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نحو مواطنة يحتاج إليها السوريون

سائد شاهين

تاريخ وصول المادة: 15 كانون األول/ ديسمبر 2020

: مدخل
ً

أوال

يكتنــف مفهــوم املواطنــة يف ســورية، كــام مفهــوم الشــعب، كثــر مــن اللبــس وســطحية التحديــد، ألن هنــاك 
الكثــر مــن الــكالم حــول املواطنــة والشــعب يف الدســتور والقوانــن واخلطــاب الرســمي، لكنهــا باهتــة عــى 
املســتوى الواقعــي، فالكلــامت فقــدت مدلوالهتــا، واإلنســان الســوري ال يعــدو أن يكــون واحــًدا مــن رعيــة، 
يتحكــم فيهــا ذلــك الراعــي، الــذي حيــوز بالقــوة كامــل الســلطة، وهــو مــن يقــرر احلقــوق التــي يتكــرم هبــا عــى 

أفــراد رعيتــه، غــر آبــه باحلديــث عــن الرشعيــة واحلقــوق وســلطة القانــون.
ثمــة مســرة تزيــد عــى قــرن مــن الزمــن، عانــت منهــا حماولــة بنــاء الدولــة الوطنيــة احلديثــة يف ســورية، بــام 
تنطــوي عليــه مــن قيــم حديثــة، ومنهــا مفهــوم املواطنــة، مــن التعثــر واإلحبــاط، وحتــى تلــك الفواصــل الزمنية 
القصــرة التــي تقدمــت هبــا تلــك املحــاوالت، رسعــان مــا انتكســت لعوامــل كثــرة تارخييــة واجتامعيــة، داخلية 
وخارجيــة، عــربت يف احلصيلــة النهائيــة التــي نقــف عندهــا، عــن فشــل ذريــع للمشــاريع النهضويــة وللنخــب 
ــة هشــة لدرجــة مل  ــة والكرامــة لتكشــف عــن وطني ــة التــي محلتهــا حتــى اآلن، ثــم جــاءت ثــورة احلري احلداثي
يكــن هنــاك مــن يتوقعهــا، حيــث طفــت عــى الســطح والءات وبنــى مــا قبــل وطنيــة، عــى املســتوى الداخــي، 

وعــن تقبــل للخــارج وإدراجــه يف الــرصاع، وضعــت أو تــكاد مســتقبل الكيــان الســوري حتــت الســؤال.
لقــد بينــت مســرة تطــور مفهــوم املواطنــة لــدى األمــم الناجــزة، وعــى اختــالف الطــرق التــي ســلكتها تلــك 
املســرة، أن مفهــوم املواطنــة ال يمكــن أن يوجــد أو يأخــذ شــكله الواقعــي خــارج مفهــوم األمــة، فحيــث نكــون 
أمــام أمــة ناجــزة وجمتمــع مندمــج، يمكــن أن تكــون هنــاك مواطنــة قابلــة للتطــور والرســوخ، وإال فــأي حديــث 
عــن املواطنــة مهــام كان مهــاًم ورضورًيــا، فإنــه ســيبقى يف إطــار التنظــر والتبشــر، وهــو غــر كاف بطبيعــة احلال، 
ــا مل ننجــز  ــا، يكمــن يف أنن ــة يف بلدانن ــة حقيقي ــاب مواطن ــا يمكــن أن نفهــم أن أحــد أهــم أســباب غي ومــن هن
مــرشوع أمــة بعــد ال عــى املســتوى الوطنــي، وال عــى املســتوى القومــي، والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا 

جدول المحتويات
: مدخل

ً
أوال

ثانًيا: ما بين الوطنية والقومية
ا: اضمحالل مفهوم المواطنة في سورية

ً
ثالث

رابًعا: نحو مواطنة سورية ممكنة
خامًسا: خاتمة
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يــدور حــول الكيفيــة التــي يمكــن للســورين مــن خالهلــا بنــاء وطنيــة ســورية، جوهرهــا مواطنــة واقعيــة حمميــة 
بقــوة القانــون، وبــإرادة جمتمعيــة فاعلــة.

ثانًيا: ما بين الوطنية والقومية

ــة  ــة األلماني ــة وبالنظري ــات األوروبي ــر القومي ــرون بعص ــل المتأث ــة األوائ ــة العربي ــرو القومي ــب منظِّ أ.  ذه

ــًدا فــي رومانســيتهم، التــي ال تخلــو مــن تعصــب، أمثــال ســاطع الحصــري وغيــره، فقــد طابقــوا  لألمــة بعي
ــة واألمــة، واعتبروهــا وحــدة ناجــزة بفعــل التاريــخ، وأن مــا يعــوق انتقالهــا مــن وجــود بالقــوة  ــن القومي بي
إلــى وجــود بالفعــل، هــو القــوى الخارجيــة الطامعــة، وســندهم العيانــي اتفــاق ســايكس-بيكو نهايــة الحــرب 
ــة، الــذي قســم الوطــن العربــي إلــى دول زاد عددهــا علــى  ــة العثماني ــة األولــى وســقوط اإلمبراطوري الكوني
العشــرين، وأبــت النخــب العربيــة االعتــراف بــه أمــًرا واقًعــا، وبــداًل مــن أن تتفــرغ لبنــاء أوطانهــا الجديــدة، ثم 
االنطــالق منهــا لتحقيــق دولــة األمــة القوميــة وفًقــا للطريقــة أو الطرائــق، التــي تســمح بهــا حقائــق السياســات 
الدوليــة وتســتطيعها القــوى الذاتيــة، فإنهــا عمــدت إلــى عــّد هــذه الوطنيــة »القطريــة« واقعــة مرفوضــة نظرًيــا 
وموّقتــة، فــي حيــن عملــت أنظمــة األمــر الواقــع علــى تثبيتهــا واقعًيــا بوصفهــا الحيــز الجغرافــي والمجتمعــي، 
ــى  ــية، عل ــا السياس ــة نظمه ــا وطبيع ــالف أيديولوجياته ــى اخت ــة، عل ــذه األنظم ــن ه ــه كل م ــظ في ــذي يحاف ال
ــة  ــة أو درج ــي الثقاف ــات ف ــام للتباين ــى اهتم ــة أدن ــب العربي ــر النخ ــم تظه ــا، ول ــم فيه ــي يتحك ــه الت إقطاعت
ــن  ــر، وبي ــي وآخ ــر عرب ــن قط ــا بي ــي أيًض ــل المجتمع ــي ب ــاج القوم ــف االندم ــات، وضع ــور أو اإلمكان التط
ــة المنبســطة والممتــدة، التــي ال تســاعد فــي التوحيــد، كمــا  ــا العربي المجمــوع القومــي، وال حتــى للجغرافي
أنهــم »تجاهلــوا كلًيــا وجــود أقليــات قوميــة«)1( وازنــة تشــاركهم الجغرافيــا العربيــة، ولهــا خصوصيــات تريــد 
ــن  ــي. وم ــروع العرب ــا للمش ــا ازدادت إعاقته ــا، كلم ــي تجاهله ــرب ف ــا زاد الع ــبان، وكلم ــي الحس ــا ف أخذه
جهــة أخــرى، هنــاك تباينــات فكريــة وسياســية انقســمت إليهــا النخــب العربيــة، مــا بيــن أيديولوجيــا قوميــة ال 
تعتــرف بقوميــات أخــرى فــي الجغرافيــا العربيــة، وأن هــذه األمــة الخالــدة هــي منجــزة، ومــا يمنــع تحققهــا 
هــو فحســب القــوى االســتعمارية المعاديــة، التــي زرعــت إســرائيل فــي فلســطين، لتعــوق عمليــة التوحيــد 
ــخير كل  ــي تس ــا يعن ــا، بم ــد له ــل الوحي ــل، ب ــق األمث ــو الطري ــماركي ه ــق البس ــد رأت أن الطري ــي، وق العرب
اإلمكانــات لمواجهــة القــوى االســتعمارية، كمــا أنهــا بالغــت فــي خطابهــا ألهميــة ودور الدولــة المركــز وهي 
هنــا مصــر، واعتبرتــه دوًرا محورًيــا فــي عمليــة التوحيــد القومــي، وهــذا يخالــف مــا بينتــه التجربــة حتــى اآلن 
علــى األقــل، وأخــرى ذات أيديولوجيــا إســالمية ذات امتــداد واســع فــي الطبقــات الشــعبية المتدينــة، وهــي إذ 
تشــارك القومييــن العــرب فــي رؤيتهــم للتاريــخ العربــي بأنــه تاريــخ ناجــز بــإرادة إلهيــة، وكل مــا يعتريــه مــن 
هزائــم ال يعــدو أن يكــون مجــرد عثــرات طارئــة، بحســب مــا  يقــول عبــد اللــه العــروي)2(، لكنهــا تختلــف 
معــه فــي نظرتهــا إلــى مفهــوم األمــة، فاألمــة اإلســالمية هــي كل مجموعــة بشــرية تجــاوزت الثالثة أشــخاص، 
ــو  ــاس ه ــا األس ــم ورابطه ــتوى العال ــى مس ــة عل ــل مفتوح ــن، ب ــي معي ــاق جغراف ــي نط ــددة ف ــت مح وليس
الديــن، أمــا النخبــة االشــتراكية واليســارية بمروحتهــا الواســعة وانتشــارها الضيــق، فقــد ركــزت فــي مقاربتهــا 

ــي  ــراد ف ــا واألك ــر وليبي ــرب والجزائ ــن المغ ــي كل م ــغ ف ــم األمازي ــي ه ــن العرب ــي الوط ــرة ف ــات كبي ــالث قومي ــاك ث )1(  »هن

ــي  ــا شرســة كان أطولهــا ف ــًزا وحروًب ــت تميي ــات عان ــوب الســودان، وهــذه األقلي ــون فــي جن العــراق وســورية والجنوبي
ــودان«. ــوب الس ــة جن ــال دول ــى انفص ــي أدت إل ــودان الت الس

)2(  عبدالله العروي؛ العرب والفكر التاريخي.



96

العدد األول
كانون الثاني/ يناير 2021

لمفهــوم األمــة علــى الحيــاة االقتصاديــة المشــتركة، واالقتصــاد المركــزي الموجــه وهيمنــة الطبقــة العاملــة، 
بغــض النظــر عــن درجــة تبلــور هــذه الطبقــة ومــدى وعيهــا لذاتهــا، وتقديمهــا التناقضــات علــى المســتوى 
الدولــي علــى تناقضــات الواقــع الداخلــي واســتحقاقاته، أمــا النخــب الليبراليــة ونتيجــة لطبيعتهــا الكمبرادورية 
وقصورهــا البنيــوي، فقــد خســرت معركتهــا فــي مواجهــة النخــب العســكرية والقوميــة، التــي هيمنــت علــى 
ــم  ــت والمؤل ــن الثاب ــتقالل، لك ــة االس ــع مرحل ــة م ــدول العربي ــب ال ــي أغل ــي، ف ــرار السياس ــلطة والق الس
ــه  ــذي تدعــي تمثيل ــد تشــاركت فــي موقفهــا الســلبي مــن اإلنســان ال هــو أن هــذه النخــب علــى تنوعهــا، ق
والنضــال مــن أجلــه، عندمــا نظــرت إليــه بوصفــه مجــرد وســيلة أو وقــوًدا فــي صراعاتهــا األيديولوجيــة، كمــا 
أن حصيلــة صراعاتهــا علــى المســتوى الداخلــي، كانــت أضعــف مــن أن تشــكل رافعــة فــي خدمــة مشــروعها 
القومــي المزعــوم، وهكــذا جــرى التضحيــة بمفهــوم األمــة، وتالًيــا الوطنيــة والمواطنــة علــى مذبــح القوميــة.

ب - نحو وطنية سورية

لقــد فشــل العــرب فــي إنجــاز مشــروعهم القومــي، ومــا زالــوا قوًمــا مشــتتين فــي دول كثيــرة، ليــس بينهــا 
ــا فشــلوا فــي بنــاء أمــة حديثــة فــي دولــة أمــة »توحــد  نســق يعتــد بــه، إذا لــم نقــل إنهــا تــزداد تباعــًدا، وتالًي
النــاس بوســاطة روابــط مدنيــة، قائمــة علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية واالجتماعيــة لمواطنيهــا، وأن توجــد 
تجانًســا مــن نــوع مــا بيــن االختالفــات القائمــة علــى أســاس قومــي أو طبقــي أو عرقــي أو ثقافــي أو دينــي أو 

إقليمــي«)3(.
ــة القــرن الماضــي، أن أكثــر مــا يعانيــه الواقــع العربــي، والســوري عيِّنــة نموذجيــة عنــه،  لقــد بينــت تجرب
هــو ضعــف االندمــاج المجتمعــي، األمــر الــذي حولنــا إلــى مجموعــات بشــرية حقيقــة روابطهــا العشــائرية 
ــف  ــا توصي ــق عليه ــي، وينطب ــي الجمع ــا الوطن ــن رابطه ــر م ــوى بكثي ــة، أق ــة أو الطائفي ــة أو الجهوي أو اإلثني
ــة،  ــرة أم كامن ــة ظاه ــذه الخصوصي ــت ه ــه، أكان ــى خصوصيت ــص عل ــه حري ــزء في ــي، كل ج ــع األهل المجتم
كمــا عانــى مجتمعنــا مــن تشــتت الخطــاب الــذي تطلقــه النخــب مــا بيــن الوطنــي والقومــي، وعندمــا نضيــف 
إلــى ذلــك ممارســات األنظمــة التســلطية التــي عمقــت الشــروخ المجتمعيــة، بمــا يخــدم ديمومتهــا وتحكمهــا 
فــي مجتمعاتهــا، فإنــه يقودنــا إلــى مشــروعية الســؤال، حــول ضــرورة فــك الربــط الرغبــوي مــا بيــن الدولــة 
القوميــة المتخيلــة، والدولــة الوطنيــة القابلــة للتحقــق وبنائهــا علــى أســس حديثــة تســتطيع التعبيــر عــن أمــة 
يوجــد مــا يجمــع بيــن مكوناتهــا، مــع العلــم بــأن مثــل هــذا الطــرح ُيتوقــع لــه أن يثيــر الكثيــر مــن االعتراضات 
ــن ال  ــالمي، اللذي ــي واإلس ــروعين القوم ــة، كالمش ــرة للوطني ــاريع العاب ــاب المش ــل أصح ــن قب ــع، م والزواب
يريــدان مراجعــة تجربتهمــا، لكــن المصلحــة الوطنيــة تســتدعي الخــروج مــن هــذه الحلقــة المفرغــة مــا بيــن 
خطــاب نخبــوي حالــم، وواقــع قومــي فــي حالــة تراجــع دائــم، بخاصــة بعــد هــذه التجربــة المــّرة التــي عــرت 
المجتمــع الســوري وحقيقــة تفتتــه وانقســاماته األفقيــة والعموديــة، بمــا يقودنــا إلــى حالــة يقــر فيها الســوريون 
بــأن ســورية وطــن نهائــي لهــم، مــا يرتــب عليهــم العمــل بجــد وفاعليــة، وبمــا يوحدهــم وجــوًدا وهدًفــا علــى 
المســار السياســي واالجتماعــي والقانونــي فــي إطــار دولــة ديمقراطيــة لــكل مواطنيهــا، دولــة تجمعهــم فــي 
ــه  ــى خصوصيات ــق عل ــر منغل ــور، وغي ــى التط ــا عل ــا منفتًح ــا مجتمًع ــكلون فيه ــرة، »يش ــم الح ــا خياراته ظله

)3(  ريشارد مينتش؛ المواطنة واألمة في عصر العولمة، ترجمة عباس محمود عباس.
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الجزئيــة«)4(، وهــذا يتوقــف علــى مقــدار وعيهــم لصعوبــة هــذه المهمــة، ليــس بحكــم اإلرث التاريخــي الثقيل 
ــى  ــات عل ــروز الخصوصي ــي ب ــة، أال وه ــا العولم ــي أفرزته ــلبية الت ــات الس ــم التحدي ــن لحج ــب، ولك فحس
مســتوى العالــم، وأيًضــا رواج الخطــاب الشــعبوي المتطــرف، الــذي ســيدفع لزعزعــة االســتقرار العالمــي، 

ويفتــح األبــواب لحــروب مدمــرة.
لقــد كان مــن الطبيعــي أن تفــرض العولمــة علــى أصحــاب المشــاريع العابــرة للوطنيــة، أن يعيــدوا قــراءة 
مشــاريعهم فــي ضــوء معطياتهــا واســتحقاقاتها، األمــر الــذي عجــزت عنــه النخــب العربيــة صاحبــة المشــاريع 
ــه ســيبقى علــى جــدول أعمــال التاريــخ، كمــا فرضــت تواضــع المشــروع القومــي  الكبــرى حتــى اآلن، لكن
إلــى مســتوى مشــاريع وطنيــة بعديــد دولــه، بوصفــه واقًعــا جــرى تجاهلــه طــوال العقــود الماضيــة، مــن دون 
ــات  ــة التحدي ــي مواجه ــة، ف ــعوب العربي ــن الش ــد بي ــاون والتعاض ــيق والتع ــي التنس ــرورة، نف ــي بالض أن يعن

والمعضــالت التــي تخصهــا.
ا: اضمحالل مفهوم المواطنة في سورية

ً
ثالث

ــددة،  ــة مح ــة جغرافي ــي بقع ــات، يمارســها ف ــوق وواجب ــع الشــخص بحق ــة أن يتمت ــي المواطن بداهــة، تعن
ومعتــرف بهــا كعضــو فــي المجتمــع الدولــي، تدعــى بالدولــة الوطنيــة أو الدولــة القوميــة فــي حــال تحققهــا 

وفــي هــذه الحالــة »يتطابــق الوطنــي والقومــي«، وتســتند إلــى حكــم القانــون.
ــبب  ــم بس ــز بينه ــات، وال تميي ــوق والواجب ــي الحق ــاوون ف ــن متس ــع المواطني ــة »جمي ــة المواطن ــي دول ف
ــه  ــع ل ــذي يخض ــون ال ــي، والقان ــع االجتماع ــون أو الموق ــوع أو الل ــرق أو الن ــن أو الع ــي الدي ــالف ف االخت

ــام«)5(. ــام الع ــرض النظ ــاواة وف ــذه المس ــق ه ــو أداة تحقي ــا ه ــاس طوعًي الن
فــي الدســتور الســوري، وبخاصــة دســتورا 1973 و2012، تضمــن نصوًصــا تبــدو واضحــة نحــو 
المواطنــة وحقــوق المواطنيــن الســوريين، الذيــن يشــغلون حيــًزا كبيــًرا فــي الخطــاب الرســمي، إال أن هذيــن 
الدســتورين بقيــا مــن دون تطبيــق، ألنهمــا يتعارضــان ومصالــح الســلطة، التــي وضعتهمــا وفرضتهمــا علــى 
ــورية؟ ــي س ــة ف ــت المواطن ــي أعيق ــة الت ــدد، بالكيفي ــه يتح ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــع، والس ــة والمجتم الدول

ــإن نظــام البعــث الــذي اســتوىل عــى الســلطة بانقــالب 1963 العســكري، عمــل  أ. فــي اإلطــار العــام، ف
ــززه  ــا وع ــري نظرًي ــع القط ــض الواق ــا رف ــا، عندم ــغ فيه ــرة مبال ــن بوت ــتقالل، لك ــة االس ــن أنظم ــابقيه م كس
واقعًيــا، ليــس أدل عــى ذلــك القطيعــة، التــي اســتمرت ألكثــر مــن ثالثــن عاًمــا بــن نظامــي البعــث يف ســورية 
ــال  ــه بإمه ــمح ل ــذي س ــر ال ــدوده، األم ــارج ح ــي خ ــدور وظيف ــي ب ــوري حظ ــام الس ــام أن النظ ــراق، وب والع
ــرب  ــع ع ــة واملجتم ــل الدول ــه يف مفاص ــالل حتكم ــن خ ــي م ــاط اجتامع ــل كل نش ــكل ش ــه بش ــل وقمع الداخ
ــام  ــة إن النظ ــوف مقول ــة أو خ ــن قناع ــه ع ــون ل د املوال ــا ردَّ ــًرا م ــات، فكث ــة والنقاب ــة واحلزبي ــزة األمني األجه
ــت  ــا بين ــى م ــد ع ــة إىل األب ــت مؤجل ــي كان ــة، الت ــته الداخلي ــر يف سياس ــة، متعث ــته اخلارجي ــح يف سياس ناج
ــط  ــن رواب ــاًم م ــا كان قائ ــم م ــه حط ــل إن ــب، ب ــورية فحس ــة يف س ــة وطني ــام دول ــع قي ــام مل يمن ــة، فالنظ التجرب
ــى  ــم ع ــت معه ــة، تعامل ــت الدول ــي أكل ــلطة الت ــإن الس ــك ف ــاد. كذل ــع أو اإلفس ــا بالقم ــورين إم ــع الس جتم

)4(  سامح شكري فوزي؛ حول مفهوم المواطنة، من منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان.

)5(  المرجع السابق نفسه.
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أســاس جهــوي أو عشــائري أو طائفــي، وهــذا النهــج شــكل أكــرب وأخطــر إعاقــة ممنهجــة لقيــام مواطنــة فاعلــة 
يف هــذا البلــد.

ــي  ــث ه ــن حي ــعب، م ــة والش ــة واألم ــا الدول ــاه قضاي ــث تج ــا البع ــل به ــي تعام ــة الت ــى العقلي ــا عل وجرًي
ــر،  ــام ال غي ــتمرارية النظ ــرورة اس ــا ض ــي هن ــرورة، وه ــتدعيه الض ــا تس ــدار م ــر بمق ــردات تحض ــرد مف مج
ــي  ــات الت ــات بالطروح ــذه التقلب ــل ه ــا مث ــد تتركه ــي ق ــب، الت ــدادات والعواق ــى االرت ــه مســؤولوه إل وال يأب
ــي، ولعــل مــا صــدر عــن رأس النظــام،  ــة التكتيــك وتغيــب عنهــا االســتراتيجية بالمفهــوم الوطن تأخــذ صف
ثــم وزيــر أوقافــه، يعبــر عــن هــذا النهــج. فــرأس النظــام فــي لقائــه بفاعليــات دينيــة مــن مختلــف الطوائــف 
ــل  ــذي أوص ــر، ال ــراع المدم ــذا الص ــد ه ــة بع ــه البنيوي ــا ألزمت ــمبر 2020، وتوظيًف ــون أول/ ديس ــي 4 كان ف
ســورية إليــه، وربمــا فــي محاولــة اســتمالة التيــارات اإلســالمية قبيــل موعــد االنتخابــات الرئاســة منتصــف 
العــام المقبــل، قــد هاجــم وحاجــج أصحــاب الدعــوات الفيســبوكية التــي تســتهدف عروبــة ســورية، بأنهــا 
ــا  ــرآن ورده ــة الق ــى لغ ــوم عل ــالل الهج ــن خ ــالميتها م ــى إس ــة، وعل ــة أو فينيقي ــريانية أو آرامي ــة س ذات هوي
إلــى الســريانية، وليؤكــد بــأن ســورية كهويــة هــي »عربيــة ومســلمة«، ثــم تابــع وزيــر أوقافــه فــي خطبــة جمعــة 
ًرا المقــوالت ذاتهــا حــول هويــة ســورية العربيــة واإلســالمية، وأن كل  لــه فــي أحــد مســاجد طرطــوس، مكــرِّ
ماعــدا ذلــك »ضئيــل وقليــل«، ثــم تبــع ذلــك ردود صاخبــة صبــت جــام غضبهــا علــى وزيــر األوقــاف مــن 
ضمــن نزعــة أقلويــة ســواء بالمعنــى االثنــي أو السياســي، وهنــا يمكــن الوقــوف عنــد هــذا الهــوس النخبــوي 
عنــد الســلطة وخارجهــا فــي القفــز فــوق حقائــق التاريــخ والجغرافيــا، وتجاهــل دور اإلنســان الــذي يمنــح 
ــا  ــكلون فاعليته ــا، ويش ــى أرضه ــون عل ــن يعيش ــوريين الذي ــكل الس ــورية ل ــا، فس ــا وقيمته ــا هويته الجغرافي
علــى المســتويات كافــة، ومــن ذا الــذي يمتلــك الجــرأة والركــون إلــى هــذا اليقيــن الوهمــي بصفــاء عرقــه 
بعــد مســيرة آالف الســنين للبشــر، وحركتهــم واختالطهــم بفعــل الحــروب أو الهجــرات والتجــارة، فاألمــم 
الحديثــة بنيــت علــى تعاقــدات ومصالــح اجتماعيــة، ووضعــت والتزمــت القوانيــن التــي تكفــل ضمــان ســير 
هــذه التعاقــدات والمصالــح، وليــس مــا يمكــن أن يتوهمــوه عــن ذواتهــم، ويســتدعونه مــن غايــر التاريــخ، 
وعلــى مــن يدعــون الحــرص والحفــاظ علــى ســورية، وإخراجهــا مــن هــذا المــآل المؤلــم، الــذي أوصلهــا 
إليــه النظــام والتدخــالت الدوليــة، مغــادرة هــذه الــرؤى األحاديــة أو األيديولوجيــة أو العنصريــة، وأن ينطلقــوا 
مــن قاعــدة واقعيــة، تقــر بــأن ســورية دولــة مثلهــا مثــل كل دول العالــم متعــددة الهويــات، فهــي عربيــة وكرديــة 
وأشــورية وفينيقيــة، وهــي مســلمة ومســيحية، واليقيــن الوحيــد الــذي يســمح بانطالقــة بنــاءة نحــو المســتقبل 
هــو اإلنســان الســوري المندمــج والمنفتــح علــى المســتقبل فــي دولــة مواطنــة ودولــة حــق وقانــون، وماعــدا 

ــا.   ذلــك ال يعــدو أن يكــون أحالًم
ب. غياب المشاركة السياسية

املشــاركة السياســة عــادة هــي رائــز املواطنــة واالنتــامء إىل وطــن، وهــي مــؤرش مهــم يــدل عــى كفــاءة عمــل 
النظــام العــام، وجتعــل املواطنــن يبذلــون- بكامــل الرضــا- كل جهــد مــن أجــل تقــدم وطنهــم وإعــالء شــأنه 
ــام  ــأن الع ــرد بالش ــامم الف ــالل اهت ــن خ ــا، م ــا واقعًي ــرب عنه ــية يع ــاركة السياس ــدويل، واملش ــتوى ال ــى املس ع
ــض  ــدر تفوي ــه، وبق ــب قدرت ــية بحس ــع السياس ــغال املواق ــتعداد إلش ــايب، واالس ــوت االنتخ ــه الص وتقديم
الناخبــن لــه، هــذه املشــاركة السياســية جــرى خنقهــا مــن خــالل جتفيــف احلقــل الســيايس، ومالحقــة ناشــطي 
املعارضــة، وزجهــم يف الســجون ســنوات مديــدة، تســتفز املنطــق نظــًرا إىل املبالغــة فيهــا، والغايــة منهــا كانــت 
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تأديــب كل مــن يفكــر يف االقــراب مــن حقــل املعارضــة، إال بــام يســمح بــه النظــام كمعارضــة كاريكاتريــة أو 
ديكــور يف أحســن األحــوال وفًقــا ملــا حددتــه املــادة 8 مــن دســتور 1973. فالنظــام االســتبدادي ال يســتوعب 
وجــود أحــزاب ومعارضــة، يمكــن أن تقــف حــًدا عــى تفــرده بالســلطة، أو تســعى ملشــاركته فيهــا، فعــى ســبيل 
املثــال اشــرط عبــد النــارص لقبولــه الوحــدة مــع ســورية عــام 1958 حــل األحــزاب السياســية، كــام فعــل يف 
مــرص، مــع التنويــه أنــه كان يف ســورية حــراك ســيايس فاعــل، يدلــل عليــه أن بيــان األحــزاب السياســية التــي 
اجتمعــت يف محــص عــام 1954 أدت إىل ســقوط دكتاتوريــة الشيشــكي، ثــم تابــع البعــث بعــد انقــالب 1963 
النهــج ذاتــه، وكبــل احلركــة السياســية عــرب إعالنــه األحــكام العرفيــة وقانــون الطــوارئ اللذيــن اســتمرا 49 
عاًمــا، وعندمــا ألغيــا يف دســتور 2012، اســتبدال بقانــون اإلرهــاب األشــد ســوًءا، ويف الســياق ذاتــه أحــدث 
النظــام عــدة حماكــم اســتثنائية ال حيدهــا قانــون، كان أســوأها حمكمــة أمــن الدولــة واملحكمــة امليدانيــة، اللتــن 
أصدرتــا أحكاًمــا باإلعــدام عــى آالف األشــخاص ألســباب سياســية، يضــاف إليهــام املحكمــة العســكرية، التي 
امتــد عملهــا إىل النشــاط املــدين الســيايس، عــى عكــس مــا يــدل عليــه اســمها، هــذا عــدا أن النشــاط الســيايس 
املعــارض مالحــق باألجهــزة األمنيــة واحلــزب والنقابــات املهنيــة، التــي جــرى االســتيالء عليهــا بشــكل هنائــي 

بعــد بيــان النقابــات عــام 1980.
ــا  ــا أثامًن ــر، وكلفته ــا باملخاط ــة حمفوًف ــل املعارض ــت عم ــود، جعل ــدى عق ــى م ــلطة ع ــراءات الس ــل إج جمم
ال تتناســب مــع انجازاهتــا املتواضعــة عــى املســتوى الســيايس، لكــن ربــام كانــت عظيمــة باملعنــى األخالقــي، 
وهــذا النهــج الســلطوي، جعــل املشــاركة السياســية يف أدنــى درجاهتــا، وخلــق حالــة عــزوف وســلبية، بخاصــة 

بــن الفئــات العمريــة الشــابة.
ج- غياب دور القانون

يف مســرة التطــور البــرشي، تطــور القانــون ليــؤدي أهــم وظيفــة لــه، أال وهــي محايــة حقــوق النــاس وضــامن 
املســاواة يف مــا بينهــم، لكــن عندمــا تضمحــل هــذه الوظيفــة، لســبب أســايس بــأن يصبــح القانــون، وكل مــا 
يســن مــن ترشيعــات يف خدمــة الفئــة املتســلطة، التــي صاغتهــا أو فرضتهــا، يفقــد القانــون هيبتــه وثقــة النــاس 
بــه، ســواء عــربوا عــن اســتيائهم مــن التجــاوز عــى حقوقهــم، أم ســكتوا خوًفــا أو نفاًقــا، وربــام هــذه مــن أكــرب 

املصائــب.
ــا  يف الدولــة احلديثــة يضمــن القانــون حــق املواطنــة ألفــراد شــعبها ومحلــة جنســيتها، وهــي تتضمــن حقوًق
ــمل  ــا تش ــية منه ــتور، فالسياس ــة بالدس ــون مكفول ــادة تك ــذه ع ــة، وه ــة ومدني ــة واجتامعي ــية واقتصادي سياس
احلــق يف االجتــامع والتنظيــم واملشــاركة السياســية والرشــح واالنتحــاب، وتشــمل املدنيــة احلريــات الشــخصية 
واحــرام اخلصوصيــة، واحلــق يف التعبــر والوصــول إىل املعلومــة، عــدا عــن حريــة االعتقــاد، يف حــن أن احلقوق 
االقتصاديــة ال تقتــرص عــى حــق التملــك والعمــل بأجــور عادلــة، بــل أيًضــا حــق التنعــم بالثــروة الوطنيــة عــى 

قــدم املســاواة مــع اآلخريــن.
يف العقــود الســتة األخــرة اضمحــل بشــكل تدرجيــي دور القانــون يف حيــاة الســورين، إن مل نقــل إنــه غــاب، 
ومل يعــد هنــاك مــن ثقــة فيــه، مــا أدى إىل تعميــم الشــخصانية واألنانيــة والتملــق، واالنــدراج يف منظومــة الفســاد 

ملــن يريــد وجيــد مدخــاًل، وكلــام تعمقــت هــذه احلالــة، كلــام ازدادت الســلبية، وتوســعت مســاحة الفــوىض.
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يمكــن بقــدر كبــر مــن الصحــة وصــف عــامل اليــوم بأنــه عــامل الــدول، وأن تكــون الدولــة حديثــة بحكــم 
الســلم الزمنــي، ال يعنــي أبــًدا أهنــا دولــة مواطنــة، فهنــاك دول حديثــة توصــف بأهنــا دول شــمولية أو دكتاتوريــة 
او اســتبدادية، متقدمــة أو متخلفــة أو فاشــلة، وكــام ذكــر ســابًقا، بــأن املواطنــة مرتبطــة ارتباًطــا وثيًقــا بمفهــوم 
ــة الســورية،  ــق عــى الدول ــة، وهــذا ينطب ــة مواطن ــن نكــون أمــام دول األمــة، وحيــث ال نكــون أمــام أمــة، فل
التــي ولــدت يف عهــد االحتــالل الفرنــي، حيــث اقــرح أول دســتور عــام 1928 مــن قبــل اجلمعيــة التأسيســية 
ــث  ــام 1932، حي ــن الع ــداء م ــة ابت ــية احلديث ــزاب السياس ــدت األح ــم وج ــام 1930، ث ــدر ع ــورية وص الس
ــة، التــي  ــة والقضائي ــاء املؤسســات اإلداري كانــت تدعــى قبــل ذلــك مجعيــات وروابــط وحــركات، كــام تــم بن
متثــل الدولــة مــن حيــث هــي تعبــر عــن العموميــة الوطنيــة ملجمــوع الســورين، مــن دون أن يعنــي ذلــك أن 
هــذه املســرة كانــت مثاليــة، فهــي مســرة نمــت يف ظــل االحتــالل. نعــم لقــد حــاز الســوريون دولــة، حتولــت 
ــا، بــل  مــع الزمــن عــى قــرصه إىل دولــة اســتبدادية، ليــس فحســب بســبب اإلرث التارخيــي الثقيــل ملجتمعاتن
أيضــا بقــرار ســيايس وعنفــي، اختذتــه النخــب العســكرية، التــي ســيطرت عــى ســلطة القــرار وعــى الدولــة، 
ــى  ــل ع ــا، ب ــكل مواطنيه ــة ل ــة مواطن ــة إىل دول ــذه الدول ــور ه ــت تط ــة، ومنع ــلطتها والدول ــن س ــت ب وطابق
العكــس عمقــت الــرشوخ املجتمعيــة، وشــجعت العالقــات مــا قبــل وطنيــة، ورســخت املجتمــع األهــي، عــى 
حســاب املجتمــع املــدين الــذي كان مفرًضــا بــه أن يتطــور، عــى األقــل بحكــم التطــور العاملــي بعــد احلــرب 
الكونيــة الثانيــة، فعندمــا تيقــن اإلنســان الســوري بالتجربــة العيانيــة، أن هــذه الدولــة مل تعــد دولتــه، ســوى أنــه 
حيمــل جنســيتها، بــل هــي دولــة العســكر املتحكمــن فيهــا وفيــه، بغــض النظــر عــام يبثــه إعالمهــا الرســمي، 
ــارة  ــة أو ح ــة أو عائل ــرة أو طائف ــر عش ــي الصغ ــه األه ــه، إىل جمتمع ــن دون ــي أو م ــن وع ــا ع ــه الذ مكرًه فإن

وهكــذا، ألنــه بــات يفتقــد للحاميــة وشــبكة األمــان التــي حيتــاج إليهــا.
ــه  ــه وكرامت ــل حريت ــن أج ــار م ــذي ث ــوري ال ــعب الس ــت الش ــي كلف ــّرة، والت ــة امل ــنوات املاضي ــة الس جترب
كثــًرا، عــرت حقيقتــن ال تقــالن مــرارة، ويتحمــل النظــام االســتبدادي املســؤولية التارخييــة ببعدهيــا الســيايس 
ــط  ــه الرواب ــت إلي ــذي وصل ــي، ال ــدع املجتمع ــار والتص ــم االهني ــاف حج ــا انكش ــام، أولمه ــي عنه واألخالق
املجتمعيــة بــن الســورين، وحتوهلــم عملًيــا إىل مجاعــات فرضــت اجلغرافيــا جتاورهــا، ومنــع التاريــخ اندماجهــا 
ــا أن  ــم، وثانيه ــش بينه ــبيح والتعفي ــل والتش ــش والقت ــالت التوح ــن انف ــك م ــى ذل ــس أدل ع ــى اآلن، لي حت
النظــام قــدم اســتمرارية حتكمــه وبقائــه عــى مصلحــة البــالد والعبــاد، مســتفيًدا مــن دوره الوظيفــي واخلدمــات 
ــه، واســتدعى  ل الــرصاع عندمــا عجــز عــن ضبطــه والســيطرة علي ــة، فــدوَّ ــي أداهــا طــوال العقــود املاضي الت
التدخــالت اخلارجيــة، التــي حتولــت بحكــم األمــر الواقــع ومنطــق العالقــات الدوليــة، التــي حتكمهــا املصالــح 
والبحــث عــن مناطــق النفــوذ إىل دول احتــالل متصارعــة، جعلــت مــن دمــاء الســورين وعمراهنــم وانجازاهتــم 

وقــوًدا هلــذه الرصاعــات، بشــكل وضــع مســتقبل الكيــان الســوري برمتــه حتــت الســؤال.
مــن الواضــح أن الــدول املتدخلــة يف الــرصاع الســوري واملؤثــرة فيــه، ال تريــد انفــراط عقــد الكيان الســوري، 
ومل تظهــر أي مــؤرشات حقيقيــة عــى ذلــك، وهــذا جيــد عــى الرغــم مــن املكــر يف السياســات الدوليــة، التــي 
تدفــع باجتاهــه، ألنــه خيــدم مصاحلهــا بالدرجــة األوىل، ومنهــا ضــامن األمــن القومــي إلرسائيــل، وللســورين 
مصلحــة حقيقيــة يف ذلــك، ألنــه ســيوفر عليهــم عــبء إعــادة بنــاء دولــة، ذلــك أن بنــاء الــدول أصعــب بــام ال 
يقــاس مــن عمليــة حتطيمهــا، واملثــاالن العراقــي والصومــايل ماثــالن يف األذهــان، وســيضع الســورين مبــارشة 
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ــه  ــن أن ــم م ــى الرغ ــة، ع ــة مواطن ــة أو دول ــة أم ــورية دول ــح س ــي تصب ــورية، ك ــة الس ــاء األم ــدي بن ــام حت أم
ــا  ســيكون اســتحقاًقا ليــس مــن الســهل حتقيقــه، يتطلــب جهــًدا نظرًيــا وعملًيــا، ســوف يســتغرق اختبــاره زمنً
ليــس بالقصــر وال باهلــن، لكنــه حتــدٍّ يســتحق مــن الســورين خــوض غــامره واالنتصــار عــى واقعهــم، الــذي 
وضعــوا فيــه بــإرادة دوليــة ظاملــة. والســؤال الــذي يطــرح نفســه يف هــذا الســياق، يــدور حــول الكيفيــة التــي 
يمكــن أن ختــاض هبــا معركــة بنــاء دولــة مواطنــة يف ســورية؟، وهــذه القــراءة النظريــة حلقائــق الواقــع الســوري، 

حتــاول تلمــس الطريــق نحــو هدفهــا، وتذليــل الصعوبــات عــرب حتديدهــا ثــم تفكيكهــا.
أ. تحديد النموذج أو الطريقة

ــة  ــة لدول ــاذج ناجح ــة نم ــة أربع ــر العولم ــي عص ــة ف ــة واألم ــه المواطن ــي كتاب ــش ف ــارد مين د ريتش ــدِّ يح
مواطنــة، والقــوى والفكــرة التــي قامــت بواســطتها وعليهــا، »ففــي بريطانيــا كان المجتمــع المدنــي هــو رافعــة 
عمليــة الدمــج االجتماعــي، التــي أفضــت إلــى بنــاء دولــة األمــة أو دولــة المواطنــة البريطانيــة، أمــا فــي فرنســا 
فكانــت الدولــة هــي الرافعــة، فــي حيــن تكًفــل الســوق بهــذه المهمــة فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة، أمــا 
فــي ألمانيــا فقــد لعــب القانــون دور األداة الناجحــة«)6(. لكــن أي مــن هــذه النمــاذج يمكــن أن يملــك قابليــة 

لتحقيــق هــذا الهــدف فــي ســورية؟
لقــد حقــق النمــوذج األميركــي أكبــر وأنجــح عمليــة دمــج اجتماعــي لمجتمــع مهاجريــن متعــدد الثقافــات7 
فــي تاريــخ الــدول، فالمعــروف أن الواليــات المتحــدة تكونــت منــذ عهــد ليــس بالبعيــد مــن خــالل الهجــرات 
للباحثيــن عــن الثــراء فــي العالــم الجديــد، أو ممــن هجــروا لخدمــة هــذا الثــراء، ثــم باتــت بحكــم نموذجهــا 
د بأنــه اتحــاد طوعــي بيــن  الناجــح مقصــًدا لمختلــف الجنســيات، فـــ »االمفهــوم األميركــي عــن األمــة يتحــدَّ
بشــر مــن مختلــف أصقــاع األرض، واتحادهــم فــي نمــط اندماجــي يوفــره الســوق، الــذي أنتــج عالقــة مميــزة 
بيــن االنفتــاح والتوســع فــي االقتصــاد الخارجــي وضعــف االحتــواء الداخلــي، بحيــث أن المشــاركة الحقيقيــة 
فــي الحيــاة االجتماعيــة مرهونــة بتحقيــق منجــزات علــى صعيــد المنافســة«. لقــد قدمــت الواليــات المتحــدة 
ــة  ــاواة داخلي ــدود، أي ال مس ــي مح ــواء داخل ــي باحت ــاء الخارج ــرن اإلقص ــي، يق ــج االجتماع ــا للدم نموذًج
ــوي  ــي الق ــج الداخل ــت الدم ــي قرن ــة، الت ــاه األوروبي ــس دول الرف ــى عك ــازات عل ــق اإلنج ــي تحقي ــر ف أكب
ــي  ــن ف ــن العاملي ــن األميركيي ــبكة الفاعلي ــة أن ش ــى درج ــي، إل ــاء خارج ــر بإقص ــة بكثي ــر واقعي ــاواة أكث بمس
مجــال سياســات الدمــج، عملــت بتعــدد كبيــر فــي المســتويات والمياديــن، كمــا لــو أن الدمــج يصبــح ســاحة 
معركــة متعــددة المســتويات والحقــول لتحســين الحقــوق والمصالــح«، كمــا كان هنــاك نقطــة أخــرى تميــز 
»االندمــاج المجتمعــي األميركــي المتخطــي للحــدود القوميــة والعرقيــة، بأنــه تشــكل بوصفــه عمليــة عالقــات 
فرديــة ضمــن شــبكات، وليــس بوصفــه عمليــة بنــاء دولــة مــا فــوق قوميــة«)8(. فالفاعليــة المجتمعيــة األميركيــة 
وفرتهــا كميــة الفاعليــن فــي األحــداث، الذيــن يمارســون نشــاطهم مــن خــالل منظمــات مجتمعيــة »كونفرنس 
ــاء  ــية )1 - وع ــوات أساس ــالث خط ــى ث ــت عل ــة قام ــج األميركي ــة الدم ــإن سياس ــل ف ــات«، وبالمجم منظم

الصهــر، 2 - فكــرة التعدديــة الثقافيــة، 3 - فكــرة التعايــش بيــن الثقافــات(.

)6(  ريتشارد مينتش؛ المواطنة واألمة في عصر العولمة، ترجمة عباس محمود عباس.

)7(  المرجع السابق نفسه.

)8(  المرجع السابق نفسه.
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أمــا النمــوذج األلمانــي، فقــد قامــت فكــرة األمــة فيــه علــى أنهــا فكــرة »الثقافــة«، تمييــًزا لهــا عــن فكــرة 
الدولــة الغربيــة، ولعبــت عمليــة إحيــاء اللغــة دوًرا أساســًيا فــي هــذا الســياق علــى يــد النخبــة األلمانيــة، بحكم 
ــان  ــن األلم ــا »إن المفكري ــول معه ــن الق ــة يمك ــان، لدرج ــن األلم ــتركة بي ــة المش ــاء الثقاف ــي وع ــة ه أن اللغ
اخترعــوا أمــة قبــل أن توجــد واقعًيــا، اعتمــاًدا علــى أن التربيــة بلغتهــا وثقافتهــا هــي الوســيلة األساســية فــي 
إيجــاد اإلحســاس المطابــق لالنتمــاء إلــى القوميــة األلمانيــة«)9(، ومــع األخــذ فــي الحســبان الشــرط التاريخي، 
الــذي توحــدت فيــه ألمانيــا، ووفــر الشــرعية التاريخيــة لدولــة األمــة األلمانيــة، فــإن األلمــان أولــوا القانــون 
ــا  ــي قياًس ــع األلمان ــي المجتم ــم ف ــب ودمجه ــواًل لألجان ــر قب ــوا األكث ــا كان ــن، كم ــة كبيري ــا ومكان احتراًم
ببقيــة الــدول األوروبيــة، واألكثــر انفتاًحــا وتفاعــاًل مــع االتحــاد األوروبــي، علــى الرغــم مــن عّدهــم العــرق 

ــا مــن مكونــات نظريتهــم فــي األمــة. الجرمانــي مكوًن
ــة  ــكلتا رافع ــك ش ــة، وبذل ــتبداد الملكي ــد اس ــطى ض ــة الوس ــتقراطية والطبق ــدت األرس ــرا »اتح ــي إنكلت ف
ــة  ــورت القومي ــى تط ــا العظم ــي بريطاني ــا ف ــن، والحًق ــع المواطني ــق مجتم ــا انبث ــن اتحادهم ــة وم القومي
ــوق  ــن حق ــي م ــع السياس ــي المجتم ــكان ف ــن الس ــع م ــع فأوس ــات أوس ــياق إدراج قطاع ــي س ــة ف اإلنكليزي
متســاوية فــي الحيــاة االجتماعيــة، كمــا جــرى تقليــص التبايــن الطبقــي بوصفــه عمليــة إدراج للطبقــة العاملــة 
فــي المحاصصــة المنصفــة للثــروة والســلطة«)10(، إال أن الظــروف التــي توحــدت فيهــا بريطانيــا أبقــت علــى 
الــدوام الهويــة القوميــة الصاعــدة فــي حالــة تأرجــح حتــى اآلن، لعــب الصــراع مــع المنافســين اآلخريــن دوًرا 

ــة. ــا فــي حــل مشــكلة الطبقــة العامل فــي تماســكها، كمــا ســاهم االســتعمار الخارجــي جزئًي
فــي تتبــع التطــور التاريخــي للهويــة القوميــة البريطانيــة، »يمكــن رصــد تراجــع ســطوة الملكيــة تدريًجــا فــي 
محطــات تاريخيــة، كان آخرهــا عــام 1689 حيــن حصــر البرلمــان دور التــاج بالتمثيــل الرمــزي لألمــة«)11(، 
ــع  ــي مجتم ــة ف ــها قائم ــية وأسس ــلطة السياس ــذر الس ــة: »إن ج ــريعية القائل ــرة التش ــفة الفك ــدم الفالس وق
المواطنيــن، الــذي انبثــق مــن أفــراد مســتقلين يخلــون طواعيــة فــي عقــد )هوبــز(، يصبــح معهــا نقــل الســلطة 

إلــى مرجعيــة سياســية مســؤولة أمــًرا ال منــاص منــه«)12(.
ــج  ــرة دم ــى فك ــت عل ــي قام ــو، الت ــي لروس ــد االجتماع ــة العق ــا لنظري ــة وفًق ــت األم ــا »تكون ــي فرنس ف
مواطنيــن أحــرار ذوي حقــوق متســاوية«)13(، وقــد بنــي الفهــم السياســي للهويــة القوميــة الفرنســية، التــي لــم 
تعــر لألصــل أي قيمــة علــى بنديــن »أولهمــا يقــر بــأن العضويــة فــي مجتمــع الدولــة كمواطــن فــرد ومســتقل 
بصــرف النظــر عــن األصــل، وثانيهمــا الكفــاح مــن أجــل هــدف مجتمعــي عــام«)14(، فــاإلرادة العامــة بحســب 

روســو تجــد تعبيرهــا فــي جمــاع الشــعب.
ليــس مــن الضــروري أن تمــّر الشــعوب بالمراحــل نفســها التــي مــرت بهــا شــعوب ســبقتها اعتمــاًدا علــى 
ــي  ــر تبن ــة عب ــون قاتل ــد تك ــة ق ــرار وراء إرادوي ــوز االنج ــه ال يج ــدر نفس ــن بالق ــي، لك ــل الواقع ــرة التمث فك

)9(  المرجع السابق نفسه.

)10(  المرجع السابق نفسه.

)11(  المرجع السابق نفسه.

)12(  المرجع السابق نفسه.

)13(  المرجع السابق نفسه.

)14(  المرجع السابق نفسه.
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خيــار حــرق المراحــل. لذلــك، مــن المفيــد للســوريين أن يبنــوا مواطنيتهــم علــى نمــوذج أو مزيــج مــن عــدة 
نمــاذج، تكــون قابلــة للتطبيــق فــي الواقــع الســوري، وتعقيداتــه بأقــل قــدر مــن الصعوبــات والعراقيــل.

يتضــح مــن النمــوذج األميركــي الناجــح أن هنــاك ثمــة فروقــات جذريــة بيــن الواقعيــن األميركي والســوري 
فــي ســياق تطورهمــا التاريخــي، تجعــل عمليــة االقتــداء بهــذا النمــوذج، غيــر واقعيــة وغيــر مضمونــة النجاح، 
ــف  ــح نص ــس أصب ــى العك ــل عل ــم، ب ــى دمجه ــل عل ــتدعي العم ــن، يس ــع مهاجري ــوا مجتم فالســوريون ليس
الشــعب الســوري مهجــًرا بفعــل الحــرب، التــي شــنها النظــام وحلفــاؤه علــى الشــعب الســوري، األمــر الــذي 
يطــرح تحــدي إعادتهــم أو إعــادة القســم األكبــر منهــم. كمــا أن المجتمــع الســوري ال يعانــي مشــكلة تعــدد 
ــي  ــدد دين ــكلة تع ــا مش ــالمية. لدين ــة إس ــاخ ثقاف ــي من ــخ ف ــم التاري ــش بحك ــع يعي ــي، فالجمي ــي أو ثقاف عرق
وطائفــي ومشــكلة تبايــن محــدود فــي أنمــاط العيــش واإلنتــاج مــا بيــن المدينــة والريــف والبــداوة أو نصــف 
البــداوة، واألهــم أن مســاهمة االقتصــاد الســوي فــي دورة االقتصــاد العالمــي ال تــكاد تذكــر، ومــن ثــّم، فــإن 
دورنــا فــي مســيرة العولمــة، ال يتعــدى دور االنفعــال، وكان علــى العمــوم بدوافــع أيديولوجيــة انفعــااًل ســلبًيا. 
أمــا النمــوذج األلمانــي فقــد فاتتنــا فرصــة اإلفــادة منــه نظــًرا إلــى اختــالف الشــروط التاريخيــة، لتكــون كل 

مــن الكيانيــن األلمانــي والســوري. 
ــه  ــن مكونات ــي يعانيهــا المجتمــع الســوري، وبحكــم أن العالقــات بي ــة التشــتت الت علــى الرغــم مــن حال
ينطبــق عليهــا توصيــف مجتمــع أهلــي، تطفــو إلــى ســطحه عينــات غيــر فاعلــة عــن مجتمــع مدنــي، كالنقابات 
أو األحــزاب وبعــض الجمعيــات والمنظمــات، فإنــه يمكــن المراهنــة على اعتمــاد مزيج مــن نمــوذج المجتمع 
ــي  ــزات الت ــا المرتك ــاس م ــؤال األس ــى الس ــي، ويبق ــي الفرنس ــد االجتماع ــي ونمــوذج العق ــي البريطان المدن

يمكــن أن تســاهم فــي ترجيــح نجــاح هــذه المراهنــة فــي ســبيل بنــاء مواطنــة فــي دولــة أمــة فــي ســورية؟
مرتكزات بناء مواطنة سورية

ب - 1 - إعالء فكرة التنظيم الجتماعي
لعــل مــن أهــم عوامــل قــوة الــدول ومتاســكها هــو درجــة تنظيمهــا وانتظامهــا االجتامعــي، فاألمــم املنظمــة 
هــي بالــرورة أمــم قويــة وذات قابليــة عاليــة للتطــور، فمــن املهــم والــروري ملجتمــع كاملجتمــع الســوري، 
أن خيــرج مــن حالــة االنكفــاء، التــي فرضهــا االســتبداد واالنخــراط يف كل أشــكال التنظيــم التــي تؤطــر وتطــور 
العمــل اجلامعــي، مهنًيــا كان أو سياســًيا أو اجتامعًيــا أو حقوقًيــا يف منظــامت وروابــط، يعــرف هبــا وينظــم عملهــا 
القانــون العــام، بحيــث تؤمــن للفــرد اإلملــام والوعــي بحقوقــه، وآليــة حتصيلهــا ضمــن عمــل مجاعــي منظــم. 
ــوري،  ــع كل س ــادي يف دف ــدور الري ــب ال ــدة، أن تلع ــورية الصاع ــب الس ــى النخ ــه ع ــول إن ــل الق ــن ناف وم
لالنخــراط يف الشــأن العــام مــن أي مســتوى أو بــاب خيتــاره، بحيــث يكتســب خــربة ومحايــة مــن خــالل هــذه 
املنظــامت أو الروابــط االجتامعيــة العابــرة للطوائــف واجلهويــات، التــي تزيــد مــن تالحــم الســورين، وختليهــم 
التدرجيــي عــن جــزء مــن هوياهتــم اخلاصــة عــى تنوعهــا لصالــح هويــة وطنيــة عموميــة جتمعهــم، وتشــكل هلــم 
شــبكة محايــة جمتمعيــة ضامنــة، وهكــذا يف حــال توافــر منــاخ اســتقرار وحريــة العمــل وإرادة للعمــل، فســوف 
نكــون أمــام عمليــة تطــور تدرجيــي ملجتمــع مــدين فاعــل، يشــكل تعبــًرا واقعًيــا عــن درجــة التنظيــم االجتامعــي 

املطلــوب.
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ب- 2 - تفعيل المشاركة السياسية 
ــس  ــة، لي ــة املجتمعي ــن الفاعلي ــا ع ــًرا واعًي ــام تعب ــأن الع ــراط يف الش ــية، واالنخ ــاركة السياس ــكل املش تش
بصفتهــا حًقــا ال جيــوز التنــازل عنــه، بــل واجًبــا جيــب االندفــاع لتلبيتــه، وبمقــدار مــا يكفــل القانــون العــام، حق 
التنظيــم وتشــكيل األحــزاب واجلمعيــات، وحريــة الصحافــة واإلعــالم يف منــاخ ديمقراطــي، تــزداد املشــاركة 
السياســية، وتــزداد معهــا األحــزاب والربامــج السياســية، وتتنافــس عــى كســب ثقــة املواطــن الناخــب، وختضع 
ملحاســبته مــن ضمــن آليــات العمليــة الديمقراطيــة. كذلــك، إن تعميــم ثقافــة احلــوار، واحــرام الــرأي والــرأي 
اآلخــر، تعــّد آليــات فاعلــة يف تنميــة املشــاركة السياســية، وربــام مــن املفيــد التذكــر بربيــع دمشــق مطلــع األلفيــة 
ــل حينــذاك عــى  وظاهــرة املنتديــات، التــي عًمــت كل املــدن الســورية بشــكليها املنظــم وشــبه املنظــم، مــا دلَّ

حيويــة ســورية كامنــة تنتظــر املنــاخ املالئــم، رسعــان مــا عمــل النظــام إىل قمعهــا.
ــه  ــه قدرات ــا ل ــي تؤهله ــؤولية، الت ــّوء املس ــح وتب ــاب والرش ــق االنتخ ــرد ح ــن الف ــاركة للمواط ــل املش تكف
ــام  ــون أم ــا نك ــدار م ــين، بمق ــطن السياس ــبكة الناش ــع ش ــا تتوس ــدار م ــه، وبمق ــن ب ــة الناخب ــه وثق ومهارات

ــة. ــارف البرشي ــاط واملع ــل النش ــى ملجم ــف أع ــي تكثي ــة ه ــم أن السياس ــدة، بحك ــة واع ــة جمتمعي حيوي
ب-  3 - احترام القيم الحديثة

لعــل مــن أهــم القيــم الواجــب تعزيزهــا يف دولــة املواطنــة، أو يف الطريــق إليهــا، هــي احــرام القانــون، ألن 
القانــون هــو املظلــة الوحيــدة، التــي تطمئــن املواطــن الفــرد، بأنــه حممــي مــن التجــاوز عــى حقوقــه املنصــوص 
عنهــا، بمقــدار مــا يكــون هــذا القانــون عمومًيــا، وســارًيا عــى احلاكــم واملحكــوم، يف إطــار دولــة حــق وقانــون، 
ــل  ــة العم ــرام قيم ــم اح ــة تعمي ــل ثقاف ــة، وال تق ــاق واألناني ــف والنف ــوف والتزل ــة اخل ــى ثقاف ــا تتالش وعنده
والوقــت عــن قيمــة القانــون، فهــذه جتعــل الفــرد، يشــعر ويفتخــر بقيمتــه اإلنســانية، بصفتــه فاعــاًل يف جمتمــع 

منتــج، وليــس فــرًدا عاجــًزا اتكالًيــا وســلبًيا.
ب- 4 - التنمية الشاملة المستدامة

ــل أي يشء  ــان قب ــا اإلنس ــا وهدفه ــاملة حموره ــة ش ــى بتنمي ــات، أن حتظ ــتقرار املجتمع ــروري الس ــن ال م
آخــر، تغطــي التعليــم والصحــة واخلدمــات واإلنتــاج، واالســتثامر املجــدي للثــروة الوطنيــة والثــروات الطبيعيــة 
ــار اســتقرار أي جمتمــع، فكلــام توســعت  ــام يــؤدي إىل توســع ورســوخ الطبقــة الوســطى، ألهنــا معي املتاحــة، ب
هــذه الطبقــة، كلــام دلــت عــى اســتقرار اجتامعــي، يفتــح أبــواب التطــور أمــام الــكل االجتامعــي، كــام يدلــل 
ــات أو  ــاب اخلدم ــاد وغي ــار واإلفس ــات اإلفق ــك أن سياس ــة، ذل ــا مقبول ــبية، لكنه ــة نس ــة اجتامعي ــى عدال ع
تدنيهــا، يعــوق حركــة املجتمــع نحــو حيــاة ديمقراطيــة مســتقرة، ويدخلــه يف متاهــات التــأّكل الداخــي، الــذي 
ــة اإلفقــار  ــة البحبوحــة وليســت ابن ــة ابن ــم العنــف، خدمــة للطبقــات املتنفــذة. فالديمقراطي ــد الشــقاق، ث يول
ــو  ــه، ه ــرام كينونت ــه واح ــبل عيش ــه وس ــه وأمن ــى حيات ــن ع ــر املطمئ ــان غ ــب، واإلنس ــعارات واألكاذي والش
بالــرورة إنســان منكفــئ وســلبي، وعندهــا يصبــح التحــدي األكرب أمــام الفاعلــن االجتامعيــن أو السياســين، 

هــو إخراجــه مــن هــذه احلالــة، وزجــه يف معمعــة حركــة التغيــر املنشــود نحــو دولــة أمــة، دولــة مواطنــة. 
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خامًسا: خاتمة

يأخــذ احلديــث حــول املواطنــة ودولــة املواطنــة يف بلدنــا عــى األغلــب بعــًدا نظرًيــا، كــون هــذا اهلدف مــا زال 
هدًفــا، لكــن النــاس أصبحــوا يدركــون أمهيتــه هلــذه الدرجــة أو تلــك، بحكــم جتربتهــم املــرة مــع االســتبداد، 
وبحكــم التطــور العاملــي وثــورة املعلومــات واالتصــاالت، التــي حولــت الكوكــب إىل قريــة صغرة، وســمحت 
بتعميــم الوعــي حــول األزمــات التــي يعانيهــا عــامل اليــوم، وعــى األخــص منهــا حقــوق اإلنســان، وعــى الرغم 
مــن النكســات التــي يالقيهــا مــن حيــف وجتــاوز، يصــل إىل حــّد اجلريمــة املنظمــة أحياًنــا، إال أنــه ُيعــّد منجــًزا 

عاملًيــا يدفــع شــعوب األرض لتمثلــه.
احلديــث النظــري عــى أمهيتــه ال يغنــي عــن التجربــة العيانيــة، التــي يمكــن إســنادها وإغناؤهــا باملقدمــات 
واالســتنتاجات الروريــة، بغيــة تركيــز العمــل، وتبديــد اللبــس والتشــويش، الــذي ســاد التجربــة الســورية يف 

العقــود املاضيــة، ومــن هــذه املقدمــات:
ــن القومــي  ــا ب ــوي م ــط الرغب ــّد مــن فــك الراب ــاء أمــة ال ب ــى نســتطيع بن ــة األمــة، وحت ــة دول ــة ابن املواطن
والوطنــي، وأن يقــر الســوريون بــأن ســورية وطنهــم النهائــي، وهــذا يرتــب االنطــالق مــن الواقــع الســوري، 

ــة. ــة والبرشي ــه اجلغرافي ــه، يف إطــار وحدت ــه وحقوق ــه واالعــراف بحقيقت ــكل مكونات ب
ــا  ــد زمنً ــد يمت ــي ق ــل دؤوب وتراكم ــه عم ــرار، إن ــم بق ــن أن يت ــًرا يمك ــًرا يس ــس أم ــة لي ــة األم ــاء دول بن
طويــاًل، وكلــام ازداد عــدد الفاعلــن يف هــذا االجتــاه، كلــام قــرصت مســافة اهلــدف، كذلــك بمقــدار مــا ينمــو 
وعــي األفــراد واجلامعــات، بــرورة التخــي عــن بعــض هوياهتــم اخلاصــة، لصالــح هويــة عموميــة جتمعهــم، 

ــام قــرصت مســافة الوصــول إىل اهلــدف. كل
ــه رًسا  ــام نفس ــف أم ــوف يق ــوري س ــة وكل س ــإن كل مجاع ــرصاع، ف ــف ال ــد توق ــه، بع ــح أن ــن الرجي يمك
ــت  ــي كلف ــتبداد، والت ــل االس ــة بفع ــا، أم املحدث ــة منه ــل التارخيي ــام واألضالي ــة األوه ــع كمي ــا، ويراج أو علنً
ــا واعــًدا  ــا باهظــة، كان يمكــن اســتثامرها يف تطويــر بلدهــم، وهــذه املراجعــات، قــد تفتــح أفًق الســورين أثامًن

ــوري.   ــاع الس ــًدا لإلمج وجدي
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