيــة ديمقراطيــة؟ هــل 
ــة  ــن للدول ــا يمك ــدد أيديولوجي ــي ص ــا ف ــن هن نح
تكــون  أن  معهــا، ويمكــن  تكــون  أن  المنشــودة 
ــة  ــى الدول ــة إل ــدد حاج ــي ص ــن ف ــا، أم نح دونه
ــن  ــة م ــذه الدول ــوم ه ــة ال تق ــورية الديمقراطي الس

ــن؟  ــن المنزلتي ــن هاتي ــة بي ــي منزل ــا، أم ه دونه
ربًطــا بالســؤال، أجــد أن هنــاك مــن يقــدم الوطنية 
الســورية وكأنهــا تتضمــن بداهــًة الديمقراطيــة، علــى 
ــاذج  ــا نم ــّدم لن ــر ق ــخ المعاص ــن أن التاري ــم م الرغ
ــاًل  ــتبداًدا، فمث ــد اس ــت األش ــة كان ــة الوطني للدول

ــتراكية.  ــة اش ــي وطني ــية ه الفاش
ــورية  ــة الس ــة الوطني ــن عالق ــو ع ــؤال ه إًذا الس
ــة  ــودة وعالق ــة المنش ــة الديمقراطي ــة الوطني بالدول

ــودة.  ــة المنش ــة بالوطني الديمقراطي
ــه فــي هــذا المحــور  وفــي الحقيقــة، الحظــت أن
ــًدا كان هنــاك تدقيــق علــى النقــاط المتضمنــة  تحدي
ــور  ــب والدكت ــور رات ــن الدكت ــل ُكلٍّ م ــن قب ــه م في
حســام، لذلــك فلنبــدأ مــن عندهمــا ثــم نســمع مــن 

ــة.  البقي

حسام الدين درويش: 

دعنــي أقــول بدايــًة إن التعريفــات التــي وردت في 
ــة،  ــا متناقض ــة، إنم ــب مختلف ــت فحس األوراق ليس
ــف  ــي تعري ــيان ف ــان أساس ــا قطب ــر لدين ــث ظه حي
الوطنيــة، أحدهمــا يعرفهــا علــى أنهــا ســمة للدولــة، 
واآلخــر علــى أنهــا حالــة وجدانيــة، وهــذا اختــالف 
ــن  ــن هذي ــرة بي ــافة كبي ــود مس ــل بوج ــر ال يتمث كبي
ــي  ــل ف ــالف يدخ ــو اخت ــل ه ــب، ب ــن فحس الرأيي

إلــى  الســورية  الوطنيــة  نــداء  يعنــي  أخيــًرا، 
لصيانتهــا،  العمومــي  الفضــاء  تهيئــَة  الحضــور، 
والصيانــة عكــس االبتــذال؛ فالحضــور الُمبتــذل 
والمؤتمــرات،  الوطنيــة  وللمشــاريع  للوطنيــة، 
ــا  ــا وعاطفًي ــة حضــوًرا وهمًي يجعــل حضــور الوطني
ــًة، يعنــي  فحســب؛ وفــي إحــدى أكثــر صــوره أهمي
المنهجيــات  جــدوى  مراجعــة  ضــرورة  ذلــك 
وســيلًة  الوطنيــة  تســتخدم  التــي  األيديولوجيــة 
لغايــاٍت أخــرى، والتــي تفهــم الدنيــا »بالمقلــوب«، 
ــأنَّ  ــا ب ــر، وإيماًن ــول اآلخ ــى قب ــا عل ــي تدريًب ويعن
ــا،  ــراه مالئًم ــا ي ــاق م ــي اعتن ــه ف ــى حق ــاظ عل الحف
ــو– ــا، ه ــر عنه ــاة والتعبي ــع وللحي ــاء رؤاه للواق وبن
بطبيعــة الحال–الطريــق الوحيــد للحفــاظ علــى حقنا 
فــي هــذه المســائل نفســها؛ فالوطنيــة اشــتقاٌق علــى 
ــاض  ــى أنق ــٌة عل ــة صيان ــقاق، والوطني ــاض الِش أنق

ــذال. االبت

رابًعا: مجريات الجلسة الحوارية

يوسف فخر الدين: 

تحية طيبة لجميع المشاركين.
فــي الحقيقــة، قــرأت مداخالتكــم المكتوبــة 
القيمــة، ولفــت نظــري عــدة مســائل، ســأعيد صــوغ 
محــاور النقــاش التــي ســبق أن ُأرِســَلت إليكــم 
ــن  ــل بي ــهيل التكام ــا لتس ــب معه ــياق متناس ــي س ف
ــى أن  ــه إل ــع التنوي ــفهي، م ــوار الش ــوب والح المكت
عــدد المشــاركين والوقــت المحــدد لجلســة واحــدة 
يحتمــان علينــا التقيــد بالوقــت، وإن كان الموضــوع 
ــي  ــر ف ــى التفكي ــجعان عل ــاركات يش ــى المش وغن
عقــد جلســات الحقــة الســتكمال الحــوار والتوســع 

فيــه.
ــر  ــن أم ــه م ــأنطلق في ــوار س ــور األول للح المح
الفــت الحظتــه فــي األوراق، هــو التعــدد فــي 
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ــة.  النظري
ــث  ــة، حي ــة طريف ــى نقط ــير إل ــا أش ــي هن ودعون
أرى مفهــوم الوطنيــة فــي هــذا الســياق مثــل مفهــوم 
ــة المدنيــة، مــن جانــب أنــه موجــود فحســب  الدول
فــي األدبيــات العربيــة وغيــر متــداول فــي البحــوث 
ــية،  ــفة السياس ــوث الفلس ــة وبح ــية العالمي السياس
وهــذا ال يزيــل مشــروعيته، لكنــه يتطلــب منــا تحديد 

ــد المعنــى مجــااًل للصــراع. ــاه، ويكــون تحدي معن
هــي  الوطنيــة  إن  ورقتــي  فــي  قلــت  عندمــا 
أيديولوجيــا مــن بيــن األيديولوجيــات، فببســاطة ألن 
ــتركة  ــة مش س ــم مؤسِّ ــى قي ــَن عل ــم ُتب ــة إذا ل الوطني
ــون  ــد يك ــح، وق ــى المصال ــُتبنى عل ــا س ــا فإنه بينن
ــان  ــق اإلنس ــر يحق ــاء آخ ــة انتم ــر الوطني ــاك غي هن
مــن خاللــه قيًمــا أو مصالــح مــا، ال يكــون جيــًدا أو 
ســيًئا بالضــرورة، أي بمعنــى آخــر هــو ُيحاكــم وفــق 

ــا.  ــي يتبناه ــم الت القي
للكلمــة،  المعاصــر  وبالمعنــى  ببســاطة،  إًذا 
ــة  ــر كافي ــا غي ــة لكنه ــرورة للديمقراطي ــة ض الوطني
حيــث  المواطنــة،  تعنــي  الوطنيــة  كانــت  إذا 
ــة،  ــة والمواطن ــن الوطني ــاواة بي ــا مس ــل أحياًن يحص
ــا  ــة، لكنه ــرط للوطني ــة ش ــي، إن المواطن ــي رأي وف
أيًضــا غيــر كافيــة، تماًمــا، كمــا الوطنيــة شــرط 

للديمقراطيــة، لكــن ليســت كافيــة. 
ــة  ــا للديمقراطي وإن األمــر يعــود أيًضــا إلــى فهمن
الديمقراطيــة  عــن  نتحــدث  كنــا  فــإذا  نفســها، 
ــراد،  ــة أف ــن ديمقراطي ــدث ع ــا نتح ــة، فإنن الليبرالي
ــن  ــي بي ــي أو جمع ــط جماع ــود راب ــن دون وج م
ــا مــن الممكــن أن ننزلــق إلــى مســألة  األفــراد، وهن
الجماعاتيــة التــي مــن الممكــن أن تؤثــر فــي األفراد. 
هنــاك المزيــد ليقــال، لكــن أعتقــد أنــي تجــاوزت 

الوقــت المحــدد للمداخلــة.
أقل  أخذت  الحقيقة،  في  ال،  الدين:  فخر  يوسف 
بقليل، ولذلك سأعطيك دقيقتين  المحدد  الوقت  من 

ــا.  ــدث عنه ــي نتح ــة الت ــة الوطني طبيع
أعتقــد أن أي شــخص عندمــا يأتــي ليقــدم تعريًفــا 
للوطنيــة، ُيفَتــَرض بــه أن يأخــذ فــي الحســبان 
ــا  ــا عندم ــى أنن ــة، بمعن ــرى الممكن ــكال األخ األش
ــري أو  ــال النظ ــي المج ــة ف ــة الوطني ــتخدم كلم نس
ــي  ــتخدمها ف ــا نس ــة، فإنن ــاة اليومي ــال الحي ــي مج ف
ســياقات متعــددة، منهــا لألفــراد، ومنهــا مــا يخــص 
ــمة  ــون س ــا يك ــا م ــة، ومنه ــراد بالجماع ــة األف عالق

ــك.  ــا هنال ــة وم ــات، أي الدول لكيان
بهــذا المعنــى، فــإن الوطنيــة ُيفتــَرض أن تضــم كل 
مــا ســبق، أمــا قصرهــا علــى حالــة واحــدة فهــو مــا 

كان المشــكلة.
ــإن  ــة، ف ــألة الثاني ــا المس ــى، أم ــألة أول ــذه مس ه
أن تكــون مهمــة وأن  الممكــن  التعريفــات مــن 
ــا مــن خــالل التمييــز، فالتمييــز أهــم  تتوضــح أحياًن
حتــى مــن الوضــوح، إذ قــد نشــعر مثــاًل أننــا عّرفنــا 
الوطنيــة بوضــوح وأننــا نفهمهــا بشــكل جيــد، لكــن 
ــة  ــائل مهم ــن مس ــا م ــن غيره ــا ع ــن دون تمييزه م
ــك  ــن أن هنال ــا أظ ــا، وهن ــف مجدًي ــون التعري ال يك
خلًطــا قــد حصــل بيــن مفهومــي الوطنيــة والقوميــة، 
ــى المعاصــر  ــة بالمعن ــه بحســب فهمــي للوطني إذ إن
المســتخدم غربًيــا وأوروبًيــا، فــإن الوطنيــة تتناقــض 

ــية.  ــا للفاش ــاّدة تماًم ــة مض ــة، والوطني ــع القومي م
ــة  ــإن الوطني ــّلًما، ف ــع س ــا أن نض ــا إذا أردن وإنن
قطــب، والفاشــية قطــب، والقوميــة مــن الممكــن أن 
تكــون بينهمــا، لكــن ال يمكــن بحــال مــن األحــوال 
أن نقــول إن الفاشــية هــي وطنيــة بالمعنــى الحديــث 
والمتــداول للكلمــة، حتــى لــو كانــت بالمعنــى 

ــا.  ــك طبًع ــون كذل ــن أن تك ــن الممك ــم م القدي
وإن التعريفــات التــي كانــت تتحــدث أن الوطنيــة 
ــن أن  ــن الممك ــية، وم ــون فاش ــن أن تك ــن الممك م
ــة،  ــة ومــن الممكــن أن تكــون تعصبي تكــون عدواني
ــة، وال  ــم الوطني ــذا أفه ــا، وال هك ــق معه ــا ال أتف أن
هكــذا هــو مضبــوط المصطلــح فــي الكتابــات 
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المواطنــة هــو تمييــز دقيــق، لكــن مــن وجهــة نظــري 
ــم  ــل أفه ــة، ب ــرط للوطني ــة ش ال أرى أن الديمقراطي
ــا،  ــة أيًض ــل دكتاتوري ــي ظ ــز ف ــد تنج ــة ق أن الوطني
ــة فــي ظــل  ــر متان ــة أكث ــد تكــون الرابطــة الوطني وق
ــة  ــة الوطني ــت الرابط ــا كان ــرة م ــي فت ــة، فف دكتاتوري
فــي ظــل عبــد الناصــر متينــة، العتبــارات ال تتعلــق 
ــي  ــرط خارج ــق بش ــا تتعل ــة، إنم ــا بالديمقراطي قطًع
ــكلها ...  ــا وتش ــا وصراعاته ــوء مجتمعاتن ــز نش يمي

إلــخ.
ــا فــي هــذا الــكالم خطــوة لإلجابــة عــن  إذا ذهبن
ــى  ــة، ســنصل إل ــة والديمقراطي ــن الوطني ــة بي العالق
نقطــة أخــرى معقــدة أيًضــا: إذا كانــت الوطنيــة تبنــى 
علــى المصالــح - وأنــا مــع هــذه الفكــرة، فالوطنيــة 
ــي  ــة ف ــه المصلح ــية–فمن ل ــة رومانس ــت حال ليس

ــة الســورية؟  ــة الوطني نشــوء الدول
ــن  ــياق ع ــذا الس ــي ه ــازم ف ــدث د. ح ــد تح لق
النخبــة، وال بــأس، فمــن الممكــن أن تقــدم النخبــة 
فكــرة أو مشــروًعا، لكــن هــذا المشــروع يجــب أن 
ــاس،  ــن الن ــع م ــاع واس ــد قط ــدى عن ــه ص ــون ل يك
ــد  ــاس ق ــن الن ــاع م ــح قط ــتجيب لمصال ــه يس ألن
يكونــون غيــر واعيــن لهــذه المصالــح، واســتطاعت 
هــذه النخبــة أن توصــل لهــم هــذه الفكــرة. حســنًا، 
ــد  ــرة تري ــعبية مؤث ــة ش ــورية كتل ــي س ــد ف ــل توج ه
ــد  ــد المجي ــة عب ــي ورق ــورية؟ أرى ف ــة الس الوطني
تفــاؤاًل كبيــًرا فــي هــذا االتجــاه، وكذلــك فــي ورقــة 
مضــر كان هنــاك تفــاؤل، لكــن أنــا أرى أننــا أصبحنــا 
ــم  ــوع المفاهي ــاوز موض ــة تتج ــدة إضافي ــام عق أم
ــن  ــر م ــور آخ ــذا مح ــح، وه ــوع المصال ــى موض إل
ــه، لكــن ســأقول باختصــار  الممكــن أن نتحــدث في
إن اإلشــكالية التــي مــن الممكــن أن أتمايــز عندهــا 
قليــاًل مــع حســام هــي أن التمييــز الــذي وضعــه بيــن 
الفاشــية والقوميــة والوطنيــة لــم أفهمــه فــي الحقيقة، 
ــذي  ــه، ال ــش في ــذي نناق ــع ال ــى الوض ــبة إل وبالنس
ــذي  ــاش ال ــذا النق ــة، فه ــة والديمقراطي ــو الوطني ه
نحــن فــي صــدده حالًيــا ناجــم عــن تراجعيــن 

السؤال:  من  الثاني  الجزء  عن  لإلجابة  إضافيتين 
السورية  للدولة  شرط  الديمقراطية  الوطنية  هل 
من  درويش:  الدين  حسام  المأمولة؟  الديمقراطية 
الممكن هنا أن ندخل في إشكالية حقيقية هي إشكالية 
البيضة والدجاجة، بمعنى لمن األسبقية، فعلى مستوى 
الدولة واألمة، أي إذا اعتبرنا أن الوطنية هي في منزلة 
المجمع  شبه  من  أصبح  فقد  األمة،  يشبه  كيان  إنشاء 
لها،  وليست سابقة  الدولة  األمة الحقة على  أن  عليه 
بمعنى أن الدولة هي التي تنشئ األمة، وبهذا المعنى 
فنحن في حاجة إلى الدولة لكي تنشئ الوطنية، وهنا 
أننا بمعنى ما، نحتاج  نهار،  قاله د. حازم  سأتبنى رأًيا 
بدرجة ما، وبنسبة ما، إلى طرف ما، يتبنى هذه الوطنية، 
وهذا الطرف من الممكن أن يكون عنصًرا فاعًل سماه 
أن  أساًسا هو  هنا  قوله  أريد  ما  لكن  النخبة،  د. حازم 
اليوم  أننا  إال  الوطنية،  األمة  تسبق  التي  هي  الدولة 
عندما  إال  تنشأ  لن  الدولة  هذه  أن  تقتضي  حالة  أمام 
أو  أفراد  أو  جماعة  بمعنى  وطني،  توجه  هناك  يكون 
أطراف ترى من مصلحتها-أي هي ليست مسألة قيمّية 
فحسب بل ومسألة مصلحية أيًضا-أن ينشأ هذا الكيان 

ليكون وطنًا للجميع من دون استثناء.
يوسف فخر الدين: 

شكًرا لك، الكلمة للدكتور راتب. 
راتب شعبو:

الــكالم الــذي قالــه حســام أنــا أتقاطــع مــع جــزء 
جيــد منــه، فنحن فــي ورطة حقيقيــة تتعلــق بالمفاهيم 
أشــار إليهــا عبــد المجيــد فــي ورقتــه عندمــا تحــدث 
ــى  ــا إل ــة وم ــة والقومي ــة واألم ــوم الوطني ــن مفه ع
ــي  ــن جهت ــام. وم ــا حس ــا أيًض ــك، واآلن تناوله ذل
فأنــا أفهــم موضــوع الوطنيــة الســورية بمعنــى إنشــاء 
ــا  ــر، أي دعون ــى آخ ــا معن ــس له ــة، ولي ــة األم الدول
نخــرج مــن عــّد الوطنيــة شــعوًرا، كــي نصــل إلــى أن 
ــز  ــإن التميي ــة سياســية، ولذلــك ف ــة هــي حال الوطني
ــة  ــة ودول ــة الوطني ــن الدول ــام بي ــه حس ــذي عرض ال
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النمــو الوطنــي، ولــم تكــن الدولــة الســورية خــالل 
فتــرة نصــف القــرن الماضــي دولــًة عموميــة أو 
دولــًة وطنيــة يشــعر فيهــا الســوريون أن هــذه الدولــة 
دولتهــم. وال يوجــد مــا هــو أصعــب مــن قيــام 
ثــورات فــي بلــدان ناقصــة النمــو الوطنــي أصــاًل، إذ 
تصبــح المخاطــر قائمــة، ومــن الممكــن أن تذهــب 
ــن  ــيم، وم ــظي والتقس ــاه التش ــي اتج ــدول ف ــذه ال ه
ثــّم، فــإن مســألة الوطنيــة ال تكــون موجــودة، ســواًء 
ــى  ــية أو حت ــوى السياس ــال الق ــدول أعم ــى ج عل

ــاس. ــدى الن ــعوري ل ــتوى الش ــى المس عل
ســورية،  فــي  السياســية  القــوى  أعــرف  أنــا 
ــة  ــق بالوطني ــث يتعل ــح حدي ــا ُفتِ ــه قّلم ــع أن والواق
َعَرضيــة  ككلمــة  ُتذَكــر  كانــت  إنمــا  الســورية، 
ــت  ــا كان ــا، فيم ــف عنده ــري التوق ــن دون أن يج م
كلمــات مثــل العروبــة والقوميــة العربيــة هــي التــي 
تأخــذ الحيــز األكبــر مــن اهتمــام القــوى السياســية.
المســألة األخــرى، أنــه خــالل الســنوات الماضية 
أيًضــا شــاعت اســتخدامات كثيــرة ومتعــددة لكلمــة 
ــردي  ــاه الف ــي االتج ــتخَدم ف ــت ُتس ــة، وكان الوطني
واتجــاه الجماعــات ضمــن توصيفــات مثــل أن 
ــى  ــتناًدا إل ــي، اس ــر وطن ــالن غي ــي وف ــالن وطن ف
تعامــٍل مــع الخــارج أو تعامــٍل مــع دول أخــرى 
ــى  ــتخدامها عل ــري اس ــا يج ــا، كم ــزة م ــع أجه أو م
ــن  ــى الحني ــارة إل ــي اإلش ــعوري ف ــتوى الش المس
الذكريــات  وإلــى  األرض  وإلــى  الوطــن  إلــى 
حيــزات  فــي  اســتخدامها  ويجــري  الماضيــة، 
متعــددة أخــرى. وحتــى علــى المســتوى السياســي 
ــة  ــات وطني ــى هيئ ــًدا إل ــدة ج ــوات عدي ــد دع نج
وإلــى مؤتمــرات وطنيــة وإلــى لقــاءات وطنيــة 
علــى الرغــم مــن أن كل دعــوة مــن هــذه الدعــوات 
ــة  ــعر أن طريق ــي أش ــة. أي إنن ــًرا للوطني ــر قب تحف
ــر  ــم أكث ــي أو للتفخي ــي للتباه ــة ه ــتخدام الكلم اس
مــن اســتخدامها وفــق المدلــول الــذي مــن الممكــن 
أن يبنــي وطنـًـا أو دولــة، فعندمــا يكــون لدينــا خمــس 
ال  فأنــا  وطنيــة،  لمؤتمــرات  دعــوات  ســت  أو 

ــورية. ــب الس ــدى النخ ــال ل حص
التراجــع األول هــو التراجــع عــن االشــتراكية 
هــو  الثانــي  والتراجــع  الديمقراطيــة،  لصالــح 
ــورية. ــة الس ــح الوطني ــة لصال ــن القومي ــع ع التراج
ــا،  ــع ذهنًي ــذا التراج ــا ه ــد أنجزن ــا ق اآلن، إذا كن
ــن  ــن الوط ــب، وليك ــورية فحس ــد س ــا نري ــا إنن وقلن
ــد  ــإًذا لق ــا، ف ــبة إلين ــا بالنس ــااًل خارجًي ــي مج العرب
أصبــح هنــاك تطابــق بيــن الوطنيــة والقوميــة، أي أننا 
أصبحنــا نســعى نحــو دولــة أمــة، وهــذه األمــة هــي 
ــتطيع  ــل نس ــه، فه ــكل تكوينات ــوري ب ــع الس المجتم
ــال ألن  ــخ المج ــح التاري ــل يفس ــن وه ــل يمك وه
يكــون المجتمــع الســوري وليكــون هــؤالء الســكان 
الســوريون مؤهليــن لتشــكيل أمــة؟ هــذا أيًضــا 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــت الديمقراطي ــدٍّ ال أدري إن كان تح
ــوع  ــول ن ــذا الق ــي ه ــد أيًضا–وف ــل أعتق ــازه، ب إنج
مــن العــذاب النفســي–أن الديمقراطيــة تعوقــه أكثــر 
ممــا تســاهم فــي إنجــازه، وهــذا مطــروح للنقــاش 

ــا. طبًع
يوسف فخر الدين:

شــكًرا لــك. لقــد ُذِكــرت ورقــة حــازم مرتيــن فــي 
ــه مــن المفيــد أن نســمع  الحــوار، لذلــك أتصــور أن

منــه.
حازم نهار:

تحياتي...
ــذي  ــاش ال ــد أن النق ــة: أعتق ــدأ بمقدم أود أن أب
ــل  ــة، ب ــذه الجلس ــي ه ــب ف ــس فحس ــه، لي ــير في نس
طــوال الســنوات الماضيــة فــي مــا يتعلــق بالوطنيــة، 
ــي  ــا ه ــا م ــا إذا فهمن ــرره، ألنن ــا يب ــه م ــاش ل ــو نق ه
األســباب الكامنــة وراء هذا النقاش يكــون بإمكاننا أن 
نضــع مســارات للمســتقبل لنتلمــس هــذه المفاهيــم، 
ــي.  ــع السياس ــي الواق ــى ف ــن أن تتجل ــف يمك  وكي

بــال شــك، إن بلداًنــا مثــل ســورية هــي بلــدان ناقصة 
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ــم  ــزء مه ــي ج ــذه ه ــات ه ــى المصطلح إًذا فوض
مــن المســألة التــي نناقشــها، وذلــك يعــود ألســباب 
واقعيــة وتاريخيــة، إذ مــن الطبيعــي أنه بعــد أن قامت 
الثــورة الســورية أن تبــرز إلــى الســطح هــذه األســئلة 
ــف  ــم والتوصي ــة بالمفاهي ــا عالق ــي له ــة الت البديهي
والهويــات. ســأتوقف هنــا حتــى ال أتجــاوز الوقــت 

المخصــص للمداخلــة.
يوسف فخر الدين: 

شكًرا لك.
نفســه،  المحــور  ضمــن  زلنــا  مــا  نحــن  إًذا 
تفتــح  ُطِرحــت  التــي  المســائل  بعــض  وهنــاك 
ــن  ــا ضم ــاش حوله ــة النق ــر ولمتابع ــاق للتفكي اآلف

المقبليــن.  المحوريــن 
أرى أن الجميــع، بمــا فــي ذلــك حــازم فــي 
ــن  ــة بي ــى العالق ــدون عل ــرة، يؤك ــه األخي مداخلت
ــة الســورية المأمولــة، والســؤال مــا  ــة والدول الوطني
يــزال حــول هــذه العالقــة، إضافــة إلــى العالقــة بيــن 

ــاد.  ــل عم ــة، تفّض ــة والديمقراطي الوطني
عماد العبار:

بخصــوص  المطــروح  الســؤال  مــن  ســأبدأ 
ــوري إن  ــي تص ــة، وف ــة بالديمقراطي ــة الوطني عالق
ــى  ــر، بمعن ــيء آخ ــة ش ــيء والديمقراطي ــة ش الوطني
ــة، وســابق  ــى الدول ــة هــي أمــر ســابق عل أن الوطني

ــا.  ــة أيًض ــى الديمقراطي عل
ــة  ــي حال ــي، ه ــي ورقت ــت ف ــا كتب ــة، كم الوطني
ــاء  ــاء، انتم ــعور باالنتم ــي ش ــا، وه ــة أساًس وجداني
ــة  ــاء الجماع ــعور بانتم ــة، والش ــى جماع ــرد إل الف
إلــى المــكان الجغرافــي الــذي هــو األرض، وهــذه 
ــل،  ــى كل المراح ــابقة عل ــة س ــي مرحل ــة ه المرحل
ســواء تشــكيل الدولــة أو تشــكيل األمــة أو تشــكيل 

ــي. ــى السياس ــن بالمعن الوط

ــة.  ــذه الحال ــي ه ــة ف ــى الوطني ــو معن ــا ه ــرف م  أع

ــاب  ــتوى الخط ــى مس ــر عل ــا األم ــا إذا أخذن وأيًض
ــدى  ــإن إح ــة، ف ــنوات الماضي ــالل الس ــي خ السياس
ــي  ــا ه ــا عنده ــف دائًم ــت أتوق ــي كن ــائل الت المس
والكتلــة  الثوريــة  الكتلــة  بيــن  التمييــز  مســألة 
ــة  ــي الكتل ــري ه ــة بتقدي ــة الوطني ــة، فالكتل الوطني
ــة نفســها، ألنهــا تشــمل عمــوم الســوريين،  العمومي
لكــن مــا الحظتــه هــو أن مصطلــح العموميــة إن كان 
روحًيــا أو فكرًيــا أو سياســًيا هــو مصطلــح غيــر وارد 
لــدى القــوى السياســية وال فــي الخطــاب الثــوري، 
بــل إننــي كنــت أشــعر دائًمــا بتناقــض بيــن الخطــاب 
ــت  ــا زل ــي، وم ــاب الوطن ــائد والخط ــوري الس الث
ــه أن يكــون  ــي يفتــرض ب أعتقــد أن الخطــاب الوطن

ــوري.  ــاب الث ــن الخط ــمل م ــم وأش أع
خــالل  ســاد  الــذي  الثــوري  الخطــاب  إن 
الســنوات الماضيــة هــو خطــاب جزئــي وحصــري، 
ــة،  ــة الثوري ــاكلة الكتل ــى ش ــة عل ــي دول ــد أن يبن يري
ــاب  ــع الخط ــة أال يق ــن الحصاف ــه كان م ــد أن وأعتق
ــه  ــة، وأن ــة أو الجزئي ــات الحصري ــي مطب ــوري ف الث
ــي  ــاب الوطن ــون للخط ــا ليك ــعى دائًم ــب أن يس يج

ــر.  ــوره األكب حض
أعتقــد أن فوضــى المصطلحــات كان لهــا دور 
ــاًل إن  ــا، فمث ــي أدائن ــا ف ــث تأثيره ــن حي ــلبي م س
المثــال الــذي اســتحضره حســام حــول التمييــز 
تمييــز  باعتقــادي  هــو  والقوميــة  الوطنيــة  بيــن 
ــة  ــي الوطني ــر السياس ــي الفك ــا، فف ــاص بمنطقتن خ
ــة  ــا نتيج ــا تعودن ــد، لكنن ــيء واح ــا ش ــة هم والقومي
األيديولوجيــا  أو  العربيــة  القوميــة  األيديولوجيــا 
مرتبطــة  القوميــة  بكلمــة  نحتفــظ  أن  المهيمنــة 
بالعروبــة وبالعــرب، فيمــا كلمــة الوطنيــة تأتــي علــى 
مســتوى الدولــة القطريــة، ألنــه كان لدينــا دائًمــا هذا 
ــة  ــود دول ــرى وج ــر فن ــل؛ ننظ ــذا الفص ــرخ وه الش
قطريــة مشــؤومة ومرذولــة، ونحــاول أن ننكــر هــذا 
ــة المتخيلــة. ــة العربي ــة القومي الواقــع لصالــح الدول
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ــة إحــدى  ــة الوطني ــة، وقــد كانــت الهوي ــة وطني هوي
ــن  ــى م ــنة األول ــد الس ــة بع ــرب القائم ــا الح ضحاي

ــورة.  الث
ــى  ــد، فــي حاجــة إل ــكل تأكي ــوم، وب إًذا نحــن الي
ــي  ــن ف ــك نح ــل ذل ــة، وقب ــة ديمقراطي ــة وطني دول
حاجــة إلــى تعريــف الدولــة الديمقراطيــة وإنشــائها 
الديمقراطيــة  األولويــات  ترتيــب  نعيــد  حتــى 

والوطنيــة. 
ــود،  ــاء موج ــة، االنتم ــة الوطني ــوم الدول ــي مفه ف
ــا  ــإذا كن ــًة، ف ــود حقيق ــورية موج ــي س ــاء ف واالنتم
نريــد دولــة ديمقراطيــة هــذا ال يعنــي أبــًدا أننــا 
ســنعيد إنتــاج انتمــاء ســوري جديــد، فســورية 
ــدث  ــا نتح ــواء أكن ــنين س ــذ آالف الس ــودة من موج
ــام(.  ــالد الش ــرى )ب ــرى أم الكب ــورية الصغ ــن س ع
ــع  ــي الواق ــي ف ــات ه ــات وبديهي ــاء أساس إًذا لالنتم

ــودة. موج
لكــن مــا أرفضــه حالًيــا هــو أن نعيــد مناقشــة كل 
ــور  ــة، وأتص ــص الديمقراطي ــا يخ ــي م ــات ف البديهي
الصــراع  فرضهــا  قــد  األفــكار  هــذه  بعــض  أن 
ــة  ــراف لقضي ــض األط ــاش بع ــل نق ــود، مث الموج
ــذا  ــورية، وه ــة الس ــة العربي ــورية أو الهوي ــة س عروب
ــرة،  ــذه الفت ــي ه ــِرض ف ــارئ ُف ــاش ط ــي نق ــي رأي ف
أي فتــرة الحــرب، التــي أتــت علــى كل شــيء، 
ــس  ــي ولي ــاب حرب ــو خط ــا ه ــائد حالًي ــار الس وص
ــا، أمــا خطــاب الثــورة فــكان فــي عــام  ــا ثورًي خطاًب
األساســية  الخطــوة  هــو  وكان  فحســب،   2011

ــة بعــد  ــة الديمقراطي إلعــادة تعريــف ســورية الوطني
نظــام األســد، أمــا بعد الـــ 2012 فإننــا أصبحنــا أمام 
ــاب  ــل الخط ــن تفاصي ــن ضم ــرب، وم ــاب ح خط
ــيء،  ــف كل ش ــادة تعري ــات إع ــذا طلب ــي ه الحرب
ــد تعريــف ســورية، وأن  ــا أن نعي ــح علين حيــث أصب
ــة  ــف الهوي ــد تعري ــة، وأن نعي ــف العروب ــد تعري نعي
اإلســالمية فيهــا، وأن نعيــد تعريــف األقليــات، وكأن 
ــام 2010 أو  ــأة ع ــرت فج ــد ظه ــاًل ق ــات مث األقلي

.2011

إًذا، بخصــوص موضــوع ارتبــاط مفهــوم الوطنيــة 
ــى  ــن، وحت ــر مرتبطي ــا غي ــا أراهم ــة، أن بالديمقراطي
ــكيلها  ــط تش ــة ال يرتب ــه، فالدول ــة نفس ــوم الدول مفه
تنشــأ  أن  الممكــن  مــن  إذ  ديمقراطيــة،  بوجــود 
ــون  ــن أن تك ــن الممك ــتبداد، وم ــى االس ــة عل الدول

ــة. ديمقراطي
يوسف فخر الدين )مقاطًعا(: 

ــا:  ــؤال حرفًي ــؤال، الس ــى الس ــأنّبه إل ــا س ــًوا أن عف
الســورية  الدولــة  بيــن  مــا  عالقــة  هنــاك  هــل 
الديمقراطيــة؟  والوطنيــة  قبلنــا  مــن   المأمولــة 

ــكل  ــاط بش ــوع االرتب ــة موض ــن مناقش ــا، تمك طبًع
ــي  ــة الت ــى الدول ــز عل ــاول أن نرك ــن لنح ــام، لك ع
ــة؟  ــة بالديمقراطي ــي مرتبط ــل ه ــن، ه ــا نح نريده
أم هــي ممكنــة مــن دون ديمقراطيــة؟ ومــا هــي 

الخيــارات األخــرى؟
عماد العبار:

ــى  ــول إل ــد الوص ــت أري ــا كن ــة، أن ــي الحقيق ف
ــي  ــي الت ــن مقدمت ــدف م ــي ه ــة، وكان ل ــذه النقط ه

ــاء.  ــوع االنتم ــن موض ــا ع ــت فيه تحدث
فــي رأيــي، إن الدولــة التــي نريدهــا فــي النهايــة، 
ــن  ــت م ــي قام ــة الت ــودة، أو الدول ــة المنش أي الدول
أجلهــا الثــورة فــي األصــل، ولــو نظرًيــا، هــي الدولة 
الوطنيــة الديمقراطيــة، ومــن ثــّم، فــإن المنشــود هــو 

دولــة وطنيــة ديمقراطيــة. 
ــة  ــة هــي حال ــه هــو إن الوطني ــد قول لكــن مــا أري
ــوري ال  ــة بتص ــا الديمقراطي ــودة، فيم ــاء موج انتم

ــيء.  ــاج كل ش ــد إنت ــي أن نعي تعن
ــي  ــن ف ــة، لك ــة ديمقراطي ــد دول ــن نري ــم، نح نع
هــذه الدولــة الديمقراطيــة هــل نحــن ســنعيد التفكير 
بالبديهيــات كلهــا التــي كانــت موجــودة مــن قبــل؟
ــد،  ــر بالتأكي ــادة نظ ــى إع ــاج إل ــور تحت ــاك أم  هن
ــوم  ــد الي ــها، إذ ال توج ــة نفس ــة الوطني ــا الهوي منه
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ــكالم  ــادة ال ــد إع ــا نري ــوم إذا كن ــن الي ــة. ونح الهوي
عــن ســورية، يجــب أن نعيــد تعريــف ســورية، 
ــرة  ــل فت ــرب، وقب ــاب الح ــل خط ــت قب ــف كان كي
الحــرب، وقبــل نظــام األســد أيًضــا، ولذلــك فإننــي 
فــي ورقــة التقديــم كتبــت قليــاًل عــن التاريــخ حتــى 
يكــون لدينــا شــيء يمكننــا أن نســتند إليــه، ألننــا ال 
يمكــن عندمــا نتحــدث عــن ســورية أن نعيــد مناقشــة 
البديهيــات مثــل اللغــة والثقافــة والتاريــخ والمصالح 
المشــتركة. بعــض األطــراف أصبــح يطلــب نقــاش 
البديهيــات، وهــو نقــاش قــد يبــدو أول وهلــة نقاًشــا 
ــر  ــاش غي ــة نق ــي الحقيق ــه ف ــاًء، لكن ــا وبنّ ديمقراطًي
ــى أي  ــي عل ــر مبن ــه غي ــاء، ألن ــر بنّ ــي وغي ديمقراط
تاريخًيــا وال أســاس  أســاس ســليم، ال أســاس 
ــذا  ــى ه ــًيا، وبالمعن ــاس جيوسياس ــا وال أس منطقًي
مــن الممكــن أن تكــون الديمقراطيــة خطــوة إلعــادة 
بنــاء ســورية الدولــة وإعــادة بنــاء الهويــة، لكنهــا مــن 
ــائد  ــم الس ــب الفه ــون بحس ــا أن تك ــن أيًض الممك
ــًرا ال  ــيًئا مدم ــي، ش ــي الحال ــاب الديمقراط للخط

ــه إلــى أي نتيجــة.  نصــل مــن خالل
يوسف فخر الدين:

شكًرا لك. تفّضل دكتور مضر.
مضر الدبس: في محاولتي لإلجابة أيًضا عن السؤال 
المحدد بخصوص العلقة بين الوطنية والديمقراطية، 

أريد أن أدخل إلى مقاربة األمر عبر تقديم بسيط. 
بدايًة، بقدر ما نحن مطالبون اليوم باإلجابة عن أسئلة 

كثيرة، بقدر ما أن الحالة الوطنية والحالة السورية 
بشكل عام تتطلب منا أن نطرح األسئلة الصحيحة 

ف  والمفيدة، وهنا يخطر في بالي سؤال مهم: هل ُتعرَّ
الوطنية؟ وهل يمكن تقديم تعريف للوطنية؟ من 

جانب أن هذا التعريف قد يعزز فكرة أن هذه الوطنية 
هي معطى ناجز اكتمل في لحظة معينة من التاريخ، 
أو سيكتمل في لحظة معينة في المستقبل، ويستمر 

على ما هو عليه إلى األبد.

ومــن  الموضــوع،  فــي  أتشــعب  أن  أريــد  ال 
ــر علــيَّ األمــر بســؤال أو أن تطلــب  الممكــن إن تيسِّ
منــي التركيــز علــى نقطــة معينــة، وال أعــرف إن كنت 

ــف. ــؤالك يوس ــى س ــكل كاٍف عل ــت بش ــد أجب ق
يوسف فخر الدين:

أفهــم منــك، فــي كالمــك عــن الوضــع الخــاص، 
كان مشــروعها هــو  انطلقــت  الثــورة عندمــا  أن 
ــورية.  ــة س ــة ديمقراطي ــة وطني ــى دول ــول إل الوص

عماد عبار:

ألجيــب عــن ســؤالك، ال أعتقــد أنــه يمكننــا 
ــت  ــا انطلق ــورة عندم ــول إن الث ــة أن نق ــي الحقيق ف
كان لهــا مشــروع واضــح، فالثــورة الســورية قامــت 
مــن أجــل اســتعادة ســورية مــن نظــام األســد، إذ إن 
ســورية خــالل حقبــة األســد لــم تكــن دولــة وطنيــة، 
ولــم تكــن ســورية حتــى، بــل كانــت دولــة األســد، 
ــة  ــوة إيجابي ــورة خط ــت الث ــد، فكان ــورية األس س
نحــو اســتعادة الدولــة لنتمكــن بعــد ذلــك مــن بنــاء 

ــة.  ــة وديمقراطي ــة وطني دول
الثــوري  الخطــاب  كان  لقــد  الحقيقــة،  وفــي 
ــا واضــح  ــا جيــًدا جــًدا، لكنــه لــم يكــن خطاًب خطاًب
المعالــم فــي تعريــف الديمقراطيــة أو تعريــف معنــى 
ــات،  ــا هــذه الحري ــن ســتصل بن ــى أي ــات وإل الحري
ــر مــن  ــاس الكثي ــم اتضــح بعــد ذلــك أن لــدى الن ث

ــراء.  ــوط الحم الخط
لكــن باختصــار، الثــورة قامــت مــن أجل اســتعادة 
ســورية مــن نظــام األســد، ومــا حصــل بعــد ذلــك 
أن األمــر تحــول إلــى حــرب نظاميــة، ومــن ضمنهــا 
ــن  ــة ال يمك ــرب األهلي ــالل الح ــة، وخ ــرب أهلي ح
لنــا أن نأمــل فــي وجــود خطــاب وطنــي ديمقراطــي، 
بــل أصبــح هنــاك علــى العكــس تفتيــت أكثــر، ألننــا 
ــراف  ــى أط ــه إل ــة موج ــرب أهلي ــاب ح ــام خط أم
ــت  ــّم، تفتت ــن ث ــد، وم ــل البل ــددة داخ ــرى متع أخ
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ثــّم، إن المقاربــة التــي أرى أنهــا ســليمة فعــاًل 
ــة  ــد العلني ــذي يفي ــة، ال ــاح العمومي ــي مفت ــن ف تكم
فــي التفكيــر، وأال يكــون هنــاك أي نــوع مــن أنــواع 
ــى  ــا بمعن ــي، وأيًض ــر العموم ــي التفكي ــة ف الباطني
ــا  ــو م ــا، وه ــاًنا تواصلًي ــه إنس ــرد بوصف ــف الف تعري
يحيلنــا علــى العقالنيــة التواصليــة، ففــي ورقــة 
األســتاذ حســام ذكــر أن المواطنــة هــي مواطنــة 
ــألة  ــول المس ــية ح ــد خش ــا توج ــر، وهن ــرد الح الف
ــم  ــن ه ــراد الذي ــة األف ــل بمواطن ــاذا نفع ــة: م اآلتي
غيــر أحــرار والذيــن يغلــب عليهــم االنتمــاء القبلــي 
ــوي،  ــي والفئ ــى الحزب ــي أو حت ــي أو الطائف أو اإلثن
ويحــدد قراراتهــم، حتــى لــو اعتقــدوا أنهــم أحــرار، 
فــي مــا هــم يتبعــون لشــيخ أو إمــام أو مــا إلــى ذلك؟ 
مــن هــذا المنطلــق، إذا نحــن قاربنــا مفهــوم الفــرد 
ــر  ــة تفكي ــه بمنظوم ــى تعيين ــا إل ــورية، أو ملن ــي س ف
عقالنيــة تواصليــة ضمــن فضــاء عمومــي، هــذا 
ــاح الــذي يجعــل  ــا إلــى أن ُيبنــى المفت يــؤدي الحًق
الديمقراطيــة تعمــل، وهــو رأســمال اجتماعــي 

ــي. وطن
هــذا الرأســمال االجتماعــي الوطنــي يحتــوي 
المســألتين: يحتــوي الوطنيــة بوصفهــا شــعوًرا، 
ويحتــوي الوطنيــة أيًضــا بوصفهــا مصلحــة سياســية 

ــواء. ــد س ــى ح ــراد عل ــات ولألف للجماع
ــن  ــو م ــي ه ــي الوطن ــمال االجتماع ــذا الرأس وه
جهــة يجعــل الديمقراطيــة تعمــل، ومــن جهــة 
أخــرى ينتــج الوطنيــة، فالعالقــة بيــن الوطنيــة 
والديمقراطيــة، فــي بتقديــري، تمــر بالرأســمال 
ــج  ــي ينت ــي لك ــمال االجتماع ــي، والرأس االجتماع

ــي....  ــكل وطن ــورية بش ــي س ف
)يتوقف( 

رأســمال  ســورية  فــي  اليــوم  يوجــد  مثــاًل، 
اجتماعــي إثنــي، عنــد األكــراد وعنــد العــرب، 
ــي،  ــا قبل ــي، وأيًض ــي طائف ــمال اجتماع ــا رأس ولدين
وحتــى ميليشــياوي، فحتــى بيــن الميليشــيات التــي 

ــري، إن هــذه الفكــرة وفكــرة التعريــف  فــي تقدي
ــرة  ــا فك ــث كونه ــن حي ــة م ــم الوطني ــوم تظل بالعم
ــا  ــة، ألنه ــرة ثابت ــت فك ــور، وليس ــا للتط ــة دائًم قابل
ــي  ــدم ف ــن، وتخ ــة المتعاقدي ــى مصلح ــل عل تحي
ــذا  ــية.من ه ــم السياس ــر حياته ــة لتدبي ــا طريق كونه
ــة  ــل المواطن ــا: ه ــأل أيًض ــا أن نس ــق، يمكنن المنطل

ــا؟ أيديولوجي
ــم  ــا أن نتفه ــن لن ــا يمك ــدر م ــه وبق ــري، فإن بتقدي
توصلنــا  أن  يمكــن  التــي  المنطقيــة  المبــررات 
ــدث  ــا نتح ــا عندم ــة، إال أنن ــذا نتيج ــل هك ــى مث إل
ــورية  ــة الس ــّد الوطني ــإن ع ــورية ف ــة الس ــن الحال ع
أيديولوجيــا مــن األيديولوجيــات األخــرى هــو 
الوطنيــة  عــّد  يمكــن  أيًضــا مشــكلة، حيــث ال 
أيديولوجيــا إال أن تكــون–إن صــح التعبير–هــي 
أيديولوجيــا الالأيديولوجيــات، ألن الوطنيــة فــي 
النهايــة ســتكون وســًطا جامًعــا وعلــى مســافة 
متســاوية مــن كل االنتمــاءات األخــرى الموجــودة.
ومــن هنــا يمكننــا أن نســأل أيًضــا: هــل الوطنيــة 

انتمــاء؟ 
ــي  ــًدا لك ــم ج ــاح مه ــذا المفت ــري، ه ــي تقدي وف
ــة  ــى دول ــاء إل ــاًل االنتم ــي فع ــة ه ــم أن الوطني نفه
ــكل  ــة بش ــع الوطني ــل م ــن التعام ــة، وال يمك وطني
مفيــد لحالتنــا التــي فيهــا الكثيــر مــن األلــم، إال مــن 
خــالل الســعي لوجــود دولــة وطنيــة، وأضيــف إلــى 
ــة الوطنيــة،  ذلــك مســألة وعــي االنتمــاء إلــى الدول
ــاء  ــة بن ــا علــى ســؤال أهــم حــول كيفي ــذي يحيلن ال
هــذه الدولــة الوطنيــة، وكيفيــة إدراك أهميتهــا علــى 
وعلــى  والجماعــات  األفــراد  مصالــح  مســتوى 
مســتوى تحقيــق الســالم ورفــاه اإلنســان الــذي 

ــه. ــح إلي نطم
الســؤال  هــذا  عــن  يجيــب  الــذي  الطــرح 
بتقديــري، وأنــا أميــل دائًمــا إلــى مســألة ربــط 
ــورية، أي  ــاص بس ــع الخ ــة بالوض ــا بالوطني تفكيرن
ــن  ــًدا، وم ــورية تحدي ــة الس ــي الوطني ــر ف ــن نفك نح
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هويــة ســورية تكــون فعــاًل حاضنــة عموميــة لجميــع 
األفــكار األخــرى. وأنــا فــي رأيــي، إن هــذا التفــوق 
ــق ال  ــح موف ــو مصطل ــذي ه ــوريين ال ــم للس الدائ
ــي  ــمال اجتماع ــاء رأس ــر بن ــر إال عب ــن أن يم يمك
ــوري  ــي الس ــمال االجتماع ــذا الرأس ــوري، وه س
مبنــي فعــاًل علــى فعــل تواصلــي، وهنــا نحيــل علــى 
ــي كان  ــات الت ــدى النقاش ــي إح ــه ف ــث إن ــة حي اللغ
ــالميين  ــد اإلس ــدث أن أح ــب، ح ــا د. رات ــا أيًض فيه
ــم بشــكل ســيء  ــه للنقــد تكّل ونتيجــة تعــّرض ورقت
ــة  ــار محاول ــي إط ــه ف ــا قال ــة م ــن جمل ــًدا، وم ج
ــى  ــه عل ــد لل ــر: الحم ــار اآلخ ــى التي ــه عل هجوم
يفهمــون  وال  عليكــم  يفهمــون  ال  الســوريين  أن 
خطابكــم، بــل هــم يفهمــون الخطــاب اإلســالمي!
ــن  ــر م ــه الكثي ــكالم في ــذا ال ــة، إن ه ــي الحقيق ف
ــن  ــَرض م ــر ال ُيف ــاب أن الفك ــن ب ــر، م ــة النظ وجه
فــوق، بــل ُيفــَرض مــن ضمــن الثقافــة التــي نعيــش 

فيهــا.
وهنــاك مســألة أخــرى أيًضــا، هــي مســألة الوعــي 
باالنتمــاء، والتــي أراهــا ســابقة علــى االنتمــاء إلــى 
الدولــة، ألن فــي هــذا الوعــي مســألتان: وعــي 
ــة  ــع حال ــن أن نصن ــر الممك ــن غي ــورية، إذ م بالس
ــذا  ــا، وه ــم بعضن ــا ونفه ــِع بعضن ــم ن ــورية إذا ل س
ــا  ــد الـــ 2011، فيم ــا بع ــا عملًي ــا لن ــح متاًح أصب
كنــا قبــل الـــ 2011 نعيــش فــي كانتونــات مناطقيــة 
ــاًل  ــا مث ــن درع ــن اب ــم يك ــة، ول ــة أو عرقي أو طائفي
ــورية  ــرف س ــن نع ــم نك ــرة، ول ــن الجزي ــرف ع يع
ــة  ــة، وليــس عبــر حال حقيقــًة إال عبــر حــاالت فردي

ــة.  ــورية جامع س
أمــا المســألة الثانيــة فــي هــذا الوعي، فهي ليســت 
ــي  ــر، وه ــذات أكث ــة ال ــل معرف ــورية، ب ــة س معرف
ــذات  ــة ال ــن، ألن معرف ــواع الف ــن أن ــا م ــح نوًع تصب
ســتحيل علــى معرفــة الموضــوع، وتحقيــق مصالــح 
 الــذات مــن خــالل الحفــاظ علــى مصالــح اآلخــر.

ولذلــك، فــإن الوطنيــة بتقديــري هــي حالــة ليســت 
ــة.  أيديولوجي

تقتــل يتوّلــد نــوع مــن الرأســمال االجتماعــي، وهــذا 
ــث  ــًرا الحدي ــول كثي ــارة، ويط ــدرًة جب ــه ق ــة ل حقيق
ــي  ــًدا ف ــم ج ــوم مه ــه مفه ــوم، لكن ــذا المفه ــي ه ف
ســلوك الجماعــات وفــي تصرفــات األفــراد، إذ مــن 
ــرم  ــى مج ــي إل ــرد الطبيع ــول الف ــن أن يتح الممك
بســبب القــوة الجبــارة للرأســمال االجتماعــي، 
ولدينــا أمثلــة كثيــرة فــي التاريــخ يمكــن االســتفادة 
ــان  ــة البلق ــا تجرب ــياق، أهمه ــذا الس ــي ه ــا ف منه

ــدا.  ــة روان وتجرب
ــي  ــاء عموم ــاء فض ــة وبن ــة التواصلي إن العقالني
ــى  ــي عل ــوار مبن ــى ح ــؤدي إل ــر ي ــو أم ــوري، ه س
ــرف فكــري،  ــة ت تفهــم اآلخــر، ليــس بوصفهــا حال
ــاظ  ــة للحف ــا حال ــل بوصفه ــراًرا، ب ــا ق وال بوصفه
علــى الــذات أيًضــا، ســواء الــذات الجمعيــة أو 
 Civility ــة الــذات الفرديــة، هــذه تســمى باإلنكليزي
ــًرا علــى  ــا كثي ــة، مــع تحفظن ــى مواطنوي وتترجــم إل
مســألة الترجمــة، وقــد أثارتهــا بالفعــل إحــدى 
ــث  ــًدا، حي ــة ج ــألة مهم ــا مس ــي أيًض األوراق، فه
نحــن نترجــم وفــق مفاهيمنــا وعقلنــا، أي وفــق 

ــم. ــة المترج عقلي
ولكــن كــي ال نتشــعب كثيــًرا، فــإن جوابــي 
باختصــار علــى هــذه المســألة ورؤيتــي بخصوصهــا 
هــي أنهــا تمــر عبــر فضــاء عمومــي ســوري، 
ــد: كيــف  ــا علــى تســاؤل جدي ولذلــك فإنهــا تحيلن

ــورًيا؟ ــا س ــاًء عمومًي ــع فض نصن
التــي  أميــل بحســب تجربتنــا  أنــا ال  حقيقــًة 
ــل  ــذا العم ــى أن ه ــنة 2011 إل ــذ س ــهدناها من ش
ــن  ــي م ــاء العموم ــا، فالفض ــاًل نخبوًي ــيكون عم س
ــدأ  ــا نب ــع، وهن ــًكا للجمي ــون مل ــروض أن يك المف
بطــرح الحقيقــة كحقيقــة تواصليــة يصنعهــا الجميــع 

ــع. ــا الجمي ــل به ويقب
أيًضــا هــذه الحالــة تبنــي نوًعــا مــن الهويــة 
ــة  ــي ورق ــة وردت ف ــة مهم ــاك جمل ــية، وهن السياس
الدائــم  التفــوق  حــول  شــعبو  راتــب  األســتاذ 
للســوريين، وهــذا أيًضــا مصطلــح مهــم يــدل علــى 



197

جلسة حوارية
 اإلثنيات والوطنية الديمقراطية في سورية

حالــة شــوفينية أو حالــة عاطفيــة مغرقــة فــي التعلــق 
بالوطــن وتــراب الوطــن وهــواء الوطــن وأنــه أجمل 

ــان. ــم األوط وأعظ
إًذا، هــذا االســتخدام بعيــد تماًمــا عــن ثنائيــة 
وطني-الوطنــي الدارجــة فــي ثقافتنــا السياســية بمــا 
يشــبه ثنائيــة مؤمن-غيــر مؤمــن فــي الثقافــة الدينيــة.

كلمــة  ترجمــة  أردنــا  إذا  أننــا  إلــى  ولننتبــه 
وطنــي فــي ســياق آخــر، مثــل الحديــث عــن 
لجنــة  أو  وطنــي  اســتحقاق  أو  وطنــي  مؤتمــر 
وطنيــة أو إنجــاز وطنــي، فإننــا نســتخدم ليــس 
ــتقة  ــة National، المش ــل كلم ــة Patriotic ب كلم
مــن Nation، والتــي تعنــي األمــة، ويمكــن أن 
ــر  ــه األم ــا يحمل ــم م ــعب، والمه ــى الش ــرد بمعن ت
العموميــة.  بمفهــوم  االرتبــاط  فــي  داللــة   مــن 

يقــول د. حســام الديــن درويــش فــي ورقتــه إن كثــرة 
ــن:  ــد أمري ــى أح ــدل عل ــة ت ــة الوطني ــتخدام كلم اس
إمــا غيابهــا أو تغييبهــا، ومــن المبــدأ نفســه، وكــون 
ــي هــذا  ــح أيًضــا، قمــت بطــرح مثال العكــس صحي
ــى  ــي« إل ــان وطن ــارة »إنس ــة عب ــذر ترجم ــول تع ح
اللغــة اإلنكليزيــة، ألقــول إنــه فــي الدولــة الحقيقيــة 
ــا،  ــا بديهًي ــة مفهوًم ــوم الوطني ــر مفه ــة، يعتب الحداثي
لهــذه  مالزمــة  صفــة  هــي  الوطنيــة  أن  بحكــم 
ــعب  ــن ش ــاحقة م ــة الس ــة لألغلبي ــة، ومالزم الدول
ــي  ــد الوطن ــع العق ــجامهم م ــر انس ــة عب ــذه الدول ه

ــا. ــم له الناظ
ــه  ــي مداخلت ــار ف ــد أش ــن ق ــام الدي وكان د. حس
ــير  ــا يش ــاش، أحدهم ــي النق ــن ف ــود قطبي ــى وج إل
ــا  ــى أنه ــر عل ــة واآلخ ــة وجداني ــة كحال ــى الوطني إل
ــذه  ــن ه ــواب ع ــون الج ــا يك ــة، وربم ــمة للدول س
الحداثيــة  الوطنيــة  الــدول  فــي  أنــه  اإلشــكالية 
إلــى  أقــرب  الوطنيــة  مفهــوم  يكــون  الناجــزة، 
الحالــة الوجدانيــة، ويختفــي مــن الثقافــة واألدبيــات 
ــذا  ــة، ألن ه ــة بالدول ــه المرتبط ــي داللت ــية ف السياس
األمــر يكــون حاصــاًل بداهــًة، أمــا فــي البلــدان التــي 

وإذا كان علينــا أن نتحــدث عــن العالقــة بيــن 
ــة  ــي منضج ــة ه ــإن العمومي ــة، ف ــة والمواطن الوطني
ــد  ــال توج ــة، ف ــج المواطن ــي تنت ــي الت ــة، وه الوطني
وطنيــة مــن دون حالــة عموميــة، وهنــا نجــد أنفســنا 

ــل. ــي متكام ــل دالل ــام حق أم
تبقــى ترجمــة هــذه المســائل إلــى فعــل سياســي، 
ــري  ــدأ بتقدي ــذا يب ــًدا، وه ــة ج ــة مهم ــي قضي وه
مــن رســم معالــم خطــة سياســية واضحــة المعالــم 
ــاء  ــر للفض ــرك األم ــى لتت ــم تتنح ــة ث ــا النخب تنجزه

ــم. ــوريين جميعه ــي للس العموم
يوسف فخر الدين:

ــد  ــد المجي ــتاذ عب ــة. أس ــك العافي ــكًرا يعطي ش
تفضــل. 

عبد المجيد عقيل:

أنــا ســأنطلق فــي محاولتــي لتوصيــف فكــرة 
ــزًءا  ــو أن ج ــة، ول ــة ثقافية-لغوي ــن مقارب ــة م الوطني
ــي  ــبق وأن وردت ف ــأذكرها س ــي س ــرة الت ــن الفك م
ــن  ــأنتقل م ــي س ــا، لكن ــم عليه ــي اطلعت ــي الت ورقت
هــذه المقدمــة إلــى اإلجابــة عــن الســؤال المطــروح 
فــي هــذا المحــور، وبعــض النقــاط التــي وردت فــي 

ــاش. ــم النق خض
ــي«  ــان وطن ــارة »إنس ــم عب ــوم لنترج ــا الي إذا جئن
ــل أو أي  ــم جوج ــر مترج ــة عب ــة اإلنكليزي ــى اللغ إل
ــة  ــة الحرفي ــتكون الترجم ــر، س ــة آخ ــج ترجم برنام
هــي كلمــة Patriotic، لكــن هــذه الترجمــة ال 
تصيــب المعنــى الصحيــح وفــق المقصــد المتعــارف 
عليــه فــي ثقافتنــا وأدبياتنــا السياســية، حيــث يكــون 
ــل هــي  ــي، ب ــي هــو نقيــض الالوطن اإلنســان الوطن
تحمــل داللــة المبالغــة فــي الوطنيــة، ســواء بالمعنــى 
يقــدم  شــخص  علــى  الداللــة  مثــل  اإليجابــي 
ــه  ــّخر وقت ــده أو يس ــل بل ــن أج ــرة م ــات كبي تضحي
ــى  ــاًل إل ــارة مث ــده، أو لإلش ــل بل ــن أج ــده م وجه
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أن تكــون حالــة شــعبوية عاطفيــة، حتــى لــو كانــت 
ــة  ــن الوطني ــدة ع ــى بعي ــا تبق ــة، لكنه ــة صادق حال
التــي ننشــدها، الوطنيــة المتالزمــة مــع مفهــوم 

ــة. ــة الحداثي الدول
والثانيــة أن علينــا عــدم إغفــال عامل الزمــن وتغير 
الظــروف، فعندمــا أقــول إنــه فــي غيــاب الديمقراطية 
ينتفــي أحــد الشــروط األساســية فــي المواطنــة، وهو 
شــرط التســاوي فــي الحقــوق، فــإن هــذا التناقــض 
كان مــن الممكــن أن يمــر قبــل زمــن العولمــة 
وتطــور التكنولوجيــا ووســائل التواصــل، أمــا اليــوم 
فــإن هــذا التناقــض يظهــر بشــكل صــارخ فــي عالــم 
باتــت تســيطر عليــه نزعــة شــديدة نحــو الحريــات. 
ــت  ــو نجح ــى ل ــه حت ــي أن ــة، فه ــة الثالث ــا النقط أم
ــع  ــة، م ــة وطني ــاء حال ــي بن ــتبدادية ف ــة االس األنظم
ــذه  ــإن ه ــة، ف ــذه الوطني ــون ه ــى مضم ــي عل تحفظ
األنظمــة تحمــل فــي داخلهــا عوامــل اهترائهــا ومــن 
ثــم انهيارهــا، وعندمــا تنهــار يكــون لهــذا األمــر أثــر 
مدّمــر فــي الهويــة الوطنيــة التــي ارتبطــت فــي أذهان 
ــب  ــن الصع ــح م ــتبداد، ويصب ــرة االس ــاس بفت الن
جــًدا بنــاء هويــة وطنيــة ودولــة وطنيــة جديــدة، وقــد 
ــي  ــي أعتقــد أنن ــا ألن ــى هــذه النقطــة الحًق أعــود إل

ــي هــذه. اســتهلكت الوقــت المخصــص لمداخلت
يوسف فخر الدين:

شكًرا لك. 
مــن الواضــح أن الجميــع قــد تحــّدث عــن 
العالقــة مــا بيــن الوطنيــة الديمقراطيــة والدولــة 
الوطنيــة الديمقراطيــة، ومــن الممكــن أن نفكــر هنــا: 
هــل مــن الممكــن أن تقــوم دولــة ائتالفيــة ال وطنية؟ 
ــي  ــة الت ــن الوطني ــز بي وهــل مــن الممكــن أن نمي
هــي عالقــة المواطنيــن ببعضهــم بعًضــا، وانتماؤهــم 
ــدة،  ــة واح ــم ألم ــا، وتصوره ــم بعًض ــى بعضه إل
المواطــن  بعالقــة  تتمثــل  التــي  الوطنيــة  وبيــن 
بالدولــة، وعالقتــه بالمواطــن اآلخــر، بمــا هــو 

ــة،  ــة الحداثي ــة الوطني ــة الدول ــى مرحل ــل إل ــم تص ل
فالوطنيــة هــي حالــة ذات بعــد فكــري مرتبطــة 
باســتحقاق إقامــة هــذه الدولــة. وقــد يكــون فــي هذا 
ــس  ــذا لي ــة، وه ــن الغائي ــا م ــة نوًع ــف للوطني التعري
ــه  ــي ورقت ــار ف ــازم نه ــول د. ح ــا يق ــه كم ــيًئا، ألن س
ــل  ــمح بتحوي ــه يس ــر أن ــوة الفك ــاط ق ــن نق »إن م
ــة  ــي إن الوطني ــي رأي ــائل«، وف ــى مس ــادئ إل المب
الســورية وفــق المفهــوم الــذي نطرحــه هــي مســألة 
مرتبطــة باســتحقاق مصيــري يتمثــل بإخــراج ســورية 

ــض. ــن حضي ــه م ــوا إلي ــا وصل ــوريين مم والس
إًذا الوطنيــة هــي صفــة مالزمــة للدولــة الحديثــة، 
الدولــة العموميــة، القائمــة علــى مصلحــة إنســانها، 
قيــام ووجــود هــذه  بمقتضيــات  وهــي مقترنــة 
ــو  ــك ه ــي ذل ــاس ف ــر األس ــة، والحج ــة كاف الدول
ــن  ــر م ــه الكثي ــط ب ــذي ترتب ــة، وال ــوم المواطن مفه
ــون،  ــيادة القان ــط بس ــو مرتب ــرى، فه ــم األخ المفاهي
ومرتبــط بحقــوق اإلنســان، ومرتبــط بمفهــوم الدولة 
ــات وكل  ــاه كل األيديولوجي ــة تج ــة الحيادي الوظيفي
بفكــرة  المكونــات واإلثنيــات، ومرتبطــة حتــى 
الســؤال  عــن  أجيــب  هنــا  وأنــا  الديمقراطيــة، 
المطــروح حــول عالقــة الوطنيــة بالديمقراطيــة، 
فالمواطنــة تقتضــي تســاوي جميــع المواطنيــن فــي 
الحقــوق، وهــذا يتضامــن تســاويهم فــي الحــق 
ــتقبلها،  ــا ومس ــم وحاضره ــكل بالده ــر ش ــي تقري ف
ــة  ــى جه ــًرا عل ــر حك ــذا األم ــون ه ــث ال يك بحي
معينــة دون غيرهــا. إًذا الديمقراطيــة وفــق هــذا 

ــة. ــوم الوطني ــة لمفه ــق مالزم المنط
صحيــٌح أنــه ورد فــي إحــدى المداخالت الســابقة 
أن الوطنيــة قــد تكــون اســتبدادية، وأنــه كانــت هنــاك 
حالــة وطنيــة حقيقيــة فــي زمــن عبــد الناصــر علــى 
ســبيل المثــال، لكنــي أود هنــا اإلشــارة إلــى ثــالث 

نقــاط:
ــور  ــي تتبل ــة الت ــة الوطني ــي أن الحال ــى ه األول
فــي ظــل األنظمــة االســتبدادية هــي أقــرب للوطنيــة 
بمفهومهــا الوجدانــي الشــعاراتي، وهــي أقــرب إلــى 
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المواطنيــة تكفــي وحدهــا لتحقيــق الوطنيــة، فنحــن 
ــا،  ــة م ــة عضوي ــى رابط ــة إل ــي حاج ــي ف ــي رأي ف
ــة، أو  ــة وجداني ــاء، أو حال ــعوًرا باالنتم ــميها ش لنس
ــا للمصلحــة، أو عالقــة انتمــاء ثقافــي تاريخــي  وعًي
ــي  ــا ف ــون مواطنً ــن أن أك ــن الممك ــرد، إذ م ــا للف م
ألمانيــا، لكنــي ال أعتبــر أن لــدي وطنيــة ألمانيــة، ألن 
هنالــك فــارق بيــن أن يحصــل اإلنســان على جنســية 
البلــد ويصبــح مواطنـًـا، وبيــن أن يكــون لديــه انتمــاء 
 وطنــي ونــوع مــن العالقــة العضويــة بهــذا الوطــن. 

إًذا هــذه المســألة متمثلــة بالتوتــر بيــن االنتمــاء 
للجماعــة أو لــكل مــا، وبيــن االنتمــاء الفــردي 
وضــرورة أن يكــون المواطــن فــرًدا، فأنــا ال أســتطيع 
ــث  ــاك أي حدي أن أفهــم كيــف يمكــن أن يكــون هن
ــاء  ــود فض ــي، وبوج ــى السياس ــان بالمعن ــن اإلنس ع
ــا.  عمومــي مــن دون أن يكــون هــذا اإلنســان مواطنً
ــابقة،  ــة س ــي مداخل ــث ف ــاك حدي ــد كان هن لق
حــول مــاذا لــو كان النــاس خاضعيــن ولــم يكونــوا 
ــوال؟ ــع األح ــي جمي ــن ف ــوا مواطني ــراًرا، أليس أح

ال! 
ليســوا  بســاطة،  وبــكل  الحقيقــة،  فــي  هــم 
ليســوا  هــم  واحترامنــا،  حبنــا  مــع  مواطنيــن، 
ــى،  ــذا المعن ــة به ــم وطني ــس لديه ــن، ولي مواطني
ــي  ــا ف ــة كم ــًدا لطاغي ــون عبي ــن يكون ــاس الذي فالن
حالــة جمــال عبــد الناصــر مــن الممكــن أن يكونــوا 

قومييــن، لكــن ليســوا وطنييــن. 
ولهــذا الســبب، أريــد أن أنتقــل فــي كالمــي 
إلــى التوتــر المعيــاري الثانــي، حيــث يوجــد هنــاك 
ــول  ــة ح ــات معياري ــات: تعريف ــن التعريف ــان م نوع
ــة،  ــة تحليلي مــا يجــب أن يكــون، وتعريفــات وصفي
ــا إذا  ــكلة أنن ــم، والمش ــو قائ ــا ه ــف م أي أن نوص
تحدثنــا عــن الوطنيــة بعيــًدا عــن المعياريــة، بمعنــى 
أن القوميــة والفاشــية والدكتاتوريــة والالديمقراطيــة 
ــؤال:  ــا س ــرز هن ــة، يب ــون وطني ــن أن تك ــن الممك م
لمــاذا نريــد هــذه الوطنيــة أساًســا؟ ولمــاذا نتحــدث 

ــة؟  ــو أم ــو عض ــا ه ــس بم ــن، ولي مواط
مســبقة،  تصــورات  تصوراتنــا  تكــون  قــد 
ــع  ــا، م ــاص بن ــع خ ــا، وبواق ــة بن ــورات خاص وتص
التفكيــر–إذا كان هــذا مالئًما–فــي الخطــوة العمليــة 
ــروعنا.  ــو مش ــذا ه ــر إذا كان ه ــذا األم ــة به المرتبط
ــو  ــا ه ــى محتواه ــاق عل ــها واالتف ــس نقاش ألي
ــه فــي ســورية؟  ســبيل الحــل السياســي الــذي نبتغي
إًذا، فــي الجولــة الثانيــة وبوقــت أقــل، مــن 
الممكــن أن نعيــد التفكيــر فــي مــا قيــل، أو أن 
حــل  وجــود  احتمــال  حــول  اقتراحــي  نناقــش 
ــة،  ــة االئتالفي ــاًل بالدول ــة متمث ــة الوطني ــر الدول غي
إضافــة إلــى مســألة أن الوطنيــة أنــواع وليســت نوًعــا 
واحــًدا، واألهــم مــن ذلــك: أنــه إذا كانــت الوطنيــة 
والديمقراطيــة مفهوميــن مرتبطيــن بــأي شــكل مــن 
ــا  ــس طرحه ــَرت، ألي ــي ُذِك ــددة الت ــكال المتع األش

ــف؟ ــي؟ وكي ــل السياس ــياق الح ــو س ه
نعود إليك د. حسام.
حسام الدين درويش:

ــذه  ــدي ه ــة ل ــي الحقيق ــك، ف ــاًل ل ــكًرا جزي ش
ــي  ــن مداخلت ــث م ــي الحدي ــر ف ــة أكب ــرة رغب الم
األولــى االفتتاحيــة، وســتكون مداخلتــي تعليًقــا 

ــل. ــا قي ــى م عل
ــن  ــيان م ــران أساس ــد توت ــه يوج ــول إن ــا نق دعون
الضــروري حــل العالقــة بينهمــا، همــا الوطنيــة مــن 
حيــث عالقتهــا بالجماعــات وباالنتمــاء إلــى ُكلٍّ مــا 
ــي  ــة ه ــى أن الوطني ــراد، بمعن ــا، أو األف ــٍة م وجماع

ــة مواطنيــن، والمواطــن هــو فــرد. مواطني
ومــن هــذه الناحيــة، أرى أنــه مــن الضــروري جًدا 
ــة،  ــا بالمواطني ــة، وربطه ــن القومي ــة ع ــز الوطني تميي
ــراد  ــن األف ــرد، وبالمواطني ــن الف ــرة المواط أي بفك
الذيــن يرتبطــون ببعضهــم بعًضــا بعالقــة المســاواة، 
أن  مســألة  مــع  هنــا  قليــاًل  أختلــف  قــد  لكــن 
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وعلــى العكــس فإننــا نحــن عندمــا نتحــدث 
ــًة وأقــل  ــة نكــون أقــل عقدي ــة أو القومي عــن الوطني
ــون  ــا تعلم ــه وكم ــا، ألن ــن أوروب ــر م ــكاليًة بكثي إش
القوميــة هنــا )يقصــد فــي ألمانيــا وأوروبــا عموًمــا( 

ــة. ــة بالنازي مرتبط
إًذا، أنــا فــي رأيــي، الوطنيــة يجــب أن نبنيهــا 
معيارًيــا، أي مــا يجــب أن يكــون، وليــس علــى 
ــة  ــي وطني ــا إًذا ه ــر كان وطنًي ــد الناص ــاس أن عب أس
ــة  ــي وطني ــي إًذا ه ــور وطن ــد دكتات ــة، ويوج مقبول
مقبولــة، ويوجــد فاشــية وطنيــة إًذا هــي وطنيــة 

ــة. مقبول
يجــب أن نحــدد البعــد المعياري، وبعــد أن نحدده 
يجــب أن تكــون هنــاك مصالــح مــن ناحيــة، ووعــي 
بهــذه المصالــح مــن ناحيــة أخــرى، ألنــه ال يكفــي 
فحســب أن يكــون هنــاك مصلحــة أو أن يكــون هناك 
ــون  ــوب أن يك ــل المطل ــا، ب ــا تاريخًي ــياء تربطن أش
ــق  ــي تحقي ــة ف ــة، ورغب ــن ناحي ــا م ــي به ــاك وع هن
 هــذه المصالــح وإعطائهــا األولويــة مــن ناحيــة ثانية.

ومــن هنــا، أقــول إننــا أمــام حالــة جذريــة تحيلنــا إلى 
الســؤال اآلتــي: هــل فعــاًل مــن األفضــل للســوريين 
أن يجتمعــوا علــى هــذا الكيــان الــذي اســمه ســورية 
بحيــث يكــون وطنًا لهــم وبحيــث يكونون متســاوين 
ــة  ــاءات جماعاتي ــن أي انتم ــر ع ــض النظ ــه، بغ في
بوصفهــم مواطنيــن؟ هــل هنــاك ما يســمح أو يشــجع 
ــم أم ال؟ ــق مصلحته ــذا يحق ــل ه ــك؟ ه ــى ذل  عل

ــذه  ــا ه ــن طبًع ــة، لك ــي المصلح ــن ف ــألة تكم المس
المصلحــة مؤسســة علــى قيــم، ففــي رأيــي أي 
اتجــاه غيــر وطنــي هــو اتجــاه غيــر مفيــد للســوريين 
ــوري  ــرف س ــى أن أي ط ــه، بمعن ــد لنفس ــر مفي وغي
ــاهم  ــكك أو ال يس ــل أو يف ــا أن ينفص ــاول حالًي يح
فــي صناعــة اتجــاه ســوري عــام، هــو ليــس فحســب 
ــا  ــل أيًض ــوريين ب ــوم الس ــح عم ــي صال ــل ف ال يعم

ــة.  ــه الذاتي ــد مصلحت ــل ض يعم

عنهــا؟ ولمــاذا هــي مســألة مهمــة إن كان لدينــا 
ــة؟ ــا وطني ــن لدين ــم يك ــة أو ل وطني

فــي كالم د. راتــب الــذي تحــدث فيــه عــن 
ــذا  ــر، أرى أن ه ــد الناص ــة عب ــى طريق ــة عل الوطني
أي  الــكل،  إلــى  االنتمــاء  علــى  يركــز  الــكالم 
االنتمــاء الجماعاتــي، وكأن هــذا االنتمــاء إلــى 
الدولــة يكفــي ألن يكــون هنــاك حالــة وطنيــة، فيمــا 
أرى أنــه يجــب أن يكــون هنــاك حالــة معياريــة، أي 
ال يكفــي فحســب شــعور الشــخص، وال يكفــي هــذا 
ــع،  ــى التجم ــراد عل ــن األف ــم بي ــل أو التزاح التكت
إنمــا يجــب أن يكــون هنــاك جانــب معيــاري حاكــم 
للمســألة، وهــو مرتبــط بــدوره بمســألتين: المســألة 
األولــى هــي وجــود عالقــة إيجابيــة مــع هــذا الــكل، 
ــي أن  ــة ه ــألة الثاني ــن، والمس ــميناه بالوط ــذي س ال
ــو  ــرد، أي ه ــو ف ــخص، أي ه ــو ش ــخص ه كل ش

ــن. مواط
المعيارييــن،  الجانبيــن  هذيــن  اســتبعدنا  إذا 
ــن  ــى وط ــاء إل ــة انتم ــة حال ــن الوطني ــم تك وإذا ل
بوصفنــا مواطنيــن، فلمــاذا نحــن نحتــاج إليهــا 
ــام  ــح أم ــا نصب ــة؟ هن ــي مطلوب ــاذا ه ــاًل؟ ولم أص
ــة.  ــي الحقيق ــية ف ــام فاش ــح أم ــا، ونصب  أيديولوجي

أريــد أيًضــا أن أصحــح مســألة لعبــد المجيــد حــول 
ــكالية  ــة إش ــا حال ــب أنه ــن جان ــة، م ــة الوطني الحال
ــا،  ــو لدين ــا ه ــًرا مم ــر كثي ــركا أكث ــا وأمي ــي أوروب ف
فمثــاًل ترامــب هوجــم كثيــًرا عندمــا قــال عــن نفســه 
ــة  ــة وصم ــذه الكلم ــي Nationalist، فه ــه قوم إن
ــى أن صاحبهــا يمينــي أو متطــرف  ــار تــدل عل ع
ــة  ــض القومي ــي نقي ــة ه ــك، فالوطني ــى ذل ــا إل أو م

ــا. ــة عنه ــب مختلف ــس فحس ولي
ــي  ــرات ف ــدى الم ــي إح ــا، وف ــا أيًض ــي ألماني ف
ــود  ــألة بوج ــذه المس ــت ه ــا ُطِرَح ــة عندم الجامع
ــة  ــن أن صف ــة، تبّي ــا وطالب ــن طالًب ــرين أو ثالثي عش
الوطنيــة هــي صفــة مرفوضــة بالنســبة إليهــم بشــكل 

ــل.  ــا هائ ــر هن ــل، فالتوت كام
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األولــى  الجولــة  فــي  ُطِرَحــت  التــي  المســائل 
بشــكل أفضــل، إذ بــات الحــوار يتجــه ليصبــح أكثــر 

ــول؟ ــب أن تق ــاذا تح ــب م ــًدا، د. رات تحدي
راتب شعبو:

فعــاًل، توجــد نقــاط مهمــة ُطرحــت، وأنــا ســأبدأ 
مــن عنــد النقــد الــذي قدمــه عبــد المجيــد، وأضــاف 
إليــه أيًضــا حســام بمــا يخــص موضــوع الدكتاتوريــة 

والوطنية.
يجــب أن نتذكــر نقطــة، أن اليســاريين كانــوا 
يعّرفــون الوطنيــة بمفهــوم مختلــف تماًمــا عمــا 
نتكلــم بــه اليــوم، حيــث كانــوا يعّرفونهــا علــى أنهــا 
ــذا  ــي، وكان ه ــارج اإلمبريال ــع الخ ــة م ــع العالق قط
ــم  ــذا الشــيء ل ــًدا لديهــم، وربمــا ه التعريــف معتم
ــي  ــة ف ــة عام ــل كان حال ــكار اليســار ب ــن ابت ــن م يك
ــذا  ــة ه ــة الناصري ــى الحال ــا أعط ــو م ــع، وه الواق
ــا  ــًدا عربًي ــل بل ــذي جع ــه، وال ــذي أخذت ــم ال الزخ
ــة  ــن القومي ــا بي ــا، دامًج ــي أحضانه ــي ف ــر يرتم آخ

ــة. والوطني
أنــا أوافق تماًمــا عبد المجيــد علــى أن الدكتاتورية 
ــي  ــن وف ــد، لك ــدى البعي ــى الم ــة عل ــل الوطني تقت
الوقــت نفســه يمكــن القــول إن الدكتاتوريــة يمكــن 
أن تنشــئ الوطنيــة فــي لحظــات معينــة، فالدكتاتورية 
تقــوم بــدور فــي بنــاء اقتصــادي، وفــي الدفــاع عــن 
حــدود معينــة، وإنشــاء لحمــة داخليــة إذا مــا تفتحت 
ــا.  ــر انفتاًح ــد أكث ــا باتجــاه بل ــًيا الحًق األمــور سياس
ــا،  ــدث أيًض ــا أتح ــي م ــار ف ــا محت ــة أن ــي الحقيق ف
ألن هنــاك الكثيــر مــن النقــاط التــي يمكــن الحديــث 
حولهــا، لكنــي ســأتحدث فــي النقطــة التــي أثارهــا 

حســام بخصــوص المواطنــة والوطنيــة. 
فــي الواقــع، إن عنــوان النــدوة التــي نتحــدث فيها 
هــو عــن المواطنــة واإلثنيــات، وإن فكــرة المواطنــة 
ــة  ــال نقط ــوم بإغف ــن تق ــا لوط ــون أساًس ــي تك ك
ــرة  ــة الصغي ــن القومي ــع اب ــا ال يقتن ــات، فيم اإلثني

نعــم، مــن الممكــن فــي هــذه الحالــة أن تتحقــق 
عــام  بشــكل  لكــن  الفرديــة،  المصالــح  بعــض 
أرى أنــه علــى المــدى الطويــل مــن مصلحتنــا 
أيديولوجيــا،  إنهــا  أقــول  هنــا  جميًعا–ومــن 
ــن.  ــا أيًضــا مصالــح–أن نكــون وطنيي  واأليديولوجي

ــي  ــه وع ــاس لدي ــض الن ــن أن بع ــن الممك ــن م لك
آخــر، وأيديولوجيــات أخــرى، ويــرى مصالــح 
أخــرى، وبهــذا المعنــى أقــول إن الوطنيــة هــي 
أيديولوجيــا، وإنــه يجــب علينــا أال نحملهــا بطريقــة 
ــا  ــي وطنيتن ــا ف ــن ال يوافقن ــاب أن م ــن ب ــة، م معياري
كمــا نراها–وقــد أســرني أن عــدة أوراق أكــدت على 
هــذا األمر–هــو ليــس غيــر وطنــي بالمعنــى الســلبي، 
بــل هــو ببســاطة لديــه وطنيــة أخــرى، أو لديــه قيــم 
ــة  ــذه الحال ــن ه ــرى، وضم ــح أخ ــرى، أو مصال أخ
الجذريــة، فــإن الوطــن ليــس قيمــة مقدســة علينــا أن 

ــر. ــا كان األم ــا مهم ــك به نتمس
نقطــة أخيــرة حــول التاريــخ، وربمــا كالمــي هنــا 
موجــه إلــى عمــاد: غالًبــا اللجــوء إلــى التاريــخ هــو 
مســألة إشــكالية علــى األقــل، ولهــا آثــار ســلبية على 
األرجــح، وليــس مــن الصحيــح اللجــوء في تأســيس 
الوطنيــة فــي ظــل وجــود صــراع أيديولوجــي علــى 
ــي  ــات الت ــة النقاش ــرف ماهي ــن نع ــخ، ونح التاري
تــدور بيــن »العــرب« واألكــراد حــول مــن هــو قديــم 
ومــن هــو مســتجد علــى األرض، وال أعتقــد أن ثمــة 
ــة  ــاء الدول ــد بن ــخ عن ــتحضار التاري ــرورة الس ض
ــب  ــة يج ــخ، فالوطني ــذا التاري ــا كان ه ــة مهم الوطني
أن ُتؤّســس علــى المصالــح المشــتركة بيــن النــاس.
ــا  ــر فيه ــن أن نفك ــي، يمك ــي رأي ــة، ف إًذا، الوطني
بوصفهــا حالــة مواطنــة، وحالــة انتمــاء فــي الوقــت 
نفســه إلــى كيــان اســمه الوطــن بالمعنــى اإليجابــي 

ــن. للوط
يوسف فخر الدين: 

ــة  ــة الثاني شــكًرا لك.يبــدو أن النقــاش فــي الجول
بعــض  خاللــه  مــن  تتوضــح  أن  الممكــن  مــن 
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وهنــا تأخــذ المواطنــة مســاًرا ثانًيــا، ألن عالقتهــا 
ــث  ــة بحي ــة الوطني ــوم الدول ــة بمفه ــون حتمي ال تك
ال تتــم إال بهــا، بــل مــن الممكــن أن نتخيــل شــكاًل 

آخــر.
لقــد طرحــت هــذه النقطــة مــن بــاب أنــي كنــت 
ــة:  ــية كردي ــات سياس ــت جماع ــو قال ــاذا ل ــر، م أفك
نحــن ال نريــد أن نقيــم وطنيــة مشــتركة، لكــن نحــن 
ال نقــدر علــى أن ننفصــل أيًضــا، وألنــه مــن المتعــذر 
ــي  ــون ف ــب أن نك ــل يج ــب أن ننفص ــا فحس علين

ــدة. ــة واح دول
أفهــم أن هنــاك مصلحــة فــي بنــاء وطنيــة ســورية 
بغــض النظــر إن شــاَرَكت هــذه الجماعــات الكرديــة 
أم لــم تشــارك، مــع اعتقــادي ان كــرًدا كثيريــن 
مــن  هــل  أســأل:  لذلــك  سيشــاركون،  كأفــراد 
الممكــن أن نفكــر فــي دولــة ائتالفيــة بهــذا المعنــى؟ 
أي التشــارك بيــن الســوريين والجماعــة الكرديــة فــي 
بنــاء دولــة ائتالفيــة، مــع تــرك البــاب مفتوًحــا للكــرد 
األفــراد لالنضمــام إلــى الوطنيــة الســورية؟ تفضــل.

راتب شعبو: 

ــوف  ــة، وس ــذه النقط ــن ه ــأجيب ع ــنًا، س حس
ــي  ــورية الت ــة الس ــول إن الوطني ــي ألق ــز فكرت أرك
ــوع  ــي موض ــية ه ــة أساس ــه عقب ــا تواج ــعى له نس
عمــاد  ورقــة  فــي  مثــاًل  نقــرأ  إذ  الجماعــات، 
ــالق  ــاوية وإط ــة المتس ــق المواطن ــن تحقي ــا ع كالًم
ــالق  ــن إط ــدث ع ــا يتح ــة، وعندم ــات العام الحري
ــتوى  ــى مس ــك عل ــول إن ذل ــة يق ــات العام الحري
ــوع  ــو ن ــة، وه ــة والديني ــات اإلثني ــراد والجماع األف
مــن الهــروب مــن المشــكلة، واألمــر ذاتــه بالنســبة 
فــوق  مــا  يقــول »حقــوق  إلــى حســام عندمــا 
دســتورية«، حســنًا، لنجعلهــا فــوق دســتورية، لكــن 
مــا هــي هــذه الحقــوق أساًســا؟ هــذه نقطــة تحتــاج 

ــر. ــى تفكي إل
ســأنتقل إلــى نقطــة أخــرى تحــدث فيهــا مضــر، 

بــأن تقــول لــه أنــت مواطــن مســاٍو لآلخريــن، فهــذا 
األمــر ال يرضــي تطلعــه القومــي، كيــف يمكــن حــل 

هــذه المشــكلة؟
ــات  ــه أن حقــوق الجماع ــي ورقت ــب ف ــام كت حس
ــتورية،  ــوق دس ــواد ف ــة بم ــون مصان ــب أن تك يج
لكنــه ال يعــرف مــا هــي هــذه الحقــوق، أي إلــى أي 
حــد نســتطيع أن نــوازي بيــن المســاواة بيــن األفــراد 
ــوق  ــألة حق ــن مس ــية وبي ــات سياس ــم كيان بوصفه
الجماعــات، هــذه المشــكلة هــي التــي تصطــدم بهــا 
ــد  ــكلة بح ــي المش ــا ه ــل إنه ــورية، ب ــة الس الوطني

ذاتهــا مــن وجهــة نظــري.
للوطنيــة  نتحــزب  عندمــا  إننــا  الواقــع،  فــي 
ــورية  ــة الس ــزب للوطني ــي متح ــا أنن ــورية، علًم الس
ــي  ــة ه ــذه العمومي ــي أن ه ــام ف ــع حس ــق م ومتف
ــي  ــد يعن ــي أو ق ــذا يعن ــن ه ــع، لك ــة الجمي لمصلح
ــتقاًل أو  ــون مس ــد أن يك ــن يري ــق م ــل ح ــا نغف أنن
ــد  ــراد، وق ــال األك ــي ح ــا ه ــا كم ــبة م ــتقاًل بنس مس
يكــون هنــاك جماعــات أخــرى لهــا مطالــب أخــرى. 
ــا:  ــر فيه ــب أن نفك ــي يج ــة الت ــي المعضل ــذه ه ه
كيــف يمكــن فــي إطــار إنشــاء دولــة وطنيــة مراعــاة 
ــديدة  ــة ش ــد عالق ــا؟ توج ــة أيًض ــوق القومي الحق
ــا، وفــي رأيــي إن الكلمــة التــي طرحهــا  التعقيــد هن
ــم  ــم أفه ــة، ول ــة االئتالفي ــوص الدول ــف بخص يوس
ــد  ــل كان يقص ــة، ه ــة االئتالفي ــد بالدول ــاذا يقص م
الدولــة الفدراليــة؟ ال أعلــم، هــل يمكــن أن توضــح 

ــي؟  ــع كالم ــل أن أتاب ــف قب ــي يوس ل
يوسف فخر الدين:

أقصــد بالدولــة االئتالفيــة دولــة متعــددة اإلثنيات، 
بحيــث ال تحــاول اإلثنيــات المتعــددة أن تنشــئ 
ــى أن  ــق عل ــل أن تتف ــا، ب ــا بينه ــتركة فيم ــة مش وطني
ظروفهــا الخاصــة تســتدعي دولــة موحــدة مــن بــاب 
المصلحــة، وليــس مــن بــاب وجــود وطنيــة جامعــة، 
ــات  ــوم المؤسس ــة بمفه ــا دول ــة هن ــون الدول أي تك

فحســب، وتتوقــف عنــد هــذا الحــد. 
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لــي بالضبــط مــا هــي النقطــة الرئيســة التــي ُطرحــت 
للنقــاش فــي هــذه الجولــة؟

يوسف فخر الدين: أشرت إلى أن نستكمل، ونعقب 
التفكير  إمكان  مع  الحوار،  من  األولى  الجولة  على 

إضافة إلى ذلك في نقطتين:
النقطــة األولــى هــي أن الجميــع أجــاب عــن 
ــودة ،  ــة المنش ــة بالدول ــة الديمقراطي ــة الوطني عالق
بغــض النظــر أيهمــا يأتــي أواًل وأيهمــا ثانًيــا، لذلــك 
اقترحــت أنــه يمكــن أيًضــا التفكيــر فــي احتمــاالت 
أخــرى مثــل الدولــة االئتالفيــة، وطلــب منــي راتــب 
أن أوضحهــا لــه، وهــي ليســت نظريــة منفصلــة 
عــن الواقــع، بــل هــي نظريــة مرتبطــة بواقــع محــدد 
نحــن فــي صــدد إيجــاد حلــول لــه، وفــي رأيــي، إن 
هنــاك قطاًعــا واســًعا فــي حاجــة إلــى إنشــاء وطنيــة 
ســورية، إال أنــه مــن الممكــن أن تكــون هنــاك 
جماعــة سياســية، وتحديــًدا جماعــات سياســية 
ــة  ــون كجماع ــد أن نك ــن ال نري ــول نح ــة، تق كردي
جــزًءا مــن الوطنيــة الســورية مــع اعتقــادي أن هنــاك 
كــرًدا كأفــراد يريــدون أن يكونــوا جــزًءا مــن الوطنيــة 
ــارج  ــوا خ ــدون أن يكون ــم يري ــوريةويرون أنه الس
هــذه الوطنيــة الســورية ضمــن حــل سياســي معيــن، 
ــة  ــذه الوطني ــي أن ه ــر ف ــن أن نفك ــن الممك ــل م فه
الدولــة  تبنــي  أن  يمكــن  الديمقراطيــة  الســورية 

ــة؟ ــذا حال ــي هك ــي ف ــكل ائتالف بش
النقطــة الثانيــة، لقــد ركــزت قليــاًل علــى موضــوع 
الدولــة  إلــى  كانتمــاء  الديمقراطيــة،  الوطنيــة 
ــف  ــا، فكي ــم بعًض ــى بعضه ــن إل ــاء المواطني وكانتم

ــل. ــة؟ تفض ــذه العالق ــون ه ــن أن تك يمك
حازم نهار:

أعتقــد أنــه دائًمــا عندمــا ُيفَتــح حديــث عــن 
الوطنيــة، فــإن العنصــر األكبــر المتحكــم فــي وعينــا 
ــم  ــى الرغ ــعوري، عل ــب الش ــو الجان ــا ه أو الوعين

ــة  ــوع الوطني ــي أن موض ــوة، ه ــا بق ــق عليه وأواف
ــا أدافــع بقــوة  ليــس موضــوع طليعــة وجمهــور، فأن
عــن فكــرة أنــه ال يمكــن أن تأتــي النخــب بمــا فيــه 
مصلحــة للنــاس بشــكل مســتقل عــن النــاس، ولكي 
ينخــرط النــاس فــي العمــل يجــب أن يتوجــه نشــاط 
النخــب إلــى خــرط النــاس فــي العمــل، وليــس إلــى 
ــاس فــي العمــل، وهــذا كــي يكــون  ــة عــن الن النياب
ــميته،  ــم تس ــا ت ــي كم ــاء عموم ــل فض ــاك بالفع هن
ألنــه إذا لــم ينخــرط النــاس فــي إنجــاز هــذا الفضــاء 
ــرط  ــي ينخ ــاًل، وك ــاء أص ــذا الفض ــق ه ــن يتحق ل
ــا  ــدؤوا مم ــب أن يب ــاء يج ــذا الفض ــي ه ــاس ف الن
ــرة،  ــم المباش ــى مصلحته ــم.. إل ــرب لديه ــو أق ه
ــتبداد أو  ــة أو االس ــر الدكتاتوري ــعورهم بأث ــن ش وم
الميليشــيات أو كل الحــاالت التــي يمكــن أن تطــرأ 

ــرة. ــم المباش ــتوى حياته ــى مس عل
ــي أن  ــا ه ــها دائًم ــي نعيش ــرى الت ــة الكب المفارق
ــن  ــورية يمك ــي س ــن ف ــان القاط ــن أو اإلنس المواط
أن ينــام علــى غــالء األســعار وعلــى إذاللــه اليومــي 
وعلــى عــدم توافــر المواصــالت وعلــى ســجن ابنــه 
ــأًة  ــم فج ــوع، ث ــذا الن ــن ه ــة م ــون قضي ــى ملي وعل
ــد  ــب ض ــام ليه ــد األي ــي أح ــوم ف ــن الن ــتيقظ م يس
الســلطة مباشــرًة، وهــي حالــة تشــبه مــا يســمونه فــي 
الفيزيــاء بالتســامي والتصعيــد، أي االنتقــال مباشــرًة 
ــن دون  ــة م ــة الغازي ــى الحال ــة إل ــة الصلب ــن الحال م
ــن  ــو م ــال ه ــذا الح ــائلة، وه ــة الس ــرور بالحال الم
مســؤولية النخــب مــن وجهــة نظــري، نخــب تفهــم 
ــا  ــرة أكرره ــي فك ــة، وه ــوط بالسياس ــيء من ــه ش أن

ــل الشــكر. ــا، مــع جزي ــًرا. ســأكتفي هن كثي
يوسف فخر الدين:

شكًرا لك، تفضل دكتور حازم. 
حازم نهار:

ــة  ــي، بداي ــبب تقن ــي، لس ــد فاتتن ــة لق ــي الحقيق ف
الجولــة الثانيــة مــن الجلســة، هــل يمكــن أن تحــدد 
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فــي الداللــة السياســية أنــا أعتقــد أن هــذه الكلمــات 
ــا  ــى إذا أردن ــد، وحت ــاه واح ــي اتج ــب ف ــا تص كله
ــد  ــي أعتق ــة، فإنن ــح الَعلماني ــا مصطل ــف هن أن نضي
ــث،  ــى الحدي ــة بالمعن ــف الدول ــا لنوص ــه إذا جئن أن
ــة، ألن أي  فــال داعــي الســتخدام مصطلــح العلماني
ــة  ــا دول ــن كونه ــف ع ــث تك ــى الحدي ــة بالمعن دول
ــة  ــة أو فردي ــة أو ديني ــة مذهبي ــا صف ــت به إذا ألحق
ــض  ــذا يخف ــخ. فه ــة ... إل ــة أو طبقي أو أيديولوجي
المســتوى  إلــى  العــام  المســتوى  مــن  الدولــة 
هــذه  علــى  للتأكيــد  أعــود  ولذلــك  الخــاص، 
ــة،  ــة، الوطني ــم، الدول ــذه المفاهي ــرة، أن كل ه الفك
الســورية، وحتــى العلمانيــة - وفــق هــذا الفهــم لهــا 

ــه. ــرض نفس ــدم الغ ــا تخ ــي كله ــا -، ه طبًع
القضيــة تكمــن فــي أن مهمــة إيصــال هــذا الفهــم 
للنــاس، تتطلــب وجــود نخــب ثقافيــة سياســية 

ــدة.  ــرق عدي ــك بط ــاول ذل تح
المســألة األخــرى، علــى المســتوى الفــردي، 
عندمــا نقــول إن فالًنــا وطنــي، بالتأكيــد هنــاك 
ــى  ــارة، بالمعن ــذه العب ــًدا له ــرة ج ــتخدامات كثي اس
القيمــي، بالمعنــى الشــعوري، بمعنــى ضــد العمالــة 
أو ضــد التعامــل مــع الخــارج، لكــن أنــا أعتقــد أنــه 
وبفهــم حديــث، فــإن عبــارة »فــالن وطنــي«، تعنــي 
ــألة  ــى أن مس ــا إل ــب هن ــوري«، إًذا أذه ــالن س »ف
الوطنيــة علــى المســتوى الفــردي تعنــي تماًمــا 
اكتســاب جنســية مــا، وإن مســألة اكتســاب جنســية 
مــا تتبعهــا مســتلزمات قانونيــة وحقوقيــة، أي تتبعهــا 
مســتلزمات المواطنــة، ومــن هنــا أرى العالقــة بيــن 

ــة. ــرة المواطن ــة وفك ــة الوطني الدول
لنذهــب إلــى فكــرة أخــرى، علــى صعيــد الواقــع، 
ــكار  ــل األف ــا أق ــورية أنه ــي س ــة ف ــدو الوطني ــد تب ق
حظوًظــا، لكــن أنــا أعتقــد أنــه ال يجــب علينــا 
ــود،  ــطح الموج ــدود الس ــد ح ــف عن ــب أن نق فحس
ــع  ــد الواق ــموع، أي عن ــي أو المس ــع المرئ أو الواق
ــي  ــا وف ــي تحليلن ــب ف ــل يجــب أن نذه المباشــر، ب
ــا للمــزاج العــام والتطــورات باتجــاه مــا هــو  قراءتن

ــي  ــر ف ــذا األم ــن ه ــد ع ــاول أن نبتع ــا نح ــن أنن م
التحليــل والتنظيــر، وفــي محاولــة بنــاء المفهــوم من 
جديــد، لكــن مفهــوم الوطنية الســورية يبقــى العنصر 
ــف،  ــعور والعواط ــر الش ــو عنص ــه ه ــم في المتحك
ومــن هنــا فإنــي أعتقــد أن هــذا األمــر مــن الممكــن 
ــة،  ــة الدول ــا لطبيع ــي فهمن ــكاالت ف ــبب إش أن يس
ــكاس  ــة ارت ــب وطريق ــن النخ ــوب م ــو مطل ــا ه وم
الســوريين ســواء العــرب أو األكــراد أو غيرهــم 

ــورية. ــة الس ــوع الوطني ــاه موض تج
ــورية  ــي س ــرد ف ــة الك ــة أكثري ــي ذهني ــاًل، ف مث
ــكال  ــن أش ــكل م ــورية ش ــة الس ــألة الوطني إن مس
ــن  ــة، وم ــة الكردي ــوق القومي ــى الحق ــال عل االحتي
ثــّم، فإنهــم يأخــذون هــذا الطابــع الحــذر فــي 

التعامــل مــع مســألة الوطنيــة الســورية. 
وفــي رأيــي، فــإن دور النخــب الثقافية والسياســية 
هــو أن تقــدم فهًمــا آخــر، وتحــاول أن تعمــم فهًمــا 
آخــر للوطنية الســورية، فأنــا ال أرى الوطنية الســورية 

إال علــى أنهــا لصيقــة بفكــرة الدولــة ذاتهــا.
ــدان  ــن البل ــر م ــاك كثي ــت هن ــخ كان ــر التاري عب
التــي قامــت فيهــا - بيــن قوســين - دول، فنتحــدث 
فــي التاريــخ عــن الدولــة األمويــة والدولــة العباســية 
والدولــة الفاطميــة أو غيــر ذلــك، لكــن هــل كانــت 
ــد ال.  ــة؟ بالتأكي ــورة دواًل حديث ــدول المذك ــذه ال ه

أمــر  الحديــث  بمفهومهــا  الدولــة  أن  أعتقــد 
التوصيفــات  إلــى  فــإذا عدنــا  تماًمــا،  مختلــف 
ــا نســميها ســلطنات  القديمــة لمــا يســمى دول، فإنن
أو إمــارات أو مــا إلــى ذلــك، أمــا الدولــة الحقيقيــة 
ال  فأنــا  آخــر،  شــيء  فهــي  الحديــث  بمعناهــا 
ــن  ــة وبي ــوم الدول ــن مفه ــاًل بي ــز مث ــتطيع أن أمي أس
ــّم،  ــن ث ــة، وم ــوم العمومي ــة أو مفه ــوم الوطني مفه
فإنــي أرى أن مفهــوم الدولــة المنشــودة فــي ســورية، 
ومفهــوم الســورية، ومفهــوم الوطنيــة، ومفهــوم 
ــم  ــى الرغ ــد، عل ــيء واح ــا ش ــي كله ــة، ه العمومي
ــن  ــخ، لك ــر التاري ــاره عب ــه مس ــوم ل ــن أن كل مفه م
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مســألة ســوف تلتهــم حقــوق هــذه الجماعــات 
ــرض أن  ــذي ُيفت ــاب ال ــو الخط ــا ه ــة. إًذا م القومي
ــوق  ــن الحق ــة بي ــألة العالق ــه مس ــن خالل ــارب م نق
القوميــة وفكــرة الوطنيــة الســورية؟ يجــب أن يكــون 
هنــاك جســر وصــل يتــم التفكيــر فيــه علــى مســتوى 
الخطــاب، وعلــى مســتوى الحلــول السياســية التــي 
مــن الممكــن أن تكــون مقترحــة فــي هــذا االتجــاه.

ــي  ــات الت ــإن كل النقاش ــة، ف ــذه اللحظ ــى ه وحت
ُعقــدت علــى مســتوى هــذه النقطــة لــم تقــدم رؤيــة 
يمكــن لهــا أن تكــون توافقيــة أو يمكــن لهــا أن تشــد 
ــم.  ــرًدا وغيره ــا وك ــوريين، عرًب ــة الس ــاه أغلبي انتب

ــة فــي هــذه المســألة. ــا معضلــة حقيقي لدين
ــال  ــاك احتم ــو كان هن ــؤااًل: ل ــذ س ــي آخ دعون
كبيــر لنشــوء دولــة كرديــة أو كيــان كــردي بمســاعدة 
إقليميــة ودوليــة للكــرد الســوريين أو للســوريين 
الكــرد، هــل مــن الممكــن أن ينظــروا إلــى الوطنيــة 
بحيــث  الســورية  الوطنيــة  الدولــة  أو  الســورية 

ــبان؟ ــي الحس ــا ف يأخذونه
أشــعر أن الموازنــة خاســرة فــي هــذه الحالــة 
للمســألة القوميــة الكرديــة وليــس للوطنية الســورية.
ــوى  ــإن أداء الق ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن عل لك
السياســية الكرديــة، طــوال الســنوات الماضيــة، 
ــن  ــورية بعي ــى س ــا إل ــر دائًم ــا تنظ ــى أنه ــير إل يش
ــي  ــم ف ــول له ــا أن نق ــاول دائًم ــن نح ــة، ونح كردي
ــة  ــة الكردي ــى القضي ــرون إل ــم تنظ ــا: ليتك حواراتن
بعيــن ســورية، فمــن الممكــن أن نجــد قواســم 
مشــتركة تســاعدنا فــي بنــاء تصــور مــا لدولــة 
ــة  ــكل معضل ــر يش ــذا األم ــا زال ه ــتقبلية. وم مس
علــى مســتوى الخطــاب، وعلــى مســتوى الحلــول 

السياســية. 
يوسف فخر الدين:

دكتور عماد، بحسب التسلل، تفّضل.

ــن.  ــن وكام ممك
ــوريين  ــن الس ــر م ــريحة األكب ــد أن الش ــا أعتق وأن
ــه،  ــر ل ــم تنظِّ ــو ت ــى ل ــاه حت ــذا االتج ــع ه ــي م ه
ــاع  ــي الدف ــاس ف ــألة إدراج الن ــإن مس ــّم، ف ــن ث وم
ــة  ــة الوطني ــورية أو الدول ــة الس ــرة الوطني ــن فك ع
الســورية المنشــودة هــي فــي رأيــي أمــر ســهل فــي 
ــية  ــة سياس ــة ثقافي ــًة نخب ــا حقيق ــرت لدين ــال توف ح
متماســكة، إذ إننــا ونتيجــة غيــاب هــذه النخبــة 
السياســية الثقافيــة المتماســكة أصبحنــا نعتقــد أنــه ال 
ــا نقلــل مــن دور  داعــي لوجــود النخــب، أو أصبحن

ــب. النخ
ــو  ــوراء، ل ــى ال ــنوات إل ــر س ــع عش ــا نرج دعون
ــة سياســية التزمــت الخطــاب  ــة ثقافي ــا نخب كان لدين
الوطنــي وقدمــت رؤيــة صحيحــة تتوافــق مــع 
الوطنيــة الســورية، كان مــن الممكــن أن يكــون 
الوضــع مختلًفــا، ونحــن طبًعــا ال ننكــر هنــا العوامل 
الدولــة  مصالــح  أي  المصالــح،  وال  الداخليــة 
ــرت  ــائل أث ــذه المس ــكل ه ــرى، ف ــة والكب اإلقليمي
بالتأكيــد فــي اللحظــة السياســية التــي وصلنــا إليهــا، 
لكــن مــن الصعــب أيًضــا أن نفكــر أن كل مــا جــرى 
ــاك دور  ــه كان هن ــه إن ــد قول ــا أري هــو حتمــي، أي م
ــتطع  ــم تس ــية، ول ــة والسياس ــب الثقافي ــوط بالنخ من

ــه. ــام ب القي
باإلثنيــات  يتعلــق  مــا  فــي  األخيــرة  النقطــة 
لدينــا  إن  الحقيقــة  فــي  القوميــة،  والجماعــات 
المســتوى،  هــذا  علــى  جــًدا  كبيــرة  معضلــة 
خــالل  األمــر  هــذا  تراكــم  أن  بعــد  خصوًصــا 
ــا أن  ــا إذا أردن ــة، فمنطقًي ــر الماضي ــنوات العش الس
ــق  ــي والمنط ــر السياس ــتوى الفك ــى مس ــر عل نفك
ــوريين  ــاواة الس ــألة مس ــد أن مس ــك، أعتق ــر ذل وغي
ــة  ــة والطائفي ــم اإلثني ــن انتماءاته ــر ع ــض النظ بغ
ــا،  ــة وواجباته ــوق المواطن ــق حق ــك، وف ــر ذل وغي
ومــا يتعلــق بذلــك هــي مســألة كافيــة، لكــن بالنســبة 
إلــى الجماعــات القوميــة هــو أمــر غيــر كاف، فحتــى 
ــا  ــى أنه ــة عل ــرة الوطني ر فك ــدَّ ــة ُتص ــذه اللحظ ه
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عندمــا تناولــت قضيــة االنتمــاء بالمعنــى التاريخــي، 
أي هــي دعــوة لنفهــم مــاذا كانــت هويــة البلــد عبــر 
ــل  ــي المراح ــا ه ــذا، وم ــا ه ــى يومن ــخ وحت التاري
التــي أثــرت فيهــا، ومــا هي أســباب هــذا الصــراع أو 
النقــاش الدائــر، حتــى نســتطيع إيجــاد حلــول لهــذه 

ــألة. المس
أمــا النقطــة الثانيــة، فأنــا أتفــق مــع األســتاذ راتــب 
ــة  ــاط الدكتاتوري ــة ارتب ــرده بخصــوص عــدم حتمي ب
بالوطنيــة، إذ ال توجــد حتميــات فــي هــذا المجــال، 
كل  إن  حتمــي  بشــكل  نقــول  أن  نســتطيع  وال 
ــة  ــوم الوطني ــاب مفه ــى غي ــتؤدي إل ــة س دكتاتوري
ــى عــدم حــدوث حركــة  ــد أو إل علــى المــدى البعي
ــث. ال  ــى الحدي ــة بالمعن ــة أو مواطن ــة وطني أو هوي
أعتقــد بوجــود أي حتميــات فــي هــذا الســياق، ألن 
ــة وسياســية تلعــب أدواًرا فــي  ــا تاريخي ــاك ظروًف هن
نشــوء الدكتاتوريــات أو نشــوء الديمقراطيــات، وأنــا 
ــدم  ــه يق ــخ ألن ــى التاري ــد عل ــا أن أعتم ــب دائًم أح
ــتطيع  ــور، وال أس ــدوث األم ــة ح ــا لكيفي ــي فهًم ل
ــب، أي  ــي اآلن فحس ــا ه ــور كم ــى األم ــر إل النظ

ــي. ــع الحال ــب الواق بحس
بخصــوص عبــد الناصــر، أنــا مضطــر أيًضــا إلــى 
ــد الناصــر  ــم يكــن عب التطــرق إلــى هــذه النقطــة: ل
قــادًرا علــى أن يصنــع مواطنــة فــي مصــر فــي تلــك 
ــدده  ــش بص ــذي نتناق ــث ال ــى الحدي ــرة بالمعن الفت
ــن  ــة، م ــف بالمئ ــع النص ــه كان مجتم اآلن، فمجتمع
ــا  ــن له ــة كان يمك ــع أن المواطن ــتحيل أن نتوق المس
ــنة،  ــرين س ــنوات أو عش ــر س ــي عش ــق ف أن تتحق
وهــو مجتمــع مســحوق كان يعانــي األميــة والجهــل 
ــم  ــي العال ــال ف ــات لألطف ــبة وفي ــر نس ــر وأكب والفق

ــر. ــا أذك ــات كم ــي األربعيني ف
ــا  ــا واقعًي ــه هــو أن يكــون كالمن إًذا، مــا أدعــو إلي
ــي  ــى ف ــا حت ــذا يفيدن ــخ، وه ــف التاري ــي توصي ف
ــي  ــة ف ــاك واقعي ــون هن ــا يك ــي، عندم ــت الحال الوق
مقاربتنــا لقضيــة الهويــة الوطنيــة، وفــي طــرح 
تصورنــا وطريقــة تحقيــق هــذا التصــور علــى أرض 

عماد العبار:

ــام  ــتاذ حس ــا األس ــة أثاره ــح نقط ــد أن أوض أري
أن  بــاب  مــن  التاريــخ،  علــى  االعتمــاد  حــول 
ــذا  ــة، وه ــيات قومي ــكالية وحساس ــق إش ــك يخل ذل
ــالق  ــال كان االنط ــي ح ــا ف ــح تماًم ــكالم صحي ال
ــق  ــن منطل ــو م ــه ه ــتئناس ب ــخ أو االس ــن التاري م
ــذه  ــى ه ــت إل ــي وصل ــق أن ــن منطل ــري، وم عنص
األرض أو البقعــة الجغرافيــة قبــل الطــرف اآلخر، أو 
هــو وصــل قبلــي، لكنــي ال أقــارب األمــر مــن هــذه 
الزاويــة إطالًقــا، فهــذه دعــاوى عنصريــة تســتخدمها 

ــخ. ــر التاري ــا عب ــاه بعضه ــراف تج األط
ــي  ــياق تاريخ ــر س ــي عب ــر فه ــي لألم ــا مقاربت أم
ــذه  ــى ه ــودة عل ــة الموج ــور الهوي ــياق تط ــو س ه
فــي  موجــود  األمــر  هــذا  أن  وأتصــور  األرض، 
كل الــدول، حتــى الحديثــة منهــا، حيــث دائًمــا 
ــرت اإلدارات السياســية أو  ــد مهمــا تغي ــة أي بل هوي
ــى  ــتعمار، يبق ــم أو اس ــالل أو ض ــاك احت ــل هن حص
لــكل شــعب أو شــعوب محــدودة بمنطقــة جغرافيــة 
ــاع  ــن الطب ــط م ــات ونم ــن العالق ــط م ــة نم معين
واألعــراف والتقاليــد والمصلحــة المشــتركة يعطــي 
ســمة للهويــة، والهويــة بهــذا المعنــى ليســت معطــًى 
ــرة  ــها لعش ــى نفس ــة تبق ــد هوي ــال توج ــًدا، ف جام
قــرون أو خمســة قــرون أو حتــى لقــرن واحــد مــن 
الزمــن، إنمــا هنــاك تفاعــل دائًمــا مــع المســتجدات 
التــي تطــرأ، لكــن مــا أراه هــو أنــه، ومنــذ أيــام الفتــح 
ــرة  ــة الفت ــى نهاي ــة، وحت ــة األموي ــالمي والدول اإلس
العثمانيــة، كانــت الهويــة تتفاعــل لكــن ضمــن خــط 
ــات  ــد هوي ــا بالتأكي ــد تحته ــة، توج ــة غالب ــه هوي في
ــى  ــات حت ــراع هوي ــاك ص ــن هن ــم يك ــة، ول فرعي
ــا الــذي  نهايــة هــذه الفتــرة بالمعنــى الموجــود حالًي

ــا.  ــهده أمامن نش
ــات  ــا اإلثني ــن خالله ــاول م ــي نتن ــات الت النقاش
والقوميــات فــي يومنــا هــذا لــم تكــن موجــودة فــي 
ــب  ــه فحس ــا أردت قول ــو م ــذا ه ــرة، وه ــك الفت تل
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معــه، وأن أؤيــده وأســاعده بحيــث تكــون هــذه 
ــور  ــن أن تتبل ــن الممك ــة م ــيس لهوي ــوة للتأس خط
ــى  ــكيلها عل ــاد تش ــة أو يع ــة وطني ــى هوي ــا إل الحًق
ــت  ــي تحدث ــة الت ــي النقط ــذه ه ــة. ه ــس حديث أس
ــًة منــي فــي الوصــول  ــاًل فــي التاريــخ رغب عنهــا قلي

ــا. إليه
بخصــوص الموضــوع الثانــي الــذي تضمنــه 
النقــاش، فــإن المواطنــة التــي يجــري الحديــث 
ــث،  ــوم الحدي ــة بالمفه ــي المواطن ــا ه ــا حالًي عنه
ــاواة  ــى المس ــم عل ــى القائ ــذه المعن ــة به فالمواطن
بيــن األفــراد وعلــى الحريــات والمشــاركة السياســية 
ــن  ــية، وم ــورة الفرنس ــل الث ــودة قب ــن موج ــم تك ل
ثــّم، أتصــور أنــه يجــب أن يكــون هنــاك ســياق مهــم 
ــى  ــة عل ــة حقيقي ــل بمواطن ــى نأم ــداث، حت لألح
أرض الواقــع، فعندمــا يكــون هنــاك مجتمــع تحــت 
االســتعمار ال يكــون بإمكانــه مباشــرًة الحديــث عــن 
مفهــوم المواطنــة بمعناهــا الحديــث، بمــا فــي ذلــك 
ــفة  ــا الفالس ــي فيه ــي بق ــها الت ــة نفس ــدول الغربي ال
ــة أو مئتــي ســنة حــول هــذه األفــكار  يتحدثــون لمئ
ــة  والقيــم حتــى تــم تطبيقهــا ضمــن شــروط تاريخي

ــة. ــوالت تاريخي وتح
مــا أريــد قولــه، هــو أن ربــط الوطنيــة بالمواطنــة 
ــى  ــبة إل ــر بالنس ــر مبك ــو أم ــث ه ــا الحدي بمعناه
ــا  ــى أنه ــة بمعن ــى الوطني ــد عل ــا التأكي ــا، أم حالتن
ــه أن  ــن خالل ــن م ــر يمك ــذا أم ــي فه ــاء إيجاب انتم
يتبلــور وعــي شــعبي بخصــوص هــذه النقطــة. فــإذا 
ــث  ــد أن الحدي ــة، أعتق ــرة العمومي ــى فك ــا إل عدن
ــا  ــن واقعن ــث ضم ــا الحدي ــة بمفهومه ــن المواطن ع
الحالــي هــو أمــر بعيــد عــن وعــي النــاس وإدراكهــم 
للمســألة، ألنهــم يمــرون بظــروف بدائيــة. فالتأكيــد 
علــى الوطنيــة يمكــن أن يوصلنــا فــي مــا بعــد، وفــي 
مرحلــة تاليــة، إلــى النقــاش حــول فكــرة المواطنــة 

ــة. ــث للكلم ــى الحدي بالمعن

ــع. الواق
أقــول دائًمــا إنــه فــي زمــن عبــد الناصــر لــم يكــن 
أي نبــي قــادًرا علــى القيــام بهــذه النقلــة حتــى ننتظــر 
ــا النبــي فشــل  أن يقــوم بهــا شــخص عــادي، وعملًي
فــي مجتمــع قريــش، وهــرب إلــى المدينــة ليشــكل 
دولتــه فيهــا، ومــن ثــم رجــع بقــوة الســالح ليفــرض 
ــذا  ــا. وه ــارج موضوعن ــذا خ ــو أن ه ــوره، ول تص
ــول  ــع كان يتح ــي مجتم ــر، ف ــد الناص ــه عب ــا فعل م
ــا  ــة إلــى مجتمعدعون مــن مجتمــع نصــف فــي المئ
ــاس  ــن الن ــة م ــي المئ ــن ف ــن أو أربعي نقول-ثالثي
ــي،  ــتبداد سياس ــاك اس ــه كان هن ــو أن ــن، ول الفاعلي
ولــم يكــن هنــاك توجــه نحــو ديمقراطيــة سياســية، 
لكــن كان هنــاك توجــه نحــو ديمقراطيــة اجتماعيــة، 
فعندمــا نتحــدث عــن مجتمــع أنجــز هــذا االنتقــال 
مــن مجتمــع نصــف فــي المئــة إلــى مجتمــع ثالثيــن 
ــن  ــدث ع ــٍذ نتح ــن عندئ ــة، نح ــي المئ ــن ف أو أربعي
ثــورة اجتماعيــة، وليــس عــن حركــة تطــور طبيعيــة 
ــي. ــياق طبيع ــي س ــل ف ــن أن تحص ــن الممك كان م

ــى  ــاش إل ــول النق ــخ ألح ــي التاري ــدث ف ال أتح
ــد  ــينيات وعب ــرة الخمس ــول فت ــي ح ــاش تاريخ نق
الناصــر ومــا قبلــه ومــا بعــده، لكــن مــا أريــد قولــه 
هــو أن االنطــالق مــن الواقــع شــيء إيجابــي، كمــا 
أن االنطــالق مــن التاريــخ وفهــم الواقــع مــن خاللــه 

ــي أيًضــا.  هــو شــيء إيجاب
ــا  ــا، أن ــا وطنًي ــر كان دكتاتورًي ــد الناص ــال عب جم
أتفــق مــع هــذا التوصيــف، وهــو توصيــف صحيــح 

ــا. تماًم
فــي المقابــل، حافــظ األســد كان دكتاتــوًرا، لكنــه 
لــم يكــن وطنًيــا علــى اإلطــالق، وهــذا هــو الســبب 
الرئيــس فــي وصولنــا إلــى الوضــع الحالــي، وإلــى 

النقــاش الدائــر والصــراع الدائــر.
ــع  ــى أرض الواق ــي عل ــة، فإنن ــذه الناحي ــن ه م
ــا لكنــه غيــر ديمقراطــي،  عندمــا أرى نموذًجــا وطنًي
لســبب مــن األســباب، أشــعر أنــي ملــزم بــأن أقــف 
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ــي  ــة، ه ــة الوطني ــة بكلم ــة المتعلق ــألة الثاني المس
أنهــا بالفعــل عالقــة بيــن جماعــات لهــا خصوصيــة 
ــكار  ــات بابت ــذه الجماع ــوم ه ــن أن تق ــة، وبي معين
وطــن، وهــذا يمكــن الحديــث عنــه كثيــًرا، لكــن إذا 
ــا إلــى التشــبيه الــذي ورد فــي ورقــة د. راتــب،  جئن
ــا  ــا إذا تجاهلن ــزواج، فإنن ــة بال ــبه الوطني ــا ش عندم
ــة ثانيــة، فــإن  مســألة النكــد التــي تحيــل علــى قضي
األســتاذ جــاد كريــم الجباعــي كتــب فــي أحــد كتبــه 
ــة  ــي مقارب ــًدا ف ــا ج ــا مهًم ــق كالًم ــذا المنطل ــن ه م
مســألة الحــب، إذ رأى أنــه ال يمكــن لهــا أن تكــون 
عالقــة الــذات بالموضــوع، بــل هــي عالقــة الــذات 
بذاتهــا، وهــذا يشــبه أيًضــا التفكيــر بالمواطنــة، ألن 
الحــب هــو الســعي لالكتمــال باآلخــر، وأيًضــا 
الجماعــات هــي فــي الواقــع تســعى الكتمــال 
خصوصيتهــا، فــإذا أخذنــا الكــرد نموذًجــا، لــن 
تكتمــل الخصوصيــة الكرديــة حقيقــًة إال مــن خــالل 
ــي،  ــوري الوطن ــق الس ــر، أي بالعم ــال باآلخ االكتم
ــوا  ــراق اصطدم ــراد الع ــد أن أك ــة أعتق ــي تجرب وه

ــل. ــا بالفع به
اآلن، إذا الكــرد أو غيــر الكــرد، أو أي إثنية أخرى، 
أو أي جماعــة لهــا خصوصيــة، أو كل الســوريين 
ــم  ــة خصوصياته ــوا بعقلن ــم يقوم ــام، ل ــكل ع بش
ــيضطرون  ــم س ــي، فإنه ــي تحليل ــار عقل ــن مس ضم
حقيقــًة إلــى أن يعقلنوهــا باأللــم، أو بمســار تجنــب 

ــد مــن المــوت.  المزي
ــوم  ــى مفه ــا عل ــذي يحيلن ــو ال ــوم ه ــذا المفه ه
ــو  ــر، فه ــول اآلخ ــى قب ــا إل ــة، واضطرارن المواطنوي
اضطــرار حقيقــًة، ســواء اهتدينــا إلــى هــذه المســألة 
ــة  ــدت تجرب ــا اهت ــفي كم ــي فلس ــار عقل ــر مس عب
الحداثــة فــي أوروبــا إلــى حــدٍّ مــا، أو اهتدينــا إليهــا 

ــوت. ــة الم ــر تجرب عب
أمــا المســألة الثالثــة فــي الوطنيــة التــي مــن 
ــا نحــن متفقــون  الممكــن أن نتحــدث عنهــا، وتقريًب
ــاوض،  ــة للتف ــر قابل ــألة غي ــا مس ــي أنه ــا، ه عليه
ــر  ــد أكث ــال أح ــة، ف ــرة الوطني ــا بفك ــرد قبولن فمج

مضر الدبس:

أنــا ســأعود ألجــرب أن نتحــدث عــن مصطلحين 
فــي ســياق واحــد: الوطنيــة، ومــن ثــم توصيفهــا أو 

تســميتها بالوطنيــة الســورية. 
ــه  ــده، فإن ــة وح ــح الوطني ــنبدأ بمصطل ــا س إذا كن
ــا،  ــك داللًي ــح منه ــه مصطل ــا أن ــح تماًم ــن الواض م
بمعنــى أنــه يــدل علــى أكثــر مــن شــيء، ولــه أكثــر 
مــن معنــى، وفــي تقديــري ليــس فحســب مصطلــح 
ــم  ــة والمفاهي ــه مــع ترجمــة الحداث ــل إن ــة، ب الوطني
الغربيــة يبــدو أن اســتيراد أي مصطلــح كان عــن 
طريــق ترجمتــه ال يــؤدي دائًمــا إلــى اســتيراد معنــاه، 
ــذا  ــق صــورة له ــى خل ــؤدي إل ــس ي ــى العك ــل عل ب
ــذي  ــتقبِل ال ــع المس ــي المجتم ــل ف ــوم األص المفه
ــورة  ــذه الص ــق ه ــب ال تتطاب ــى الغال ــه، وعل ترجم
ــذي  ــق ال ــل المنطل ــق عق ــل إال إذا انطب ــع األص م
ــي  ــم، وه ــذي ترج ــتقر ال ــل المس ــع عق ــا م ابتكره
ــوال. ــن األح ــال م ــي أي ح ــة ف ــر ممكن ــة غي مطابق
ــة ــح الوطني ــذا المصطلحمصطل ــه ه ــك، فإن لذل
هــو مصطلــح منهــك داللًيــا، مثــل مصطلــح شــعب، 
ــذي  ــعب ال ــوم الش ــاًل مفه ــة، فمث ــح دول ومصطل
نعرفــه فــي المنظومــة الحداثيــة يختلــف تماًمــا عــن 
ــل  ــعوًبا وقبائ ــم ش ــي »وجعلناك ــعب ف ــوم الش مفه
ــاط  ــوص االرتب ــر بخص ــك األم ــوا«، وكذل لتعارف
بيــن »تلــك األيــام نداولهــا بيــن النــاس« ومصطلــح 
الدولــة، وحتــى عنــد ترجمــة ديالكتيــك إلــى جــدل 

ــداًل«. ــيء ج ــر ش ــان أكث »وكان اإلنس
مــن ثــّم، إن المســألة اللغويــة، والتــي تحيــل علــى 
ــا إلــى  ــع، تــؤدي دائًم ــا لهــذه المواضي طريقــة فهمن
ــوم  ــة مفه ــة بمقارب ــدو أن البداي ــوار، فيب ــد الح تعقي
ــه  ــث عن ــم الحدي ــروع يت ــو مش ــا ه ــة أيًض الوطني
ــط  ــه لضب ــل علي ــم العم ــا يت ــاًل م ــن قلي ــًرا، لك كثي
ــي  ــا ف ــل به ــي نتعام ــات الت ــذه المصطلح ــة ه دالل
ــا للحــوار  ــي هــي أدواتن الوســط السياســي، والت

ــي. ــاء العموم ــن الفض ضم
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الشــكل الــذي نريــده لســورية بحيــث تكــون مالئمــة 
لنــا جميًعــا.

يوسف فخر الدين )مقاطًعا(: 

الفكــرة  نتــرك هــذه  أن  يمكــن  لــك،  شــكًرا 
األخيــر. للمحــور 

تفضل عبد المجيد. 
عبد المجيد عقيل:

مداخلتــي ســتكون قصيــرة نوًعــا مــا، ألن األفــكار 
التــي وردت فــي المداخــالت الســابقة كانــت غنيــة 
ــا  ــرة ذكرته ــن فك ــق م ــد أن أنطل ــي أري ــًدا، لكن ج
ــرة  ــي فك ــابقة، ه ــي الس ــي مداخلت ــز ف ــكل موج بش
ــي أال  ــي رأي ــب ف ــة يج ــألة الوطني ــا لمس أن مقاربتن
تقتصــر علــى التوصيــف، إنمــا أن يكــون هنــاك غايــة 
ــف  ــن التوصي ــوع م ــاك ن ــون هن ــة، أي أن يك معين
ــل  ــي ظ ــودة ف ــة المنش ــة الوطني ــذه الحال ــي له الغائ

ــوريين.  ــاة الس ــي ومعان ــوري الحال ــع الس الواق
ــف  ــدة، لتوصي ــذه القاع ــن ه ــق م ــا ننطل وعندم
الوطنيــة، بطريقــة ال تقتصــر علــى التوصيــف، إنمــا 
ــرى  ــا ن ــة كم ــوم الوطني ــق مفه ــي خل ــاهم ف أن نس
ــي  ــار الموضوع ــإن المعي ــون، ف ــب أن تك ــا يج أنه
ــة، ألن  ــو المصلح ــه ه ــتند إلي ــب أن نس ــذي يج ال
الدولــة الوطنيــة الحديثــة هــي الدولــة القائمــة 
علــى مصلحــة إنســانها، والحديــث هنــا ليــس عــن 
المصلحــة بمفهومهــا الســلبي األنانــي المتعلــق 
بالفــرد فحســب، إنمــا مصلحــة اإلنســان كمجمــوع، 
ــة.  ــة الجمعي ــن المصلح ــرد ضم ــة الف أي مصلح

إًذا، فــي رأيــي، هنــاك موضــوع مهــم جــًدا يجــب 
أن نعمــل عليــه عندمــا نقــارب فكــرة الوطنيــة، هــو 
أن نربــط هــذه الفكــرة بالمصلحــة، وأن نعمــل 
ــه،  ــوري بمصلحت ــان الس ــي اإلنس ــة وع ــى تنمي عل
ــي  ــر عقالن ــط تفكي ــو نم ــة ه ــي بالمصلح ألن الوع
يناقــض نمــط التفكيــر الطائفــي واإلثنــي والعرقــي، 

وطنيــًة مــن أحــد أو أقــل وطنيــًة، الجميــع متســاوون 
ــا.  أمامه

اآلن، خصوصيــة هــذه الوطنيــة أنهــا ســورية، 
ــخصي  ــري الش ــألة بتقدي ــم مس ــإن أه ــّم، ف ــن ث وم
هــي أننــا ال نفكــر فــي الوطنيــة فــي وضــع طبيعــي. 
ــة لهــم،  ــون ونحــن نفكــر فــي دول الســوريون يموت
ــؤولية،  ــا مس ــوريين أيًض ــل الس ــر يحم ــذا التفكي وه
ــر،  ــا أرى أن النش ــك أن ــة، لذل ــؤولية الكلم ــي مس ه
أو الحــوار المنشــور الموثــق، هــو ضــرورة للوطنيــة 
ــوريين  ــن الس ــا نح ــا ذكرن ــه وكم ــا أن اآلن، خصوًص
بــاب  علــى  حراًســا  نكــون  أن  اعتدنــا  حقيقــًة 
ــه فــي ضــوء التعايــش القســري الــذي  ــا، ألن وطنيتن
كان تحــت نيــر االســتبداد، كان حــب الســوري 
للســوري اآلخــر، بشــكل أو بآخــر، يمنعــه مــن 
محاولــة الدخــول إلــى بوابــة الوطنيــة، ألنــه يعــرف 
أن هــذه الوطنيــة كانــت فــي منزلــة النيــل مــن هيبــة 
ــن  ــة، وم ــن دول ــة أم ــي محكم ــا تعن ــة، وأنه الدول
ثــّم، هــي عــذاب، وهــي شــكل مــن أشــكال األلــم.

ومــن أجــل تجنــب هــذا األلــم حقيقــًة، لــم 
ــي. ــوار الوطن ــة للح ــرة عمومي ــا خب ــكل عندن يتش
والمدخــل لتشــكيل هــذه الخبــرة اليــوم حقيقــًة، 
ــرة  ــي فك ــًدا، ه ــة ج ــرة مهم ــول فك ــوار ح ــو الح ه
أن خصوصيــة أي جماعــة غيــر ممكنــة مــن دون 
الوصــول إلــى حالــة وطنيــة معينــة، وبتقديــري 
أي  مــن  أكثــر  اآلن  ممكــن  الحــوار  هــذا  فــإن 
ــًرا لقــراءة  ــح متواف وقــت مضــى، ألن المجــال أصب
المســتقبل إذا بنينــا علــى حيــز، وعلــى نمــط تفكيــر 
ــا أو أي شــيء مــن  ــا أو قبلًي محلــي، ســواًء أكان إثنًي

ــا. ــاًء جزئًي ــكل انتم ــن أن يش الممك
نمــط التفكيــر هــذا ينقلنــا حقيقــًة مــن مفهــوم الـــ 
)مــن هــو( الــذي اعتدنــا عليــه إلــى مفهــوم الـــ )مــا 
هــو(، أي ينقلنــا مــن مفهــوم مــن ســيحكم ســورية، 
ــقيفة  ــي س ــدث ف ــا ح ــك، كم ــح لذل ــن المرش وم
بنــي ســاعدة، إلــى مفهــوم الـــ )مــا هــو(، أي مــا هــو 
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لكنــه بالتأكيــد صعــب فــي حيــز التطبيــق العمليبين 
حقــوق األفــراد وحقــوق الجماعــات، أي أن ندخــل 

ــي التفاصيل. ف
يوسف فخر الدين:

يعطيك العافية.. شكًرا. 
ــة، إن كان  ــا للوطني ــج فهمن ــع نض ــن م ــل يمك ه
ــعوب  ــارب الش ــي تج ــري، وإن كان ف ــا النظ بمعناه
األخــرى، وحتــى فــي تجربتنــا نحــن، أن نفكــر فــي 
الموضــوع، وأن نفكــر فــي هــذه الوطنيــة فــي ســياق 
ــر  ــي، وأن نفك ــياق إبداع ــن، س ــياق لّي ــوري، س تط
ــا،  ــدث عنه ــي نتح ــة الت ــة الديمقراطي ــي أن الوطني ف
ــذي  ــم ال ــام الحك ــس لنظ ــدد رئي ــي مح ــي ه والت

ــة؟  ــة تفاوضي ــق قضي ــي العم ــي ف ــنختاره، ه س
ــة  ــه عالق ــق أول ل ــقين: ش ــن ش ــؤال يتضم الس
بيــن  باألغلبيــة  يتعلــق  ثــاٍن  وشــق  باإلثنيــات، 

قوســين.
ــرة أن  ــت فك ــورية ُطِرَح ــورة الس ــة الث ــي بداي ف
األقليــات فــي حاجــة إلــى تطمينــات، بغــض النظــر 
عــن صحــة هــذا الطــرح بــكل المعاييــر، بمعنــى أن 
التطمينــات كانــت مطلًبــا لألقليــات فحســب، لكنــي 
ســأهتم بجــواب تــم تداولــه، كان ُيرَفــض مــن خالله 
ــورة  ــي ث ــا ف ــات. كن ــد تطمين ــب أح ــرة أن يطل فك
ــي  ــد اجتماع ــب بعق ــّم، نطال ــن ث ــة، وم ديمقراطي
ــتعداد، أو  ــا اس ــس لدين ــن لي ــورية، ولك ــد لس جدي
يوجــد بيننــا مــن ليــس لديــه اســتعداد للتفكيــر فــي 

ــة. ــة تفاوضي ــا عملي ــي برمته ــة ه ــذه العملي أن ه
اليــوم عندمــا نفكــر فــي الوطنيــة الســورية، ونفكر 
ــي  ــر ف ــة، ونفك ــورية الديمقراطي ــة الس ــي الوطني ف
الدولــة الســورية المقبلــة، هــل نحــن نفكــر فيهــا من 

ــة؟  ــاحة تفاوضي ــا مس ــب أن لديه جان
أنــا أريــد أن أربــط هــذا األمــر بمســألة الفدراليــة 
والكونفدراليــة لنعــود إلــى الحديــث عــن موضــوع 

الــذي هــو نمــط تفكيــر عاطفــي بدائــي، قــد يفضــي 
إلــى مقاربــات تكــون ضــد مصلحــة اإلنســان نفســه، 

ــات. ــة الجماع ــد مصلح ــى ض ــون حت ــد تك وق
فعندمــا نتحــدث عــن المصلحــة، نحــن نتحــدث 
ــه  ــاًل أن ــرض مث ــن لنفت ــاد، ولك ــن االقتص ــاًل ع مث
وكانــت  مســتقلة،  كرديــة  قوميــة  دولــة  قامــت 
ــرة  ــة ومحاص ــة ومتقوقع ــة معزول ــة دول ــذه الدول ه
وتحولــت إلــى دولــة فاشــلة، فهــل فــي هــذا األمــر 
مصلحــة للكــرد؟ إًذا، مــن الضــروري العمــل علــى 
ــط  ــه، ورب ــوري بمصلحت ــان الس ــي اإلنس ــة وع تنمي

ــة. ــرة الوطني ــر بفك ــذا األم ه
طبًعــا يمكــن أن يكــون هنــاك مصالــح بالمنظــور 
ــن  ــدث ع ــا نتح ــن عندم ــا، ولك ــي أيًض الجماعات
ــاه  ــي االتج ــب ف ــا نذه ــات، فإنن ــح الجماع مصال
ــبة  ــة، فبالنس ــوق الثقافي ــاه الحق ــي اتج ــي، وف الثقاف
إلــى الســوريين الكــرد لدينــا مظلوميــة حقيقيــة 
تتمثــل بالجانــب الثقافــي، وفــي حرمانهــم مــن تعلم 
ــة  ــل المرتبط ــى التفاصي ــة إل ــم، إضاف ــم لغته وتعلي
ــب  ــن الجوان ــك م ــر ذل ــم، وغي ــم بأعياده باحتفاله
المرتبطــة بثقافتهــم الكرديــة وهويتهــم الكرديــة 
ــه  ــر ذات ــج، واألم ــس الممنه ــت للطم ــي تعرض الت
ــان  ــور األدي ــات بمنظ ــن الجماع ــدث ع ــا نتح عندم
ــي  ــب ف ــاك حقــوق تص ــب، هن ــف والمذاه والطوائ
ــي  ــي ه ــة الت ــة التعبدي ــات العقائدي ــب الممارس جان

ــة. ــات ثقافي ــا ممارس أيًض
التأكيــد  إعــادة  أريــد  مداخلتــي  وفــي ختــام 
ــة الوعــي  علــى فكرتيــن: الفكــرة األولــى هــي تنمي
ــط  ــراج نم ــى إخ ــاعدنا عل ــكل يس ــة بش بالمصلح
التفكيــر الطائفــي والقومــي واإلثنــي - والــذي 
ــث  ــة، بحي ــن المعادل ــي -م ــر عاطف ــط تفكي ــو نم ه
ــن  ــة م ــكل الدول ــر بش ــى التفكي ــاس إل ــق الن ينطل

منظــار المصلحــة والواقعيــة.
أمــا األمــر اآلخــر، فهــو ضــرورة ترســيم الحــدود

وهــذا األمــر قد يكــون ســهاًل علــى الصعيــد النظري 
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ــد  ــى ال توج ــذا المعن ــم، وبه ــكل دائ ــروج بش والخ
وال  ناجــزة،  جماعــات  وال  مســبقة،  جماعــات 

ــتمرة.  ــات مس جماع
وهنــا يجــب القــول إنــه توجــد إمكانيــة لتســييس 
ــة،  ــى سياس ــا إل ــى تحويله ــن بمعن ــات، لك الجماع
ــة،  ــييس الطائف ــة: تس ــف السياس ــن تطيي ــداًل م أي ب
وذلــك بوصفهــا تتألــف مــن مجموعــة مــن األفــراد، 
ــن  ــراد العلويي ــن األف ــة م ــا مجموع ــإذا كان لدين ف
ــا،  ــًيا م ــا سياس ــكلوا كياًن ــرد، وأرادوا أن يش أو الك
بمعنــى حــزب أو مــا شــابه علــى أســاس نســبهم، ال 
أرى مشــكلة فــي ذلــك، ال بالمعنــى السياســي، وال 
ــي  ــي، ف ــى الوطن ــي، وال بالمعن ــى الديمقراط بالمعن
ًســا علــى الحريــة، وعلــى المســاواة،  حــال كان مؤسَّ
وعلــى إمــكان الدخــول والخــروج مــن دون أي 

ــم. ــم وال لغيره ــًزا، ال له ــكل تميي ــق، وال يش عائ
ــا  ــا: أليــس مــن الضــروري دائًم ــا نفكــر هن دعون
أن يكــون أســاس كل عمــل سياســي هــو الفــرد 
الحــر؟ ألنــه بهــذا المعنــى ال أفهــم كيــف يمكــن أن 
ــوري  ــي« فــي نظــام دكتات يتحــدث أحــد عــن »وطن
يمنــع عنــه الحريــة، أي كمــن يقــول إن نظــام األســد 
فــي   60 أو  المئــة  فــي   50 ألن  البقــاء  يســتحق 
ــه،  ــوريين يؤيدون ــن الس ــة م ــي المئ ــة أو 70 ف المئ
والفكــرة هنــا هــي أنــه حتــى ولــو كان 90 فــي المئــة 
ــروف، ال  ــذه الظ ــي ه ــدي ف ــام األس ــدون النظ يؤي
ــن  ــم يك ــرأي إذا ل ــى لل ــه ال معن ــد، ألن ــى للتأيي معن
ــره،  ــاذ غي ــكان اتخ ــن باإلم ــم يك ــًرا، وإذا ل ــا ح رأًي
ــل  ــب، ب ــه فحس ــي مضمون ــت ف ــرأي ليس ــة ال فقيم
فــي شــروط إنتاجــه أيًضــا، فــإذا كانــت الشــروط ال 

ــة. ــذه الحال ــي ه ــه ف ــى ل ــال معن ــه، ف ــمح إال ب تس
إًذا، أواًل نقــول إن هــذه هــي الحقــوق األساســية: 
ــألة  ــي المس ــذه ه ــم، وه ــراد وحقوقه ــات األف حري
األولــى، أمــا بعدهــا فتأتــي كل الحقــوق التــي يمكن 
أن تحصــل عليهــا الجماعــات، أو بعــض أفــراد هــذه 
ممكنــة،  وتصبــح  ذلــك،  أرادوا  إذا  الجماعــات 
ــة  ــدودة بحري ــن: مح ــدودة بأمري ــا مح ــتثناء أنه باس

كان دائًمــا مقلًقــا هــو موضــوع الكــرد، وبلغــة 
ــة. ــية عملي سياس

نعود لك دكتور حسام. تفّضل. 
حسام الدين درويش:

شــكًرا جزيــاًل، بالتأكيــد المداخــالت غنيــة، ولــن 
أســتطيع التعليــق علــى المداخــالت كلهــا.

دعونــي أعــود إلــى راتــب، ألتحــدث عــن مســألة 
قبــل حقــوق الجماعــات.

كنــت قــد قلــت إن تنــاول المســألة الوطنيــة مــن 
منظــور جماعاتــي هــو أمــر خطــر جــًدا مــن الممكن 
ــى  ــة، إل ــى الإرادي ــريعة، وحت ــة س ــق بطريق أن ينزل
ــذا  ــواء أكان ه ــي، س ــي، والديمقراط ــيء الوطن ش
المنظــور الجماعاتــي إثنًيــا أو طائفًيــا أو قومًيــا أو أًيــا 

يكــن. 
أي دخــول مــن خــالل منظــور جماعاتــي، أو 
مــن خــالل مقاربــات شــمولية، مثــل أنــه لمصلحــة 
ــا  ــع وم ــي الجمي ــع ويضح ــوت الجمي ــن يم الوط
شــابه، هــو مدخــل خطــر جــًدا فــي تنــاول المســألة 
الوطنيــة أو الديمقراطيــة، ولهــذا الســبب فقــد أكدت 
كثيــًرا أنــه عنــد تنــاول أي مســألة مــن هــذه المســائل 

يجــب أن يكــون المدخــل هــو الفــرد المواطــن.
طبًعــا هــذا المدخــل ليــس هــو المدخــل النهائــي، 
وال يكفــي وحــده، ال للدولــة، وال للديمقراطيــة، وال 
ــة تكــون مــن هــذا المدخــل،  ــة، لكــن البداي للوطني
أمــا بعــد ذلــك تأتــي مســألة أخــرى يجــب أال 
نســتهين بهــا، دعونــي أشــرحها علــى الشــكل 
اآلتــي:إن تأســيس أي عمــل سياســي علــى مســائل 
ــًدا  ــر ج ــر خط ــو أم ــة ه ــياء الالإرادي ــب واألش النس
والديمقراطــي والأخالقــي حتــى، فكمــا فــي نظريــة 
ــكل  ــم بش ــق العال ــه يخل ــتمر وأن الل ــق المس الخل
ــم،  ــف العال ــه يتوق ــف الل ــا توق ــى م ــتمر، ومت مس
أيًضــا المواطــن يخلــق ويختــار انتمــاءه بشــكل 
الدخــول  علــى  قــادًرا  يكــون  بحيــث  مســتمر، 
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ــورية،  ــى س ــم إل ــوا انتماءه ــى، وأسس ــذا المعن به
فأنــا بهــذا المعنــى أنتمــي إلــى ســورية، وليــس لــدي 
ــد  ــذي يتجس ــى، ال ــذا المعن ــر ه ــا بغي ــاء إليه انتم
ــاس،  ــع الن ــي م ــي تجمعن ــتركة الت ــم المش ــي القي ف
التــي هــي قيــم العدالــة ومناهضــة الظلــم ومــا إلــى 
ذلــك. وفــي رأيــي، إن هــذه الحالــة باتــت موجــودة 
ــه األمــر قبــل  ــًرا ممــا كان علي بعــد الثــورة أكثــر كثي
الثــورة، ولذلــك فــإن ربــط المســألة الوطنيــة ببعــض 
االنــزالق للجماعاتيــة يبــدو أنــه ال يأخــذ فــي 
الحســبان الجانــب الثانــي اإليجابــي الموجــود بقــوة 

ــا. أيًض
ــًدا،  ــة ج ــا مهم ــي أراه ــة والت ــألة الثاني ــا المس أم
ــن  ــف يمك ــه كي ــة أن ــر بطريق ــا نفك ــا غالًب ــي أنن فه
لنــا أن نوجــد الحــل والوصفــة الســحرية لــكل 
ــن أن  ــف يمك ــيء، وكي ــل أي ش ــل أن نفع ــيء قب ش
ــى  ــة، بمعن ــارس السياس ــل أن نم ــة قب ــل السياس نقت
أننــا نريــد االتفــاق علــى حقــوق الجماعــات، هــذه 
الجماعــة مــاذا ســتأخذ، وتلــك الجماعــة مــاذا 

ــخ. ــة... إل ــك الفئ ــنحمي تل ــف س ــتأخذ، وكي س
ماذا تركنا من مجال للسياسة إًذا؟

ــة أن  ــن السياس ــد م ــا نري ــا وكأنن ــر هن ــدو األم يب
ــب. ــإلدارة فحس ــااًل ل ــون مج تك

ــية  ــوق أساس ــد حق ــه توج ــت إن ــي قل ــح أنن صحي
ــا،  ــى م ــتورًيا، أو بمعن ــة دس ــون مصان ــب أن تك يج
ــغ فــي مســألة  ــه يجــب أال نبال ــا إن ــي قلــت أيًض لكنن
االتفــاق المســبق، وأننــا نريــد ضمانــات مســبقة، 
ــة، وال  ــرة ال محال ــي مخاط ــندخل ف ــن س ــا نح فعملًي
يوجــد شــيء اســمه ضمــان مطلــق، كمــا أن الضمــان 
الزائــد عــن الحــد قــد تكــون ســلبياته أكثــر مــن عــدم 
ــد  ــن الح ــدة ع ــات الزائ ــات، فالضمان ــود ضمان وج
ــي،  ــق التحاصص ــن التواف ــكل م ــى ش ــي إل ــد تفض ق
لــك حصتــك، ولــي حصتــي، ومــن أنــا؟ ومــن 
أنــت؟ أنــا تعينــت مســبًقا ولــم يعــد بإمكانــي أن أغّيــر، 
ــر. ــك أن تغّي ــد بإمكان ــم يع ــبًقا ول ــت مس ــت تعين وأن

ــي  ــان، أي ه ــذا الكي ــود ه ــدودة بوج ــراد، ومح األف
محــدودة بالمعيــار الوطنــي، فالمعيــار الوطنــي هــو 
ــراد  ــؤالء األف ــم ه ــي يض ــان وطن ــرار وكي ــراد أح أف

ــم.  ــظ حرياته ويحف
إًذا كل الحقــوق الجماعيــة بعــد الحقــوق الفرديــة 

يمكــن الحديــث عنهــا.
ــا  ــم بهم ــد أن أخت ــيتان أري ــان أساس ــاك نقطت هن

ــًدا: ــن ج ــا ضروريتي ــا، وأراهم هن
ــد  ــة بع ــن الوطني ــث ع ــم الحدي ــا يت ــا عندم غالًب
ــًرا.  ــورة، وأنهــا انحــدرت، وأصبحــت أســوأ كثي الث
هــذا الحديــث يــدل علــى أن الفكــرة الوطنيــة باتــت 
فــي أذهاننــا مرتبطــة بالكيانــات الطائفيــة أو كيانــات 
طائفييــن  أصبحــوا  النــاس  أن  بمعنــى  النســب، 
والنــاس انقســموا إلــى كــرد وعــرب وإلــى علوييــن 

ــك. ــى ذل ــا إل ــنة، وم وس
الطريقــة  بهــذه  الوطنيــة  فــي  التفكيــر  إن 
ــا بالمعنــى الوصفــي،  الجماعاتيــة، أراه أمــًرا الوطنًي
بمعنــى أنــي ال أدينــه، وأرى بــأن لــه أحقيــة الوجــود 
مثلــه مثــل فكرتــي، لكنــي أؤكــد أنــه الوطنــي 
بالمعنــى الوصفــي، حيــث أن مــا هــو وطنــي يجــب 
ــو  ــا ه ــى م ــردي ال عل ــو ف ــا ه ــى م ــس عل أن يؤسَّ

متعلــق بمســألة االنتمــاء الجماعاتــي.
أريــد أن أشــير إلــى نقطــة أجــد أنهــا غابــت عــن 
ــة  عــدة ورقــات تطرقــت لهــذه المســألة، منهــا ورق
راتــب، وأعتقــد عبــد المجيــد، وربمــا ورقــات 
ــة  ــألة الوطني ــدار المس ــن انح ــوا ع ــرى، تحدث أخ
ــاك  ــى أن هن ــم عل ــا أوافقه ــورة، وأن ــام الث ــد قي بع
أشــياء ســلبية حصلــت، لكــن هنالــك أيًضــا أشــياء 
ــورة الســورية،  ــة الســورية بعــد الث ــة، فالوطني إيجابي
ــت  ــا كان ــوى مم ــى اآلن، أق ــا، وإل ــب منه ــي جان ف
ــت  س ــا ُأسِّ ــى أنه ــوى بمعن ــورة؛ أق ــل الث ــه قب علي
علــى خيــارات حــرة وقيــم إيجابيــة، فالنــاس الــذي 
تعاطفــوا وتضامنــوا مــع بعضهــم بعًضــا علــى 
ــترًكا  ــدًوا مش ــتركة، وع ــا مش ــم قيًم ــاس أن لديه أس
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ــا  ــن خالله ــين، وم ــن قوس ــة بي ــألة إيجابي ــي مس فه
ــذر. ــن أن نح يمك

يوسف فخر الدين:

ــذه  ــرح ه ــل تط ــت بالفع ــك، وأن ــق مع ــا متف أن
الفكــرة فــي ســياق مهــم، ومــن الضــروري أن 
ــى  ــة إل ــي حاج ــن ف ــبان، ونح ــي الحس ــا ف نأخذه
الحــوار مــرة ومرتيــن وثــالث، لكنــي أشــعر أن 
هــذه المحاذيــر أنــت تعطيهــا مســاحة أوســع قليــاًل، 
وكأنــك تحنــي العصــا، فتضعــف المســائل األخــرى 
التــي هــي مهمــة أيًضــا، فكيــف نحقــق التــوازن بيــن 

ــرى؟  ــائل األخ ــر والمس ــذه المحاذي ه
نخوضــه،  الــذي  الحــوار  مهمــة  هــي  هــذه 
ــنا  ــان ولس ــدد متفق ــذا الص ــل به ــي المجم ــا ف لكنن

راتــب. مختلفيــن. تفضــل 
راتب شعبو:

شكًرا. 
ــدة  ــة جي ــة تفاؤلي ــام نزع ــدى حس ــا أرى أن ل أن
بخصــوص موضــوع الوطنيــة واالقتــراب منهــا أكثــر 
بعــد الثــورة، لكــن يبدو لــي أيًضــا أن حســام محتفظ 
فــي ذهنــه بلحظــة مــا مــن الثــورة، ومــن المفــروض 

أن ينفتــح أكثــر علــى مــا تــال هــذه اللحظــة.
ــر  ــذا األم ــاًل، وه ــه مث ــي ورقت ــر ف ــام يذك حس
أذكــره كمؤشــر، أنــه يوجــد هنــاك معارضــون/

ــى أن  ــر عل ــذا مؤش ــبيحة، وه ــرون ومؤيدون/ش ثائ
ــن  ــن، لك ــا الزم ــورة تجاوزه ــن الث ــة م ــاك لحظ هن

ــام. ــا حس ــم يتجاوزه ل
ال أفهــم كيــف يمكــن أن نكــون اليــوم أقــرب إلــى 
الوطنيــة ممــا كنــا عليه فــي الـــ 2011 إذا كان حســام 
ــت  ــق، وإذا كان ــو المنطل ــر ه ــرد الح ــرى أن الف ي
الطائفيــة قــد تعــززت علــى جثــة هــذا الفــرد الحــر. 

ــا؟  أال يوجــد تناقــض هن

هــذا ضمــان كبيــر، لكنــه أســوأ مــن عــدم 
. ن لضمــا ا

فمــا أقولــه هــو إنــه يجــب أن ُيتــَرك مجــال 
الســؤال  عنــد  فأنــا  الســبب  ولهــذا  للسياســة، 
عّمــا هــي حقــوق الجماعــات، والــذي أجبــت 
ــألة  ــي مس ــن ف ــه يكم ــل إلي ــى أن المدخ ــه بمعن عن
األفــراد، فإننــي فــي الوقــت ذاتــه لســت مــع أن ننهي 
السياســة قبــل أن نبــدأ بممارســتها، وأن نحــدد كل ما 
ــة أو نقطــة  ــا مــن دون وجــود نقطــة بداي يأتــي الحًق

ــة. ــى اإلطال ــف عل ــالق، وآس انط
يوسف فخر الدين:

ــب،  ــا رات ــديدة ي ــة ش ــى مقاوم ــاج إل ــر يحت األم
بعــد مداخلــة حســام، كــي ال نتــورط فــي الســجال. 
ــاش؟  ــور النق ــك بمح ــود لنمس ــن أن نع ــف يمك كي
ــا  ــام أن م ــك حس ــي ال أخفي ــن أن ــم م ــى الرغ عل
تقولــه مهــم جــًدا، لكنــي أشــعر أنــك تحــّول 
ــذا  ــنًا، ه ــه، أي حس ــوع برمت ــى الموض ــور إل المحظ
لكــن نحــن مــاذا ســنفعل، ونحــذر،  محظــور، 
إضافــة إلــى ذلــك أّل نقــع فــي كــذا وكــذا، فشــعرت 
ــى  ــا، وحت ــي دائًم ــر، الت ــي ســأتعطل بالمحاذي وكأنن
فــي ورقتــك، هــي دائًمــا متقدمــة، وأنــا أعتــرف لــك 
ــد  ــديدة، وق ــر ش ــى محاذي ــل إل ــير بالفع ــك تش بأن
تــؤول بالفعــل إلــى مشــكلة كبيــرة، لكــن لــم نناقــش 

ــائل.  ــذه المس ــب ه ــل لنتجن ــب أن نفع ــاذا يج م
ــا  ــا يمكنن ــول م ــب ح ــا رات ــاًل ي ــدث قلي فلنتح
ــر. ــوع المحاذي ــبان موض ــي الحس ــذ ف ــه، ولنأخ فعل

حسام الدين درويش )مقاطًعا(:

ــألة  ــو أن مس ــه ه ــا قلت ــق، م ــل أن ينطل ــن قب لك
ــن أن  ــن الممك ــي م ــي أواًل، الت ــراد تأت ــوق األف حق
ــن،  ــات، والوط ــيء، الجماع ــا كل ش ــس عليه ُيؤّس
يــة، وهــذه قــد تكــون بالنســبة إلــى  واالنتمــاءات الُكلِّ
بعضنــا نقطــة صغيــرة، لكنهــا بالنســبة إلــيَّ أساســية، 
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ــى  ــوا إل ــون أن ينضم ــراك ويتمن ــع األت ــة م األغلبي
ــده  ــا أعتق ــذا م ــكندرون. ه ــواء اس ــال ل ــا كح تركي
ــد النســبة بالضبــط، لكــن  ــا، وال يمكننــي تحدي طبًع
ــاه.  ــذا االتج ــي ه ــيذهبون ف ــة س ــد أن األغلبي أعتق
ــة، وفــي منطقــة  ــه فــي المنطقــة الكردي األمــر ذات
الجنــوب، وحتــى فــي منطقــة الســاحل، يوجــد 
ــوع  ــي موض ــام ف ــن النظ ــب م ــتثمار راع ــوم اس الي
اإلســالميين والخــوف مــن انتقامــات ومــا إلــى 
ــع  ــوا م ــأن يذهب ــاس ب ــل الن ــن أن يقب ــك، ويمك ذل
الذيــن  أولئــك  مــع  يذهبــوا  أن  إســرائيل علــى 
يعتبرونهــم إســالميين... يعتبرونهــم أو هــذا هــو 

ــر.  ــض النظ ــع، بغ الواق
ــا  ــا به ــكل، وإذا فكرن ــذا الش ــن ه ــة م ــي حال ف
ــري  ــه غي ــوع طرح ــذا الموض ــا أرىوه ــا، فأن ملًي
أيًضــا، فهــو ليــس بجديــدأن بلــًدا مثــل ســورية بهذا 
ــرة التــي فيهــا،  ــع واالحتــالالت الكبي التــوزع الفظي
تحتــاج إلــى وصايــة فــي الواقــع، ألنــه ال توجــد قــوة 
ــاع  ــن اإلجم ــيًطا م ــزًءا بس ــو ج ــق ول ــة تحق داخلي
الوطنــي، ولذلــك نحــن فــي حاجــة إلــى قــوة 
خارجيــة، أي غيــر وطنيــة، بمعنــى أنهــا ليســت مــن 
الوطــن، لكــي تجمــع هــؤالء المتشــتتين المتنابذيــن 
المتكارهيــن إلــى أقصــى حــدود التــكاره، فمثــاًل مــا 
ــوم  ــداوة الي ــن الع ــرد م ــي والك ــش الوطن ــن الجي بي
أكثــر ممــا هنــاك مــن عــداوة بيــن الطرفيــن والنظــام 

ــال. ــبيل المث ــى س عل
إًذا، نحــن إذا أردنــا أن نفكــر بشــكل واقعــي، 
ــة،  ــة دولي ــى وصاي ــا فــي حاجــة فعــاًل إل ســنجد أنن
ــع  ــى جم ــادر عل ــي ق ــرف داخل ــاك ط وإذا كان هن
ــس  ــوة، ولي ــا بالق ــيجمعهم حتًم ــو س ــوريين فه الس
ــاظ  ــيكون الحف ــات، وس ــة وال بالحري بالديمقراطي
ــدة  ــى وح ــاظ عل ــل الحف ــورية مث ــدة س ــى وح عل
نفســية  ثقافيــة  كيانــات  هنــاك  البطاطــا:  كيــس 
ــي  ــس خارج ــا كي ــرة يجمعه ــة متناف ــية متباين سياس
هــو حــدود، كمــا ورد فــي إحــدى األوراق معتــرف 

ــود  ــب وج ــة يتطل ــن الوطني ــراب م إذا كان االقت
الطائفيــة  النزعــة  كانــت  وإذا  األحــرار،  األفــراد 
ــة  ــة أو دون الوطني ــاءات الالوطني ــة واالنتم والقومي
ــا نقتــرب  هــي التــي تعــززت اآلن، فكيــف نجــد أنن

ــورية؟ ــة الس ــن الوطني ــر م أكث
علــى أي حــال، بخصــوص الســؤال الــذي طرحه 
ــن  ــة ضم ــي الوطني ــر ف ــن التفكي ــل يمك ــف: ه يوس
ــدث  ــي، وأن نتح ــن أو إبداع ــال عنهلّي ــياقكما ق س
ــاًل مــن  ــا قلي ــا إذا خرجن ــة، فإنن ــة تفاوضي عــن وطني
ــورية  ــي س ــال ف ــع الح ــن واق ــا م ــر وانطلقن التنظي

ــر. ــا أكث ــوم، قــد نصــاب فــي تفاؤلن الي
اليــوم، الكيانــات المتوضعــة فــي ســورية تحقــق 
تماســكها بقــوة الالوطنيــة، وبقــوة إحيــاء العصبيات 
ــى  ــد إل ــام األس ــن نظ ــع، م ــو الواق ــذا ه ــا، ه الدني
ــا  ــاورة لتركي ــة المج ــى المنطق ــة إل ــة الكردي المنطق

ــوب. ــى الجن إل
ونحــن اآلن فــي اتجــاه حــل سياســي - بيــن 
قوســين - لــن يأخــذ فــي الحســبان كل تنظيرنــا الذي 
ــإن  ــع ف ــى الواق ــا إل ــن إذا جئن ــه اآلن، ولك ــم ب نتكل
بعــض بــذور األمــل التــي حــاول أن يتلمســها علــى 
ــاع  ــة اإلجم ــي حال ــد ف ــد المجي ــال عب ــبيل المث س
علــى حاتــم علــي، وحــاول أن يتلمســها مضــر فــي 
ــا  ــة وم ــاًل للعمومي ــه مدخ ــم وكون ــن األل ــه ع حديث
ــي  ــم يقنعن ــري ل ــة نظ ــن وجه ــا وم ــك، فأن ــى ذل إل
ــن  ــي، لك ــائم بطبع ــي متش ــس ألنن ــكالم، لي ــذا ال ه

ــاؤل.  ــذا التف ــمح به ــع ال يس ــي أن الواق ــدو ل يب
حــاًل  أن  هــو  أتخيلــه،  أن  يمكننــي  مــا  اآلن، 
ديمقراطًيــا للوضــع الســوري لــو حصــل، أي فــي مــا 
لــو أتيــح للســوريين اليــوم أن يعبــروا فعــاًل بشــكل 
ديمقراطــي عــن رغبتهــم مــن دون ضغــوط خارجيــة 
ــى  ــورًيا عل ــا س ــاك إجماًع ــد أن هن ــن نج ــم، ل عليه
فــي  اليــوم  فهنــاك  الســورية،  الوطنيــة  الحالــة 
ــو  ــا، ول ــاه تركي ــذة تج ــوى ناب ــوري ق ــمال الس الش
ــا أن  ــا ربم ــاًل لوجدن ــب مث ــي إدل ــتفتاًء ف ــا اس أقمن
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حازم نهار:

فــي ســياق الحديــث عــن الوطنيــة الســورية، مــن 
حيــث هــل هــي تطــورت بعــد الثــورة أم تراجعــت، 
ــا عــن مســارين  ــه يمكــن الحديــث هن ــا أعتقــد أن أن

ن صــورة أشــمل. كــي نكــوِّ
أنــا مــع حســام فــي قضيــة أال نحصــر تقــدم 
الطوائــف  بمســألة  الســورية  الوطنيــة  تأخــر  أو 
واإلثنيــات، إنمــا توجــد جوانــب مهمــة أخــرى 
تحــدد المســألة الوطنيــة، حيــث انســجاًما مــع فهمنــا 
الــذي تحدثنــا فيــه بــأن الوطنيــة هــي صفــة للدولــة، 
ــن  ــرة م ــبة كبي ــوم نس ــد الي ــه توج ــد أن ــا أعتق فأن
ــة  ــألة الوطني ــى المس ــر إل ــت تنظ ــوريين أصبح الس
بعيــًدا عــن النظــام الســوري الــذي كان يحتكــر 
ــورة كانــت هــذه المســألة  ــل الث ــة، فقب صفــة الوطني
ــو  ــن ه ــدد م ــي تح ــي الت ــلطة، وه ــد الس ــب عن تص
وطنــي ومــن هــو غيــر وطنــي، وكانــت الســلطة هــي 
ممثلــة الدولــة الســورية، ومــن ثــّم، الممثــل الوطنــي 

للســوريين.
أنــا أعتقــد أن وجــود عــدد مــن الســوريين الذيــن 
تجــاوزوا النظــام، أو وضعــوه خلفهــم فــي رؤيتهــم 
إلــى المســألة الوطنيــة علــى قاعــدة اكتشــافهم 
ــيس  ــن التأس ــة ويمك ــألة مهم ــي مس ــم ه لحرياته
هنــاك  أصبــح  األســد  ســورية  فمقابــل  عليهــا، 
ــورية،  ــة الس ــول الوطني ــوم ح ــري الي ــث يج حدي
ــاف  ــد اكتش ــى صعي ــم عل ــر مه ــي أم ــي رأي ــذا ف وه
ــة  ــر بطبيع ــد التفكي ــى صعي ــم، وعل ــراد لهوياته األف

ــتقبلية. ــة المس ــكل الدول وش
ــوريين  ــن الس ــة م ــوم أكثري ــد الي ــه يوج ــد أن أعتق
ــأن الدولــة يجــب أن تكــون دولــة  لــم تعــد تقتنــع ب
حصريــة أو مغلقــة علــى فــرد، أو علــى حــزب 

ــددة. ــا مح ــى أيديولوجي ــي، أو عل سياس
ــدث  ــذي تح ــياق ال ــو الس ــر، ه ــياق آخ ــي س وف
ــي  ــا ف ــع إذا أخذن ــاك تراج ــد هن ــب، بالتأكي ــه رات عن
ــو  ــن نم ــع م ــى أرض الواق ــري عل ــا يج ــبان م الحس

ــئ  ــد ينش ــي ق ــراف الدول ــنًا، االعت ــا، حس ــا دولًي به
ــا. ــئ وطنً ــه ال ينش ــة لكن دول

اتجــاه  إمــا  اتجاهيــن،  أحــد  أمــام  إًذا  نحــن 
ــورية،  ــدة س ــى وح ــظ عل ــي، يحاف ــوري وطن دكتات
ومــن هنــا فحســب تأتــي وطنيتــه، وإمــا اتجــاه 
تفاوضــي كالــذي طرحــه يوســف كنــوع مــن الحــل 
الــذي يقّســم ســورية مــن دون أن يعتــرف بتقســيمها، 
أي أن تكــون هنــاك مناطــق نفــوذ للــدول الموجــودة 
يتوافــق عليهــا بشــكل مــن األشــكال وتســتمر 
ــوان  ــت عن ــلة تح ــة فاش ــًكا ودول ــًدا منه ــورية بل س
ــي  ــك، وه ــى ذل ــا إل ــة أو م ــة أو الفدرالي الالمركزي
عناويــن جميلــة، لكنهــا فــي الواقــع ليســت كذلــك، 
فالــكالم اآلن فــي موضــوع الالمركزيــة هــو للضغــط 
ــا. ــة، مــن وجهــة نظــري طبًع باتجــاه تفكيــك الدول

ــا  ــالق أنن ــى اإلط ــاع عل ــتطيع االقتن ــك ال أس لذل
ــل،  ــن قب ــا م ــا كن ــورية مم ــة الس ــى الوطني ــرب إل أق
وأعتقــد أن الجهــد المطلــوب مــن النخــب الســورية 
هائــل جــًدا، هــذا وكمــا قــال حــازم إذا توافــرت هذه 
ــس  ــى العك ــل عل ــرة، ب ــر متواف ــي غي ــب، وه النخ
ــد  ــال يوج ــوري، ف ــع الس ــتت الواق ــتتة تش ــي مش ه
ــن  ــي ويمك ــاع وطن ــة إجم ــق حال ــب تحق ــا نخ لدين
أن تقــود فعــاًل دفــة هــذا البلــد الممــزق إلــى شــيء 

ــك المأمــول. مــن التماس
أتمنــى أن ُيوجــد حــل ســحري أو إعجــازي، 

لكــن...
عنهــا،  الحديــث  أريــد  أخيــرة  فكــرة  هنــاك 
ــا،  ــم طرحه ــي ت ــات الت ــألة التطمين ــوص مس بخص
إن مجــرد وجــود أحــد فــي حاجــة إلــى تطميــن هــي 
ــراض  ــرض أع ــإذا كان للم ــا، ف ــد ذاته ــكلة بح مش
وعالمــات، فــإن هــذا مــن أعــراض مــرض الوطنيــة 
الســورية التــي لــم نتقــدم خطــوة فــي اتجاههــا 
بــل رجعنــا خطــوات إلــى الــوراء أمــام إمــكان 

معالجتهــا. 
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األرض ويجــب أن يحصــل تفــاوض فــي هــذا 
ــا  ــاًل لدين ــيحصل، فمث ــه س ــد أن ــا أعتق ــاه، فأن االتج
ــة،  ــوط دولي ــد ضغ ــد( وتوج ــروع )قس ــوم مش الي
وأميركيــة خصوًصــا، نحــو حــدوث حــوار بيــن 
)قســد( و)االئتــالف الوطنــي( الــذي يرفــض حتــى 

ــا. ــة أو غيره ــالءات تركي ــة إم اآلن نتيج
ســتحصل  الحصيلــة،  فــي  أنــه،  أعتقــد  أنــا 
تفاوضــات بيــن قــوى األمــر الواقــع، وال ســيما فــي 
ظــل عــدم وجــود قــوى داخليــة أخــرى مــن الممكن 
أن تقــدم مشــروًعا لــه وزن يتجــاوز هــذه المشــاريع 
الموجــودة، وهــذه التفاوضــات أعتقــد أنــه ســينوبها 
ــوذ  ــع النف ــة، أو توزي ــرة المحاصص ــن فك ــيء م ش
ــذا  ــد أن ه ــا أعتق ــدرات، وأن ــات أو الق أو الصالحي
ــي  ــيكون ف ــه، س ــن خطورت ــم م ــى الرغ ــر، عل األم

ــل. ــة مدخ منزل
ــذا  ــى ه ــر إل ــرف، ننظ ــى ط ــون عل ــن الواقف نح
ــن  ــورية، لك ــة الس ــع الوطني ــى م ــه يتناف ــر أن األم
حقيقــًة ال يوجــد مدخــل إال مــن خــالل دخــول هــذه 
القــوى، فــي الحصيلــة، فــي حــوارات علــى الرغــم 
ــن  ــدث ع ــا نتح ــا، وعندم ــا عليه ــن كل مالحظاتن م
ــتقبلي  ــا المس ــورية وطموحن ــة الس ــألة الوطني المس
للبلــد، فإننــي أعتقــد أنهــا لــن تتشــكل دفعــة واحدة، 
وســيكون األمــر علــى مراحــل، فيــه بعــض مــن هذه 
المحاصصــات، ويصبــح  التفاوضــات وأشــكال 
الســؤال السياســي والواقعــي عندئــٍذ: كيــف يمكــن 
أن يجــري التأثيــر فــي هــذه المفاوضــات للحــد مــن 
آثارهــا الســلبية؟ أو لمحاولــة تقريبهــا قــدر اإلمــكان 
ــذا  ــورية؟ وه ــة الس ــة الوطني ــاء الدول ــاه بن ــن اتج م

ــه.  ــر في ــاج إلــى أن ُيفّك ســؤال سياســي يحت
مســألة  حــول  راتــب  مــع  أختلــف  أن  أريــد 
اإلجمــاع الوطنــي، أو أي حالــة اســتفتاء تحصــل في 
ــي  ــوم، وف ــوري الي ــع الس ــوري، فالواق ــع الس الواق
ــتوى  ــي المس ــة ف ــرات الداخلي ــذه التأثي ــل كل ه ظ
االقتصــادي، والخارجيــة علــى المســتوى اإلقليمــي 

لالنتمــاءات الطائفيــة واالنتمــاءات اإلثنيــة، ونموهــا 
بطريقــة متعارضــة نظرًيــا وعملًيــا مــع مســألة الوطنية 
الســورية. هــذا صحيــح بالتأكيــد، والخــوف أنــه إذا 
اســتمر الواقــع الســوري وطــال علــى مــا هــو عليــه، 
ــي  ــا والت ــرف عليه ــر المعت ــات غي ــذه الكيان ــإن ه ف
ــري  ــلحة وتج ــات مس ــوذ وجماع ــق نف ــا مناط لديه
مســتوى  علــى  كان  إن  األرض،  علــى  تغيــرات 
ــة، أو علــى مســتوى  العالقــات مــع الــدول اإلقليمي
مناهــج التعليــم، أو علــى مســتوى األداء السياســي، 
مــن الممكــن أن تنتــج هويــات تتبلــور علــى الضــد 

ــة الســورية. مــن فكــرة الوطني
فأنــا أعتقــد أنــه فــي الحديــث عــن مســألة 
اكتشــاف تقــدم أو تأخــر النزعــة الوطنيــة، يجــب أن 
ــذه  ــكل ه ــوط ب ــاول أن تح ــة تح ــا رؤي ــون لدين يك

المســائل.
ــة، ال  ــة التفاوضي ــألة الهوي ــى مس ــبة إل ــا بالنس أم
ــًدا أن  ــألة تحدي ــذه المس ــي ه ــعر ف ــاذا أش أدري لم
ــرة  ــن فك ــد م ــى الض ــي عل ــة ه ــة التفاوضي الهوي
ــات، أي  ــألة التطمين ــاًل مس ــا مث ــإذا أخذن ــة، ف الوطني
أن لدينــا أطــراف تطمئــن، وأطــراف تنتظــر الطمأنــة، 
ســواء أكانــت إثنيــات أم طوائــف، فإنــي كنــت أرى 
دائًمــا ومــا زلــت، أن هــذه الصيغــة مــن التعاطــي مع 
الموضــوع نافيــة لفكــرة الوطنيــة الســورية، ولفكــرة 
ــى  ــي عل ــرة االندمــاج الوطن ــة، ولفك ــة الوطني الدول
ــات  ــر التطمين ــن ينتظ ــث إن م ــوع، حي ــة التن أرضي
يشــعر ضمنًيــا أنــه مواطــن مــن الدرجــة الثانيــة وفــي 
حاجــة إلــى مــن يطمئنــه، كمــا أن مــن يبــادر ويقــدم 
ــا،  ــد ومالكه ــب البل ــه صاح ــعر بأن ــات يش التطمين
التطمينــات  يقــدم  أن  واجبــه  مــن  أن  ويشــعر 
لألطــراف األخــرى. أي أعتقــد أن هــذه الصيغــة 
ــة وفكــرة  ــن فيهــا كســر لفكــرة المواطن مــن الجانبي

ــة. ــي المواطن ــاواة ف المس
لكــن إذا كان المقصــود بالجانــب التفاوضــي 
ــى  ــوى عل ــة ق ــي الحصيل ــد ف ــه توج ــي: أن ــو اآلت ه
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وبالرغبــة فــي أن ُيوجــدوا فــي دولــة بعــد هــذا 
ــت  ــف إذا حصل ــة، فكي ــدان للدول ــاب أو الفق الغي

ــاه؟ ــذا االتج ــي ه ــرات ف ــورات أو تغي تط
مثــل  األخــرى،  الحلــول  إلــى  بالنســبة  أمــا 
ــة، فيمكــن أن نتحــدث فيهــا  ــة أو الفدرالي الالمركزي
ــة  ــي مداخل ــير ف ــا أش ــن كم ــرى، لك ــر أخ ــي أط ف
ــي  ــة تأت ــة أو الفدرالي ــرة الالمركزي ــإن فك ــابقة، ف س
اليــوم فــي ســياق تهشــم الدولــة وتهشــم المجتمــع 
الحاليــة  اللحظــة  فــي  فإنهــا  لذلــك  الســوري، 
وضمــن المفاهيــم الســائدة لــن تســاعد إال فــي 
ــتوى  ــى مس ــواء عل ــظي، س ــام والتش ــادة االنقس زي
ــوري. ــع الس ــتوى المجتم ــى مس ــا أو عل الجغرافي

عماد العبار:

ــي  ــاط الت ــب النق ــي أغل ــباب ف ــدث الش ــد تح لق
ــا.  ــث فيه ــد الحدي ــت أري كن

أنــا أميــل أكثــر إلــى رأي راتــب بخصــوص 
ــي  ــا ف ــت بعده ــي حصل ــرب الت ــورة والح ــر الث تأثي
الهويــة الســورية، ففــي الواقــع الوضــع أصبــح 
ــرة  ــي فت ــث وف ــل، حي ــن قب ــه م ــا كان علي ــوأ مم أس
ســيطرة نظــام األســد علــى ســورية كانــت المشــكلة 
ــي،  ــر وطن ــوري غي ــام دكتات ــود نظ ــي وج ــن ف تكم
وكان مــن الممكــن مــن خــالل معارضــة أو حركــة 
ــد المســائل بحكــم  ــة شــعبية تحدي إصــالح أو توعي
أن لديــك عــدًوا واضًحــا يمثــل الطــرف اآلخــر 
الــذي ترمــي عليــه كل الحمولــة الســلبية، بحيــث أن 
ــة  ــا أمثل ــدم عنه ــن أن تق ــة يمك ــي الالوطني كل معان
مــن خــالل النظــام نفســه، أمــا حالًيــا فالمشــكلة أنــه 
ــة  ــاءات مختلف ــراف بانتم ــدة أط ــا ع ــت لدين أصبح
ــروع  ــا، فمش ــا بعًض ــع بعضه ــة م ــاريع متعارض ومش
ــي(  ــش الوطن ــروع )الجي ــن مش ــف ع ــد( مختل )قس
ومتعــارض معــه، والمشــروعان متعارضــان مــع 

ــال. ــة الح ــد بطبيع ــام األس ــروع نظ مش

ــي  ــتوى اآلالم الت ــى مس ــي، وعل ــتوى الدول والمس
ــد أن أي رأي  ــوريين، أعتق ــروف الس ــت، وظ حصل
يتحــدث بــه الســوريون العاديــون ممــن هــم خــارج 
إطــار القــوى السياســية والفصائــل والمثقفيــن وغيــر 
ــة. ــة الراهن ــد باللحظ ــر بالتأكي ــو رأي متأث ــك، ه ذل

ــه  ــن خالل ــااًل أود م ــع احتم ــي أض ــن دعون لك
التدليــل علــى الفكــرة التــي أريــد أن أتحــدث فيهــا: 
لنفتــرض أنــه فجــأًة ولســبٍب مــا ســقط رأس النظــام، 
ــعة  ــريحة واس ــدى ش ــن اآلراء ل ــًرا م ــد أن كثي أعتق
مــن الســوريين مــن الممكــن أن يحــدث فيهــا تغييــر.

ــن  ــا م ــيًئا م ــوا ش ــركان أن يفعل ــرر األمي أو إذا ق
الممكــن أن يخــدم مســار دولــة وطنيــة، أعتقــد 
ــاس وآراءهــم مــن الممكــن أن  أيًضــا أن أمزجــة الن

ــر. تتغي
هــذا مــن ناحيــة ارتبــاط آراء النــاس بالواقــع 

وباألحــداث التــي مــن الممكــن أن تحصــل.
ــاس  ــي آراء الن ــر ف ــا أن نفك ــا بإمكانن ــن أيًض لك
المباشــرة  المصلحــة  حيــث  مــن  وأمزجتهــم 
أغلبيــة  أن  هنــا  وأعتقــد  العــادي،  للمواطــن 
ــح  ــا أصب ــي م ــى أن ينته ــة إل ــي حاج ــوريين ف الس
يســمى أزمــة، وأن األغلبيــة أميــل إلــى فكــرة وجــود 
دولــة، خصوًصــا بعــد اكتشــافهم لمعضــالت أو 

لمشــكالت أو لســلبيات غيــاب الدولــة. 
فالســوريون اليــوم، أكانــوا مواليــن أم معارضين أم 
غيــر ذلــك، أعتقــد أنهــم وصلــوا إلــى مرحلة شــعروا 
فيهــا بغيــاب الدولــة، فــي ظــل الوضــع االقتصــادي 
ــا  ــام بواجباته ــن القي ــة ع ــل الدول ــي وتنص الكارث
ــى  ــبة إل ــر بالنس ــك األم ــم، وكذل ــا تجاهه ومهماته
ــي أو  ــن يعيشــون فــي الشــمال الغرب الســوريين الذي
ــوريين  ــى الس ــبة إل ــرى، أو بالنس ــة أخ ــي أي منطق ف
خــارج ســورية، يوجــد شــعور عــام بغيــاب الدولــة.
ــر مــن الســوريين،  لذلــك أعتقــد أن القســم األكب
ــة،  ــدان الدول ــألة فق ــن بمس ــعور الكام ــم الش لديه
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أمــا المســألة الثانيــة، فهي أنــه كان هناك استشــعار 
ــور حــازم لحقيقــة أن هــذا النظــام  كمــا تفضــل دكت
ــة  ــي هــذه الوطني ــه يبن ــة، وأن يحتكــر مفهــوم الوطني
ليــس علــى شــعب واحــد، بــل علــى تجــزيء هــذا 
ــالل  ــن خ ــا م ــه بعًض ــن بعض ــه ع ــعب، وفصل الش

ــات.  ــه كجماع تكريس
ــة  ــعار طمأن ــَرح ش ــا ُيط ــع، عندم ــذا الواق ــام ه أم
ــه  ــن قول ــا يمك ــل م ــة، وأق ــذه مصيب ــات، فه األقلي
عــن ذلــك إنــه خطــأ سياســي فــادح، وعملًيــا 
ــط  ــي الوس ــر ف ــد ابُتِك ــن ق ــم يك ــعار، إذا ل ــذا الش ه
السياســي أو مــن خــالل النخبــة السياســية بيــن 
قوســين، فإنهــا علــى أقــل تقديــر ســوقت لــه، 

وجعلتــه معروًفــا ومتــداواًل أكثــر. 
ــا، مــن جانــب أن  ــا سياســًيا فادًح وهــذا كان خًط
ــة  ــاد للحال ــاب مض ــاًل خط ــو فع ــاب ه ــذا الخط ه
وُتبَتَكــر، وأصــاًل فكــرة  تتكــون  التــي  الوطنيــة 
األقليــات بالعمــوم وفــي مســار التفكيــر الوطنــي ال 
يمكــن أن ُتبنَــى علــى المعنــى المذهبــي أو الطائفــي 

ــات. ــة األقلي ــرة طمأن ــه فك ــتملت علي ــذي اش ال
ــكل  ــات تش ــذه المقارب ــت ه ــا زال ــف م ولألس
عثــرة دائمــة فــي مســار المشــروع الوطني الســوري. 
ــت  ــكلة ليس ــرة أن المش ــى فك ــاًل عل ــق فع وأواف
ــكل  ــواء الش ــورية، س ــي س ــة ف ــكل الحوكم ــي ش ف
إن  بــل  المركــزي،  أو  الالمركــزي  أو  الفدرالــي 
األجــدى هــو بحــث شــكل التعاقــد وشــكل الحيــاة 
السياســية التــي مــن الممكــن أن يتــم صناعتهــا فــي 

ــورية.  س
ــى ال  ــوع حت ــذا الموض ــي ه ــًرا ف ــم كثي ــن أتكل ل
ــابقة،  ــالت الس ــي المداخ ــَرت ف ــكاًرا ُذِك ــرر أف أك

ــب:  ــرة فحس ــرة صغي ــأضيف فك ــن س لك
ــب  ــورية يج ــة الس ــيس الوطني ــك، إن تأس ــال ش ب
الفــرد، لكــن تأســيس  أن يكــون علــى مفهــوم 
ــه  ــم من ــرد ُيفَه ــوم الف ــى مفه ــورية عل ــة الس الوطني
ــد  ــر، ق ــرد الح ــى الف ــرد، بمعن ــوم الف ــا أن مفه ضمنً

ــخف  ــو كالم يس ــة، فه ــن الطمأن ــكالم ع ــا ال أم
القضيــة الوطنيــة كلهــا، وســاهم فــي تســخيف 
ــوار  ــى ح ــول إل ــا تح ــه عندم ــورة نفس ــاب الث خط
ــي  ــرف ف ــن، وط ــرف يطمئ ــات، وط ــة وأقلي أكثري
ــن  ــل ع ــور أن البدي ــا أتص ــة، وأن ــى طمأن ــة إل حاج
ــر  ــي التفكي ــج ف ــذا المنه ــن ه ــاب وع ــذا الخط ه
هــو البحــث عــن هويــة وطنيــة تفاعليــة وتشــاركية، 
وليــس عــن وطنيــة يكــون فيهــا طــرف قــوي، 
أو أكثريــة تكــون مطالبــة بــأن تعطــي تطمينــات 
ألقليــات أضعــف منهــا. هــذا الموضــوع أعتقــد أنــه 

ــه. ــز علي ــروري التركي ــن الض م
أمــا موضــوع المركزيــة والالمركزيــة والفدراليــة، 
ــر،  ــوار آخ ــي ح ــه ف ــيتم طرح ــرف إن كان س ال أع

ــار:  ــي باختص ــأقول رأي ــي س لكن
أنــا أرى أن الحديــث عــن المركزيــة فــي وضعنــا 
ــاًل  ــن أص ــكاذب، ونح ــن الت ــوع م ــو ن ــي ه الحال
ــة  ــن مركزي ــث ع ــا للحدي ــع يؤهلن ــي وض ــنا ف لس
الدولــة أو المركزيتهــا، بــل نحــن فــي مســتوى 
آخــر تماًمــا، ونحــن عنــد حالــة الالدولــة التــي فيهــا 
تقســيم غيــر معلــن، ومــن ثــّم، فــإن الحديــث عــن 
الالمركزيــة هــو عبــارة عــن شــرعنة وإعطــاء أحقيــة 
للمناديــن باالنفصــال أو الفدراليــات، وهــذا الــكالم 
بعيــد عــن واقــع ســورية، فســورية ال تقبــل التقســيم 

ــى. ــذا المعن به
مضر الدبس: 

ــًدا، هــو  ــِرح شــعار مهــم ج ــورة ُط ــة الث ــي بداي ف
شــعار »الشــعب الســوري واحــد«، كان هــذا األمــر 
بتقديــري فــي منزلــة إدراك مــن عمــوم الشــارع 
الســوري لمســألة مهمــة جــًدا، هــي أن الثــورة حالــة 
ــي  ــه، وف ــى وحدت ــة إل ــعب، والحاج ــذا الش ــاء له بن
رأيــي فــإن هــذا الخطــاب كان وطنًيــا جــًدا ومتقدًمــا 
عــن حالــة الوحــدة المزيفــة التــي كانــت مدركــة فــي 

ــذي كان يحــرك الشــارع. العقــل الباطــن ال
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هــو أمــر كان حاضــًرا أيًضــا فــي ظــل الحكــم 
بشــكل  إمــا  ولكــن  ســورية،  فــي  االســتبدادي 
مســتتر، أو كان يعشــش فــي الالوعــي لــدى األفــراد 
ــة  ــتبدادية قائم ــلطة االس ــت الس ــات، وكان والجماع

ــا. ــب عليه ــات واللع ــذه التناقض ــز ه ــى تعزي عل
ــا  ــإذا تناولن ــا، ف ــوًدا أساًس ــرض كان موج إًذا الم
مــع  تتســق  ال  الوطنيــة  أن  جانــب  مــن  األمــر 
تكــن  لــم  الوطنيــة  الحالــة  فــإن  الدكتاتوريــة، 
موجــودة فــي ســورية قبــل الثــورة، وإذا تناولنــا 
ــات،  ــف والقومي ــب للطوائ ــاب التعص ــن ب ــر م األم
فــإن هــذا األمــر أيًضــا كان حاضــًرا، وكانــت هنــاك 
أو  معينــة  بمظلوميــات  مرتبطــة  ســلبية  مشــاعر 
كراهيــة مســتترة لآلخــر أو فهــم مغلــوط عــن اآلخر، 
لكنهــا كانــت كامنــة، ومــا حــدث بعــد الثــورة أنهــا 
ــرت وظهــرت إلــى العلــن، وبالتأكيــد تفاقمــت  تفجَّ

ــًرا. ــاًل أو كثي قلي
ــور  ــن منظ ــر ال م ــة األم ــد مقارب ــا ال أري ــا هن وأن
تفاؤلــي وال مــن منظــور تشــاؤمي، حيــث إن تفاقــم 
هــذه األعــراض بعــد قيــام الثــورة، يمكــن أن ننظــر 
ــى  ــل عل ــه دلي ــول إن ــائم ونق ــار متش ــن منظ ــه م إلي
تقــدم المــرض واســتفحاله ومــن ثــّم، الذهــاب إلــى 
ــه  ــر إلي ــن أن ننظ ــر، ويمك ــر األم ــي آخ ــوت ف الم
أيًضــا مــن منظــور إيجابــي مــن بــاب أن ظهــور هــذه 
ــخيص  ــا تش ــح بإمكانن ــه أصب ــي أن ــراض يعن األع

ــه. ــّم، معالجت ــن ث ــرض، وم الم
لكــن القضيــة هنــا ليســت قضيــة تفــاؤل أو 
ــا ليــس التوصيــف أو  تشــاؤم، ألن المطلــوب أساًس
التحليــل، بــل إن المطلــوب فــي الثقافــة والمطلــوب 
فــي الفكــر هــو خلــق مفاهيــم إلحــداث تغييــر مــا، 
وهــذا التغييــر أصبــح مــن الممكــن اليــوم إنجــازه، 
وإن كنــت أود أن أشــير إلــى قناعتــي فــي أن الحالــة 
ــدى  ــة ل ــة كامن ــرة كرغب ــون حاض ــد تك ــة ق الوطني
كتلــة بشــرية كبيــرة جــًدا مــن الســوريين، وهــو األمر 
الــذي قــد ال نلحظــه عندمــا ننظــر إلــى المشــهد مــن 

تــم إنجــازه، وفــي الحقيقــة الفــرد الســوري مــا زال 
بعيــًدا عــن هــذا المفهــوم، ومــا زال الفــرد الســوري 
ــة  ــة الوطني ــة مقارب ــإن طريق ــك ف ــود، لذل ــر موج غي
ــات  ــتصطدم بعقب ــا س ــد أنه ــاب أعتق ــذا الب ــن ه م

ــرى. ــرة أخ كثي
عبد المجيد عقيل: 

ــالت  ــى المداخ ــا عل ــم جميًع ــكًرا لحضراتك ش
ــة. الغني

بمــا أن الحديــث انتقــل وترّكــز فــي معظــم 
المداخــالت األخيــرة علــى مســألة إن كانــت الحالــة 
ــورة أو  ــد الث ــت بع ــت أم تراجع ــد تقدم ــة ق الوطني
االنفجــار الشــعبي أو مهمــا كانــت التســمية، فإننــي 
ــة،  ــي الحقيق ــام، ف ــور حس ــى أن الدكت ــا إل ــير هن أش
قــد جمــع فــي بدايــة مداخلتــه بيــن كالمــي وكالم د. 
راتــب مــن جانــب أن الحالــة الوطنيــة قــد تراجعــت، 
ــة،  ــي الورق ــه ف ــا كتبت ــذا م ــس ه ــة لي ــي الحقيق وف
ــا، إن  ــس تماًم ــى العك ــل عل ــي، ب ــذا رأي ــس ه ولي
التــي  إلــى رأي د. حســام واآلراء  أقــرب  رأيــي 

ــاه. ــذا االتج ــي ه ــت ف ذهب
ــي  ــي ف ــابقة رأي ــة س ــي مداخل ــت ف ــد قل ــت ق كن
ــوري،  ــه دكتات ــا ال يمكــن أن نقــول عــن نظــام إن أنن
ــي، بحســب المفهــوم  ــه وطن وفــي الوقــت نفســه إن
الحداثــي للوطنيــة علــى أقــل تقديــر، ومــن ثــّم، أنــا 
ال أرى أنــه فــي ظــل الحكــم االســتبدادي في ســورية 
كانــت هنــاك حالــة وطنيــة أساًســا، إنمــا كانــت هــذه 
ــة  ــم تذويــب مفهــوم الوطني ــا، وت ــة كلًي ــة غائب الحال
الحاكــم  للنظــام  الــوالء  مفهــوم  بوتقــة  ضمــن 
ــام،  ــذا النظ ــس ه ــخص رئي ــة وش ــلطة الحاكم والس
مــع كل المقتضيــات المرتبطــة بحالــة الــوالء هــذه، 
د مــا ُيعتَبــر موقًفــا  وكل الحــدود الضيقــة التــي تحــدِّ

ــة. ــلطة الحاكم ــر الس ــب معايي ــا بحس وطنًي
وفــي الوقــت نفســه، فــإن االنتمــاء إلــى الهويات، 
أو لنقــل التعصــب للهويــات مــا دون الوطنيــة، 
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مــا يخــص بنــاء الدولــة، فهــي فكــرة انقالبيــة علــى 
ــف  ــى موق ــتمل عل ــي، تش ــي الحال ــع الكارث الواق
ــف  ــو موق ــه ه ــه وحّديت ــى صرامت ــه عل ــارم، لكن ص
مبدئــي قيمــي، ال يشــترط موقًفــا سياســًيا علنًيــا قــد 
يكــون متعــذًرا علــى أغلبيــة الســوريين، بــل يشــتمل 
ــعة  ــة واس ــا مظل ــح صاحبه ــة تمن ــة مبدئي ــى قناع عل
فــي التعبيــر عنهــا بالــكالم أو الســلوك أو العمــل أو 
أحياًنــا الصمــت عوًضــا عــن تبريــر مــا هــو خطــأ أو 

ــة.  ــذه الوطني ــض ه ــا يناق م
ــو  ــة ه ــرة الوطني ــم الفك ــن تعوي ــث ع إًذا الحدي
ــه  ــت نفس ــي الوق ــي، وف ــار واقع ــن خي ــث ع حدي
ــًرا  ــه تأثي ــى إحداث ــة عل ــن المراهن ــار يمك ــو خي ه
تراكمًيــا كبيــًرا يفتــت البنــى االســتبدادية واإلقصائيــة 
فــي  الســوريون  منهــا  التــي عانــى  واإلجراميــة 
الســنوات األخيــرة بأصنافهــا كافــة، ألنــه كمــا يقــول 
د. حــازم، إن وراء كل ممارســة فكــرة نظريــة تغذيهــا 
أو تفســرها أو تبررهــا، لذلــك أقــول هنــا: فلنجعــل 
الوطنيــة، والتــي  النقيضــة للحالــة  الممارســات 
ــة  ــة منفلت ــة الوطني ــام الدول ــام قي ــا أم ــكل عائًق تش
ــوت  ــزل وتم ــوري، لتنع ــي الس ــي الجمع ــن الوع م

ــا. تدريجًي
يوسف فخر الدين:

فــي جولــة أخيــرة، آمــل أن يركــز فيها كل مشــارك 
ــب  ــن التعقي ــر م ــره، أكث ــة نظ ــدم وجه ــى أن يق عل
ــدث  ــا نتح ــرى، دعون ــر األخ ــات النظ ــى وجه عل
ــد  ــاك تجس ــون هن ــن أن يك ــه يمك ــور أن ــف نتص كي

ــة. ــرة المقبل ــي الفت ــارض ف ــي مع ــي سياس وطن
عــن  الحديــث  يكــون  أن  الممكــن  مــن  أي، 
ــم  ــن األه ــد، لك ــي بالتأكي ــل تنظيم ــتوى أو عم مس
ــادرة  ــتوى مب ــى مس ــر عل ــن األم ــث ع ــو الحدي ه

سياســية. 
ــا  ــة، أو مررن ــوع الفدرالي ــن موض ــا ع ــد تحدثن لق
ــا عــن موضــوع التفــاوض بالحــدود  ــه، وتحدثن علي

ــكرية  ــل العس ــع والفصائ ــر الواق ــوى األم ــار ق منظ
وأجهــزة اإلعــالم وكتابــات الناشــطين علــى مواقــع 
ــة  ــاك كتل ــنا، ألن هن ــد يغش ــه ق ــذا كل ــل، فه التواص
ــم  ــن ه ــوريين العاديي ــن الس ــًدا م ــرة ج ــرية كبي بش
أقــرب إلــى البســاطة، وحتــى لــو فكــر بعضهــم فــي 
ــا  ــام لتركي ــاه االنضم ــاب باتج ــون الذه ــم يفضل أنه
ــذا  ــإن ه ــات، ف ــات وطروح ــن مقارب ــابه م ــا ش أو م
ال ينبــع عــن نمــط تفكيــر إيديولوجــي لــدى أغلبيــة 
الســوريين العادييــن فــي رأيــي، بــل ينبــع مــن 
ــع  ــاة أفضــل والخــالص مــن الواق رغبتهــم فــي حي
الكارثــي الحالــي الــذي يعيشــون فيــه، ولــو وجــدوا 
أن مصلحتهــم تتحقــق فــي الدولــة الوطنيــة إذا توافــر 
ــة  ــذه الدول ــع ه ــيكونون م ــم س ــار فإنه ــذا الخي ه

ــة. الوطني
لكــن، وأقــول مــرًة أخــرى، بصــرف النظــر عــن 
ــه  ــي أن ــي ه ــإن فكرت ــاؤم، ف ــاؤل والتش ــة التف قضي
أصبــح باإلمــكان اليــوم العمــل علــى تعويــم فكــرة 
ــة الســورية، وهــو مــا كان متعــذًرا فــي زمــن  الوطني
االســتبداد، وهنــا أريــد االنتقــال إلــى القســم األخيــر 

مــن مداخلتــي.
»المعارضــة  خنــدق  إلــى  المنتمــون  يحــاول 
والثــورة« تعميم فكــرة »الثوريــة«، وانتهــاج مقاربات 
مثــل أن علــى النــاس فــي ســورية أن يخرجــوا 
ــي  ــة ف ــورة ثاني ــاع، أو ث ــورة جي ــي ث ــارع ف ــى الش إل
ــي أرى  ــل، لكن ــذا القبي ــن ه ــات م ــوم، ومقارب العم
ــو  ــًة ه ــر واقعي ــدوى واألكث ــر ج ــح واألكث أن األص
ــذه  ــل ه ــد صق ــة بع ــرة الوطني ــم فك ــم وتعمي تعوي
الفكــرة بجهــد فكــري وثقافــي وإعالمــي وتوعــوي، 
ــة  ــابًقا مرتبط ــرت س ــا أش ــة كم ــح أن الوطني فصحي
بالحياديــة بحســب وجهــة نظــري، لكــن هــذا يكــون 
ــزة،  ــة الناج ــة الحداثي ــة الديمقراطي ــة الدول ــي حال ف
ــة،  ــة الوظيفي ــة الدول ــع صف ــة م ــالزم الحيادي إذ تت
أمــا فــي ظــل ظرفنــا الحالــي فالفكــرة الوطنيــة فــي 
ــة، ألنهــا تناقــض االســتبداد  حــّد ذاتهــا فكــرة ثوري
وتناقــض الطائفيــة وتناقــض المقاربــات اإلثنيــة فــي 
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أقــر أواًل بهــذا العجــز، وبأنــه ال توجــد لــدي صــورة 
ــل. ــا العم ــول م ــة ح واضح

ــوا«  ــل واعمل ــدأ »ق ــل بمب ــة أعم ــي الحقيق ــا ف أن
بمعنــى أنــه إذا كان هنــاك شــيء إيجابــي، فأنــا 
أحــاول أن أقــوم بــه، مــن دون أن أفكــر بالجــدوى، 
بــل أفكــر أكثــر بالمعنــى، أي إذا كانــت هنــاك قيمــة 
مبدئيــة فــي مــا أفعلــه أقــدم علــى هــذا العمــل، الذي 

ــه. ــت علي ــا أقدم ــدوى لم ــرت بالج ــو فك ــا ل ربم
إًذا، أنــا لســت مؤهــاًل فــي الحقيقــة لإلجابــة عــن 
هــذا الســؤال، وليســت لــدي الرغبــة فــي أن أشــرح 
ــدي  ــد ل ــائل ال توج ــر مس ــى ال أثي ــاذا حت ــًرا لم كثي

رغبــة فــي أن أثيرهــا.
ــد  ــة، أو يوج ــدي رغب ــه ل ــن أن ــن الممك ــن م لك
ــه يمكــن لــي أن أناقــش  لــدي شــعور، أو زعــم، بأن
ــرض  ــن المفت ــه كان م ــو أن ــة، ول ــرة معين ــاًل فك قلي
ــن  ــى م ــة األول ــي المرحل ــكالم ف ــذا ال ــون ه أن يك
ــة  ــي منزل ــد ف ــو بالتأكي ــاش ه ــن النق ــاش، لك النق
وهــذه  لألمــام،  وخطــوة  للــوراء  خطــوة  دورة، 
ــوص  ــع بخص ــف الوض ــول توصي ــي ح ــرة ه الفك

ــورية. ــة الس ــة الوطني ــدم حال ــع أو تق تراج
التــي الحظتهــا، والتــي أطــرح مــن  الفكــرة 
ــى  ــا نتبن ــاذا أحياًن ــاذا«: لم ــو »لم ــؤااًل ه ــا س خالله

الفكــر األحــادي ونتنــاول جانًبــا واحــًدا؟ 
ــل  ــوم أفض ــورية الي ــة الس ــل إن الوطني ــم أق ــا ل أن
أو أســوأ ممــا كانــت عليــه مــن قبــل، لكــن مــا قلتــه 
هــو أنــه ليــس فحســب المظاهــر األســوأ هــي التــي 
ظهــرت، أي بمعنــى آخــر مــن الممكــن أن 90 فــي 
المئــة أصبحــت أســوأ، كًمــا وكيًفــا، لكنــي قلــت أن 
ــتحق أن  ــا وتس ــرت أيًض ــة ظه ــياء إيجابي ــاك أش هن
ُتذَكــر، وعــدم ذكرهــا يطــرح ســؤال لمــاذا، ويطــرح 
ســؤااًل حــول كيــف نفكــر فــي هــذه الوطنيــة وننظــر 

إليهــا؟

التــي أثــارت اهتمامكــم، وهــي الموضوعــات التــي، 
ــا  ــد بدايته ــورة أو بع ــة الث ــذ بداي ــادي، من ــي اعتق ف
ــن  ــام م ــرة أن النظ ــت فك ــرد أن ُطِرَح ــل، وبمج بقلي
ــرت  ــطح وعّب ــى الس ــت إل ــقط، طف ــن أن يس الممك
والمخــاوف  الهواجــس  كل  مــع  نفســها،  عــن 
والمصالــح والتصــورات عــن المصالــح المختلفــة. 
ــم أن  ــاك رأي ألحده ــون هن ــن أن يك ــن الممك م
فكــرة التطمينــات هــي فكــرة فيهــا تســخيف للقضيــة 
ــات  ــب بتطمين ــن طال ــن م ــذا رأي، لك ــة، وه الوطني
انطلــق مــن الواقــع ولــم يطــرح فكــرة نظريــة، 
ألنــه كان خائًفــا بالفعــل. هــل هــو كمــا قــال راتــب 
ــن،  ــيء؟ ممك ــي الس ــع الوطن ــى الوض ــر عل مؤش
ــت  ــخصًيا كن ــا ش ــدد، وأن ــي مح ــع سياس ــه واق لكن
أطالــب بتطمينــات، ألنــي كنــت مرعوًبــا، منــذ نهايــة 
الـــ 2012 تحديــًدا، وكنــت أطلــب هــذه التطمينــات 
ــن  ــا م ــي قتاله ــة ف ــت شرس ــية كان ــوى سياس ــن ق م
ــى  ــيطرة عل ــارض والس ــرار المع ــكار الق ــل احت أج

األرض. 
اليــوم إذا أردنــا التفكيــر بواقعيــة أمــام حالــة 
الصــراع المســتمر، التــي وفــي مــكان مــا عنــد 
ــة  ــاس قلق ــات ون ــي جماع ــة، ه ــتوياتها التحتي مس
السياســية  القــوى  أن  تعتبــر  وال  مرتاحــة  وغيــر 
ــن،  ــن الجهاديي ــة م ــا، وخائف ــر عنه ــودة تعب الموج
ــن  ــة م ــي، أو خائف ــالم السياس ــن اإلس ــة م أو خائف

العلمانييــن... إلــخ.
ــون  ــن أن يك ــف يمك ــع، كي ــذا الوض ــل ه ــي ظ ف
ــر أو قــوى  ــادرة أو تفكي ــة أو تصــور أو مب ــا رؤي لدين
سياســية أو أي شــيء مــن هــذا القبيــل، أقــرب إلــى 
أن يكــون وطنًيــا وديمقراطًيــا فــي المرحلــة المقبلــة.

حسام الدين درويش:

عندمــا ُيطــَرح ســؤال مــا العمــل، فأنــا فــوًرا 
أســأل نفســي مــا العمــل ألهــرب مــن هــذا الســؤال، 
ــي  ــك دعون ــز، لذل ــعوًرا بالعج ــاك ش ــى أن هن بمعن
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ــه  ــه فلنقــم ب ــي يمكــن أن نقــوم ب أي شــيء إيجاب
تجــاه هــذه المســائل، عبــر النقــاش الفــردي أو 
الثنائــي أو الجماعــي، لكــن مــن الصعــب أن نحاجج 
ــا  ــدوى أو م ــألة الج ــى مس ــل عل ــكان التعوي ــي إم ف

ــك.  ــابه ذل ش
ــا،  ــم به ــد أن أخت ــي أري ــة والت ــة الثاني ــا النقط أم
فهــي أن محاكمــة الســوريين ألنفســهم هــي محاكمة 
مجحفــة فــي هــذه الظــروف، أي دعونــا نفكــر كيــف 
مــن الممكــن للفالســفة أو المفكريــن أو كيــف 
ــان  ــي اإلنس ــر ف ــنا أن نفك ــن أنفس ــا نح ــن لن يمك
ــون هنــاك  ــدم الحالــة المدنيــة وال يك ــا تنع عندم
ــم  ــراد ببعضه ــة األف ــام لعالق ــد أو نظ ــة أو تعاق دول

ــر؟ ــفة األم ــور الفالس ــف تص ــا، كي بعًض
إن أقــوى مثــال هنــا هــو مثــال هوبــز عندمــا قــال 
إن اإلنســان ذئــب لإلنســان، بمعنــى أنهــم ســيكونون 
ــاري،  ــيء حض ــاك أي ش ــون هن ــن يك ــن ول همجيي
ــة  ــي حال ــل ف ــن بالفع ــورية نح ــة الس ــي الحال وف
ــات  ــا المؤسس ــب عنه ــة وتغي ــا المدني ــب عنه تغي
المدنيــة التــي يفتــرض بهــا أن تنظــم العالقــات بيــن 
البشــر، وبســبب ذلــك ظهــرت الكثيــر مــن األشــياء 
ــع  ــن وم ــا، لك ــف عليه ــد ال نختل ــي ق ــلبية الت الس
ــة، إال  ــياء اإليجابي ــن األش ــر م ــرت الكثي ــك ظه ذل
ــارة  ــدى األوراق عب ــي إح ــاًل ف ــرد مث ــا ي ــه عندم أن
»نقــص الفكــرة الجامعــة« وأنــه ال يوجــد مــا يجمــع 
ــارة وكأنهــا تذهــب إلــى  الســوريين، فــإن هــذه العب
ــو  ــص ه ــذا النق ــص، وه ــم نق ــوريين لديه أن الس
الســبب فــي الحالــة التــي وصلــوا إليهــا، أمــا الفكــرة 
ــا ال  ــنا م ــل أنفس ــى ال نحم ــا حت ــد قوله ــي أري الت

ــي:  ــي كالتال ــه، فه ــا ب ــة لن طاق
مــا حصــل لنــا فــي هــذا الظــرف، بحســب 
ــي  ــد االجتماع ــرة العق ــي فك ــر ف ــن نّظ ــي لم قراءات
ــن  ــا يمك ــل م ــو أفض ــة، ه ــة والدول ــة المدني والحال
ــو  ــرف، أي ل ــذا ظ ــل هك ــي مث ــان ف ــه اإلنس أن يفعل
ــي  ــوريين ف ــع الس ــى واق ــهد عل ــا وش ــز حًي كان هوب
هــذا الظــرف لــكان عــدل نظريتــه وقــال إن اإلنســان 

الوطنيــة  فــي  نفكــر  أننــا  علــى  يــدل  هــذا 
عبــر منظــور جماعاتــي، أي طائفــي أو إثنــي أو 
واإلثنيــات  الطوائــف  هــذه  وهــل  ذلــك،  غيــر 
ــر  والجماعــات أصبحــت تحــب بعضهــا بعًضــا أكث
ــي  ــر ف ــا ال نفك ــى أنن ــدل عل ــل، وي ــل أم أق ــن قب م
األفــراد مــن جانــب أنهــم أصبحــوا أحــراًرا وأصبــح 
بإمكانهــم عقــد مثــل هــذه الجلســة التــي كان عقدهــا 
مســتحياًل وكانــت موضوعاتهــا غيــر مطروحــة أبــًدا 

ــازم. ــال د. ح ــا ق ــابق كم ــي الس ف
هــذا يــدل علــى أننــا ال نفكــر فــي أفــراد أصبحــوا 
ــن  ــون ع ــورية، ويتحدث ــى س ــاء إل ــعرون باالنتم يش
هــذا االنتمــاء، ويتناقشــون حولــه، ويتفقــون أو 

ــه. ــون في يختلف
ــة  ــر أي إيجابي ــدم ذك ــو أن ع ــه، ه ــد قول ــا أري م
والتركيــز فحســب علــى الموضــوع الجماعاتــي 
ــي  ــك، وإن تناول ــى التفكي ــة إل ــي حاج ــر ف ــو أم ه
للموضــوع هــو مــن هــذه الناحيــة بصــرف النظــر إن 

ــت. ــت أو تراجع ــد تقدم ــة ق ــت الوطني كان
يوسف فخر الدين:

ــن  ــورك ع ــون تص ــن أن يك ــن الممك ــل م أي، ه
ــن  ــرض م ــه يفت ــام أن ــور حس ــة دكت ــة المقبل المرحل
الوطنييــن الديمقراطيين الســوريين التركيــز أكثر على 
الفــرد، ليكــون هــذا هــو العمــل المنشــود فــي الفتــرة 
ــا.  ــخصي طبًع ــك الش ــك ورأي ــن زاويت ــة؟ م المقبل

حسام الدين درويش: 

ــاك  ــت هن ــّي، إذا كان ــبة إل ــي، وبالنس ــن زاويت م
ــار  ــا االقتص ــا، أم ــز عليه ــب التركي ــات يج إيجابي
ــن ذي  ــوأ م ــه أو أس ــى ل ــع يرث ــي وض ــا ف ــى أنن عل
قبــل، أو أننــا عاجــزون عــن فعــل أي شــيء، دعونــا 
ــا إن فــي القــول فعــل، وإن بــث المســائل  نقــول هن

ــد. ــر مفي ــر غي ــو أم ــياق ه ــذا الس ــي ه ــلبية ف الس
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ــا  ــرة، أن ــوار األخي ــة الح ــي جول ــة ف ــل المتابع قب
أتفهــم تماًمــا أن الموضــوع ســاخن، وأن الرغبــة فــي 
ا، فالموضوعــات  الحــوار مــا زالــت وكأننــا بدأنــا تــوًّ
ــا  ــود له ــل أن نع ــة، وآم ــا مهم ــها كله ــي نناقش الت
ــالث  ــاعات الث ــن الس ــة، لك ــبات الحق ــي مناس ف
المخصصــة للجلســة علــى وشــك االنتهــاء، لذلــك 
دعونــا نقــاوم الرغبــة فــي الــرد علــى بعضنــا، بحيــث 
ــق  ــع دقائ ــي أرب ــرة ف ــرة أخي ــارك فك ــرح كل مش يط
فقــط لــكل مشــارك يعــرض مــن خاللهــا كيــف هــو 

شــخصًيا يتصــور األمــر.
وطبًعــا المشــاركة األخيــرة للدكتــور حســام يمكن 
القــول إنهــا تأتــي فــي هــذا الســياق اإليجابــي، مــن 
حيــث تعبيــره عن رؤيتــه أنه يجب فــي الفتــرة المقبلة 
ــذا.  ــذا وك ــى ك ــردي وعل ــيء الف ــى الش ــل عل العم
ــى  ــوص إل ــى الخل ــاعدنا عل ــألة تس ــذه المس وه
ــا  مــا يشــبه التوصيــات، فليــس المطلــوب هــو تماًم
توصيــات، لكــن علــى األقــل شــيء مــا نتكــئ 
عليــه، ويســتفيد منــه قارئنــا السياســي، فهــذا العــدد 
ــد  ــو بح ــم ه ــدد منك ــدث ع ــا تح ــة كم ــن المجل م
ذاتــه لــه قيمــة وطنيــة مــن جانــب أنــه ســيصل إلــى 
ــد  ــر جي ــو أم ــكاًرا، وه ــم أف ــيقدم له ــوريين وس الس
جــًدا، كمــا أنــه مــن الجيــد أن نقــوم بإيصــال بعــض 
ــا،  ــا عمله ــياء يمكنن ــول أش ــة ح ــكار اإليجابي األف

ــة.  ــات تالي ــى جلس ــد إل ــاج بالتأكي ــد نحت وق
ــا  ــل، م ــل أن نواص ــة آم ــة اإليجابي ــذه الطريق به

ــب؟  ــك رات رأي
راتب شعبو: 

أنــا أتفــق مــع حســام علــى أنــه يجــب علينــا رؤيــة 
ــب  ــب الغال ــذت الجان ــي أخ ــًة، لكن ــورة كامل الص

كمــا أراه.
ــل  ــا العم ــوص م ــؤال بخص ــا أن الس ــق أيًض وأتف
هــو الســؤال األثقــل، ومــن جهتــي فأنــا أرى أنــه مــن 
ــار  ــدوا االعتب ــوريين أن يعي ــوي للس ــم والحي المه

ــا، بــل مــن النــاس مــن يمكــن  ليــس بالضــرورة ذئًب
ــة.  ــوا مالئك أن يكون

إًذا وعلــى الرغــم مــن هــذه الحالــة الوحشــية التي 
ــر  ــرض البش ــة ويتع ــزول الدول ــا ت ــا عندم تخيلناه
لهــذا القــدر مــن العنــف، فــإن هــذه الحــرب ليــس 
ــع  ــت أبش ــا وخلق ــا فين ــوأ م ــرت أس ــب أظه فحس
ــق، إنمــا هــي خلقــت وأظهــرت  ــا يمكــن أن ُيخَل م

ــا أيًضــا.  أفضــل مــا فين
مــا أريــد قولــه هــو أنــه مــن الخطــأ التركيــز علــى 
ــا وال  ــول لن ــه ال ح ــب، وأن ــلبي فحس ــب الس الجان
ــا  ــة، وأنن ــرة، وال مدني ــا فك ــس لدين ــه لي ــوة، وأن ق
ــذه  ــك، فه ــى ذل ــا إل ــون، وم ــون، وجماعاتي طائفي
األفــكار صحيحــة وخاطئــة فــي الوقــت نفســه؛ 
ــل،  ــودة بالفع ــة موج ــاول حال ــا تتن ــة ألنه صحيح
وخاطئــة ألنهــا تقــع فــي مطــب التعميــم وتتجاهــل 

ــألة.  ــن المس ــر م ــه اآلخ الوج
نقطــة أخيــرة فــي نصــف دقيقــة، بخصــوص 
اســتحضار التاريــخ، ال مشــكلة فــي اســتحضار 
التاريــخ لبنــاء فكــرة إيجابيــة جامعــة، أما اســتحضار 
التاريــخ مــن منظــار عروبــي أو إســالمي أو ســني أو 
علــوي أو كــردي أو عربــي، فهــو غالًبــا ســيؤدي إلــى 

ــج ســيئة. نتائ
ــألة  ــوص مس ــة بخص ــف نقط ــا أن أضي ــد هن وأري
ضــرورة،  توجــد  ال  أنــه  أرى  حيــث  الهويــة، 
وبالعكــس قــد يكــون مــن الســيء أن نتحــدث فــي 
ــي  ــث ف ــتلزم الحدي ــة ال تس ــة، فالوطني ــألة الهوي مس
الهويــة، خصوًصــا أن فكرتنــا عــن الهويــة هــي 
ــًدا  ــة ج ــًدا وإقصائي ــة ج ــًدا وضيق ــة ج ــرة أحادي فك
واختالفيــة جــًدا، عوًضــا عــن أن تكــون هويــة 

ــك.  ــى هنال ــا إل ــاد وم ــددة األبع ــرة ومتع متغاي
وآسف جًدا على اإلطالة. 

يوسف فخر الدين: 

شكًرا لك. 
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والسياســية اليــوم، لكــن هــذا ال يمنــع مــن يحملــون 
هــّم بلدهــم مــن أن يبــادروا باتجــاه القيــام بأعمــال 
ــن  ــادرات م ــم مب ــية أو تقدي ــال سياس ــة أو أعم مدني
ــوم  ــدت الي ــو ب ــا، ول ــمعة م ــيء ش ــن أن تض الممك
ــون  ــن أن يك ــن الممك ــه م ــدوى، إال أن ــر ذات ج غي

ــتقبل.  ــي المس ــدوى ف ــا ج له
ــة  ــت بديهي ــي كان ــكاالت الت ــن اإلش ــاًل، م فمث
ومتوقعــة لــكل ذي عقــل فــي الـــ 2011 أننا ســنعاني 
ــي  ــى ه ــن: األول ــكاليتين مهمتي ــن إش ــوريين م كس
ــي  ــة ه ــة، والثاني ــات بالدول ــة اإلثني ــكالية عالق إش

ــة.  ــن بالدول ــة الدي ــكالية عالق إش
ــا، ويعــرف  فمــن يعــرف ســورية ويعــرف تاريخن
ــي أن  ــن الطبيع ــي، كان م ــل السياس ــكالت العم مش

ــن اإلشــكاليتين.  ــروز هاتي ــأ بب يتنب
بمبادرتيــن  القيــام  اليــوم  الصعــب  هــل مــن 
مــن قبــل نخــب سياســية وثقافيــة علــى هذيــن 
المســتويين؟ ولــو علــى مســتوى وثيقــة، مثــل 
وثيقــة بخصــوص قضيــة القوميــات واإلثنيــات فــي 
ســورية، أو بخصــوص عالقــة الديــن بالدولــة. 
أنــا ال أتحــدث عــن القيــام بدراســات أو أبحــاث، 
لكــن أتحــدث عــن مبــادرات كونــك تحدثــت
يوســفعن اقتــراح مبــادرات، فهــل يصعــب تقديــم 
وجهــة نظــر متماســكة حــول عالقــة الديــن بالدولــة 
نجيــب مــن خاللهــا عــن بعــض األســئلة المعروفــة، 
ــي  ــالميون أو الت ــا اإلس ــي يطرحه ــك الت ــواء تل س
يطرحهــا العلمانيــون أو التــي بــات يطرحهــا عمــوم 

الســوريين فــي ضــوء هــذا الحــوار؟ 
وثيقتــان،  لدينــا  تكــون  عندمــا  أنــه  أعتقــد 
إحداهمــا عــن قضيــة اإلثنيــات، والثانيــة عــن عالقــة 
الديــن بالدولــة، يشــارك فيهمــا مجموعــة مــن 
النخــب الثقافيــة والسياســية الســورية، فأنــا أرى أنهــا 
مســألة مهمــة، ولــو أنهــا لــن تحــل كل المعضــالت 
وكل المشــكالت التــي نعانــي منهــا، ولــو أن األمــر 
ــر  ــر األكب ــوريين، وأن التأثي ــن الس ــر م ــح أكب أصب

ــا  ــي، وأن ــع المدن ــاء المجتم ــي، ولبن ــال المدن للنض
ال أقصــد هنــا بالمجتمــع المدنــي منظمــات الدعــم 
بنشــاط  تقــوم  التــي   NGO’s الـــ  واإلغاثــة، وال 
ــا  ــي، لكنه ــي أو محل ــم خارج ــن، بدع ــي معي خدم
ــة،  ــية القائم ــة السياس ــار المنظوم ــن إط ــل ضم تعم

ــا.  ــا أيًض ــق معه وبالتواف
مــا أعنيــه عندمــا أتحــدث عــن المجتمــع المدنــي 
ــاس  ــع الن ــي يض ــاط نضال ــن نش ــث ع ــو الحدي ه

ــم.  ــروط حياته ــال ش ــؤولياتهم حي ــام مس أم
النخــب يجــب أن تنتبــه إلــى هــذا الجانــب، 
السياســي  للشــأن  العالــي  الرفــع  عــن  وتكــف 
بوصــف السياســة هــي العــالج لــكل شــيء، وأنهــا 

هــي الحــل األول والمنطلــق ومــا إلــى ذلــك. 
فــي غيــاب هــذا النــوع أعتقــد أن أغلــب التغيرات 
السياســية التــي مــن الممكــن أن تحصــل، وكل 
الحلــول التــي مــن الممكــن أن نصــل إليهــا، ســوف 
تبقــى فارغــة فــي مــا يتعلــق بحمايــة حقــوق النــاس 

ــم.  ــروط حياته ــم وش ومصالحه
شكًرا. 

حازم نهار: 

ــد  ــؤال ق ــذا الس ــي أن ه ــبقني ف ــن س ــارك م أش
يكــون هــو بالفعــل األصعــب اليــوم، وهــو مــا 
يذكرنــي بالمريــض عندمــا يأتــي إليــك بســبب 
ــبب  ــرض تس ــذا الم ــن ه ــا، لك ــرض م ــه بم إصابت
بــدوره فــي حــدوث أمــراض أخــرى لــدى صاحبــه، 
وتجــد نفســك كطبيــب فــي آخــر األمــر أمــام جملــة 
مــن األمــراض المتداخلــة مــع بعضهــا بعًضــا، فــال 

ــدأ.  ــن تب ــن أي ــرف م تع
ــى  ــرة إل ــذ فت ــورية من ــي س ــر ف ــل األم ــد وص وق
ــأعود  ــل، وس ــرة بالفع ــة والخط ــة الصعب ــذه الحال ه
ــدث  ــذي أتح ــب، ال ــن دور النخ ــث ع ــا للحدي هن
لمحدوديــة  الكامــل  وعيــي  مــع  دائًمــا،  فيــه 
ــة  ــب الثقافي ــه النخ ــوم ب ــن أن تق ــذي يمك ــدور ال ال
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ــوريين  ــن الس ــا نح ــا لن ــؤال موجًه ــذا الس كان ه
والنازحيــن  الالجئيــن  نحــن  أي  الخــارج،  فــي 
ــت  ــورة، فتناول ــل الث ــورية قب ــرك س ــن ت ــى م وحت
معظــم اإلجابــات قضيــة اســتبداد النظــام ومســتوى 
اإلجــرام الــذي حصــل، مــن جانــب أن الســبب قــد 

ــر. ــذا األم ــي ه ــن ف يكم
ــرى  ــعوًبا أخ ــاك ش ــول إن هن ــدت ألق ــي ع لكن
ــم  ــن ل ــر، لك ــا أكث ــل، وربم ــيء مماث ــت لش تعرض
نالحــظ وجــود مثــل هــذه الخطابــات، لدرجــة 
أن الكثيــر مــن المنشــورات أصبحــت ُتظِهــر أن 
ــي  ــة ه ــرة كامل ــن ظاه ــث ع ــوم الحدي ــا الي بإمكانن

ــورية.  ــة س ــات كراهي أدبي
ــت  ــج تعرف ــي الخلي ــرة ف ــت فت ــا عش ــاًل، أن فمث
ــدة  ــدى ع ــى م ــن عل ــن المصريي ــر م ــى كثي ــا إل فيه
ســنوات، مــن المســحوقين مادًيــا واجتماعًيــا، لكــن 
لــم أســمع كلمــة ســيئة واحــدة مــن مصــري بحــق 
ــا  ــخ، ومهم ــن وتاري ــع ووط ــعب ومجتم ــر كش مص
حاولــت أن أنشــط ذاكرتــي ال يمكننــي أن أســتحضر 
أكثــر مــن شــكوى مــن نظــام أو مــن ظــروف معينــة.

الحظــت أيًضــا فــي تجمعــات األتــراك هنــا فــي 
ــكل  ــة تش ــة ووطني ــة قومي ــد رابط ــه توج ــا أن أوروب
هويــة طاغيــة لــدى هــذه الجماعــات وارتباًطــا قوًيــا 
ــن  ــه م ــادر أهل ــا غ ــم ربم ــع أن بعضه ــم، م ببلده

ــاًل. ــة مث ــة الثاني ــرب العالمي ــام الح ــذ أي ــا من تركي
واألمــر ذاتــه بالنســبة إلــى شــعوب المغــرب 

العربــي.
الســؤال  طرحــت  عندمــا  فإننــي  ولذلــك، 
ــة،  المذكــور، فألننــي أشــعر بوجــود مشــكلة حقيقي
ــم  ــق عليه ــن تنطب ــوريين الذي ــض الس ــى أن بع حت
ــام.  ــع النظ ــن قم ــًة م ــاِن حقيق ــم يع ــة ل ــذه الحال ه
ــدث  ــذي نتح ــوع ال ــل الموض ــذا ال يمّث ــا ه ربم

ــه.  ــن جوانب ــا م ــل جانًب ــه يمث ــه، لكن في

صــار للقــوى اإلقليميــة والمســارات الدوليــة، لكــن 
هــذا فــي رأيــي ال يمنــع مــن أن تقــوم النخــب بهــذه 
ــدم  ــول وتق ــا الحل ــن خالله ــرع م ــي تجت األدوار الت
المبــادرات تجــاه مســائل تشــعر بأنهــا تشــكل 

ــاًل.  ــوري مث ــاب الث ــتوى الخط ــى مس ــة عل معضل
ففــي رأيــي، لقــد أصبحــت هنــاك اليــوم ســمات 
للخطــاب الثــوري الحالــي هــي ســمات قاتلــة لــه، 
ــاًل أن يتــم تقديــم شــيء مــا،  فهــل مــن الممكــن مث
ــود،  ــائد أو الموج ــوري الس ــاب الث ــدي، للخط نق

ــورية؟  ــة الس ــة الوطني ــه بقضي ــة ربط ومحاول
أيًضــا هــذا األمــر لــن »يشــيل الزيــر مــن البيــر«، 
ــام  ــا القي ــن لن ــد أدوار يمك ــه توج ــا أرى أن ــن أن لك
بهــا، قــد تؤتــي أكلهــا، وقــد تثمــر، ومــن الممكــن 
فــي مراحــل زمنيــة أخــرى أن نعــود إلــى هــذه 
األفــكار، أو يرجــع إليهــا غيرنــا فــي ســياق التفكيــر 
ــع  ــن الواق ــروج م ــاوالت الخ ــروج أو مح ــي الخ ف

ــه. ــع في ــذي نقب ــس ال البائ
شكًرا.

عماد العبار: 

ــى أن  ــت أتمن ــد كن ــا، لق ــي أن ــة، عن ــي الحقيق ف
ــي  ــي دوري ف ــل أن يأت ــت قب ــال االنترن ــع اتص ينقط
اإلجابــة عــن ســؤال مــا العمــل، ألنــه فعــاًل ســؤال 
ــروف  ــي الظ ــع وف ــى أرض الواق ــًدا عل ــب ج صع

ــة. الحالي
طبًعــا كمــا قــال د. حــازم، فــإن األمــر يحتــاج إلى 
عمــل وجهــد مــن نخــب ثقافيــة علــى نطــاق واســع، 

ويحتــاج إلــى خلــق مبــادرات لعمــل تراكمي.
منــذ فتــرة، طرحــت علــى صفحتــي ســؤااًل 
حــول الوطنيــة الســورية، لكــن بمفهومهــا الشــعبي، 
وقلــت لمــاذا نشــعر كســوريين أن ارتباطنــا بالوطــن 
ــى  ــم إل ــل ببعضه ــر وص ــة أن األم ــف، لدرج ضعي
كراهيــة الوطــن وكراهيــة ســورية بشــكلها الحالــي. 



226

العدد األول
كانون الثاني/ يناير 2021

مضر الدبس: 

ــي  ــا ف ــع. إنن ــه الجمي ــا قال ــى م ــق عل ــا أواف طبًع
حقــل مظلــم، ومــن الصعوبــة البالغــة اإلجابــة عــن 

ــؤال.  ــذا الس ه
ــإن  ــة، ف ــة اإلجاب ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــن، عل لك
ــن  ــوع م ــن ن ــث ع ــل أن نبح ــى األق ــا عل بإمكانن
التســاؤالت الصحيحــة التــي تســاعدنا فــي الوصــول 

ــواب. ــذا الج ــى ه إل
ــي أن  ــا، ه ــارة إليه ــي أود اإلش ــم الت ــة األه النقط
ــاج  ــة تحت ــول المظلم ــذه الحق ــي ه ــير ف ــألة الس مس

ــى البصــر. ــاج إل ــر ممــا تحت ــرة أكث ــى البصي إل
وفــي تقديــري أيًضــا، فنحــن فــي حاجــة إلــى نوع 
ــة  ــد التجرب ــار نق ــي إط ــا ف ــع ذاتن ــة م ــن الصراح م
السياســية تحديــًدا خــالل الفتــرة الماضيــة، أي نقدها 
علــى مســتوى األشــخاص واألفــراد الذيــن تصدروا 
ــتوى  ــى مس ــا عل ــي، ونقده ــل السياس ــهد العم مش
المنهجيــة التــي بنينــا مــن خاللهــا مؤسســاتنا بدايــًة 
ــى  ــواًل إل ــوري، ووص ــي الس ــس الوطن ــن المجل م
اللجــان التــي تشــكلت فــي الفتــرة األخيــرة، والتــي 
ُبنيــت جميعهــا تقريًبــا بتصــوري علــى »صفــر 
تطــّور« علــى مســتوى المنهجيــة، حيــث بقيــت 
طريقــة التفكيــر ذاتهــا، وفــي معظــم األحيــان حتــى 

ــهم. ــخاص أنفس األش
السياســي  النقــد  إلــى  نحتــاج  نحــن  إًذا، 
ــاج الوســط السياســي الســوري  الموضوعــي، ويحت
الوطنــي أيًضــا إلــى أفــراد ومؤسســات جديــدة، بمــا 
ــرورة  ــية - ض ــارة قاس ــتعملنا عب ــتوجبولو اس يس
ــدة، وأدى  ــرات عدي ــرات وم ــق لم ــن أخف ــس م كن
ــوريين  ــن الس ــة بي ــدان الثق ــن فق ــوع م ــى ن ــك إل ذل

والسياســة برمتهــا.
ولذلــك يجــب التفكيروهــذا جــزء مــن اإلجابــة 
عــن ســؤال مــا العملبكيفيــة إعــادة بنــاء الثقــة بيــن 
الســوريين والسياســة، أي الســوري كفــرد والسياســة 

بكليتهــا.

ــن  ــو م ــف ول ــار يتأل ــود تي ــو أن وج ــا أراه ه م
عشــرة أشــخاص، يطــرح موضــوع الهويــة الوطنيــة 
التوجهــات  بشــكل إيجابــي، ويخاطــب عبرهــا 
الموجــودة علــى األرض كافــة، هــو أمــر جيــد، لكــن 
األفضــل مــن ذلــك هــو أن يترافــق هــذا األمــر مــع 
عمــل علــى المســتوى االجتماعــي والثقافــي لتعزيــز 
ــن  ــح مكام ــن توضي ــدأ م ــذا يب ــة، وه ــذه الحال ه
المشــكلة، وأنهــا مشــكلة كبيــرة فعــاًل، ال يمكننــا أن 
ــؤول  ــه المس ــب أن ــن جان ــد م ــام األس ــا بنظ نختزله

ــا. ــد عنه الوحي
فــي الحقيقــة، إن الجريمــة الكبــرى التــي ارتكبهــا 
النظــام تكمــن فــي أنــه حــّول كل شــيء إلــى 
ــل  ــاس ردة فع ــدى الن ــح ل ــة، فأصب ــعارات فارغ ش
ــورية، ألن  ــة لس ــة عنيف ــت بكراهي ــة تمثل ــر واعي غي
ــة بمفهــوم ســورية  ســورية ارتبطــت لســنوات طويل
ــم  ــاه مفاهي ــل تج ــت ردة الفع ــك كان ــد، وكذل األس
مثــل الوطنيــة والقوميــة والعروبــة وحتــى المقاومــة، 
ــن  ــا، لك ــها وتطويره ــن نقاش ــم يمك ــي قي ــي ه والت
النظــام جعــل منهــا أالعيــب للتســلق والســيطرة ومــا 

ــى ذلــك. إل
الثقافــي  المســتوى  علــى  أننــا،  أعتقــد 
ــذه  ــرح ه ــادة ط ــى إع ــة إل ــي حاج ــي ف واالجتماع
المفاهيــم والقيــم، وتحريرهــا، تماًمــا كمــا نتحــدث 

عــن تحريــر الدولــة مــن نظــام األســد.
ــب  ــل يج ــأن العم ــص ب ــدي، وألخ ــا ل ــذا م ه
أن يبــدأ علــى المســتوى الثقافــي واالجتماعــي 
بشــكل مكثــف لخلــق حالــة نقــاش مــن الممكــن أن 
تــؤدي فــي مــا بعــد إلــى تشــّكل تيــارات اجتماعيــة 
أو سياســية، تحــاول أن تقونــن األمــر، وتناقشــه 
مــن منظــار المصلحــة ومــن منطلــق الحقــوق 
ــكًرا  ــد، وش ــن جدي ــا م ــس وطنً ــات، لنؤس والواجب

ــم. لك
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ــا  المعضلــة السياســية التــي نحــن أمامهــا، ومــن هن
ــاز  ــداث وإنج ــة إح ــى أهمي ــير إل ــي أود أن أش فإنن
تراكــم ثقافــي، فكــري، سياســي، اجتماعــي، يتبلــور 
ــر  ــى أكب ــل إل ــة، ليص ــة ممنهج ــات إعالمي ــر آلي عب
ــي  ــًرا ف ــدث تأثي ــوريين، ويح ــن الس ــن م ــدر ممك ق
وعيهــم الجمعــي، ســواء علــى المســتوى الشــعبي، 
أو علــى مســتوى األشــخاص المنخرطيــن فــي 

ــي. ــل السياس العم
هــذه المســألة ليــس مــن شــأنها أن تحــدث 
تأثيــًرا ســحرًيا مباشــًرا، لكنهــا ســتؤدي بشــكل 
تراكمــي إلــى إزالــة الكثيــر مــن العقبــات التــي 
تعتــرض المســارات نحــو مســتقبل أفضــل لســورية 
والســوريين، وكذلــك إلــى إغــالق الكثيــر مــن 
ــل  ــى األق ــيئة، أو عل ــارات الس ــى الخي ــواب عل األب
تحســين مضاميــن بعــض الســيناريوهات المفروضــة 

ــا. ــل أضراره ــا وتقلي علين
إذا  فإننــا  الفكــرة،  لتقريــب  بســيط  وكمثــال 
ــا  ــالف صوره ــى اخت ــة عل ــرة الالمركزي ــا فك تناولن
ــاب  ــى ذه ــرة إل ــذه الفك ــؤدي ه ــد ت ــكالها، ق وأش
ــي  ــرذم ف ــظي والتش ــيم والتش ــو التقس ــورية نح س
حــال تــم تطبيقهــا ضمــن واقــع يهيمــن عليــه وعــي 
مشــوه-إن صــح التعبيــر - طائفــي أو قومــي أو إثني، 
فيمــا النظــام السياســي الالمركــزي ذاتــه، قــد يكــون 
ــة  ــورية وطني ــة س ــكيل دول ــادة تش ــًدا إلع ــاًل جي ح
ــن  ــع يهيم ــي واق ــه ف ــم تطبيق ــال ت ــي ح ــة ف حقيقي
ــة الســورية ومــا  ــه وعــي متقــدم لمســألة الوطني علي

ــا. ــط به يرتب
ــة  ــر، للدالل ــال، ال أكث ــا كمث ــرة أذكره ــذه الفك ه
ــكل  ــاهم بش ــري يس ــل فك ــاز عم ــة إنج ــى أهمي عل

ــد.  ــوري جدي ــي س ــة وع ــي صناع ــي ف تراكم
ــك  ــوم، وكذل ــه الي ــا في ــذي خضن ــا كال وإن نقاًش
ــوص  ــه بخص ــي مداخلت ــازم ف ــه د. ح ــار إلي ــا أش م
ــل  ــا مث ــكة لقضاي ــة ومتماس ــة ناضج ــن رؤي تكوي
ــة،  ــات بالدول ــة اإلثني ــة وعالق ــن بالدول ــة الدي عالق

ــاه.  ــذا االتج ــي ه ــة ف ــوات مهم ــي خط ه

هنــاك نقطــة يمكــن أن نتفــق عليهــا أيًضــا، ومــن 
ــن أن  ــة يمك ــة معين ــا لحال ــكل مفتاًح ــهل أن تش الس
ــي  ــميتها، وه ــت تس ــا تم ــادرة كم ــا مب ــى عليه يبن
ــد  ــو بالتأكي ــا ه ــإن مصيرن ــوريين، ف ــا س ــا بوصفن أنن
مشــترك، فــإذا أدركنــا مســألة وحــدة المصيــر، علينــا 
عندهــا أن نتوحــد علــى األقــل عنــد مســألة التفكيــر 

ــا. ــا جميًع ــاه لن ــد نتمن ــر جي بمصي
هــذا يســهل علينــا أن ننحــي مجموعــة مــن 
ــدة  ــة وح ــى منهجي ــز عل ــا، ونرك ــات جانًب الخالف
ــا  ــد مهم ــاه واح ــي اتج ــا ف ــه جميًع ــاه، لنتج االتج
ــب  ــا يص ــو م ــات، وه ــك الخالف ــة تل ــت طبيع كان
المســؤولية، ســواء  تثميــن مســألة  فــي  حقيقــًة 
ــة أو  ــؤولية الكلم ــي مس ــؤولية ه ــذه المس ــت ه أكان
الســلوك أو الخطــاب، وإعطائهــا الطابــع األخالقــي 
ــأن  ــة الش ــل أو ممارس ــة أو العم ــد الكتاب ــا، عن دائًم
العــام ضمــن هــذا الواقــع المؤلــم، واقــع المــوت، 
ــى أن  وفســح المجــال لهــذا الهــواء المنعــش، بمعن
تتجــدد الدمــاء بعناصــر شــبابية كانــت هــي ضحايــا 
ــة النخــب  ــا فيهــا أغلبي ــة التــي وضعتن هــذه المحرق
السياســية التــي مارســت العمــل السياســي فــي 

ــم. ــاًل لك ــكًرا جزي ــة، وش ــرة الماضي الفت
عبد المجيد عقيل

بالتأكيــد، إن اإلجابــة عــن ســؤال مــا العمــل هــي 
ــر  ــدي، وأكب ــا وح ــدر عليه ــن أن أق ــر م ــة أكب إجاب
بكثيــر مــن أن يتــم اإلحاطــة ولــو بجــزء صغيــر منهــا 
فــي مداخلــة ختاميــة قصيــرة، لكــن بمــا أن مشــكلتنا 
ــن  ــرة يمك ــياء كثي ــاك أش ــإن هن ــة، ف ــدة ومركب معق
ــزًءا  ــا ج ــل كل منه ــد يمّث ــا ق ــل عليه ــب العم ويج

ــل.  ــن الح ــًرا م ــو صغي ول
وبمــا أننــا اليــوم فــي نــدوة حواريــة فكريــة، وبمــا 
أن هــذه النــدوة تنــدرج ضمــن برنامــج العــدد األول 
ــدي  ــن المج ــه م ــة، فإن ــية ثقافي ــة سياس ــن مجل م
ــياق  ــياق، أي س ــذا الس ــي ه ــرة ف ــى فك ــارة إل اإلش
ــة  العمــل الفكــري، الثقافــي، اإلعالمــي، فــي مقارب
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يوسف فخر الدين: 

ختاًمــا، أشــكركم جميًعــا، فقــد كان لقــاًء صعًبــا، 
ــا أن  ــا فــي الوقــت نفســه، ومــن الواضــح تماًم وغنًي
ــة  ــة الديمقراطي ــوص الوطني ــهاًل بخص ــدو س ــا يب م

الســورية هــو فــي الحقيقــة ليــس كذلــك.
ــوح  ــة مفت ــار وكثقاف ــوم وكتي ــه كمفه ــس ألن لي
ــن  ــط بي ــا ألن الراب ــا أيًض ــم، إنم ــور الدائ ــى التط عل
ــم ُينجــز بعــد. ــي ل ــى النظــري والواقــع العيان المعن

ــاًء  ــري بن ــوغ النظ ــادة ص ــر، إن إع ــى آخ أو بمعن
علــى قــراءة واقــع معيــن هــي عمليــة لــم تتــم بعــد.

ــا  ــت، لقاؤن ــة حصل ــوات إيجابي ــاك خط ــن هن لك
هــذا منهــا، وإصــدار مجلــة )رواق ميســلون( منهــا، 
وإن االســتمرار فــي هــذه الخطــوات هــو أمر حاســم 
ــس  ــق المعاك ــح، الطري ــق الصحي ــي الطري ــير ف للس
للتفتــت والتمــزق، وللفســاد واإلفســاد، والــذي 
ــاء داخــل ســوري ديمقراطــي،  هــو طريــق إعــادة بن
عبــر اللقــاء والتشــبيك، وعبــر عمليــة تفكيــر، وبنــاء 

ــات.  اتفاق
شكًرا لكم جميًعا. 
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