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مساهمة في الحوار حول الوطنية السورية

ريمون المعلولي

تاريخ وصول المادة: 7 كانون الثاني/ يناير 2021

ملخص

انطلقت الدراسة من سؤال رئيس هو: ما التحديات التي أعاقت ولدة الدولة الوطنية السورية؟
تكمــن أمهيــة الدراســة يف أمهيــة مســألة الوطنيــة الســورية بذاهتــا، وارتباطهــا باهلويــة الوطنيــة الســورية، 
فضــاًل عــن أصالــة البحــث يف جــذور الوطنيــة الســورية، ويف التحديــات التــي حالــت دون قيامهــا، وبحــث 

عالقتهــا بالثــورة الســورية ومتطلبــات قيامهــا.
ــة عــى  ــة الوطني ــاء الدول ــاء حــق الســورين ببن ــورة الســورية يف إحي ــة الدراســة: يبقــى فضــل الث فرضي
ــون  ــة، تص ــم األوروبي ــق الدول-األم ــبه طري ــد ال يش ــل ق ــق أصي ــرب طري ــة، ع ــس ديمقراطية–تعددي أس

ــة. ــة هنائي ــة تعددي ــة مواطن ــرب هوي ــة ع ــم الفرعي هوياهت
ــة  ــع التارخيي ــراءة الوقائ ــالل ق ــن خ ــودة م ــة، املعه ــة- املكتبي ــات النظري ــة الدراس ــث منهجي ــع الباح اتب
ــام  ــة ع ــالل مئ ــوري خ ــخ الس ــة بالتاري ــة املعني ــق املتاح ــع والوثائ ــروح يف املراج ــوع املط ــة باملوض املتعلق

ــة. ــألة املطروح ــول املس ــتنتاجات ح ــوغ االس وبل
النتائــج: تــم التوقــف عنــد عــدد مــن املحطــات التــي كانــت متثــل وعــًدا بقيــام الدولــة الوطنيــة، وبخاصة 
ــات قيامهــا  ــرز حتدي ــد أب ــل الوقــوف عن ــام اململكــة الســورية يف 8 آذار/ مــارس 1920، يف مقاب إعــالن قي
بدايــة عــى يــد ســلطة االنتــداب الفرنــي مــن خــالل حماربــة العوامــل املوحــدة للســورين، واعتــامد مبــدأ 
ــة،  ــكلة حقيقي ــة إىل مش ــة تطويري ــن إمكاني ــا م ــة، وحتويله ــورية املختلف ــات الس ــث باملكون ــيم، والعب التقس

وأخــًرا فشــلها يف إقامــة ســوق رأســاميل موحــد يف ســورية. 
ــة لســورية مــن جهــة،  ــا املتخيلــة، والواقعي ــة بـــ »التناقــض بــن اجلغرافي ــات املتمثل فضــاًل عــن التحدي

ــرى«.  ــة أخ ــن جه ــيايس م ــوالء الس ــن ال ــام وب وبينه
وأخــًرا جــرى حتليــل آلثــار تفــرد حــزب البعــث يف إدارة البــالد، واعتــامده األيديولوجيــا القوميــة العربية 

املتشــددة إلدارة الدولــة واملجتمع.
ــن  ــي. ولك ــع الديمقراط ــة ذات الطاب ــة الوطني ــة الدول ــة إلقام ــة واقعي ــورة يف 2011 إمكاني ــت الث مَثل
الــرصاع مــا زال حمتدًمــا ومآالتــه مفتوحــة عــى احتــامالت عديــدة. يمكــن لوحــدة القــوى الوطنيــة الســورية 

أن ختفــف مــن ترجيــح االحتــامالت األشــد ســوًءا عــى مســتقبل بلدهــم.    
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دراسات فكرية سياسية
ملف العدد: المسألة الوطنية السورية

: مقدمة
ً

أوال

مــع شــعار »الشــعب الســوري واحــد« يف آذار/ مــارس 2011 بــدأ النقاش حــول مســألة »الوطنية الســورية«. 
ــة  ــة وطني ــح هوي ــن »والدة مالم ا ع ــرّبً ــاء مع ــه ج ــورين، وكأن ــدة للس ــعارات املوح ــر الش ــن أكث ــد كان م فق
ــا مــن خــالل مناهضــة االســتبداد« أو ربــام كان تعبًرا عــن رغبــة الشــباب يف  ســورية تعدديــة تتبلــور ديمقراطًي

اســتحضار وطنيتهــم املفقــودة، وقــد راهنــوا عــى مغزاهــا املوحــد هلــم.
وعــى الرغــم مــن تعطــل ســرورة الثــورة عــى مــدى عــرش ســنوات تقريًبــا، مــا زال شــعار الوطنيــة الســورية 
حــارًضا بقــوة بــن أوســاط املثقفــن والناشــطن والسياســين الســورين بوصفــه يمثــل مهمــة كــربى ال يمكــن 
إزاحتهــا أو تنحيتهــا جانًبــا. فقــد أصــدَر عــدٌد مــن املفكريــن الســورين ُمســودة ورقــة محلــت عنــوان »يف الوطنية 
الســورية«، تضمنــت خالصــة أفكارهــم بشــأن ســورية، بوصفهــا وطنًــا مفرًضــا يتطلــب العمــل عــى حتقيقــه، 

وقــد تفاعــل مــع هــذه الدعــوة عــدد مــن املفكريــن واملثقفــن الذيــن ســامهوا يف النقــاش امُلثمــر.
ــبيل  ــى س ــا ع ــر منه ــر أذك ــدل الدائ ــاش واجل ــن النق ــة م ــة مهم ــم بحص ــوالت واملفاهي ــض املق ــت بع حظي
املثــال: العالقــة بــن اهلويــة الوطنيــة الســورية وباقــي مســتويات اهلويــة أو اهلويــات، أكانــت فــوق وطنيــة، أو 

ــخ مــا دوهنا...ال
ثانًيا: أسئلة الدراسة 

السؤال الرئيس: ما التحديات التي أعاقت ولدة الوطنية السورية؟
ويتفرع عن السؤال املذكور مجلة من األسئلة الفرعية من مثل:

ــذور يف  ــورية ج ــة الس ــل للوطني ــى ه ــورية، بمعن ــة الس ــاش يف الوطني ــق النق ــوريون ح ــك الس ــل يمتل - ه
ــه؟  ــم وجغرافيت ــخ بلده تاري

- ملاذا مل يكتمل نمو الوطنية السورية؟ ما دور االنتداب الفرني يف إعاقة نمو الوطنية السورية؟
- ما دور االستبداد يف إعاقة نمو الوطنية؟ 

هل كان للركيب املتنوع األعراق والديانات واملذاهب أثر ما يف منع بلورة اهلوية الوطنية؟ 
ما رشوط ومتطلبات قيام الوطنية السورية يف املستقبل؟ 

ا: أهمية الدراسة
ً
ثالث

تنبــع أمهيــة البحــث يف مســألة الوطنيــة الســورية وتعرفهــا مــن أمهيــة اهلويــة الوطنيــة للســورين، فاهلويــة هــي 
الرابطــة التــي جتمعهــم، ومــن خالهلــا يميــزون ذاهتــم كســورين عــن باقــي اهلويــات، إهنــا الرابطــة التــي جتمــع 
الســورين عى خمتلــف مكوناهتــم الثقافيــة: اإلثنيــة والدينيــة، وهــي الــرشط الــالزم كــي ينجــح الســوريون مــن 

االنخــراط الناضــج يف عــامل يــزداد انفتاًحــا وتقارًبــا ويتجــه نحــو اهلويــة العامليــة. 
فضــاًل عــن أصالــة وجــّدة البحــث يف جــذور الوطنيــة الســورية، ويف التحديــات التــي حالــت دون قيامهــا، 

وبحــث عالقتهــا بالثــورة الســورية ومتطلبــات قيامهــا.
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رابًعا: فرضية الدراسة

مــن فضائــل الثــورة الســورية إحيــاء فكــرة اهلويــة الســورية، ووضعهــا يف مركزهــا املالئــم بــن زمحــة اهلويــات 
املؤسســة عــى أيديولوجيــات فــوق وطنيــة، وهويــات مــا حتتهــا.

وعــى مــآالت الثــورة، ومصرهــا ســوف تتوقــف مســألة قيــام الوطنيــة الســورية ذات الطابــع الديمقراطــي - 
التعــددي األكثــر مالئمــة وقــدرة عــى تأمــن دخــول البــالد يف أفــاق احلداثــة، عــرب طريــق أصيــل قــد ال يشــبه 

طريــق الــدول - األمــم األوروبيــة.
خامًسا: منهجية الدراسة

ــى الباحــث إلجرائهــا املنهــج املــادي التارخيــي يف قــراءة  ــة، يتبن ــة- املكتبي ــوع الدراســات النظري إهنــا مــن ن
ــق  ــن الوثائ ــة م ــا جمموع ــي توفره ــة، والت ــألة املطروح ــول املس ــتنتاجات ح ــوغ االس ــة وبل ــع التارخيي الوقائ

ــوع. ــن املوض ــة ع ــع املتاح واملراج
1 . ما الوطنية؟  

الوطنيــة هــي تلــك الرابطــة الوجدانيــة بــن أفــراد اجلامعــة اإلنســانية والوطــن/ املوئــل الــذي يقيمــون فيــه، 
وُتعــدُّ مشــاعر االنتــامء إحــدى أهــم تعبــرات الوطنيــة. وكأيــة عاطفــة إنســانية تولــد الوطنيــة عاطفــة فرديــة، 

رسعــان مــا ُتعمــم وتغــدو ذات ُبعــد اجتامعــي يف ســياق كيــان ســيايس يســمى الدولــة. 
تولــد عاطفــة الوطنيــة لــدى اإلنســان، وتنمــو يف ســياقات معقــدة مــن اخلــربات والعالقــات التــي يعيشــها 
ويقيمهــا مــع غــره مــن أفــراد اجلامعة/اجلامعــات التــي ينتمــي إليهــا، ومــع املحيــط- الوطن–حيــث يســتمد 
ــق  ــث تراف ــربات، حي ــة اخل ــب طبيع ــا بحس ــة وطبيعته ــة الوطني ــدة العاطف ــف ش ــه. وختتل ــات حيات ــه مقوم من
اخلــربات اإلجيابيــة مــع مشــاعر العــّزة والفخــر بالوطــن وباالنتــامء إليــه عــى خــالف مــا ينتــج مــن اخلــربات 

الســلبية.
ويف ســياق سلســلة مــن العمليــات الذهنيــة املعقــدة التــي يامرســها األفــراد بصــورة مســتمرة حيــال خرباهتــم 
املعيشــة: مــن حتليــل وتركيــب ومقارنــة وجتريــد وعــرب ســياقات ومســارات متعــددة ومعقــدة وطويلــة املــدى 
يتمكنــون خالهلــا مــن اســتنباط خصائصهــم اجلوهريــة ووعيهــم هلــا وتغــدو هويــة هلــم متيزهــم عــن غرهــم 

مــن الشــعوب وتوحدهــم.
والوطنيــة بوصفهــا عاطفــة انتــامء ووالء وإن كانــت ذات طبيعــة نفســية فهــي مفهــوم دينامي ومركــب يتضمن 
ــة  ــل واملامرس ــتعداد للعم ــه، واالس ــاد ب ــن، واالعتق ــوع العاطفة/الوط ــي بموض ــا: الوع ــددة، منه ــاًدا متع أبع
احليــة. إهنــا أبعــاُد متفاعلــة يف مــا بينهــا، تؤثــر وتتأثــر ببعضهــا بعًضــا، وهــي مــن جهــة أخــرى عاطفــة مكتســبة 

غــر فطريــة أو مورثــة، توَلــُد وتنمــو وتكــرب لــدى األفــراد ويمكــن هلــا أن تضعــف ومتــوت.
تتجــى الوطنيــة -كــام ُوصفــت- مــن خــالل القيــم واملواقــف واملشــاعر التــي حيملهــا الفــرد/ اجلامعــة جتــاه 
ــم واملواقــف  ــع تتجــى يف ســلوكه الفعــي ومــدى اتســاقه مــع القي ــي ينتمــي إليهــا، وبالطب ــة الت الوطن-الدول

واملشــاعر التــي ُيكنّهــا هلــذا الوطن-الدولــة. ومــاذا عــن الســورين هــل متكنــوا مــن بنــاء دولتهــم الوطنيــة؟
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2 . األصول التاريخية والجغرافية للوطنية السورية

ــق  ــات: دمش ــالث والي ــم ث ــة، تض ــلطنة العثامني ــن الس ــزًءا م ــة األوىل ج ــرب العاملي ــل احل ــورية قب ــت س كان
فيــات: القــدس، وجبــل لبنــان، وديــر الــزور منفصلــة عــن بعضهــا،  وحلــب وبــروت، إضافــة إىل ثــالث مترصِّ
ــم  ــا للتالح ــك إىل افتقاره ــرد ذل ــة، وم ــدت مركزي ــة وإن ب ــة ال مركزي ــا دول ــت عملًي ــة كان ــة العثامني فالدول
ــا.)1(  االقتصــادي الداخــي، وإىل الوحــدة الوطنيــة. فــكان الــوالة يتمتعــون باحلكــم املطلــق يف والياهتــم تقريًب

الخارطة )1( الواليات السورية في أواخر العهد العثماني حتى سنة 1918

بلغــت مســاحة ســورية هــذه، وبحســب التقديــرات األملانيــة لعــام 1915، 338600 كــم2 وعــدد الســكان 
فيهــا 4 مليــون نســمة يتوزعــون إىل ديانــات وطوائــف وإثنيــات متعــددة:  

ل املســلمون أكــرب كتلــة ســكانية، ســوادهم مــن الُســنّة، وإىل جانبهــم  فعــى الصعيــد الدينــي واملذهبــي، شــكَّ
ــة،  ــي عرشي ــيعّية إثن ــة، وش ــة: علوّي ــف متنوع ــي إىل طوائ ــلمة، تنتم ــات مس ــت أقلي ــيهم عاش ــى حواش أو ع
ــة،  ــة وغربي ــب رشقي ــن مذاه ــت ب ــيحية توزع ــكانية مس ــة س ــود أقلّي ــة إىل وج ــة. إضاف ــامعيلّية، ودرزي وإس
وتقاســمتها والءات كنائســها بــن رشقيــة وأخــرى غربيــة، فضــاًل عــن وجــود ســكان ينتمــون إىل أقليــات دينّيــة 

ــدين واإلزيديــن. أخــرى تشــمل املرش
ل العــرب أغلبيــة ســكان ســورية، مــع وجــود أقليات إثنيــة كالرسيــان  أّمــا عــى الصعيــد اإلثنــي، فقــد شــكَّ
ــراد،  ــا األك ــل أغلبيته ــة، متث ــدو أوروبي ــات هن ــون إىل أقلي ــكان ينتم ــن س ــاًل ع ــدان، فض ــورين والكل واآلش

ــامن. ــس والرك ــرى مها الرشك ــات أخ ــن مجاع ــن م ــن، وأقليت ــر واإلزيدي ــن والغج ــة إىل األرم إضاف
لقــد عــدد فــان فــروزن العوامــل التــي أدت إىل تراكــم التنويعــات الثقافيــة املذكــورة يف ســورية نذكــر بعضهــا 

)2 ( بترصف
ــب  ــن املذاه ــد أدى تكوي ــة، وق ــة الرئيس ــة التوحيدي ــان الثالث ــع األدي ــن مناب ــربى م ــورية الك ــع س موق
ــد فضــاًل عــن تعــرض هــذه املنطقــة  ــرة يف العقائ ــات كب ــان إىل اختالف ــة داخــل هــذه األدي ــدارس املختلف وامل

)1(  لوتسكي، فالديمير 2007، تاريخ األقطار العربية الحديث، ط7، دار الفارابي، بيروت: لبنان، ص 19.

)2(  فــان دام، نيكــوالس 1995، الصــراع علــى الســلطة فــي ســورية- الطائفيــة واإلقليميــة والعشــائرية فــي السياســة )1961-

1995(، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 1995، ص 17.  



110

العدد األول
كانون الثاني/ يناير 2021

لغــزوات عديــدة عــرب التاريــخ مثــل العــرب واألكــراد واملغــول واألتــراك. ويف الوقــت نفســه كانــت ســورية يف 
بعــض األحيــان ملًجــا للمضطهديــن سياســًيا أو دينًيــا مــن األقاليــم املجــاورة، كالكــرد واألرمــن والرشكــس. 
ــة، أي  ــة املحلي ــت نتيج ــي قوي ــة الت ــائرية واللغوي ــة والعش ــات الديني ــى االختالف ــاظ ع ــم احلف ــا ت ــًرا م كث
نتيجــة والء حمــى مكثــف تركــز يف بعــض املناطــق بســبب التكويــن اجلغــرايف، وال ســيام يف جبــال وأوديــة منطقــة 
ــة وجبــل الــدروز التــي يصعــب الوصــول إليهــا، فضــاًل عــن نقــص ســبل االتصــال يف املناطــق التــي  الالذقي
يصعــب الوصــول إليهــا وعــدم وجــود ســلطة مركزيــة قويــة األمــر الــذي ســاعد يف احلفــاظ عــى الطابــع املتميــز 
واملســتقل للمجموعــات الدينيــة والقوميــة، واســتطاعت اجلــوايل التــي مل تكــن ترغب يف اخلضــوع لرقابــة الدولة 
ــق،  ــن دون قل ــش م ــن العي ــوا م ــا ومتكن ــد م ــا إىل ح ــول إليه ــب الوص ــق يصع ــحب إىل مناط ــة أن تنس املركزي
نســبًيا ٠ وقلــام كانــت ســلطة الدولــة املركزيــة متتــد أبعــد مــن الســاحل وأوديــة األهنــار والســهول التــي يســهل 
الوصــول إليهــا، ومــن ثــّم، كانــت تقطنهــا األغلبيــة التقليديــة الســائدة مــن املجموعــات الدينيــة أو القوميــة، 
وخاصــة العــرب الســنين. مــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن األقليــات الدينيــة، وخاصــة أولئــك الذيــن اضطهــدوا 
بشــدة يف املــايض كالعلويــن والــدروز واإلســامعيلين، قــد ُوجــدوا أساًســا يف مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا.
ــاج  ــت األرض وســيلة اإلنت ــة وكان ــاج إقطاعي ــات إنت ــة عالق ــات العثماني ــم والوالي تســودها كباقــي األقالي

ــية. األساس
وعلــى الرغــم مــن أن أغلبيــة األراضــي كانــت ملــًكا أميرًيــا« )3( أي لبيــت المــال، فقــد كان حــق اســتثمارها 
يخــول لعــدد محــدود مــن العائــالت المدينيــة مــن علمــاء وأشــراف وآغــاوات )زعمــاء الحاميــات العســكرية( 
ــاة االقتصاديــة والسياســية، فــي حيــن بقــي  بموجــب »ســند التصــرف« وهكــذا شــكلت المدينــة مركــز الحي

الريــف بفالحيــه يــرزح تحــت ضغــط الفقــر والعــوز.
اســتغل العــرب يف مطلــع القــرن العرشيــن انفتــاح أعضــاء مجعيــة تركيــا الفتــاة عليهــم نســبًيا، وكانــوا عازمن 
عــى نقــل الســلطنة مــن النظــام اإلقطاعــي إىل النظــام البورجــوازي عــرب انقــالب عســكري ينقلهــم إىل ســّدة 

الســلطة، فتقربــوا مــن ممثــي القوميــات غــر الركيــة ومــن بينهــم العــرب، يف إطــار اإلمرباطوريــة العثامنيــة.
ــا، وذا طابــع أديب، وبعضهــا كان  يف ذلــك الوقــت، شــكل العــرب عــدًدا مــن اجلمعيــات، بعضهــا كان علنًي
ــا  ــوىل أعضاؤه ــد ت ــس، وق ــاة 1911 يف باري ــة الفت ــة العربي ــطها مجعي ــية، وكان أنش ــج سياس ــى برام ــا تبن رسًي
بالتعــاون مــع حــزب الالمركزيــة مهمــة توحيــد جهــد القــوى العربيــة للضغــط عــى احلكومــة الركيــة، ونجحوا 
يف عقد مؤتمــر لهــم فــي حزيــران/ يونيــو 1913 فــي باريــس، ضــم 24 مندوًبــا )19 مندوًبــا ســورًيا ولبنانًيــا 

ومندوبــن مــن العــراق وثالثــة مندوبــن مــن اجلــوايل العربيــة كانــوا مقيمــن يف الواليــات املتحــدة(. 
 طالــب المؤتمــرون فــي باريــس بالحقــوق القوميــة العربيــة، وبمســاهمة أكبــر للعــرب فــي اإلدارة المركزيــة 
ــكرية  ــة العس ــر الخدم ــم بحص ــن مطالبته ــاًل ع ــة فض ــات العربي ــي للوالي ــتقالل الذات ــادوا باالس ــة، ون التركي

للعــرب فــي والياتهــم. ولكــن مطالبهــم ذهبــت أدراج الريــاح.

ــة األرض خمســة: الملــك الخــاص، األميــري، الموقوفــة والمتروكــة والمــوات، ولــكل نمــط منهــا نظامــه  )3(  اشــكال ملكي

الخــاص مــن ناحيــة الضرائــب.
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صورة )1( مؤتمر باريس 1913 بحضور ممثلي الحركات القومية العربية المناهضة للسلطنة العثمانية

خــالل احلــرب األوىل تواصــل فيصــل نجــل الرشيــف حســن رًسا مــع القوميــن الســورين عــام 1915، يف 
أثنــاء زيارتــه لدمشــق، يف إطــار التحضــرات لالنخــراط يف احلــرب إىل جانــب اإلنكليــز والفرنســين، وأجــرى 
ــز،  ــن شــجعوه عــى التواصــل مــع اإلنكلي ــة العهــد الذي ــاة ومجعي ــة الفت ــة العربي اتفاقــات مــع أعضــاء اجلمعي
ــز  ــق، وبموجبه كان عى اإلنكلي ــول دمش ــي ُعرفت ببروتوك ــرب الت ــم يف احل ــف معه ــرشوط التحال وزودوه ب

ــازات. ــة بحدودهــا الطبيعية وإلغــاء نظــام االمتي ــة العربي ــراف للعــرب باســتقالل الدول االعت
ــب  ــورق- وبموج ــيون-عى ال ــز والفرنس ــلخ اإلنكلي ــز، س ــب اإلنكلي ــون إىل جان ــرب حيارب ــام كان الع وفي
اتفاقية ســايكس بيكــو عــام 1916 أرايض ســورية الكــربى بعيــًدا عــن خريطــة اإلمرباطوريــة العثامنيــة اســتعداًدا 
للتــرصف هبــذه األرايض يف مــا بــن الدولتــن الحًقــا. وبموجــب هــذه االتفاقيــة ُخصصــت األرايض الواقعــة يف 
غــرب ســورية ولبنــان وكيليكيــا واجلــزء اجلنــويب الرشقــي مــن األناضــول لفرنســا، يف مقابــل حصــول بريطانيــا 
عــى جنــوب العــراق ووســطه ومينــاءي حيفــا وعــكا، وبقــي اجلــزء الباقــي مــن فلســطن حتــت إدارة دوليــة. 
وبموجــب خريطــة ســايكس بيكــو دخــل رشق ســورية ومنطقــة املوصــل يف منطقــة النفــوذ الفرنســية-ورشق 

األردن وباقــي العــراق مــن شــامل بغــداد يف املنطقــة -حتــت النفــوذ الربيطــاين.

خارطة )2( سورية في اتفاق سايكس بيكو 1916 
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يف 30 أيلــول/ ســبتمرب 1918، وقبــل دخــول القــوات الربيطانيــة بيــوم، دخلــت القــوة العربيــة إىل دمشــق 
بقيــادة فيصــل الــذي أعلــن عن قيــام الدولــة الســورية، وتبعتهــا القــوات الربيطانيــة التــي دخلــت إىل بــروت 
وحلــب وباقــي املــدن الســورية. وهكــذا أول مــرة منــذ أربعــة عقود خرجــت القــوات التركيــة مــن ســورية بمــا 
فيهــا األراضــي الواقعــة شــمااًل، واضطــرت إىل توقيــع صــك االستســالم واهلدنــة يف 30 ترشيــن أول/ أكتوبــر 
1918، والتنــازل عــن ســورية ولبنــان وفلســطين والعــراق والحجــاز وعســير واليمــن بموجــب معاهــدة ســيفر 

ــرب. ــرصة يف احل ــدول املنت 1920 مع ال

خارطة )3( المملكة السورية العربية كما أعلنها فيصل )1918(

ورًدا عــى إعــالن قيــام دولــة ســورية اتفقــت كل مــن بريطانيــا وفرنســا بموجــب اتفاقيــة ســان ريمــو 1920 
عــى املبــارشة بوضــع ســورية ولبنان حتــت االنتــداب الفرنــي، ووضــع العــراق وفلســطن ورشق األردن حتــت 

االنتــداب اإلنكليــزي، مــع التــزام تنفيــذ وعــد بلفــور.

خارطة )4( سورية في خارطة سان ريمو 1920 
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ــا عــن كامــل األرايض الســورية الشــاملية بموجــب اتفــاق »أنقــرة«  ولكــن رسعــان مــا ختلــت فرنســا لركي
ــورك،  ــوات أتات ــة ق ــا يف مواجه ــت بقواهت ــم حل ــد هزائ ــوزان« 1923 بع ــي »ل ــه ف ــم تصديق ــع بينهما وت الموق
ولــم يبــَق مــن ســورية ســوى 185 ألــف كــم2، بمــا فيهــا لــواء إســكندرونة الــذي تنازلــت عنــه الحًقــا لتركيــا.
ــن،  ــة كراي ــام جلن ــم أم ــم طلباهت ــتعداًدا لتقدي ــو، واس ــان ريم ــرارات س ــى ق ــورين ع ــاج الس ــام احتج أم
ــدد  ــغ ع ــورية، وبل ــق الس ــدن والمناط ــي الم ــم ممثل ــذي ض ــام ال ــوري الع ــر الس ــل إىل عقد المؤتم ــا فيص دع

ــخصية. ــن 85 ش المندوبي

صورة )2( أعضاء المؤتمر السوري العام 1920 

ــن  ــدة ب ــتورية املمت ــّدة الدس ــق يف امل ــريب يف دمش ــادي الع ــتثنائية يف الن ــات اس ــالث جلس ــر ث ــد املؤمت عق
حزيــران/ يونيــو 1919 ومتــوز/ يوليــو 1920. ُعقــدت اجللســة األوىل يف 7 حزيــران/ يونيــو 1919 وعرفــت 
بــدورة االســتفتاء. كان الغــرض منهــا إعــداد رد أمــام جلنــة كرايــن للتحقيــق، والتحقــق ممــا يريــده الســوريون. 

ــن: ــذي تضّم ــتفتاء«، ال ــق/ دورة االس ــج دمش ــم  »برنام ــرف باس ــا ع ــدورة م ــن ال ــض ع ومتخ
- استقالل سورية الطبيعية التام، وترشيح األمير فيصل ملًكا عليها.

- الحكم ملكي دستوري نيابي مركزي تصان فيه حقوق الطوائف جميعها مع وحدة عربية.
رفض الوصاية والحماية الفرنسية.

الموافقة على مساعدة تقنية واقتصادية من أميركا أو إنكلترا.
ــم  ــة والمزاع ــرة الصهيوني ــور والهج ــد بلف ــض وع ــة، ورف ــورية الطبيعي ــن س ــزء م ــطين ج ــد أن فلس تأكي

ــا. ــة تماًم الصهيوني
وفــي الجلســة الثانيــة التــي ُعقــدت يف ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب 1919، وســميت بـــ »دورة الدفــاع«، اعرض 
ــة  ــا التفاقي ــة تكريًس ــورية بالربيطاني ــية يف س ــة الفرنس ــتبدال احلامي ــة اس ــى عملي ــان« ع ــوري »الربمل ــر الس املؤمت
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ــًدا لفصــل لبنــان وباقــي املناطــق الســاحلية وشــامله لفرنســا، وكلفت الحكومــة  ســايكس- بيكــو، وعــّده متهي
بمقاومــة العمليــة.

الجلســة الثالثــة: أطلــق عليهــا اســم »دورة االســتقالل« بمناســبة انفــراد فرنســا وبريطانيــا بمصــر ســورية 
ــتورًيا  ــًكا دس ــل مل ــن فيص ــة وتعيي ــورية الطبيعي ــتقالل س ــرون اس ــن املؤمت ــرأي أهلها، أعل ــامم ب ــن دون االهت م

ــارس 1920. ــي 8 آذار/ م ف
ــورّية  ــة س ــون أول حكوم ــام لتك ــر الع ــة املؤمت ــت ثق ــكلت حكومة جديدة نال ــتقالل تش ــالن االس ــد إع بع
ــاء  ــوالة وأعض ــة لل ــت احلكومة بتعيينــات إداري ــتور، بينام قام ــة الدس ــر عى كتاب ــف املؤمت ــتورية، وعك دس
ــار  ــة والقصــر الملكــي، واســتحدثت أول عملــة ســورية هــي »الدين ــار موظفــي الدول مجلــس الشــورى وكب
الســوري«، وعكفــت علــى تأســيس الجيــش الوطنــي، ووضعــت قانــون النســيج. ولشــّح وارداتهــا الماليــة، 
ــة  ــة للدول ــل ألراض مملوك ــل األج ــان طوي ــي بضم ــرض وطن ــق ق ــن طري ــة ع ــل الخزين ــى تموي ــدت إل عم

ــتثمرة.  ــر مس وغي
ــرت  ــهبندر وذك ــن الش ــد الرمح ــة وعب ــف العظم ــل يوس ــة مث ــخصيات وطني ــت ش ــة ضم ــكلت حكوم تش
ــا  ــة م ــن -يف مجل ــام الناجز املتضم ــتقالل الت ــد االس ــة الوزارة تأيي ــاس خط ــا أن أس ــدة يف بياهن ــوزارة اجلدي ال
يتضمنــه- حــق التمثيــل اخلارجــي واإلرصار عــى الوحــدة الســورية يف حدودهــا الطبيعيــة مــع رفــض منــح أي 

قســم مــن البــالد لليهــود.
وكان من أبرز خصائص دستور 1920–القانون األساسي للمملكة السورية:

- اسم الدولة: اململكة العربية السورية، ملكية مدنية نيابية دين ملكها اإلسالم.
- الوحدة السياسية لسورية ال تقبل التجزئة، واستقالل إداري للمقاطعات السورية.

- اللغة العربية هي اللغة الرسمية، الفرد من أهل اململكة العربية السورية يدعى سوري.
ُتعــد الــدورة الثالثــة أهــم دورات املؤمتــر العــام، فقد تحــول المؤتمــر مــن تمثيلــي- سياســي/ برلمــان إلــى 
مجلــس نيابــي تشــريعي يضطلــع بوظيفتــي جمعيــة تأسيســية )لوضــع أول دســتور للبــالد يقــوم علــى أساســه 
الحكــم المســتقل( ومجلــس نيابــي )لمراقبــة الحكومــة( فــي آن مًعــا، بقــي منعقــًدا حتــى تمــوز/ يوليــو حيــن 

دخــول فرنســا إلــى دمشــق فــي 25 تمــوز/ يوليــو 1920.
3 . دور سلطة االنتداب الفرنسي في قضية الهوية الوطنية 

تؤكــد الدراســات التارخييــة أن اهتــامم فرنســا الفعــي بســورية بــدأ قبيــل احلــرب العامليــة األوىل، أي خــالل 
ــدأت ترســل الباحثــن مــن جامعاهتــا لدراســة مكوناهتــا الســكانية، وبخاصــة  عامــي 1912-1913، حــن ب
اإلثنيــة والدينيــة، ومــا يلفــت االنتبــاه هــو مــا جــاء يف كتابــات جــاك وولريــس Weulersse. J. حــن يصــف 
ــم  ــرب تارخيه ــة ع ــة أو دول ــوا أم ــورية مل يعرف ــل س ــة، ألن أه ــة والمشوش ــوري بالفوضوي ــامع الس ــة االجت حال
ــة.  ــك العقلي ــو تل ــة أدى إىل نم ــة واألم ــي الدول ــن مفهوم ــم ب ــن لدهي ــي املزم ــارض التارخي ــامين، وأن التع العث
وهكــذا ُكتــَب عــى الســكان أن يتشــكلوا يف «جمموعــات قوميــة أو إقليميــة صغــرة». وينفــي وولريس مشــاعر 
ــوى  ــرة أق ــة أو العش ــة أو الطائف ــامء إىل القري ــرى أن االنت ــرشق، وي ــذا ال ــعوب ه ــدى ش ــاء الوطني ل االنتم



115

دراسات فكرية سياسية
ملف العدد: المسألة الوطنية السورية

وأثبــت مــن أي انتــامء وطنــي لــدى هــؤالء. ووصــف حالــة املجتمــع الســوري املغلــق خــالل النصــف األول 
ــة جتعــل أي  ــة َمرضي ــا تلــك العقــدة »حساســية مجاعي مــن القــرن العرشيــن »بعقــدة األقليــات« وكتــب واصًف
ــة، فتقــوم بتوحيــد كل جمموعــة بالكامــل  ــه خطــر حمقــق، أو حتــٍد هلــذه اجلالي ــة جمــاورة يبــدو وكأن حتــرك جلالي

أمــام أدنــى هجــوم أو تعــٍد يرتكــب ضــد أي مــن أعضائهــا.)4(.
ــوح  ــخ مفت ــإن التاري ــم ف ــن ث ــورية، وم ــن لس ــخ امُلعاَي ــة يف التاري ــة- أم ــرس ال دول ــب وويل إًذا، وبحس
عى تشــكل أمم وفًقــا لــإلرادة الفرنســية، اســتناًدا إىل افــراض يقــول: إن احلكــم العثــامين حمــض حالــة فــوىض 
ــل  ــوٌر ُمتخي ــكل تص ــٍش، ليتش ــٍع معي ــا لواق ــه كل أنثروبولوجي ــخ ومع ــي التاري ــا يلغ ــنة، م ــتمرت 400 س اس
ــا  ــى عليه ــراغ ليبن ــوىض أو الف ــطورة الف ــم أس ــذا وذاك ترتس ــن ه ــتقبل، وب ــرض للمس ــوٌر مف ــاميض، وتص لل

ــد. ــع جدي ــرًسا وقهــًرا- أمــر واق -ق
ــس  ــُه وولري ــا قدم ــة كم ــة -األم ــوم الدول ــارن لمفه ــف المق ــإن الوص ــك ب ــى ذل ــي)5( عل ــب كوثران يعق
وخــص بــه أوروبــا فحســب، فــي مقابــل نفــي وجــوده فــي بــالد الشــرق اإلمبراطوريــة، يســتحق وقفــة نقديــة، 
فهــو يمثــل نظــرة أكاديميــة فرنســية فــي تســويغ مشــروعات التجزئــة التــي لجــأت إليهــا بــالده، ولكنــه فــي 

ــة.  ــه يقــدم مالحظــات دقيقــة عياني اآلن ذات
ــن  ــا يؤّم ــتراتيجية التقســيم)6( م ــد دخــول قواتهــا دمشــق 1920 اس ــداب بع ــلطة االنت ــارت س سياســًيا اخت
ــا،  ــة لوجوده ــة الرافض ــركات الثوري ــى الح ــيطرة عل ــا، والس ــم فيه ــالد، والتحك ــط الب ــى ضب ــدرة عل ــا الق له
علــى خــالف مــا أوصــى بــه وويلــرس وهوفــالن وعــدد آخــر مــن ممثلــي غــرف التجــارة فــي ليــون ومرســيليا 
الذيــن اقترحــوا ضــرورة حــل »المســألة الزراعيــة فــي ســورية علــى الطريقــة الرأســمالية الفرنســية مــن خــالل 
تحســين أحــوال الفــالح عبــر البــدء بمشــروع تحديــث سياســي واقتصــادي وتقنــي قــادر علــى إخــراج ســورية 

مــن حالــة تخلفهــا ألن فــي ذلــك مصلحــة لإلمبرياليــة الفرنســية.
واســتندت فرنســا فــي حكــم ســورية إلــى سياســة التحكــم فــي األقليــات الطائفيــة مــن جهــة: مســيحيين 
كاثوليــك فــي لبنــان، وعلوييــن فــي الســاحل، ودروز فــي الجنــوب، فهــذه أقليــات تعيــش عزلتهــا بعيــًدا عــن 
باقــي األقــوام والطوائــف، وأيًضــا إلــى الجماعــات اإلثنيــة غيــر العربيــة مــن جهــة أخــرى، وقــد عّولــت فــي 
ذلــك علــى معرفتهــا المســبقة بطبيعــة عالقــات تلــك الجماعــات الداخليــة، والصراعــات »الســلطوية« القائمــة 
ــدد  ــة ع ــن إقام ــت م ــدة، وتمكن ــائرية الواح ــة العش ــات« الزعام ــن »بيوت ــى بي ــالت، وحت ــائر والعائ ــن العش بي
مــن الكيانــات السياســية، ُتديــر شــؤونها مجالــس محليــة مــن وجهــاء تتبــع لـــ  »ســلطة مركزيــة« هــي ســلطة 

االنتــداب. 

Paysans de Syrie et du Proche Orient, Paris, p:77 1946 Jacques Weulersse  )4(

ــق  ــي وثائ ــراءة ف ــطين، ق ــاد وفلس ــكان واالقتص ــرين الس ــرن العش ــع الق ــي مطل ــام ف ــالد الش ــه، 2013 ب ــي، وجي )5(  الكوثران

ــات، ص 90.    ــة السياس ــاث ودراس ــي لألبح ــز العرب ــية، المرك ــية الفرنس الدبلوماس
)6(   أصــدر غــورو بيــن 1920-1921 سلســلة مراســيم تقســيمية لســورية بــدأت بفــك أقضيــة بعلبك والبقــاع وراشــيا وحاصبيا 

عــن دمشــق، ثــم اإلعــالن عــن قيــام لبنــان الكبيــر وترســيم حــدود دولــة دمشــق وإعــالن دولــة حلــب ودولــة العلوييــن، 
وأعطــي لــواء إســكندرونة والجزيــرة اإلدارة الممتــازة، ثــم أعلنــت دولــة جبــل الــدروز. 
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خارطة )5( تقسيم الُمقسم - سلطة االنتداب الفرنسي 

لقــد تمكنــت فرنســا مــن تطبيــق خطتهــا فــي إدارة ســورية ُمقّســمة كمــا أرادت، وحالــت دون قيــام دولــة 
موحــدة علــى أرضهــا، أغلبيــة ســكانها مــن العــرب الســنّة، وســاعدها علــى ذلــك جملــة مــن العوامــل الذاتيــة 

والموضوعيــة المتشــابكة.
تمثلــت العوامــل الذاتيــة بمجموعتيــن مــن القــوى الســورية والعربيــة: المجموعــة األولــى تتمثــل بالقــوى 
ــم  ــكرية( وه ــات العس ــاء الحامي ــاوات )زعم ــراف وآغ ــاء واش ــن علم ــة م ــة المديني االجتماعية-االقتصادي
حــراس عالقــات االنتــاج اإلقطاعيــة والربويــة، ومــن خــالل تحكمهــم فــي األرض الزراعيــة بوصفهــا وســيلة 
اإلنتــاج األهــم فــي تلــك الحقبــة. وكانــت أغلبيــة مســاحة األرض ملــًكا أميرًيــا7، أي لبيــت المــال، اســتحوذ 
ــغ يدفعونهــا  ــل مبال ــي مقاب ــي العثمان ــن علــى »ســندات التصــرف« بمســاعدة الوال وجهــاء المــدن المذكوري
لــه فــي مقابــل إطــالق أيديهــم فــي التحكــم فــي عمليــة جبايــة الضرائــب عــن األرض األميريــة لبيــت المــال 
وغالًبــا مــا كان الفــالح يدفــع الضريبــة فــي ظــروف كانــت تتضمــن الكثيــر مــن العســف والظلــم إلــى درجــة 
كانــت تدفــع بــه للتنــازل عــن أرضــه وتســجيلها باســم أعيــان ووجهــاء وعلمــاء المــدن الذيــن باتــوا يســيطرون 
علــى مئــات القــرى. فضــاًل عــن اشــتداد تبعيــة الفــالح لإلقطــاع نتيجــة تراكــم الديــون بفعــل انتشــار نظــام 
ــدو وباقــي حاجــات  ــات الب ــة مــن عســف رجــال الحكومــة ومــن تعدي ــى الحماي ــى وحاجــة الفــالح إل الرب

الفــالح الموجــودة فــي المدينــة
لقــد ســيطرت املدينــة عــرب آغاواهتــا وعلامئهــا وأعياهنــا وهــؤالء هــم أنفســهم الطبقــة البروقراطيــة املتحكمــة 
يف أجهــزة الدولــة عــى الريــف املحيــط باملدينــة ســيطرة تامــة اقتصاديــة وسياســية، وحتــول الفالحــون إىل أجــراء 

يعملــون بأرضهــم باملحاصصــة واملرابعــة، )8(
لقــد كانــت القــوى اإلقطاعيــة المدينيــة تلــك هــي القــوى السياســية المحتملــة التــي راهــن عليهــا الملــك 
فيصــل خــالل أعــوام الملكيــة الدســتورية خــالل عامــي 1918-1920 عندمــا طالــب اإلنكليــز بتنفيــذ الوعــد 
الــذي قطعــوه لوالــده باالعتــراف بوحــدة بــالد الشــام والحجــاز، وهــذه القــوى هــي ذاتهــا التــي كانــت تبحــث 

ــة األرض خمســة: الملــك الخــاص، األميــري، الموقوفــة والمتروكــة والمــوات، ولــكل نمــط منهــا نظامــه  )7(  أشــكال ملكي

الخــاص مــن ناحيــة الضرائــب.
)8(  كوثراني، مرجع سابق، ص 81.



117

دراسات فكرية سياسية
ملف العدد: المسألة الوطنية السورية

ــارا، وهــي مبعثــرة االتجاهــات والــرؤى، فــكان بعضهــا يراهــن  ــة فــي حــال انهي ــة العثماني عــن بديــل للدول
ــّدد  ــن تع ــاًل ع ــن، فض ــى األميركيي ــر عل ــا اآلخ ــيين، وبعضه ــى الفرنس ــن عل ــا يراه ــز، وبعضه ــى اإلنكلي عل
ــة  ــا المتنوع ــع انتماءاته ــع م ــدوره يتقاط ــذا ب ــة، وه ــات إقليمي ــة، أو باتجاه ــة وحدوي ــا: عروبي أيديولوجياته
األخــرى ومــن ثــّم، لــم تتمكــن مــن توليــد طبقــة واحــدة أو أيديولوجيــا واحــدة لذلــك اختلفــت مشــروعات 
الدولــة البديلــة لديهــا تبًعــا لعوامــل مختلفــة: الطائفــة، العائلــة، الثقافةالمحصلــة، الموقــع االقتصــادي للقــوى 

االجتماعيــة.  
إن طبيعــة الســلطة وتوزعهــا علــى أعيــان المــدن وعلــى »عائــالت« متنافســة علــى »المناصب« وعلــى أعيان 
ــة،  ــروة، هــي التــي شــكلت الطــرف الــذي تعاملــت معــه السياســات األوروبي ــة متفاوتــي الث »طوائــف« ديني
ــتورية  ــه الدس ــة مملكت ــة بإقام ــل المطالب ــن أج ــه م ــم لدعم ــل عليه ــّول فيص ــن ع ــهم م ــم أنفس ــؤالء ه وه

الموحــدة علــى كامــل األرض الســورية. 
ــون  ــم المثقف ــدوي، وه ــي- الوح ــار القوم ــن التي ــية م ــب السياس ــة بالنخ ــة الثاني ــت المجموع ــا تمثل فيم
ــة، فقــد كان معظمهــم يقيمــون  ــة الحديث ــة تتشــبه بنمــوذج الــدول األوروبي ــة عربي ــام دول الطامحــون إلــى قي

ــة )9( ــعبية المحلي ــدة الش ــن القاع ــم ع ــن انعزاله ــاًل ع ــورية، فض ــارج س خ
ــركاتها  ــح ش ــة لمصال ــورية خدم ــي س ــادي ف ــوقها االقتص ــة س ــا إلقام ــاعي فرنس ــن مس ــم م ــى الرغ وعل
االمبرياليــة، مــن خــالل مــّد شــبكة طرقــات تربــط مــدن الداخــل بالموانــئ، والمباشــرة بمــد خطــوط ســكك 
الحديــد، إال أنهــا وجــدت نفســها فــي مواجهــة تحديــات حقيقيــة مــن جانــب القــوى االجتماعيــة االقتصاديــة 
ــن  ــق للمه ــي المغل ــم العائل ــا: التنظي ــات كان أبرزه ــن المعيق ــة م ــت بجمل ــا، تمثل ــة ذاته ــة المحلي التقليدي
الســورية، والروابــط الداخليــة العميقــة التــي نســجها تجــار المــدن الكبــرى فــي مــا بينهــم، والتــي كانــت ذات 
طابــع قيمــي دينــي، مؤسســة علــى روح »التضامــن الرفاقــي« بيــن أبنــاء المهنــة الواحــدة، فضــاًل عــن التقســيم 
الطائفــي لألعمــال، حيــث كانــت الزراعــة تخــص المســلمين بصــورة رئيســة، والتجــارة فــي أغلبيتهــا تخــص 
المســيحيين، وهنــاك مهــن معينــة ال يوجــد فيهــا إال مســلمون، ومهــن أخــرى ال يوجــد فيهــا إال مســيحيون أو 
يهــود، إضافــة إلــى تفــاوت الثــروة والغنــى بيــن المناطــق والمــدن والتــي أدت لنمــو نزعــات التباعــد وغيــاب 
روح التضامــن بيــن ســكان المناطــق الغنيــة والفقيــرة. حــال ذلــك كلــه دون تمكــن فرنســا مــن إقامــة شــبكتها 

االقتصاديــة االســتعمارية.  
رضخــت ســلطة االنتــداب ملطالــب الســورين، بتوحيــد بالدهــم عــى مراحــل، مــن خــالل ضــم الكيانــات 
ــة  ــام اجلمهوري ــم قي ــامي. ث ــدوب الس ــع املن ــة، تتب ــة فدرالي ــط بعالق ــرب، ترتب ــات أك ــية يف كيان ــة السياس اإلداري
الســورية املوحــدة بحجمهــا الراهــن، والتــي نالــت اســتقالهلا يف عــام 1946 مــن دون ان تتخــى عــن سياســتها 
ــب  ــالل الركي ــن خ ــة م ــورة واضح ــك بص ــرز ذل ــد ب ــل وق ــاة والتفضي ــى املحاب ــة ع ــات القائم ــاه األقلي جت

الطائفــي جليــش الــرشق - نــواة اجليــش الســوري املقبــل.

)9(  لوتسكي، مرجع سابق، ص 21.  
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4 . الهوية الوطنية تعاني اضطراًبا

ــى  ــن وحت ــاين للقــرن العرشي ــدًءا مــن العقــد الث ــة باملنطقــة الشــامية، ب ــة املعني ــع التارخيي ــل الوقائ ــد حتلي يفي
ــص  ــورية، وأخ ــة بس ــة المعروف ــكان المنطق ــن أن س ــد والعرشي ــرن احلايل/الواح ــن الق ــد األول م ــة العق هناي
النخــب السياســية والثقافيــة الفاعلــة علــى الســاحة الســورية، عانــوا- ربمــا مــا زالــوا - ممــا يمكــن تســميته 
باضطــراب الهويــة الوطنيــة، وذلــك بســبب »التناقــض بيــن الجغرافيــا المتخيلــة والواقعيــة لســورية مــن جهــة، 

وبينهمــا وبيــن الــولء السياســي مــن جهــة أخــرى«.
منــذ بــدء العمــل عــى قيــام تأســيس اململكــة الســورية العربيــة )1918 - 1920(، مــروًرا باملراحــل التــي 
أعقبتهــا حتــى حتقيــق اجلــالء الناجــز عــام 1946 مل يلــق الكيــان املنبثــق عــى اتفاقيــة ســايكس بيكــو، ثــم ســان 
ريمــو أي اعــراف مــن قبــل أغلبيــة الســورين، فــكان كياًنــا إشــكالًيا تــم النظــر إليــه بوصفــه كياًنــا مشــوًها غــر 
ــا  ــربى، انطالًق ــدة الك ــق إىل الوح ــد الطري ــل لتمهي ــا، يعم ــا عربًي ــًدا قومًي ــي عه ــد الفيص ــكان العه ــٍل. ف مكتم
مــن ســورية الكــربى، وبــذل فيصــل ومــن ســانده مــن وطنيــن جهــًدا إلحــالل الوحــدة القوميــة، فقــد نــادى 
معظــم األحــزاب يف تلــك املرحلــة بالفكــرة العربيــة القوميــة، مثــل اجلمعيــة العربيــة الفتــاة، وحــزب االســتقالل 
ــم  ــي تض ــربى« الت ــورية الك ــى »س ــه ع ــر برناجم ــا اآلخ ــرَصَ بعضه ــام َق ــوري. في ــد الس ــة العه ــريب، ومجعي الع
الواليــات الســورية التــي كانــت حتــت الســلطة العثامنيــة ومســاحتها 338600 ألــف كيلــو مــر مربــع، وتضــم 
ــكندرونة، واألرايض  ــواء إس ــا ل ــام فيه ــطن ورشق األردن ب ــان وفلس ــن لبن ــة، كال م ــورية احلالي ــب س إىل جان
الواقعــة شــامل ســورية وتضــم أضنــة وكيليكيــة وماردين...الــخ، هــذا مــا طالــب بــه مندوبــو املؤمتــر الســوري 
العــام 1920 أمــام جلنــة كرايــن »اســتقالل ســورية الطبيعيــة التــام« مــع التأكيــد علــى ســالمة فلســطين، وعدهــا 
جــزًءا مــن ســورية الطبيعيــة، مــع الدعــوة إىل تقويــة العالقــات القوميــة والثقافيــة مــع باقــي الشــعوب العربيــة، 
ــون  ــتور »القان ــواد الدس ــب يف م ــذا املطل ــن ه ــم تضم ــد ت ــا، لق ــد قيامه ــة عن ــدة العربي ــامم اىل الوح واالنض
األســايس للمملكــة الســورية، وهــو مــا أيــده حــزب االحتــاد الســوري، واحلــزب الوطنــي الســوري، إذ مل يكــن 
ممكنًــا النظــر إىل ســورية الوليــدة يف تلــك املرحلــة كدولــة منتهيــة، بــل بوصفهــا جــزًءا مــن أمــٍة، أو مــن وطــٍن 
أكــرب. مــا جعــل اإلشــكالية اجلغرافيــة حــارضة بصفتهــا مســألة جوهريــة يف معظــم التعاريــف السياســية التــي 

ُقدمــت حــول األمــة. 
ــنوات  ــا يف س ــة، خصوًص ــورية الطبيعي ــن س ــزًءا م ــة، ج ــة الوطني ــامء احلرك ــبة إىل زع ــورية بالنس ــت س وبقي
العرشينيــات، هكــذا فعــل حــزب الشــعب الــذي اسســه عبــد الرمحــن الشــهبندر، وكذلــك قــادة الثورة الســورية 
الذيــن مل يعرفــوا بحــدود الكيــان اجلديــد، فجــاء يف نــداء ســلطان األطــرش زعيــم الثــورة عــام 1925 مطلــب« 
وحــدة البلــد الســورية ســاحلها وداخلهــا واالعــراف بدولــة ســورية عربيــة واحــدة« كذلــك تضمــن مــرشوع 
الدســتور الــذي وضعتــه اجلمعيــة التأسيســية الســورية يف عــام 1928 عــدًدا مــن املــواد التــي أعلــن خالهلــا أن 
ســورية بــام فيهــا لبنــان وفلســطن ورشق األردن وحــدة واحــدة ال تتجــزأ، األمــر الــذي دفــع ســلطة االنتــداب 

للمامطلــة يف إصــداره إال بعــد شــطب املــواد املتعلقــة بوحــدة البــالد الســورية.)10(
ــرن  ــذا الق ــة ه ــذ بداي ــورية، من ــن س ــدة م ــات العدي ــه »إن االقتطاع ــألة بقول ــروزن املس ــان ف ــص ف ــد خل وق
قــد وقفــت حائــاًل دون نمــو أي والء متالحــم أو حمــدد للدولــة الســورية كوطــن. ومــا زالــت تأثــرات هــذه 
التغيــرات احلدوديــة يف التكامــل الوطنــي واضحــة حتــى اآلن: فمــن ناحيــة نجــد أنــه يتــم مراعــاة هــذه احلــدود 
فحســب مــن الناحيــة الفنيــة، وأن اهلويــة العربيــة أقــوى بكثــر مــن اهلويــة الســورية، ويف الوقــت عينــه، فقــد 
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نمــت فكــرة الكيانــات مــا دون الوطنيــة. فقــد تشــظى الــوالء نحــو كيانــات أكــرب مــن الوطــن الســوري الراهن، 
ونحــو كيانــات أصغــر إقليميــة ودينيــة أو طائفيــة أو إثنيــة يف مقابــل عــدم نمــو والء وســط »وطنــي«)11(

ويعلــق فــان دام عــى مــا تقــدم إذ قــال: »فعندمــا نالــت ســورية اســتقالهلا عــام 1946 كانــت دولــة يف كثــر 
مــن النواحــي، دون أن تكــون أمــة، فكانــت كياًنــا سياســًيا دون أن تكــون جمتمًعــا سياســًيا)12(

ــى  ــاظ ع ــل احلف ــا جع ــي ودويل، م ــاحة رصاع إقليم ــورية إىل س ــت س ــتقالل حتول ــد االس ــا، وبع والحًق
اســتقالهلا أولويــة وطنيــة. وانقســمت البــالد سياســًيا إىل تيــارات، منهــا مــن متســك بوحــدة ســورية احلاليــة، 
وتبنــى الليرباليــة السياســية واالقتصاديــة إلدارة البــالد، ومنهــا مــن تبنــى األيديولوجيــا القوميــة أو الشــيوعية 
ــة  ــن اهلوي ــة ع ــر ناضج ــة وغ ــورات متباين ــة أدت إىل تص ــة قلَق ــكل حال ــام يش ــات االنقس ــالمية. وب أو اإلس
ــع  ــربى، ووض ــورية الك ــرشوع س ــق م ــوري حتقي ــي الس ــزب القوم ــى احل ــد تبن ــد. فق ــان اجلدي ــية للكي السياس
حــزب البعــث حتقيــق الوحــدة العربيــة أهــم هــدف لــه، ونفــى احلــزب الشــيوعي وجــود فكــرة األمــة الســورية، 
وحتــى فكــرة األمــة العربيــة، فهــو قــد تبنــى فكــرة األمميــة الربوليتاريــة، بينــام تبنـّـى حــزب الشــعب حتقيــق فكــرة 
اهلــالل اخلصيــب، ومــال احلــزب الوطنــي إىل التقــارب مــع الســعودية ومــرص منًعــا لقيــام وحــدة عربيــة تتســبب 
يف حــدوث اختــالل يف التــوازن اإلقليمــي، كــام مــا زال بعــض السياســين يؤمــن باململكــة اهلاشــمية الكــربى.

 وهكــذا أدت التصــورات املتباينــة عــن حــدود ســورية وخارطتهــا اجلغرافيــة إىل هويــة حتمــل كل موزاييــك 
ــل  ــك كان احلام ــذا املوزايي ــن ه ــة م ــكل قطع ــارات، ول ــكل التي ــم ل ــة، واحلل ــة واملمكن ــة الواقعي اجلغرافي

ــة. ــة، هش ــات ضبابي ــاف هوي ــة املط ــا يف هناي ــت كله ــارًضا فكان ــيايس ح ــي- الس االجتامع
وبتمكــن حــزب البعــث مــن الوصــول إىل الســلطة عــام 1963 ســيطر الفكــر القومــي العــريب عــى حســاب 
األيديولوجيــات األخــرى، وحتولــت ســورية« إىل جمــرد قطــر عــريب هــو جــزء مــن وطــن عــريب« موعــود بنجــاح 

قيــام الوحــدة العربيــة.  
5 . الوطنية السورية منذ االستقالل نيسان/ أبريل 1946 وحتى آذار/ مارس 2011

بعــد االســتقالل يف نيســان/ أبريــل 1946 بــرز متثيــل األقليــات وبخاصــة الكردية الســنية بصــورة واضحة يف 
إدارة اجليــش والبــالد مــن خــالل منصــب رئاســة اجلمهوريــة وذلــك قبــل تقلــد البعــث الســلطة يف عــام 1963 
ك وهكــذا، فــإن زعــامء االنقالبــات العســكرية الثالثــة األوىل يف ســورية وهــم اللــواء حســنى الزعيــم )1949( 
وســامي احلنــاوي )1949( كانــوا مجيًعــا ســنين. وأديــب الشيشــكي )1949 - 1954(« )13( وقــد كان للزعيــم 
ــة  ــة. ثــم تتــاىل عــى حكــم البــالد رؤســاء عــرب تبنــى العديــد منهــم سياســات قومي ــة كردي واحلنــاوي خلفي
حــذرة إزاء األقليــات اإلثنيــة، اخــذت أشــكااًل متنوعــة بــدًءا مــن جتاهلهــا إىل احتوائهــا، ثــم الســعي لدجمهــا 
ــت  ــب، ومورس ــت املتاع ــي واجه ــورية الت ــات الس ــر اإلثني ــن أكث ــراد م ــة. وكان األك ــة العربي ــة الثقاف يف بوتق
بحقهــم سياســات ضبــط صارمــة وإجــراءات تعســفية، الرتيــاب الســلطات بنزعتهــم االنفصاليــة. ومــن بــن 

)11(  Michael H. Van Dusen,1972. ‘Political Integration and Regionalism in Syria’, The Middle East
Journal, Vol. 26, No. 2, pp. 123, 125 - 6.  )22نقاًل عن نيكوالس فان دام، ص(

)12(  فاندام، مرجع سابق، ص 22.

)13(  فروزن، مرجع سابق، ص 54.
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تلــك اإلجــراءات كان التعــداد الســكاين الــذي تــم إجــراؤه عــام 1962 يف حمافظــة احلســكة، وبموجبــه كان عــى 
األكــراد أن ُيثبتــوا بالوثائــق -خــالل يــوم واحــد- أهنــم يعيشــون يف ســورية منــذ عــام 1945 عــى األقــل، وإال 

فقــدوا جنســيتهم الســورية، وهكــذا ظهــرت مشــكلة الكــرد فاقــدي اهلويــة واملكتومــن.
ــة  ــات الثقافي ــدة يف إدارة التنويع ــة جدي ــدأت مرحل ــام 1963، ب ــلطة ع ــث إىل الس ــزب البع ــول ح ــع وص م
عموًمــا واإلثنيــة بصــورة خاصــة انطالًقــا مــن أوليــة العروبــة، ومــن قدرهتــا عــى اســتيعاب ثقافــات اإلثنيــات 
األخــرى. وبعــد عــام 1970، اكتســبت إدارة اإلثنيــات واألديــان والطوائــف أبعــاًدا أوســع وأعمــق، انطالًقــا 
مــن الدســتور الــذي صاغــه حافــظ األســد، وقــد عــدَّ بموجبــه حزبــه قائــًدا للدولــة واملجتمــع، مــع منــح مزيــد 

مــن الصالحيــات للقــوى األمنيــة، وأدى ذلــك إىل إحــكام الســلطة قبضَتهــا االســتبدادية–األمنية.
* يف األصــل، مل تكــن اهلويــة الســورية يف منظــور حــزب البعــث، والســلطة احلاكمــة ســوى تفصيــل صغــر يف 

ــر احلــزب: »إن نظرتنــا العربيــة ال تقتــرص عــى  اللوحــة القوميــة األشــمل، فقــد كتــب ميشــيل عفلــق وهــو ُمنظِّ
وجــوب طــرح املشــكالت القطريــة الداخليــة بمنطــق معــن هــو منطــق وحــدة األمــة العربيــة ووحــدة مصرها، 
بــل تــؤدي أيضــا إىل إغفــال أو تأجيــل او تضحيــة لبعــض هــذه املشــكالت القطريــة لكــي نقــدم عليهــا مــا هــو 

أهــم وأوثــق صلــة بمصلحــة العــرب ومــا يمكــن أن حيقــق نفًعــا أساســًيا للعــرب كأمــة واحــدة.«)14(
وقــد كــرس الدســتور الــذي وضعــه حافــظ األســد اهلويــة القوميــة العربيــة، فقــد جــاء يف املبــادئ التأسيســية 
ــة  ــن األم ــزء م ــوري ج ــريب الس ــر الع ــعب يف القط ــريب، »الش ــن الع ــن الوط ــزء م ــوري ج ــريب الس ــر الع »القط
العربيــة يعمــل ويناضــل لتحقيــق الوحــدة الشــاملة« ويف املــادة الثامنــة« مــن الدســتور »حــزب البعــث العــريب 
االشــراكي هــو احلــزب القائــد يف املجتمــع والدولــة ويقــود جبهــة وطنيــة تقدميــة تعمــل عــى توحيــد طاقــات 

مجاهــر الشــعب ووضعهــا يف خدمــة أهــداف األمــة العربيــة«. 
ــا الدولــة واملجتمــع، ولتحقيــق ذلــك تــم  ــا البعــث »القوميــة« هــي أيديولوجي وهكــذا أضحــت أيديولوجي
ــم  ــد كان للزعي ــورين وق ــول الس ــة يف عق ــا العربي ــس األيديولوجي ــائل لتكري ــع األدوات والوس ــخر مجي تس
واحلنــاوي خلفيــة كرديــة أيًضــا واهــم تلــك الوســائل املنظومــة الربويــة« النظاميــة عــرب املناهــج التعليميــة وغر 
ــع  ــدًءا مــن األطفــال يف منظمــة طالئ ــال ب ــة« التــي ضمــت كل األجي ــة عــرب املنظــامت الشــعبية الربوي النظامي
ــي  ــالب اجلامع ــاد الط ــة احت ــرب منظم ــباب ع ــواًل إىل الش ــورة وص ــبيبة الث ــاد ش ــم احت ــة يف تنظي ــث إىل الفتي البع
وباقــي املنظــامت املهنيــة والشــعبية للــذي هــم خــارج النظــام التعليمــي مــن عــامل وفالحــن وحرفيــن ونســاء. 
ومــن بــن األســاليب التــي اتبعهــا نظــام البعــث بحــق االثنيــات غــر العربيــة العــزل واحلصار، عــرب إقامــة 
مــا ُســّمي»احلزام العريب«عــام 1971، القــايض بجلــب عــرب مــن حمافظــايت الرقــة وديــر الــزور كانــوا يقيمــون 
ــرة  ــة اجلزي ــكاهنم يف منطق ــرات، وبإس ــد الف ــف س ــأ خل ــي سُتنش ــرة الت ــاه البح ــا مي ــوف تغمره ــق س يف مناط
الســورية، حيــث التجمعــات الكبــرة لألكــراد واآلشــورين واألرمــن واإليزيديــن. وهــذا األمــر أدى إىل نتائــج 
ــورية  ــة واآلش ــالت الكردي ــتحقة آلالف العائ ــة املس ــاحات األرايض الزراعي ــص مس ــة تقلي ــن ناحي ــة م كارثي
والرسيانيــة واألرمنيــة واإليزيديــة، وأدى إىل حرمــان تــام لعائــالت أخــرى كثــرة مــن االنتفــاع بــأراض زراعية، 

فضــاًل عــن حصــول حركــة هجــرة خارجيــة واســعة مــن منطقــة اجلزيــرة.

ــخ  ــيوعية - تاري ــن الش ــي م ــا السياس ــيوعية. موقفن ــن الش ــا م ــث ج4، موقفن ــبيل البع ــي س ــيل )1956(. ف ــق، ميش )14(  عفل

)online.fr(   2021/1/2 المشــاهدة 

http://albaath.online.fr/Volume%20IV-Chapters/Fi%20Sabil%20al%20Baath-Vol%204-Ch79.htm
http://albaath.online.fr/Volume%20IV-Chapters/Fi%20Sabil%20al%20Baath-Vol%204-Ch79.htm
http://albaath.online.fr/Volume%20IV-Chapters/Fi%20Sabil%20al%20Baath-Vol%204-Ch79.htm
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خارطة )6( الحزام العربي في إقليم الجزيرة السورية 1971

* االحتــواء والتعريب، بالمعنــى الشــامل لــكل مناحــي الحيــاة السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة والتربويــة 

ــادة  ــا إع ــت فيه ــي تم ــا الت ــة بمناهجه ــة النظامي ــا التربي ــددة، منه ــات متع ــاعدة آلي ــورية، بمس ــة الس والتعليمي
صــوغ التاريــخ الســوري انســجاًما مــع الرؤيــة األيديولوجيــة العروبيــة، وبدعــم مــن التربيــة غيــر النظاميــة عبــر 
المنظمــات الشــعبية والطالبيــة، التــي تــم شــحن برامجهــا بالثقافــة القوميــة العربيــة، وحصريــة ملكيــة الدولــة 
ــة،  ــا المتعالي ــدة وبثقافته ــة الخال ــروح العروبي ــا بال ــوريين جميًع ــد الس ــم تعمي ــذا ت ــالم. وهك ــائل اإلع لوس

فباتــت العروبــة هــي الهويــة واللســان.
ــذا  ــذ األزل. وه ــة من ــة خالص ــة عربي ــذه البقع ــاة يف ه ــدو احلي ــي تب ــه، ك ــادة كتابت ــت إع ــخ، فتّم ــا التاري أم
يســمح لنــا بالقــول إن ســورية شــهدت أوســع عمليــة تزويــر للثقافــة الســورية بمختلــف تنوعاهتــا، وأدى ذلــك 
إىل نتائــج كارثيــة عنــت مجيــع الســورين، مــن العــرب واآلراميــن/ الرسيــان، واآلشــورين والكــرد والركــامن 
ــم والعــادات،  ــًزا مــن الثقافــات واللغــات والقي ــة اإلثنيــات، وخــرست ســورية بموجبهــا كن والرشكــس وبقي

كان يمكــن أن يكــون زاد ســورية يف املســتقبل.
* مــن جهــة أخــرى، مــارس نظــام البعــث احلاكــم ابتــزازا مضمــًرا بحــق الوطنيــة الســورية، حن كان يســتعن 

ــات  ــروب واالحتجاج ــه، كاحل ــي تواجه ــات الت ــات األزم ــا يف أوق ــا، خصوًص ــة إليه ــه احلاج ــام دعت ــا كل هب
ــة  ــة بغي ــوز الوطني ــيد والرم ــاين واالناش ــالم واألغ ــة« كاألع ــّدة الوطني ــتخدام »ُع ــا إىل اس ــأ حينه ــعبية يلج الش
شــد العصــب الوطنــي، حينئــٍذ تبــدو الوطنيــة الســورية يف غايــة متاســكها! وهــي يف حقيقــة األمــر وطنيــة هشــة 
ــه،  ــه يف صناديق ــن ويركن ــم الوط ــوي عل ــى يط ــة حت ــان ثاني ــام األم ــعر النظ ــا أن يستش ــة. وم ــطحية وممزق وس

مقابــل إعــادة رفــع علــم البعــث وباقــي شــعاراته القوميــة. 
ــورين  ــيم الس ــدف إىل تقس ــكات هت ــاع تكتي ــام إىل اتب ــوء النظ ــورية جل ــة الس ــة الوطني ــا زاد يف رشذم * ومم

ــاًل  ــراًدا ومجاعــات منهــا مث ــة أف ــة واملناطقي ــة واالجتامعي ــة والطوائفي ــة والديني ــن مكوناهتــم: اإلثني وااليقــاع ب
ــؤوهنا  ــل يف ش ــة، والتدخ ــات املختلف ــى املكون ــب« ع ــب« املناص ــع املكاس ــد توزي ــة عن ــج املحاصص ــامد هن اعت
وضبــط ايقاعاهتــا عــى إيقاعــه«: مشــايخ العشــائر ورجــال الديــن والطوائــف واالقاليــم واســتخدام أســلوب 
ــه عــى طمــس  ــد كمعــادل للــوالء لســورية ودأب ــوالء للفــرد القائ ــم ال ــا واجلــزرة. فضــاًل عــن نــرش قي العص
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ــد  ــرد القائ ــراز الف ــل إب ــة، يف مقاب ــوز الوطني ــد للرم ــل املتعم ــالل التجاه ــن خ ــه م ــره ل ــورية وتزوي ــخ س تاري
ــتقبل.  ــن املس ــارض وضام ــخ واحل ــع التاري ــه صان بوصف

ــث  ــزب البع ــه ح ــيطر خالل ــذي س ــرن ال ــف الق ــالل نص ــة خ ــألة الوطني ــارة)15( املس ــص بش ــد خل وق
بأيديولوجيتــه القوميــة عــى النحــو اآليت: »منعــت أيديولوجيــا النظــام وممارســته تشــكل هويــة وطنيــة ســورية يف 
حــدود الدولــة الســورية وذلــك عــرب املامرســات اآلتيــة: عــدم حتــول املواطنــة الســورية إىل كيــان حقوقــي مــن 
أي نــوع، فضــاًل هــن التعامــل مــع املواطنــن عــرب اهلويــات اجلهويــة والعشــائرية وحتــى الطائفيــة مــن جهــة، 

ــة مــن جهــة أخــرى«. ــا دول ــة بوصفهــا أيديولوجي ــة العربي ــد عــى اهلوي والتأكي
6 . الوطنية والثورة السورية 2011

لقــد كانــت ثــورة آذار/ مــارس 2011 الفرصــة الذهبيــة األكثــر مالئمــة من أجــل التقــاط »الوطنية الســورية« 
مــن قبــل الشــبان الذيــن خرجــوا ضــد النظــام وهتفــوا بمــلء حناجرهــم »الشــعب الســوري واحــد«. وفــي 
ظنــي أنــه كان شــعاًرا معبــًرا عــن رغبــة جامحــة لــدى الثــوار فــي تجســيد ســوريتهم الموِحــدة عبــر توليدهــا، 
أو غــرس بذرتهــا، أكثــر مــن كونــه شــعاًرا معبــًرا عــن حقيقــة وجــود شــعب واحــد كُمعطــى تاريخــي ناجــًزا. 
أو ربمــا بــدأت تظهــر مالمــح هويــة وطنيــة ســورية تعدديــة تتبلــور ديمقراطًيــا مــن خــالل مناهضــة االســتبداد 

بحســب تعبيــر بشــارة )16(، فهــي أول مــرة بعــد االســتقالل تولــد فيهــا نــواة هويــة وطنيــة ســورية.  
وبعــد مــا مــرت بــه ســورية، شــعًبا، ومجتمًعــا نســأل: هــل مــا زالــت الفرصــة موجــودة كــي تتحــول إلــى 

دولــة مواطنــة متســاوية وديمقراطيــة؟
أي نظام سياسي يمكن أن يؤسس لقيام دولة وطنية سورية؟

بعــد مــرور عــرش ســنوات عــى انطــالق الثــورة الســورية، ومــا حلــق هبــا مــن كــوارث، ويف ظــل اســتعصاء 
األزمــة وعــدم وصــول األطــراف اإلقليميــة والدوليــة إىل حــل متفــق عليــه، يمكــن القــول إن مســتقبل ســورية 
ــام  ــلة، بنظ ــة فاش ــها دول ــوأها تكريس ــون أس ــد يك ــدة، ق ــامالت عدي ــى احت ــوح ع ــض ومفت ــوم غام ــى الي حت
متهالــك وتابــع! وقــد جيــري اتفــاق يقونــن تقســيمها الراهــن إىل عــدد مــن الدويــالت عى أســس تلبــي هواجس 
بعــض اإلثنيــات والطوائــف!، وقــد جيــري اتفــاق عــى شــكل مــن طائــف جديــد يــأيت بتوافــق طائفــي- اثنــي، 
ينهــي احلــرب ويــؤدي حلــل بعــض املســائل العالقــة بــن األطــراف الســورية املتصارعــة! وقــد جيــري اتفــاق 
دويل- إقليمــي عــى اســتبدال رأس النظــام احلــايل بــرأس آخــر عســكري آخــر يعيــد احيــاء االســتبداد ويتمكــن 

مــن ضبــط الوضــع املنفلــت أمنًيــا، محايــة لبلــدان/ أنظمــة دول اإلقليــم!
ــو متكــن الســوريون مــن  ــا ل ــدة، يف م ــًة سياســية جدي ويف أفضــل احلــاالت يمكــن لســورية أن تدخــل حقب
اإلمســاك بمصرهــم جمــدًدا، مــن خــالل حتوهلــم إىل قطــب ســيايس فاعــل يف لعبــة التنافس/التفــاوض اإلقليمــي 
والــدويل، وبالعــودة إىل قــرارات الرشعيــة الدوليــة ذات الصلــة باملســألة الســورية تؤســس ملرحلــة جديــدة تبــدأ 
ــة  ــة الوطني ــام الدول ــؤدي إىل قي ــد يقطــٍع مــع النظــام الســابق، وي ــاء نظــام ســيايس جدي ــة إعــادة بن فيهــا عملي

ــز  ــن، المرك ــخ الراه ــي التاري ــة ف ــة-.. محاول ــو الحري ــورية درب اآلالم نح ــي )2013، (. س ــارة، عزمي2013عزم )15(  بش

ــات. ــة السياس ــاث ودراس ــي لألبح العرب
)16(  المرجع السابق نفسه. 
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ــة  ــات الثقافي ــن املكون ــة ب ــاء الثق ــدء يف وضــع أساســات بن ــاين، والب ــع الديمقراطــي الربمل الســورية ذات الطاب
املتنوعــة، اســتناًدا إىل عقــد اجتامعــي جديــد يســمح بوضــع حــٍد حلالــة التوتــر بــن تلــك املكونــات، التــي بلغــت 
ــة بدســتوٍر  ن ــة املتســاوية امُلحصَّ ــادئ املواطن ــة ملب ــة الوطني ــام، وذلــك مــن خــالل تبنــي الدول أوجهــا هــذه األي

يفتــح آفــاق جديــدة لوطــن حــر وعــادل. 
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