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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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تاريخ وصول المادة: 

تمهيد

ض  ــرُّ ــى تع ــكريِّ إل ــار العس ــى الخي ــلطة إل ــوء السُّ ــام 2011م ولج ــورية ع ــورة السُّ ــدالع الثَّ أدَّى ان
ــا تســبَّب بموجــة نــزوٍح هــي األكبــر فــي  انها منهــا، ممَّ المــدن والقــرى للقصــف والتَّدميــر وتهجيــر ســكَّ
ــوريين، األمــر الــذي دفعنــا إلــى العــودة  جئيــن السُّ هــذا القــرن. وقــد كان لتركيــا النَّصيــب األكبــر مــن الالَّ

جئيــن. التهمــا عنــد الالَّ إلــى مفهــوم الوطــن والمواطنــة وتحوُّ
يمقراطيَّــة والعدالــة والمســاواة  ولــة الوطنيَّــة التــي تقــوم علــى أســس الدَّ ــة وتأســيس الدَّ لت الحريَّ شــكَّ
ــتبداد  ــبب اس ــورة؛ بس ــالق الثَّ ــن انط ل م ــوم األوَّ ــذ الي ــورية من ــي س ــعب ف ــراد الشَّ ــم أف ــَس معظ هاج
ــعب مــن جهــٍة،  ًة واســعًة بيــن الشَّ ــا أوجــد هــوَّ ــلطة وتهميشــها لفئــاٍت واســعٍة مــن المواطنيــن، ممَّ السُّ
ــة،  جئــون هــذا الهاجــس معهــم فــي تغريبتهــم نحــو الحريَّ ــلطة مــن جهــٍة أخــرى، وقــد حمــل الالَّ والسُّ
تهــم  ياســيَّة واألحــزاب والمنظَّمــات التــي تســمح لألفــراد بممارســة حريَّ فبــدؤوا بتشــكيل الكيانــات السِّ
ــٍة  متهــا وجــود دولــٍة مدنيَّ ــة اســتعادة حقوقهــم وفــي مقدِّ وضمــان حقوقهــم وملكيَّتهــم حيــن أدركــوا آليَّ
ــد  ــة عن ــترك. فالمواطن ــش المش ــي العي ــة ف ــعبيَّة الحقيقيَّ ــن اإلرادة الشَّ ــٍر ع ــون أداة تعبي ــٍة تك ديمقراطيَّ
ــي  ــع ف ــاركة الجمي ــن مش ــٍد يضم ــيٍّ جدي ــٍد اجتماع ــة عق ــدأ بصياغ ــم تب ــدوا وطنه ــن فق ــن الذي جئي الالَّ
ــة ســابًقا ســوى  ــة، بينمــا لــم تكــن المواطن ــر فــي أجــواء مشــبعٍة بالحريَّ أي والتَّعبي ــرَّ ــداء ال الحكــم، وإب

ــة. كتاتوريَّ ــلطة الدِّ ــا السُّ ــٍة تطلقه ــعاراٍت أيديولوجيَّ ش
وسوف يتمركز البحث في الوطن والمواطنة بوصفها إشكاليًَّة حول محورين رئيسين:

ــورة، وبعــد  حيــح بعــد اختبارهــا بواســطة الثَّ جئيــن لمعنــى المواطنــة بمفهومهــا الصَّ ل: إدراك الالَّ األوَّ

ــاالت  ــه مق ــق، ل ــة دمش ــن جامع ــر م ــي معاص ــر عرب ــص فك
ّ

ــفة، تخُص ــي الفلس ــوراه ف دكت
ــرة. ــا المعاص ــاول القضاي ــورة تتن ــدة منش ــاث ع وأبح

حمدان العكله
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ول. اطِّالعهــم ومعايشــتهم لواقــع الحيــاة فــي بلــدان النُّــزوح، ســواء فــي تركيــا أو غيرهــا مــن الــدُّ
ة أســباٍب  جئيــن، واألمــر يعــود إلــى عــدَّ اغبيــن بالعــودة إلــى وطنهــم بيــن الالَّ الثَّانــي: تراجــع نســبة الرَّ

ــوء عليهــا فــي مســار البحــث. ســنحاول تســليط الضَّ

وريون من الوطن إلى المنفى
ُ

: الّس
ً

أوال

ر  ، ومــع تصاعــد وتيــرة المعــارك، وتطــوُّ ــعب بشــكٍل يومــيٍّ ــوريُّ إلــى جحيــٍم يعيشــه الشَّ ل الوطــن السُّ َتحــوَّ
ــى  ــن عل ــاس ُمجبري ــح النَّ ــر، أصب ــى التَّدمي ــرة عل ــا الكبي ــال، وقدرته ــي القت ــتخدمة ف ــلحة المس ــة األس نوعيَّ
ــراع  ــراع حيــث األماكــن اآلمنــة - ولــو نســبيًّا – ومــع امتــداد فتــرة الصِّ ا خــارج مناطــق الصِّ الخــروج قســريًّ
لــوا مــن حالــة النُّــزوح إلــى حالــة اللُّجــوء، حيــث كانــت  اختــار النَّــاس الخــروج خــارج وطنهــم، مــن ثــمَّ تحوَّ
تركيَّــة وجهــًة رئيســًة للنَّاجيــن مــن المــوت؛ وذلــك المتــداد حدودهــا المتاخمــة لســورية، ولموقــف الحكومة 
ــورية، إضافــًة إلــى ســهولة الوصــول إليهــا – ال ســيَّما فــي بدايــة الثَّــورة – كمــا أنَّ  ــد للثَّــورة السُّ التركيَّــة المؤيِّ

المناطــق المحاذيــة لتركيَّــة بــات أغلبهــا، إن لــم نقــل كلَّهــا، خــارج ســيطرة النِّظــام الحاكــم.
 ، ــوريِّ ــعب السُّ ــة للشَّ ياســيَّة والفكريَّ ٍل تاريخيَّــٍة فــي ســيرورة الحيــاة السِّ لت حالــة اللُّجــوء لحظــة تحــوُّ شــكَّ
ــة وســرديَّات هــذه  ياســيَّة وأنماطهــا، عبــر المعايشــة االجتماعيَّ إذ اســتطاع االطــالع علــى أشــكال الحيــاة السِّ
ــى وعــاش عليهــا، والتــي  ــا جعلــه يقلِّــب فــي ذاكرتــه جملــًة مــن المفاهيــم والحقائــق التــي تربَّ المعايشــة، ممَّ
ــه،  ــلطة الحاكمــة وهيئاتهــا، ولعــلَّ أبرزهــا مفهــوم الوطــن واالنتمــاء إلي ســات السُّ ــر مؤسَّ ــه عب ــمَّ تلقينهــا ل ت

. ــوريِّ ــعب السُّ التــه عنــد الشَّ وفيمــا يلــي عــودٌة للقــراءة فــي مفهــوم الوطــن وتحوُّ
ة

َ
حول لألمنوقراطّي

ُّ
لطة والت

ُ
ات الّس

َ
1 - مفهوم الوطن في أدبّي

ــلطة فــي ســورية عبــر انقــالٍب عســكريٍّ عــام )1963م(  إنَّ وصــول حــزب البعــث العربــيِّ االشــتراكيِّ للسُّ
ــا  ــورية النَّاشــئة، والتــي لــم تكــن تعــرف طريًق ولــة السُّ ــا لمــا ســوف تــؤول إليــه حــال الدَّ كان مؤّشــًرا حقيقيًّ
ــث،  ــزب البع ــه ح ــذي رفع ــعار ال ــة الشِّ ــة القوميَّ ــت األيديولوجيَّ ــد بات ــا، فق ــروج فرنس ــذ خ ــا من ــا له واضًح
ــا بهــدف ترســيخ أيديولوجيَّتــه فــي  ــا ومّجانيًّ ولــة، فجعــل التَّعليــم إلزاميًّ ســات الدَّ وســعى لتطبيقــه عبــر مؤسَّ
ــرة بــدأت مــن المدرســة، فكثَّفــت بذلــك بــثَّ أيديولوجيَّتهــا فــي المناهــج  ــعب منــذ مرحلــة مبكِّ وعــي الشَّ
ــذ  ــه األب والمنق ــم بوصف ــورًة للحاك م ص ــدَّ ــة، لتق ــة أو الوطنيَّ ــة القوميَّ ة التَّربي ــادَّ ــي م ــيَّما ف ــة، وال س التَّعليميَّ

ــده. ــور وتمجي كتات ــة المواطــن علــى الخضــوع واإلذعــان للدِّ ل(، وتربي ــم األوَّ )المعلِّ
ــن،  ــاء للوط ــة واالنتم ــا للوطنيَّ ــه مقياًس ــث وأيديولوجيَّت ــان بالبع ــن اإليم ــث م ــرو البع ــذ منظِّ ــد اتَّخ لق
ــعور القومــيُّ وفًقــا لرؤيــة البعــث غيــر الثَّابتــة، حيــث »ترجــم كلٌّ مــن زكــي  ــعور الوطنــيَّ هــو الشُّ بجعلهــم الشُّ
األرســوزي وميشــيل عفلــق وصــالح البيطــار جملــًة مــن األفــكار القوميَّــة األوربيَّــة وأســقطوها علــى حزبهــم 
ــادة  ــا إلــى اســتلهام مظاهــر عب «، إضافــًة طبًع « علــى غــرار »البعــث اإليطالــيِّ وه »البعــث العربــيَّ الــذي ســمَّ
ــخصيَّة والحــزب الواحــد. مــن جهــٍة أخــرى، كان التَّكويــن االجتماعــيُّ لقاعــدة حــزب البعــث يتشــابه مــع  الشَّ
ــة الحــزب. ففــي بدايــات تأسيســه اعتمــد حــزب  تكويــن األحــزاب القوميَّــة األوروبيَّــة، المتمثِّــل فــي دكتاتوريَّ
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ــة أن بــدأت  ــطة فــي تشــكيل قواعــده، لكــن مــا لبثــت التَّجربــة البعثيَّ البعــث علــى جــزٍء مــن الطَّبقــة المتوسِّ
ــن  ــل م ــذي جع ــر ال ــق«(1)، األم ــرد المطل ــى الف ــي إل ــة، لتنته ــمَّ العائل ــيرة، ث ــمَّ العش ــة، ث ــى الطَّائف ــد عل تعتم
ــة مــع إرادة الحــزب  ــة واإلرادة الفرديَّ تــه وحقوقــه آخــر أولويــات الحــزب، بــل إنَّ تعــارض الحريَّ الفــرد وحريَّ
ــٍف  ــو مختل ــا ه ــكلِّ م ــة ل ــة والحريَّ ــال للمعارض ــال مج ــه، ف ــب قمع ــا يج ــك خصًم ــن ذل ــل م ــيِّ يجع القوم
ــرة للوطــن والمواطــن وفًقــا لرؤيــٍة ضيقــٍة، جعلــت مــن الوطــن ســجنًا كبيــًرا،  عــن هــذه األيديولوجيَّــة المؤطِّ
ــورية لعــام  ــة السُّ ــة مــن دســتور الجمهوريَّ ــي المــاّدة الثَّامن ــد كمــا جــاء ف فحــزب البعــث هــو الحــزب القائ
ولــة،  1973م إذ ينــصُّ علــى أّن: »حــزب البعــث العربــيُّ االشــتراكيُّ هــو الحــزب القائــد فــي المجتمــع والدَّ

ــعب ووضعهــا فــي خدمــة أهــداف  ــر الشَّ ــد طاقــات جماهي ــًة تعمــل علــى توحي ــًة تقدميَّ ويقــود جبهــًة وطنيَّ
ــة والمجتمــع, كلَّ  ول ــدة للدَّ ــلطة القائ ــن احتكــرت ســلطة البعــث, بوصفهــا السُّ ــة«(2)، وذلــك حي ــة العربيَّ األمَّ
ــة –المزعومــة- والتــي يخلــص هدفهــا الحقيقــيُّ  رتها فــي خدمــة أيديولوجيَّتهــا القوميَّ مياديــن الحيــاة وســخَّ

ولــة. ــلطة والهيمنــة علــى كامــل ثــروات الدَّ إلــى االســتمرار فــي السُّ
ــة  ياســيَّة واحتــكار الفكــر والحريَّ إنَّ انتصــار حــزب البعــث علــى بقيــة األحــزاب وهيمنتــه علــى الحيــاة السِّ
مــٍة عمــل علــى إحــداث حالــٍة مــن  ياســيَّة جعلــه ينتقــل إلــى الحكــم الفــرديِّ المطلــق، وفــي مرحلــٍة متقدِّ السِّ
ولــة مرتبطــًة بشــخصيَّة القائــد، فــإن كان الحاكــم بخيــر فــإنَّ  ولــة، فأصبحــت الدَّ التَّماهــي بيــن الحاكــم والدَّ
ســاتها،  ولــة ومؤسَّ ولــة تكــون كذلــك، وإنَّ أيَّ محاولــٍة للمســاس أو النَّيــل مــن الحاكــم هــو النَّيــل مــن الدَّ الدَّ
غــًة مــن أيِّ مضمــوٍن، ومــن  د أداٍة لتعزيــز حضــور الحاكــم، فباتــت مفرَّ ســات التــي غــدت مجــرَّ هــذه المؤسَّ
ل اســمها إلــى )ســورية  ولــة فــي مرحلــة االحتــكار الكامــل، فتحــوَّ ــٍة، وهــذا مــا أقحــم الدَّ ــٍة حقيقيَّ أيِّ فاعليَّ

ــٍة.  ــة التــي أصبحــت ذات أبعــاٍد وطنيِّ ــعارات القوميَّ ــا انعكــس علــى الشِّ األســد( ممَّ
ــخصيَّة  ــا عكــس حالة االنكفــاء حــول هذه الشَّ مــز متــداواًل بكثــرة ممَّ وقــد أصبــح ظهــور مصطلــح القائــد الرَّ
عيــم  مــز كمصطلــٍح »يعبِّــر عــن القائــد الُملهــم، أو الزَّ بوصفهــا رمــًزا اختصــر مفهــوم الوطــن بشــخصيَّته، والرَّ
ل إلــى رمــٍز  التَّاريخــيِّ الــذي يكتســب هــذه المكانــة المهابــة بيــن أتباعــه نتيجــة أعمالــه ومواقفــه، حيــث يتحــوَّ
ــا بســورية األســد، األب والوريــث؛  ياســيُّ أو المعجمــيُّ لــم يكــن خاصًّ وطنــيٍّ كبيــٍر«(3)، هــذا التَّعريــف السِّ
ــير  ــات المنطقــة العربيَّــة؛ ألنَّهــا تعنــي قولبــة الوطــن وحصــر الوطنيَّــة بالسَّ إنَّمــا كان ســمًة ُتطلــق علــى دكتاتوريَّ
مــز، وأيُّ معارضــٍة لــه يجــب أن ُتقمــع وُتنبــذ؛ ألنَّهــا اعتــداٌء علــى الوطــن ال علــى شــخص  علــى نهــج هــذا الرَّ
مــز  ــد الرَّ ئيســة »مــن خلــق مفهــوم القائ ــة الرَّ ولــة، والغاي ــاة الدَّ مــز موجــوٌد فــي كلِّ مياديــن حي الحاكــم، فالرَّ
ــره وســلوكه،  ــا فــي تفكي ــيطرة علــى المجتمــع الســوريِّ كليًّ ــة، وإحــكام السَّ ــة والفكريَّ وحيَّ ــة الرُّ هــي الهيمن
مــز يعتبــر  ــًة )ســورية األســد(«(4)، فالمســاس بالرَّ ــعار األكثــر أهميَّ ــدت تلــك الغايــة بوضــوٍح فــي الشِّ وتجسَّ

ــة والقوميــة والدولــة الوطنيــة فــي الوعــي  خلــود الزغيــر، ســورية الدولــة والهويــة قــراءة حــول مفاهيــم األّم  (1)

السياســي الســوري )1946-1963(، منشــورات المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، 
2020م، ص113. وبيــروت، 

دستور الجمهورية العربية السورية لعالم 1973، المادة الثامنة.  (2)

إســماعيل عبــد الفتــاح، معجــم المصطلحــات السياســية واالســتراتيجية، العربــي للنشــر والتوزيــع، القاهــرة،   (3)

ص220. 2008م، 

محمــد نــور النمــر، المواطنــة في المناهــج الدراســية الســورية )دراســة تقويميــة لكتــاب الدراســات االجتماعية   (4)

لمرحلــة التعليــم األساســي(، إشــراف، يوســف ســالمة، منشــورات دار ميســلون، ومركــز حرمــون للدراســات 
المعاصــرة، غــازي عينتــاب، 2018م، ص56.
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ولــة، وهــذا مــا دفــع النِّظــام الحاكــم فــي ســورية إلــى إطــالق شــعار )األســد أو نحــرق البلــد(  تعّدًيــا علــى الدَّ
و)األســد أو ال أحــد(، تعبيــًرا عــن الوحــدة التَّامــة، والتَّماهــي بيــن شــخص القائــد والوطــن، ليغــدو الوطــن 
ر اندفــاع النِّظــام لتدميــر ســورية فــي ســبيل الحفــاظ  مــز، وهــذا مــا يبــرِّ ــًدا بصــورة القائــد الرَّ ًصا ومتجسِّ مشــخَّ

ولــة مــن دون قائدهــا ورمزهــا المتماهــي معهــا. ــه ال معنــى لوجــود الدَّ علــى كرســي الحكــم؛ ألنَّ
حفــيُّ األمريكــيُّ ســام داغــر عبــارة )األســد أو نحــرق البلــد( باســتبداد العائلــة فــي حكــم  ــر الصَّ وقــد فسَّ
ــعب مــن الحاكــم، وبــأنَّ هــذا النِّظــام يمثِّــل شــهوًة جامحــًة  ســورية، وربــط الوطــن واالنتمــاء إليــه بموقــف الشَّ
ولــة مــن ِقَبــل هــذا  ــرأي، حيــث ُيرجــع تدميــر الدَّ ياســيَّة، والحــقِّ فــي اختــالف الَّ ــة السِّ فــي الهيمنــة علــى الحريَّ
لهــا »هــو البحــث فــي نشــوء الحكــم العائلــيِّ فــي ســورية، وتكريــس العالقــة  النِّظــام إلــى ثالثــة محــاوٍر، أوَّ
ــيَّة  ــخصيَّة والنَّفس ــة الشَّ ــي التَّركيب ــث ف ــو البح ــي ه ــس. والثَّان ئي ــة الرَّ ــة وطائف ــلطة العائليَّ ــن السُّ ــة بي المتبادل
ــار الــذي انتقــل بســبب مــوت أخيــه باســل فــي مطلــع 1994 مــن هامــش العائلــة إلــى المركــز، ما  للوريــث بشَّ
ات فاعلــًة فــي تحديــد خياراتــه كرئيــٍس في لحظــة تهديــد حكمــه. والثَّالث  جعــل عقــدة الهامشــيَّة وإثبــات الــذَّ
ــه يقبــل المــرض )االســتبداد العصبــوّي( للخــالص مــن  ياســيِّ العالمــيِّ المختــلِّ إلــى حــدِّ أنَّ هــو المجــال السِّ
ــس  ئي ــخص الرَّ ــام وش ــدرة النِّظ ز ق ــزَّ ــك ع ــتقرار(«(5). كلُّ ذل ــدام االس ــاب وانع ف واإلره ــرُّ ــراض )التَّط األع
ــذا  ــلطة، ه ــي السُّ ــاء ف ــعار البق ــع ش ــر رف ــه عب ــاء ل ــن واالنتم ــن الوط ــج بي م ــة الدَّ ــي حال ــتمرار ف ــى االس عل
ــعار الــذي يعبِّــر عــن حالــة إلغــاء اآلخــر وتجــاوز القيــم اإلنســانيَّة ومعانــي المواطنــة واالنتمــاء التــي تبقــى  الشِّ
ياســيَّة فيهــا،  ــلطة السِّ ــد رؤيــة السُّ ــة التــي تجسِّ ولــة األمنيَّ ــة الدَّ دٍة مرســومٍة لهــا، هــي هويَّ ــٍة محــدَّ ضمــن هويَّ
ل عمليَّــة إصــالٍح حقيقيَّــٍة  ــة محميَّــٌة وغيــر قابلــٍة إلجــراء أيِّ تعديــٍل أو إصــالٍح؛ ألنَّهــا ُتــدِرك أنَّ أوَّ هــذه الهويَّ

ــٌة تقــوم بفضــل حمايــة مــا ُيطلــق عليــه باألمنوقراطيَّــة. ســتقود إلــى إلغــاء وجودهــا؛ ألنَّهــا هويَّ
ل  ولــة إلــى حكــم أجهــزة األمــن، حيــث تحــوَّ لــت الدَّ ففــي ظــلِّ نظــام الحكــم الدكتاتــوريِّ األســديِّ تحوَّ
ــلطة إلــى أداة الحكــم الفعلــيِّ  ســها هــذا النِّظــام منــذ وصولــه إلــى السُّ عاتــه التــي أسَّ فيهــا األمــن بأشــكاله وتنوُّ
ــورية، والتــي جوبهــت بشــتَّى أنــواع العنــف،  ووســيلًة الســتبداده، وقــد اتَّضــح ذلــك مــع انطــالق الثَّــورة السُّ
ره أشــدُّ المتشــائمين، ومــا كان ليحــدث ذلــك لــوال القبضــة األمنيَّــة التــي كانــت أداًة  وبشــكٍل لــم يكــن يتصــوَّ
ــٍة  ــاع سياس ب ــتبداده، إذ إنَّ اتِّ ــيلًة الس ــه، ووس ــًة ل ــون خادم ــا لتك ــم هيكليَّته ــذي نظَّ ــام ال ــد رأس النِّظ ــًة بي طيِّع
تقــوم علــى األمنوقراطيَّــة يقــود إلــى هــذه الممارســة، فهــي أساًســا »قائمــٌة علــى فئــٍة جيِّــدة التَّنظيــم وحديثــة 
اتــيِّ لألحــزاب التــي شــاخ  عــف الذَّ ــة مــع الضَّ يمقراطيَّ ياســيَّ الــذي خلقتــه فتــرة غيــاب الدِّ تمــأل الفــراغ السِّ
ــاة  ــة، وجمــود الحي ــة، وانعــدام الحريِّ يمقراطيَّ «(6)، فهــي نتــاج غيــاب الدِّ أغلبهــا وانتهــى عمرهــا االفتراضــيُّ
عــف  ــلطة التــي قــادت إلــى الضَّ ياســة التــي اتَّبعهــا النِّظــام الحاكــم منــذ وصولــه إلــى السُّ ياســيَّة، وهــي السِّ السِّ
ــورة ضــدَّ  ــعب للثَّ ل الوطــن إلــى مــا يشــبه المعتقــل، وذلــك مــا دفــع بالشَّ ــى تحــوَّ ، حتَّ فــي االنتمــاء الوطنــيِّ

ــة اإلقصــاء والتَّهميــش فــي آذار عــام 2011م. منهجيَّ

راتــب شــعبو، مراجعــة فــي كتــاب األســد أو نحــرق البلــد المأســاة الســورية وليمــة صحافيــة، مجلــة قلمــون،   (5)

ــون األول 2020م، ص602. ــمبر/ كان ــر، ديس ــع عش ــر والراب ــث عش ــدد الثال الع
ــز  ــرة، مرك ــة المعاص ــم العربي ــم الحك ــي نظ ــتبداد ف ــواري، االس ــة ك ــي خليف ــي، وعل ــوري ربيع ــماعيل ن إس  (6)

2005م، ص201. بيــروت،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات 
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دراسات محك
مفهوم الوطن والمواطنة عند الالجئين السوريين في تركيا

اٍت سورية مختلفٍة
َ

ة إلى هوّي
َ

ولة البوليسّي
َ

ة الّد
َ

2 - من هوّي

ــا ال  ــة- وهن ــه الفكريَّ ــا بمنظومت ــم تطبيعه ــام الحك ــٍة أراد نظ ــوى هويَّ ــورية س ــة السُّ ول ــة الدَّ ــن هويَّ ــم تك ل
ــًة  ــت هويَّ ــد كان ــتقالل- فق ــد االس ــة بع ــا الجغرافيَّ ــل حدوده ــا، ب ــورية تاريخيًّ ــة لس ــة الحضاريَّ ــد الهويَّ نقص
ــمَّ  ــة، ث ــة، فالوطنيَّ ــى القوميَّ ــتراكيَّة إل ــن االش ــت م ل ــتراتيجيَّة، إذ تنقَّ ــيَّة واالس ياس ــرات السِّ ــا للتَّغي ــرًة وفًق متغيِّ
ئيــس ونظامــه  ــة ماهــي إالَّ الرَّ ول ــة لتكــون الدَّ ــمَّ الفرديَّ ــة، ث ــة، لتَّتجــه بعــد ذلــك نحــو العائليَّ ــة القطريَّ الحزبيَّ

ــم. الحاك
ز النِّظــام  ــلطة، وبــدأ يــزداد هيمنــًة كلَّمــا عــزَّ لقــد ســاد النِّظــام األمنــيُّ منــذ اســتيالء حــزب البعــث علــى السُّ
ــا بعــد قمــع انتفاضــة اإلخــوان المســلمين، وارتكابــه مجــزرة حمــاة،  قبضتــه علــى الحكــم، ظهــر ذلــك جليًّ
ــدودٍة  ــر مح ــاٍت غي ــه صالحي ــت حكم ــام لتثبي ــأها النِّظ ــي أنش ــه الت ــف أجهزت ــن بمختل ــا األم ــال فيه ــد ن وق
ــة بهــا، وهــذا حــال األنظمــة  ــة المواطنيــن وتخويفهــم، وانتهــاك حقوقهــم، دون أن يســتطيعوا المطالب لمراقب
ة بــدل القانــون الــذي لــم يكــن يســري علــى أجهــزة األمــن، فلهــا الحــقُّ فــي  ة التــي تحكــم بالقــوَّ االســتبداديَّ

ولــة. ى مصلحــة الدَّ تجــاوز كلِّ شــيٍء تحــت مســمَّ
ــت  ــي رع ــة الت ــزة األمنيَّ ــًرا لألجه ــا كبي ــم نجاًح ــا للحك ــه وريًث ــد بوصف ــار األس ــول بش ل وص ــكَّ ــد ش وق
ــة، فــكان  ــٍة أو تغييــٍر يمــسُّ األجهــزة األمنيَّ ــٍة إصالحيَّ عمليــة االســتالم هــذه، لهــذا رفــض الوريــث أيَّ عمليَّ
ــة، واإلفــراج  ــات العامَّ ــوارئ، وإطــالق الحريَّ قــد رفــض إعــالن ربيــع دمشــق الــذي طالــب برفــع حالــة الطَّ
ــة، كمــا عــاد ورفــض أيَّ مقتــرٍح »إلعــادة هيكلــة األجهــزة  ولــة األمنيَّ ياســيين، وإنهــاء الدَّ عــن المعتقليــن السِّ
ــة كــذراع أســاٍس لتثبيــت حكمــه،  ــا التَّخلــي عــن األجهــزة األمنيَّ ــة أو تحديــد دورهــا، كمــا رفــض كّليًّ األمنيَّ
ــنة  ــند األســاس لــه فــي السَّ ئيــس الوريــث، فكانــت السَّ وفــي نفــس الوقــت، لــم ُتخيِّــب هــذه األجهــزة أمــل الرَّ
ــه،  ــام ب ــدوٍر دمــويٍّ لــم يكــن أليِّ جهــٍة فــي ســورية القــدرة علــى القي ــورة، حيــث قامــت ب األولــى مــن الثَّ
ــباب  ــارٍد عشــرات اآلالف مــن الشَّ ــدٍم ب ــلميين، وقتلــت ب ــن السِّ ومارســت العنــف المفــِرط ضــدَّ المتظاهري
ــة  ول ــورة«(7)، فالدَّ ــع الثَّ ــة لقم ــلحة الثَّقيل ــتخدام األس ــى اس ــش عل ــت الجي ــلميًّا، وأرغم ــر س ــوريِّ الثَّائ السُّ
ــس النِّظــام فــي ســورية  ة األمــن ال يمكــن تغييرهــا أو إصالحهــا؛ لهــذا فقــد أسَّ البوليســيَّة التــي تقــوم علــى قــوَّ
ــرات  ــد المخاب ــد أوج ــًة، فق ــاة كامل ــى الحي ــا عل ــم قبضته ــث ُتحِك ــن بحي ــزة األم ــع أجه ــى تنوي ــلطته عل س
ــالح الجــويِّ والهيئة  ة والسِّ ســة العســكريَّ ة بهــدف إحــكام القبضــة علــى المؤسَّ ــة والمخابــرات العســكريَّ الجويَّ
ياســيَّة  ــة واإلدارة السِّ ة النِّظــام، وكذلــك أحــدث المخابــرات العامَّ ئاســيَّة لتكــون أداًة فــي خدمــة اســتمراريَّ الرِّ
ة  ات العســكريَّ ئيــس هــو القائــد األعلــى للقــوَّ ولــة، ويبقــى الرَّ ياســيِّ والحزبــيِّ للدَّ ــه السِّ للحفــاظ علــى التَّوجُّ

ــة. واألجهــزة األمنيَّ
ــة والبحــث  ــة األمنيَّ ــورة بهــدف الخــالص مــن الهيمن ــعب للثَّ ــة دفعــت الشَّ ياســة األمنوقراطيَّ إنَّ هــذه السِّ
ــه ليــس  ــة، مــع مالحظــة أنَّ ــة األمنيَّ ة فعــٍل علــى الهويَّ ــٍة ســورية جديــدٍة، وقــد كان ذلــك بمنزلــة ردَّ عــن هويَّ
ــمولية، حيــث  ولــة الشُّ ــات فــي كينونــة الدَّ ــٍة مشــتركٍة نتيجــًة لصهــر هــذه الهويَّ ــهل البحــث عــن هويَّ مــن السَّ

ــطنبول، 9  ــرة، إس ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــورية، مرك ــة الس ــي الدول ــة ف ــة األمني ــي، الدول ــل العل (7)  نبي

تمــوز/ يوليــو 2021م.
https://2u.pw/RpZVb

https://2u.pw/RpZVb
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الـعـدد الــرابــع
كانون األول / ديسمبر 2021

ــات كانــت موجــودًة  ــة، هــذه الهويَّ ــاٌت ســورية كانــت مصهــورًة فــي البوتقــة األمنيَّ ــطح هويَّ عــادت إلــى السَّ
ــٍة. فعــاًل لكنَّهــا مــن دون أيِّ فاعليَّ

ــكيالت  ــدأت التَّش ــث ب ــوًرا، حي ــر حض ــرز واألكث ــي األب ــالميَّة – ه ــة – اإلس ينيَّ ــة الدِّ ــون الهويَّ ــد تك  وق
ــورية  ــالميٍَّة لس ــٍة إس ــاداة بهويَّ ــّلحٍة بالمن ــورٍة مس ــى ث ــورية إل ــورة السُّ ل الثَّ ــوُّ ــذ تح ــالميَّة من ة اإلس ــكريَّ العس

ــن:  ــى مجموعتي ــات إل ــك التَّنظيم ــمت تل ــد ُقسَّ ــالم، وق ــن باإلس ــة تدي ــي أنَّ األكثريَّ بداع
ــة الدينيَّــة  األولــى محليَّــة، تدعــو إلــى تحكيــم الشــرعيَّة اإلســالميَّة فــي ســورية، والتــي كانــت تــرى أنَّ الهويَّ
ضــت لهــا لســنواٍت  ــة التــي تعرَّ ة فعــٍل علــى حالــة الكبــت وطمــس الهويَّ ل ردَّ ة؛ ألنَّهــا تشــكِّ ضــرورًة لســوريَّ
ــورة، بــدأت مــن الجهــاديِّ  ض هــذا الخطــاب للكثيــر مــن التَّحــوالت خــالل ســنوات الثَّ طويلــٍة، وقــد تعــرَّ
د والــذي يدعــو إلــى إلغــاء اآلخــر ويرفــض الحــوار معــه، ويدعــو إلــى إمــارٍة إســالميٍة ضمــن ســورية  المتشــدِّ
ياســية، »فــي 17 أيــار/  لــت إلــى شــكٍل أقــرب إلــى اّلليبراليــة السِّ أو حتَّــى ضمــن أجــزاٍء مــن ســورية، ثــمَّ تحوَّ
ــٍة  ة فصائــل ثوريَّ ًعــا مــن عــدَّ ــام اإلســالميَّة، بياًنــا موقَّ مايــو 2014، قــرأ حســان عبــود، قائــد حركــة أحــرار الشَّ
ــدت علــى وطنيَّــة الفصائــل مــن حيــث عناصرهــا  ة بنــوٍد أكَّ ــن عــدَّ « تضمَّ كبيــرٍة باســم: »ميثــاق شــرٍف ثــوريٍّ
ــوق  ــزام حق ــى الت ــد عل ــات(، وأكَّ ــون والحريَّ ــدل والقان ــة الع ــاء )دول ــام وبن ــقاط النِّظ ــي إس ــا ف أو أهدافه
ــت ُتدعــى بجبهــة النَّصــرة، فقــد  ــي كان ــام، والت ــر الشَّ ــة تحري ــم هيئ اإلنســان«(8)، كمــا هــو الحــال فــي تنظي
 ) ــد )الجوالنــيُّ كانــت فــي بداياتهــا جهاديــًة إســالميًة متجــاوزًة بفكرهــا الحــدود الجغرافيَّــة لســورية، حيــث أكَّ
ــورية باعتبارهــا فصيــاًل  تهــا السُّ ــي وهويَّ زعيــم التَّنظيــم »علــى تطويــر خطــاب الهيئــة السياســيِّ ببعدهــا المحلِّ
يســتند إلــى الفقــه اإلســالميِّ المعتَمــد فــي ســورية كســائر )الفصائــل المعتدلــة( األخــرى، وأنَّ مرحلــة )جبهــة 
ــٍة معيَّنــٍة َأْمَلــت عليــه مبايعــة القاعــدة واالرتبــاط االســميَّ  ــٍة وخارجيَّ النَّصــرة( كانــت امتــداًدا لظــروٍف داخليَّ
ــة التــي انتهجــت النهــج  بهــا«(9)، وكــذا األمــر حــدث مــع جيــش اإلســالم، وغيرهــا مــن التَّنظيمــات المحليَّ

الجهــاديَّ فــي بدايــة الثَّــورة.  
ــًة  ــالميًَّة، داعي ــا إس ــا أرًض ــي ســورية بوصفه ــاد ف ــًة، جــاءت للجه ــت خارجي ــة فكان ــة الثَّاني ــا المجموع أمَّ
ولــة اإلســالميَّة )داعــش(، ولــم يكــن هــذا التَّنظيــم ينظــر  إلقامــة الخالفــة اإلســالميَّة، وقــد مثَّلهــا تنظيــم الدَّ
ــن  ــة بي ــدود الموضوع ــرف بالح ــم يعت ــه ل ــذا فإنَّ ــالم، ل ــة اإلس ــن دول ــزًءا م ــا ج ــورية إال بوصفه ــة السُّ للهويَّ
ــر  ــدأ يفكِّ ــراق، وب ــورية والع ــن س ــعٍة بي ــاحاٍت واس ــى مس ت عل ــدَّ ــدًة امت ــدوًدا جدي ــم ح ــد رس ول، وق ــدُّ ال
ــع فــي األردن ولبنــان، وحتَّــى فــي مصــر وليبيــا علــى اعتبارهــا أجــزاًء مــن حلمــه، وذلــك عبــر خاليــا  بالتوسُّ
ــه  ــر دعوت ــوة لتبري ع ــذه الدَّ ــام ه ــتغلَّ النِّظ ــد اس ــائدة، وق ــات السَّ ــا الهويَّ ــم، رافًض ــذا التَّنظي ــا له ــرُّ بتبعّيته تق
ــى  ــوريٍّ إل ــراٍع ث ــن ص ــم م ــذا التَّنظي ــل ه ــورية بفع ــي س ــلَّح ف ــراع المس ل الصِّ ــوَّ ــد تح ــك ق ــة، وبذل للطائفيَّ
ولــة اإلســالميَّة )داعــش( التــي  ــة مــع القضــاء علــى تنظيــم الدَّ عــوة لهــذه الهويَّ ، وقــد انتهــت الدَّ صــراٍع طائفــيٍّ
ف لــه المختلــف عنــه »حيــث يوضــع  ــه الجديــدة، كأْن تعــرِّ ت ف فيهــا المنتمــي لهــا بهويَّ اتَّبعــت سياســًة تعــرِّ
ليبــي(، وتقتضــي هــذه  حــوات( و)الصَّ ــة( و)الصَّ ــد( و)النصيريَّ دٍة، كـ)المرتَّ )اآلخــرون( ضمــن خانــاٍت محــدَّ

ــرة  ــز الجزي ــارب، مرك ــاق التق ــظي وآف ــات التش ــوريا: دينامي ــي س ــالمية ف ــركات اإلس ــد، الح ــا زي ــد أب (8)  أحم

2016، ص4. أيلــول/ ســبتمبر   5 الدوحــة،  للدراســات، 
(9)  عرابــي عبــد الحــي عرابــي، ســلطة البقــاء أوالً.. مــاذا وراء ظهــور الجوالنــي األخيــر؟ موقــع تلفزيــون ســوريا، 
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ــز علــى إباحــة قتــل الفــرد أو المجموعــة، وقتــال الخصــم وأخــذ أموالــه بالعنــف،  المصطلحــات دالالٍت تتركَّ
ورات الشــرعيَّة  تهــم عبــر الــدَّ النطبــاق واحــٍد مــن هــذه الصفــات عليــه«(10)، إضافــًة إلــى تعزيــز معرفتهــم بهويَّ
ــظِّيها  ــن تش ــم م غ ــى الرَّ ــورية – عل ــة السُّ ــة الوطنيَّ ــورية، فالهويَّ ــارج س ــّدد خ ــألة التَّم ــى مس ــز عل ــع التَّركي م
ــة  ــورة، أو التــي عرفوهــا مــن قبــل، ال تمــتُّ بصلــٍة إلــى هــذه الهويَّ ــوريين قبــل الثَّ أساًســا- التــي ربطــت السُّ
ــون فيهــا  ــٌة، والجهادّي تهــا عالمي ــٍة وال سياســّيٍة، إذ إنَّ رســالتها ومهمَّ ــة التــي ال تعتــرف بحــدوٍد جغرافي الدينيَّ

ــة..(. ــة، مغاربي ــة، مصري ــة، عراقي مختلفــو الجنســية )خليجي
راع،  ور الكبيــر فــي الصِّ ــة(، فلــم يكــن لهــم الــدَّ ــا بالنســبة لإلخــوان المســلمين )الجماعــة الدينيَّــة التقليديَّ أمَّ
، بــل  ــراع كان مســلًَّحا، وبالتَّالــي لــم يســتطع اإلخــوان تــرك بصمتهــم فــي الميــدان العســكريِّ ذلــك أنَّ الصِّ
ــٍة  ــٍة حديث ــٍة مدني ــاء دول ــى بن ، فــكان تأثيرهــم محــدوًدا فــي الواقــع، فقــد دعــوا إل اكتفــوا بالعمــل السياســيِّ

ديمقراطيــٍة تعّدديــٍة.
ــه  ــا أنَّ ــلطة، كم ــي السُّ ــرعّيته ف ــن ش ز م ــيعزِّ ــالميَّة س ــة اإلس ف للهوي ــرِّ ــرح المتط ــام أنَّ الطَّ ــد أدرك النِّظ لق
ــواء  ــن انض ــوف يضم ــة س ــذه الطريق ــا، وبه دًة وجوديًّ ــدَّ ــا مه ــة بوصفه ــه الطائفيَّ ت ــرح هويَّ ًرا لط ــرِّ ــيكون مب س
ــة لهــم، ولجــذب الميليشــيات األجنبيَّــة  ــير علــى طريــق الثَّــورة؛ ذلــك لحاجتــه الماسَّ أبنــاء طائفتــه، وعــدم السَّ
ــات المختلفــة  فيــن اإلســالميين المناديــن بالتخلُّــص مــن كلِّ أشــكال الهويَّ الطائفيَّــة للوقــوف معــه ضــدَّ المتطرِّ
ــات الجزئيَّــة في ســورية،  فــاع عــن األقليَّــات الدينيَّــة والعرقيَّــة، والهويَّ ز مزاعمــه حــول الدِّ عنهــم، وبذلــك يعــزِّ
ــجناء اإلســالميين فــي ســجونِه، إذ »إنَّ  ــا مــن خــالل تعامــل النِّظــام الحاكــم مــع السُّ حيــث يظهــر ذلــك جليًّ
، قــد ظّلــوا فــي أقبيــة  ــر علــى نضالهــم الفكــريِّ ياســيين الذيــن ليــس لهــم انتمــاءاٌت دينيــٌة تؤثِّ المعتقليــن السِّ
ــلميِّ الــذي ُحرمــت منــه الثَّورة  ــرون بــال عنــٍف، ويعرفــون معنــى النّضــال الثــوريِّ السِّ المخابــرات؛ ألنَّهــم يفكِّ
ــة  ــورية بعــد أشــهٍر قليلــٍة مــن انطالقهــا، وذهبــت إلــى أيــدي الجهادّييــن وأصحــاب األحزمــة االنتحاريَّ السُّ
ــات اإلجــرام لــدى )النصــرة( و)داعــش(«(11)، حيــث ظهــرت هذه  والعمليــات )االنغماســية( إحــدى أبــرز هويَّ
ــوري، ال ســيَّما أنَّ قياداتهــا كانــت جلُّهــا  ــعب السُّ فــة بصــورة العــدو لــكلِّ الشَّ التَّنظيمــات اإلســالميَّة المتطرِّ
ًرا لقمعهــا ليــس مــن النِّظــام الحاكــم فحســب، بــل حتَّــى مــن ِقَبــل التَّنظيمــات  ــا أوجــد مبــرِّ غيــر ســورية، ممَّ

. ــة، وإقامــة المجتمــع المدنــيِّ ــورية واالنتقــال إلــى الديمقراطيَّ ــة السُّ المســّلحة التــي تنــادي بالهويَّ
ــة  ــور نتيج ــة للظُّه ــة والمكبوت ــات النائم ــودة الهويَّ ــورية، وع ــة السُّ ــة الوطنيَّ ول ــة الدَّ ــع هويَّ ــلِّ تراج ــي ظ ف
ــر  ــن توفي ــة م ــي البداي ــلمية ف ــورة السِّ ــت الثَّ ن ــد أن تمكَّ ــلَّحٍة بع ــاٍت مس ــه لمواجه ل ــراع وتحوُّ ــتمرار الصِّ اس
ة«،  ــورية، وامتصــاص المخــاوف »األقلويَّ نــات األهليَّــة السُّ األرضيَّــة المناســبة لالنســجام الحقيقــيِّ بيــن المكوِّ
ــة  ــة الوطنيَّ ــا عــن الهويَّ ــات وأكثرهــا تباينً تهــم التــي تعــدُّ مــن أكبــر الهويَّ ــل األكــراد حــول هويَّ ــا تكتُّ بــدا جليًّ
ــا دفــع غالبيــة األكــراد  ــورية التــي حــاول حــزب البعــث صياغتهــا ورســم معالمهــا طــوال فتــرة حكمــه، ممَّ السُّ
ونيــة والتَّهميــش  ضــوا بســببها لالضطهــاد والتَّمييــز والنَّظــرة الدُّ ــة المكبوتــة والتــي تعرَّ فــي ســورية نحــو الهويَّ

عــوات تأخــذ شــكلين رئيســين:  ــد، حيــث باتــت الدَّ المتعمَّ

ــورية بيــن 2011 - 2020م التغيــرات واالنقســامات ومظاهــر التشــظي،  ــة السُّ مجموعــة مــن الباحثيــن، الهويَّ  (10)

ــر 2021م، ص20. ــي/ يناي ــون الثان ــطنبول، 10 كان ــتقالل، إس ــة االس صحيف
ــة المشــوهة، موقــع صالــون ســورية، 2 نيســان/  ــورة بوصفهــا فضيحــة للهوي عمــر الشــيخ، الخــوف مــن الثَّ  (11)
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ــورية، ويكــون ذلــك مــن خــالل  ولــة السُّ ــة ضمــن بوتقــة الدَّ ــة الكرديَّ ل: هــو إعــادة إنتــاٍج للهويَّ ــكل األوَّ الشَّ
ــة اســتخدام اللغــة، وممارســة طقوســهم ومــا يعبِّــر عــن خصوصيتهــم بوصفهــم هويــًة  ، وحريَّ الحكــم الذاتــيِّ

لهــا الحــقُّ فــي الظُّهــور الكامــل. 
ــد عبــر ممارســاٍت عســكريٍة مســلَّحٍة امتــازت  ــكل االنفصالــيُّ والــذي تجسَّ ــكل الثَّانــي: فهــو الشَّ ــا الشَّ أمَّ
اتــي، ال يختلــف كثيــًرا- وإن كان  ان العــرب، فــكان صــدام الهويَّ ، والتَّهجيــر للســكَّ بالعنــف والتَّمييــز العنصــريِّ

ــدام والحــرب الطَّائفيــة التــي مارســها النِّظــام. أقــلَّ حــدًة وعنًفــا – عــن الصِّ
ــا  ــي كان له ــا، والت ــا وأبرزه ه ــا أهمَّ ــا ذكرن ــط، إنَّم ــات فق ــذه الهويَّ ــى ه ــي عل ات ــور الهويَّ ــر الظَّه ــم يقتص ل
ــٍد فــي  ــٍة وتقيُّ ــا الحديــث علــى عجال ــٌة فــي ســيرورة األحــداث بعــد عــام 2011م، كمــا يمكنن ــٌر وفاعلي تأثي
ــرب  ــذ الح ــًة من ــت الجئ ــًة كان ــم طائف ــاًل بوصفه ــن مث ــات، فاألرم ــة الهويَّ ــع بقيَّ ــن واق ــزٍة ع ــٍة موج لمح
ــا – ــة أنَّ تركي ــورة بحجَّ ــت الثَّ ــام، ورفض ــع النظ ــٍح م ــكٍل واض ــوف بش ــارت الوق ــد اخت ــى، ق ــة األول العالميَّ

ــورية وتقــف معهــا، حيــث »يجاهــر األرمــن بقتالهــم إلــى جانــب  ــورة السُّ العــدو التَّاريخــي لهــا- تدعــم الثَّ
ــخ الطَّائفــي  عيــن بأنَّهــم جنــود المســيح، وهــو مــا يعطــي داللــًة واضحــًة علــى كــمِّ الضَّ ــوري، مدَّ النَّظــام السُّ
ــا التركمــان  ــورية«(12)، أمَّ الــذي حــرص نظــام األســد علــى توظيفــه منــذ األيــام األولــى مــن عمــر الثَّــورة السُّ
ــة وأنَّهــم كانــوا يعيشــون  ــدوا ثورتهــم، خاصَّ ــوري، وأيَّ ــعب السُّ ل مــع مطالــب الشَّ فقــد وقفــوا منــذ اليــوم األوَّ
ــا، فـ«كانــوا ممنوعيــن مــن ممارســة أيِّ  ، واإلبعــاد عــن الوظائــف الرســميَّة العلي اخلــيِّ ــًة مــن النَّفــي الدَّ حال
ــة خــالل فتــرة حكــم حــزب البعــث ونظــام األســد األب واالبــن حيــث كان  ، وخاصَّ نشــاٍط سياســيٍّ أو ثقافــيٍّ
ــوري، ودائًمــا مــا كان يتــمُّ التَّعامــل معهــم علــى أنَّهــم  ــعب السُّ غيــر معتــرٍف بهــم كأقليــٍة وأحــد مكّونــات الشَّ
تهم،  غــم مــن عــدم ظهــور هويَّ ــًة خــالل التِّســعينيات مــن القــرن الماضــي«(13)، وعلــى الرَّ عمــالء لتركيــا، خاصَّ
ــة الوحيــدة فــي ســورية التــي لــم تطالــب بمطالــب  ــة أو األقليَّ إال كجــزٍء مــن المســلمين الســنَّة، فهــي الهويَّ
ة والكلدانيَّــة والســريان، هــم جميًعــا مــن الطَّائفــة  ــة الطَّوائــف اآلشــوريَّ ــا بالنســبة لهويَّ ــة بهــا، أمَّ اتيَّــة خاصَّ هويَّ
ــة  ل وحــداٍت مقاتلــًة إلــى جانــب النِّظــام خاصَّ المســيحيَّة الســريانيَّة، كان موقفهــم مــع النِّظــام وبعضهــم شــكَّ

ولــة اإلســالميَّة )داعــش(. فــي محاربــة تنظيــم الدَّ
ــر  ــا أثَّ ــوريين، ممَّ ــن السُّ ــٍر م ــة لكثي دم ــن الصَّ ــًة م ــور حال ــدة الحض ــورية جدي ــات السُّ لت الهويَّ ــكَّ ــد ش لق
فــي نفوســهم وانعكــس علــى ســلوكهم وعلــى حالــة االنتمــاء لســورية الوطــن، فقــاد ذلــك إلــى التَّبايــن فــي 
ث عنــه  ــة المســتقبليَّة لســورية فحســب، بــل مــن ســورية ككل، وهــذا مــا ســنتحدَّ الموقــف ليــس مــن الهويَّ

فيمــا يأتــي.

مصطفــى محمــد، »جنــود المســيح« األرمــن يقاتلــون مــع جنــود األســد، موقــع عربــي21، الثالثــاء 7 نيســان/   (12)

ــل 2015م. أبري
https://2u.pw/T1wBy

ــون  ــع تلفزي ــورة، موق ــن الثَّ ــي م ــم السياس ــم.. وموقفه ــم.. توزعه ــوريا أصوله ــان س ــد، تركم ــراس محم ف  (13)

2018م. مــارس  آذار/   22 ســوريا، 
https://2u.pw/uOkVJ

https://2u.pw/T1wBy
https://2u.pw/uOkVJ
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دراسات محك
مفهوم الوطن والمواطنة عند الالجئين السوريين في تركيا

الت مفهوم الوطن والمواطنة
ُ

ثانًيا: تبّد

ــي  ــم ف ــام الحاك ــه النِّظ ــع، فرض ن ــبق الصُّ ــا مس ــه مفهوًم ــة بوصف ــن والمواطن ــوم الوط ــرح مفه ــمَّ ط ــد ت لق
ــى مناقشــته، ولكــن  ــاٍر فــي رفضــه أو تعديلــه أو حتَّ ــه أيُّ قــراٍر أو خي ــعب دون أن يكــون ل ســورية علــى الشَّ
تــه ويعلــن  كتاتوريــة حتَّــى راح يرســم هويَّ ــعب بعــد إعــالن الثَّــورة علــى الدِّ مــا إن ســنحت الفرصــة لهــذا الشَّ
ــة،  كتاتوريَّ ــوريين طــوال ســنوات الدِّ ــة الجامعــة للسُّ عنهــا فــي كلِّ منبــٍر ومناســبٍة، دون أن يخفــي إخفــاق الهويَّ
ــٍة مســتقبليٍَّة  دمــة وعــن اآلثــار النَّفســيَّة التــي تركتهــا فــي التَّصــّورات الجديــدة لهويَّ وللحديــث عــن هــذه الصَّ
ــوريين فــي تركيــا وأثرهــا  جئيــن السُّ الت مفهــوم الوطــن واالنتمــاء إليــه عنــد الالَّ ســننتقل إلــى الــكالم عــن تبــدُّ

ــورية التــي ُفــرض عليهــا النُّــزوح ومشــاعر االغتــراب. اكــرة السُّ فــي الذَّ
وريين

ُ
جئين الّس

َّ
ة عند الال

َ
1 - صدمة الهوّي

جئيــن، وذلــك لعيشــهم فــي بلــدان مختلفــٍة،  ــوريين الالَّ ــورية وزيفهــا صدمــًة للسُّ ــة السُّ ل إخفــاق الهويَّ شــكَّ
ياســيِّ وتداولــه  ومعايشــتهم شــعوًبا جديــدًة مــن جهــٍة، ولمعرفــة حقوقهــم وممارســتهم لهــا ضمــن الفعــل السِّ
ع اللَّغــويِّ والثَّقافــيِّ والعدالــة  ــة والتَّنــوُّ ــة الفرديَّ ــة وحقــوق الملكيَّ ــة الفكريَّ ــلطة، واطِّالعهــم علــى الحريَّ للسُّ
ــوريُّ يمارســها إالَّ  ــعب السُّ االجتماعيَّــة مــن جهــٍة أخــرى، وغيرهــا مــن حقــوق المواطنــة التــي لــم يكــن الشَّ

ه. بشــكلها المغلــوط والمشــوَّ
ــرة  ــة إلدارة الهج ــة العامَّ ــت المديريَّ ــث »أعلن ــوريين، حي ــن السُّ جئي ــن الالَّ ــدٍد م ــر ع ــا أكب ــتقبلت تركي اس
ــة  ت ــة المؤقَّ ــن للحماي ــوريين الخاضعي ــرعيين والسُّ ــر الشَّ ــن غي ــة للمهاجري ــدة المحّدث ــات الجدي ــن البيان ع
ــوريين إلــى ثالثــة مالييــن و715 ألًفــا و913  حتَّــى نهايــة أيلــول الماضــي )2021م(، حيــث ارتفــع عــدد السُّ
ــاه  ــذي عان ــيِّ ال ــف الوحش ــن العن ــج ع ــر النات ــق الكبي ــذا التَّدف ــي«(14). ه ــام الماض ــي الع ــاوًزا إجمال متج
ــٍة  ل مشــكلة هويَّ ، والميليشــيات الطَّائفيــة وروســيا وإيــران شــكَّ كتاتــوريِّ ــوريون مــن آلــة حــرب النِّظــام الدِّ السُّ
، الســيَّما  ــوريِّ ــوريين، وقــد ازدادت هــذه المشــكلة مــع تزايــد رفــض المجتمــع التُّركــي للوجــود السُّ لــدى السُّ
يــوف إلــى الجئيــن أو ألهــل بيــٍت وشــركاء فــي الوطــن بعــد منــح  ل الضُّ ة إقامتهــم، وتحــوَّ بعــد أن طالــت مــدَّ

ــة. بعضهــم الجنســيَّة التُّركيَّ
ــم  ــراع جعلته ــرة الصِّ ــول فت ــر أنَّ ط ــوريين، غي ــة السُّ ــدى غالبيَّ ــا ل ــة طموًح ــيَّة التُّركيَّ ــن الجنس ــم تك ل
تهــم  ــًة مــع وجــود عائــالٍت كاملــٍة، ووجــود أطفــاٍل بحاجــٍة إلــى إثبــات هويَّ يســعون للحصــول عليهــا، خاصَّ
وحضورهــم فــي المجتمــع التُّركــي، ودخولهــم إلــى المــدارس، ومتابعــة مــن انقطــع عــن تعليمــه لدراســته، 
ول  ــدُّ ــي ال ــا أو ف ــي تركي ــن ف ــوا مواطني ــي أن يصبح ــوريين ف ــن السُّ ــن المهاجري ــة بي غب ــى الرَّ ــث »تتجلَّ حي
ــة مــن  ــاة االقتصاديَّ ــون، واالندمــاج فــي الحي ــة فــي المســاواة أمــام القان غب ــر مــن ذلــك الرَّ ــة، وأكث األوروبيَّ
ــٍد إيمانهــم  ــت مقابلتهــم فقــدوا إلــى حــدٍّ بعي ــة المهاجريــن الذيــن تمَّ خــالل القلــق علــى المســتقبل. فأغلبيَّ
بانتهــاء الحــرب والتئــام جراحهــم، وفقــدوا كلَّ أمــٍل لهــم بالعــودة إلــى بالدهــم«(15)، فقــد باتــوا يســعون إلــى 

ــع  ــم، موق ــن توزعه ــات وأماك ــع الفئ ــمل جمي ــا تش ــي تركي ــوريين ف ــدة للس ــة جدي ــكل، إحصائي ــر الع ماه  (14)

https://2u.pw/ouwkV،2021/10/7م نــت،  أورينــت 
أمــر اللــه تــورك، آراء المهاجرين الســوريين وتطلعاتهــم بخصوص مســألة المواطنة واكتســاب الجنســية التركية،   (15)

ترجمــة، علــي كمــخ، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، إســطنبول، 8 نيســان/ أبريــل 2020م، ص15.
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، والتَّخلــص مــن األجــور المتدنيَّــة، وإمكانيَّــة فتــح عمــٍل خــاصٍّ  االنخــراط فــي ســوق العمــل بشــكٍل قانونــيٍّ
ــة  ــيَّة إلزال ــن الجنس ــث ع ــا للبح ــي تركي ــوريين ف ــن السُّ جئي ــت بالالَّ ــا دفع ــباب وغيره ــذه األس ــم، كلُّ ه به
الغمــوض حــول مســتقبلهم، والحصــول علــى حقــوق المواطنــة كاملــًة، كمقابــٍل لحقوقهــم التــي خســروها 

فــي وطنهــم األم.
ــه  ــالف التَّوج ــع اخت ــراًكا، م ــن أت ــوا مواطني ــي أن يصبح ــم ف ــن رغبته ــن المهاجري ــدى %76.5 م ــد »أب لق
ــإنَّ  ــك؛ ف ــى ذل ــاًء عل ــة. وبن ــول العرقيَّ ــيِّ واألص ــتوى التَّعليم ــس والمس ــب الجن ــوع، بحس ــذا الموض ــي ه ف
جــال المشــاركين كانــوا أكثــر رغبــًة فــي الحصــول علــى الجنســيَّة التُّركيَّــة  راســة أظهــرت أنَّ الرِّ نتائــج هــذه الدِّ
اغبيــن فــي الحصــول عليهــا لــدى ذوي مســتوى التَّعليــم المنخفــض  مقارنــًة بمشــاركات النِّســاء، وأنَّ نســبة الرَّ
أعلــى منهــا لــدى األفــراد ذوي التَّعليــم العالــي«(16)، مــع اإلشــارة إلــى أنَّ هــذه النِّســبة ارتفعــت فــي اآلونــة 
غبــة  ــعي للحصــول علــى الجنســيَّة أو الرَّ ــورية، فقضيــة السَّ األخيــرة بســبب المصيــر المجهــول للمســألة السُّ
ــوريين لشــعورهم بــأنَّ وجودهــم مؤقــٌت  بهــا لــم تكــن كذلــك، إذ إنَّهــا كانــت منخفضــًة بشــكٍل عــامٍّ لــدى السُّ

فــي تركيــا.
ــة  ــوريين يجعلهــم ُيقبلــون علــى الجنســيَّة التُّركيَّ ــر مــن السُّ ــدى الكثي ــٌس ل ــاك ســبٌب رئي فــي الحقيقــة هن
ــٍة،  ــٍة ثقافيَّ ــٍة، ويعــود ذلــك العتبــاراٍت دينيَّ لونهــا علــى أيِّ جنســيٍَّة أوروبيَّ وفكــرة الوطــن البديــل، بــل ويفضِّ
ــة المســلمة، وإنَّ االحتــالل  ــة العثمانيَّ فســورية منــذ قرابــة المئــة عــام لــم تكــن ســوى جــزٍء مــن اإلمبراطوريَّ
ــة  ــة العربيَّ ــى الجغرافي ــرأ عل ــذي ط ــيم ال ــتغالل، وإنَّ التَّقس ــروب واالس ــا إالَّ الح ــب لن ــم يجل ــيَّ ل األوروب
ــى  ــة عل ــة الوطنيَّ ابط ــران الرَّ ــكلة إذن بنك ــق، وال مش ــتند للمنط ــيٌّ ال يس ــتعماريٌّ وهم ــروٌع اس ــو إالَّ مش ــا ه م
ــراد  ــا كأف ــاٍت وأحياًن ــي مجموع ــا ف ــوريين- أحياًن ــال السُّ ج ــن الرِّ ــد م ــة، إذ إنَّ »العدي ينيَّ ــة الدِّ ابط ــاب الرَّ حس
ــة،  ــالميَّة التُّركيَّ ــات اإلس ــي المجتمع ــن ف ــوا منخرطي ــد أصبح ــة، وق ــة التُّركيَّ ينيَّ ــبات الدِّ ــرون المناس - يحض
ونــه  عــم الــذي يتلقَّ ، وعندمــا ُســِئلوا عــن ارتباطاتهــم أو الدَّ ــة، بشــكٍل عــامٍّ غــم مــن الحواجــز اللُّغويَّ علــى الرَّ
لــون علــى العالقــات  ــون أيَّ خدمــاٍت مــن منظَّمــاٍت غيــر حكوميَّــٍة رســميٍَّة، بــل يعوِّ أشــاروا إلــى أنَّهــم ال يتلقَّ
ــة  ــانيَّة الُمنظَّم ــات اإلنس ــالل البيروقراطيَّ ــن خ ــس م ع لي ــوزَّ ــات ُت ع ــت التَّبرُّ ــميَّة. وكاَن س ــر الرَّ ــة غي المجتمعيَّ
ــي  ــاعدة »أخ« ف ــدف مس ــدة، به ــى ِح ــٍة عل ــاس كلِّ حال ــى أس ــل عل ــن، ب جئي ــاعدة الالَّ ــى مس ــدف إل ــي ته الت
ــا  ُفه ــًة، وُأعرِّ ــبكاٍت اجتماعيَّ ــا ش ــة باعتباره ينيَّ ــات الدِّ ــذه الجماع ــع ه ــل م ــي، أتعام ــٍب. بالتَّال ــٍع صع وض
ــاعر  رون مش ــوِّ ــيَّة، ويط ــم األساس ــا احتياجاته ــن خالله ــرون م ــن المهاج ــخصيٌَّة يؤمِّ ــاٌت ش ــا عالق ــى أنَّه عل
ل  ؤيــة اإلســالميَّة المتَّبعــة مــن قبــل حــزب )العدالــة والتَّنميــة( الحاكــم تســهِّ االســتقرار واالنتمــاء«(17)، فالرُّ
ــعب التُّركــيِّ  ينيَّــة ليقيمــوا عالقتهــم مــع الشَّ ة الدِّ ــوريين تقديــم أنفســهم علــى مبــدأ األخــوَّ جئيــن السُّ علــى الالَّ
ــة المســلمين والعــرب، لتكــون رســالًة تحاكــي  ينيَّــة هــذه تتَّســع لتشــمل كافَّ ؤيــة الدِّ علــى هــذا األســاس، فالرُّ

ــًة، وإشــارًة للحالميــن بعــودة مجــد العثمانييــن المســلمين.  الــالَّ وعــي الدينــيَّ عامَّ
ــوريين واألتــراك صلــة وصــٍل بيــن أبنــاء البلديــن، إضافــًة  ل العــادات والتَّقاليــد المشــتركة بيــن السُّ وتشــكِّ

ــية  ــاب الجنس ــة واكتس ــألة المواطن ــوص مس ــم بخص ــوريين وتطلعاته ــن الس ــورك، آراء المهاجري ــه ت ــر الل (16)  أم

ــان 2020م، ص10.  ــطنبول، 8 نيس ــرة، إس ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــخ، مرك ــي كم ــة، عل ــة، ترجم التركي
(17)  مايــكل قبــالن، مــا وراء اإلغاثــة اإلنســانية: الشــبكات االجتماعيــة ودور الهويــة المشــتركة فــي تعزيــز حــّس 

االنتمــاء لــدى الالجئيــن ودعمهــم فــي تركيــا، تحريــر، ميســم نمــر، وريشــا جاغارناثســينغ، منشــورات معهــد 
ــل، 2020م، ص2. دراســات الشــرق األوســط فــي جامعــة جــورج واشــنطن، واشــنطن، 23 نيســان/ أبري
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إلــى صــالت القرابــة التــي ربطــت عوائــل تركيــة بعوائــل ســورية منــذ أمــٍد بعيــٍد، وهــذا مــا ال نجــده فــي عالقة 
ل مصــدر راحــٍة  ــوريين مــع المجتمعــات األوربيَّــة أو أي بلــٍد آخــر، كمــا أنَّ عالقــة الجــوار الجغرافــيِّ شــكَّ السُّ
ــة غــازي  ــة حلــب فــي والي ان مدين ــة ســكَّ ــر وجــود أغلبيَّ ــوريين، وهــذا مــا يفسِّ ــر مــن السُّ ــدى كثي نفســيٍَّة ل
قــة  ان مدينــة الرَّ عينتــاب التــي تبعــد عــن مدينتهــم األصليَّــة حوالــي 120 كــم، وكذلــك اســتقرَّ الكثيــر مــن ســكَّ

ور فــي واليــة شــانلي أورفــا والتــي تمثِّــل امتــداًدا جغرافيًّــا لمدنهــم ولطبيعتهــا االجتماعيــة. وديــر الــزُّ
ــرب  ة الح ــدِّ ــول م ــد أدَّى ط ــورة، فق ــت الثَّ ــي تل ــى الت ــنوات األول ــى السَّ ــق عل ــث ينطب ــذا الحدي إالَّ أنَّ ه
ــا ســبَّب تراجًعــا كبيــًرا فــي موقــف  وامتدادهــا لســنواٍت طويلــٍة إلــى عــدم وضــوح المســتقبل فــي ســورية، ممَّ
ــوريين، وقــد وصــل فــي بعــض األحيــان إلــى بعــض الممارســات  جئيــن السُّ األتــراك المؤيِّديــن لوجــود الالَّ
راســات التــي نشــرت حديًثــا ازديــاد نســبة التَّحيــز  ــة، حيــث »كشــفت نتائــج إحــدى الدِّ ــلوكيات العنصريَّ والسُّ
راســة يميلــون إلى االعتقــاد بــأنَّ المهاجرين  ــوريين، حيــث تبيَّــن أنَّ %49 مــن المشــاركين في هــذه الدِّ ضــدَّ السُّ
ــوريين ليســوا ضحايــا حــرب، فــي حيــن  ــوريين يأتــون مــن »عــرٍق أقــّل موهبــة«، و%36 يعتقــدون أنَّ السُّ السُّ
ــداًل مــن الهجــرة«(18)،  ــالم، ب ــاء فــي بالدهــم مــن أجــل السَّ ــوريين البق ــوا إنَّ بإمــكان السُّ أنَّ %71 منهــم قال
ــوريين فــي  جئيــن السُّ ــر علــى موقــف الالَّ غــم مــن تلــك المواقــف المتباينــة، فــإنَّ هــذا األمــر لــم يؤثِّ وعلــى الرَّ
افضيــن للعــودة إلــى وطنهــم  ــوريين الرَّ جئيــن السُّ راســات تشــير إلــى ارتفــاع نســبة الالَّ تركيــا، إذ إنَّ أغلــب الدِّ
ــل إلــى: »أنَّ  راســة مــع الباحــث )طــالل مصطفــى( توصَّ ســورية، ففــي نتائــج البيانــات التــي أجراهــا فريــق الدِّ
ـــرون مجـَّرد تفكيـٍر فـــي العـودة إلـى ســـورية، ومـع طـول  ثلـــث أفـــراد العيِّنـــة -البالغة 1184 فرًدا- ال يفكِّ
ســـون شيًئا فشيًئا لحياٍة جديدٍة، بعيـدٍة عـن ســـورية، فـي مـا يتعلَّـق  فتـــرة اللُّجـــوء التـي يعيشـونها بـدؤوا يؤسِّ
ــر هــذا األمر ســبب رفـــض %37 مـــن السـُّــوريين  ــة. وربَّمـــا يفسِّ بالتَّعليـــم وبالحيـــاة االجتماعيَّــة واالقتصاديَّ
ائمـــة إلـــى ســـورية«(19)، إضافــًة إلــى التَّغيُّــر الواضح لمفهــوم المواطنــة واالنتماء للوطــن عندهم،  للعـــودة الدَّ
ــاٍة جديــدٍة تناســب متطلَّبــات غربتهــم، والتَّعايــش  ــا انعكــس علــى ســلوكهم حيــث شــرعوا بتأســيس حي ممَّ
ــل المزيــد مــن أجــل  غبــة بالعــودة، وال االســتعداد لتحمُّ ــروف الجديــدة، فلــم يعــد لديهــم تلــك الرَّ مــع الظُّ
د التَّفكيــر فــي هــذا األمــر  وطــٍن لــم يعــد لــدى الكثيريــن منهــم أيُّ شــيٍء يملكونــه فيــه، بحيــث يغــدو مجــرَّ

أكثــر قســوًة مــن حيــاة اللُّجــوء. 
ــاع  ــن األوض ــر ع ــضِّ النَّظ ــهم، بغ ــن أنفس جئي ــق بالالَّ ــى تتعلَّ ــة األول رج ــًة بالدَّ ــباًبا ذاتيَّ ــاك أس ــا أنَّ هن كم
ــارب  ــن األق ــم م ــع ذويه ــورية م ــن س ــوا م ــوريين هرب ــن السُّ ــًرا م ، إذ إنَّ »كثي ــوريِّ ــل السُّ اخ ــي الدَّ ــة ف األمنيَّ
ــورية  ــة السُّ ــى الهويَّ ــاء إل ــا أنَّ االنتم ــورية, كم ــم بس ــة ارتباطه ــت درج ــك َضُعَف ــى، وبذل ــة األول رج ــن الدَّ م
َضُعــَف أو كاد يختفــي لــدى مــن ليــس لــه صــالٌت بســورية، ســواٌء مــن حيــث وجــود أقــارب أو مــن حيــث 
ات النِّظــام كلَّ شــيٍء يربطهــم بالعــودة إلــى ســورية«(20)، إنَّ هــذه التَّغّيــرات  ــرت قــوَّ وجــود ممتلــكاٍت، فقــد دمَّ
ولــة  ــوريين لــم تــأِت مــن فــراغ، فقــد كانــت انعكاًســا لحالــة الدَّ جئيــن السُّ التــي طــرأت علــى شــخصيَّة الالَّ

ــرة،  ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــا، مرك ــي تركي ــوري ف ــوء الس ــع اللج ــرون، واق ــى، وآخ ــالل مصطف ط  (18)

ص40. 2020م،  ســبتمبر  أيلــول/  إســطنبول، 
ــرة،  ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــا، مرك ــي تركي ــوري ف ــوء الس ــع اللج ــرون، واق ــى، وآخ ــالل مصطف ط  (19)

ص137. 2020م،  ســبتمبر  أيلــول/  إســطنبول، 
ــرة،  ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــا، مرك ــي تركي ــوري ف ــوء الس ــع اللج ــرون، واق ــى، وآخ ــالل مصطف ط  (20)

ص137. 2020م،  ســبتمبر  أيلــول/  إســطنبول، 
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ــرٍة، طــرأ عليهــا الكثيــر مــن التَّحــوالت، منــذ نهايــة الحــرب  ــٍة متغيَّ ــورية، فســورية دولــٌة بحــدوٍد جغرافيَّ السُّ
العالميَّــة األولــى، واتِّفاقّياتهــا لترســيم الحــدود مــع تركيــا، وذلــك بالتَّزامــن مــع اتفاقيَّــة اإلنكليــز والفرنســيين 
ــالل  ــى احت ــًة إل ــكندرون، إضاف ــواء اس ــا لل ــّم تركي ــم َّض ــة، ث ول ــدود الدَّ ــمت ح ــي رس ــايكس-بيكو( الت )س
ــراد،  ــن وأك ــركس وأرم ــن ش ــرٍة م ــات هج ــورية موج ــهدت س ــا ش ــبعا، كم ــزارع ش ــوالن وم ــرائيل للج إس
، ومــا إن انتــزع النِّظــام  ــلميِّ عــًة مختلفــًة، أساســها التَّعايــش السِّ ــًة متنوِّ ــورية هويَّ ــة السُّ كلُّ ذلــك جعــل الهويَّ
ــلطة الحاميــة  ــات بعضهــا ببعــٍض، ليظهــر بصفتــه السُّ ــزة، ولجــأ إلــى سياســة ضــرب الهويَّ الحاكــم هــذه الميِّ
ــٍة جزئيَّــٍة تســعى للحضــور بشــكٍل منفصــٍل عــن  امنــة الســتمرار ســورية حتَّــى جعــل كلَّ هويَّ ــات، والضَّ للهويَّ
ــكٍل  ــا بش ــي تركي ، وف ــامٍّ ــكٍل ع ــى بش ــي المنف ــوريين ف ــات السُّ ــى اتِّجاه ــر عل ــورية، فأثَّ ــة السُّ ــة الوطنيَّ الهويَّ

. ــوريِّ ــعب السُّ ل إلــى جــزٍء مــن ذكريــات الشَّ ــاملة تتحــوَّ ــورية الشَّ ــة السُّ ، حيــث بــدأت الهويَّ خــاصٍّ
ة الجديدة

َ
ة على الهوّي

َ
2 - االنعكاسات النوستالجّي

رة مــن االســتعمار، فالثَّــورة  ــعوب العربيَّــة المتحــرِّ وعــي الجمعــيِّ لــدى الشُّ انعكــس مفهــوم الثَّــورة فــي الالَّ
ــه  ده، وعندمــا جوبهــت ثورت ك ضــدَّ جــالَّ ــوريَّ يتحــرَّ ــعب السَّ ــالم، وهــذا مــا جعــل الشَّ ــة والسَّ رمــٌز للحريَّ
غــم مــن يقينــه  د بالمثــل، علــى الرَّ ر الــرَّ بالقتــل المجانــيِّ وكلِّ أشــكال العنــف إلخضاعهــا واستســالمها قــرَّ
وام أنَّ ثمــن  ــدَّ ــى ال ــدة، أثبتــت عل ــة والبعي ــه القريب ــخ وذاكرت ــه، إالَّ أنَّ التَّاري ة ال يقــف بصفِّ ــوَّ ــزان الق ــأنَّ مي ب
ــوري الثَّائــر، ينطلــق فــي تشــييع  ــعب السُّ ــة غــاٍل، فهــو بحاجــٍة لتضحيــاٍت عظيمــة، وكــذا كان حــال الشَّ الحريَّ
ــراع بيــن شــعٍب  ــد حالــة الصِّ ل ذاتهــا إلــى مظاهــرٍة غاضبــٍة، أو لمجــزرٍة جديــدٍة تصعِّ جنــازة شــهدائه لتتحــوَّ
ت الثَّــورة، وهــي تــزداد عنًفــا عاًمــا بعــد عــام. فقــَد  أعــزٍل وحكومــة لهــا تاريــٌخ فــي اإلجــرام، وهكــذا اســتمرَّ
ــوريِّ  ــعب السُّ ل نصــف الشَّ ــت بيــن جدرانهــا ذكرياتهــم، تحــوَّ الكثيــرون أحبَّاءهــم وُهدمــت بيوتهــم التــي ضمَّ
تــٌة ســتنتهي، ويعــود كلٌّ لعملــه  إلــى نــازٍح داخــل وطنــه وإلــى الجــٍئ خارجــه، وهــم يعتقــدون بأنَّهــا حالــٌة مؤقَّ
ــى دون عــودٍة، غيــر أنَّ هــذه  وبيتــه، فتكــون هــذه األيــام واآلالم جــزًءا مــن ذاكرتــه يرويهــا ألبنائــه عــن زمــٍن ولَّ
التَّصــّورات والتَّخيــالت التــي حملهــا المغتربــون معهــم عــن وطنهــم تحولــت شــيًئا فشــيًئا إلــى نســيٍج داخــل 
ذاتهــم، لتصبــح الغربــة وطنًــا دون أن يكــون ذلــك مــن خياراتهــم، وتكــون تلــك التصــّورات واقًعــا يعيشــونه 
ل الوطــن  بتفاصيلــه دون أن يغــادروه نحــو المســتقبل، أو نحــو أيِّ حلــٍم منشــوٍد، بــل علــى العكــس، لقــد تحــوَّ
اكــرة، وصــوٍر مثقلــٍة بــآالم الغربــة  ــام غربتــه بحًثــا فــي ماضيــه، فــي صــور الذَّ ومفاهيمــه إلــى ذكــرى، فتغــدو أيَّ

اكــرة. لــت الثَّــورة إلــى أيــاٍم ولحظــاٍت وصــوٍر فــي الذَّ وأوجاعهــا، فتحوَّ
ــوريون فــي تركيــا مــن َأســر ذاكــرة الماضــي، فــال هــم قــادرون علــى التَّعايــش  جئــون السُّ لقــد عانــى الالَّ
مــع حاضرهــم، وال هــم قــادرون علــى التَّخطيــط لمســتقبلهم، فهــم دخــالء علــى مجتمــٍع كبيــٍر يختلفــون عنــه 
ــورية التــي  ــة السُّ ــة الوطنيَّ ــٍة لديهــم، فهــم عالقــون بيــن ذكريــات الهويَّ ل صدمــة هويَّ ــا شــكَّ ــًة، ممَّ لغــًة وهويَّ
ــٍة جديــدٍة مختلفــٍة بــكلِّ  ربطهــا النِّظــام الحاكــم بســلطته وبشــكل حكمــه وباإليمــان بأيديولوجيَّتــه، وبيــن هويَّ
تــه  صورهــا ومعانيهــا، وتكبــر المشــكلة مــع وجــود جيــٍل جديــٍد ُولـِـَد فــي المنفــى، ال يعــرف عــن وطنــه وهويَّ
اكــرة،  ــورية شــيًئا، إالَّ مــا قــد يصلــه مــن عائلتــه وذويــه، أشــتات صــوٍر متراميــة عــن وطــٍن يعيــش فــي الذَّ السُّ
ــباب الذيــن عايشــوا الثَّــورة وبداياتهــا فــي بلدهــم ثــمَّ لجــؤوا خــارج ســورية، اختلطــت عليهــم  حتَّــى إنَّ الشَّ
ل مفاهيــم الثَّــورة ومبادئهــا، بالمقارنــة بيــن انطالقاتهــا األولــى وبينهــا اليــوم. المفاهيــم، ال ســيَّما فــي ظــلِّ تبــدُّ
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ــي باتــت  يه بالنوســتالجيا الت ــور القديمــة، هــي أشــبه بمــا نســمِّ ــورة لمجموعــٍة مــن الصُّ لــت الثَّ لقــد تحوَّ
ــا فــي بلــده،  تــه وبيــن واقعــه الــذي يعيشــه، بيــن مــاٍض تــمَّ تهميشــه بوصفــه مواطنً تشــعره بالفــارق بيــن هويَّ
ائــم  ك الدَّ لــة بينــه وبيــن مفهــوم الوطــن والمواطنــة، لهــذا فــإنَّ »المحــرِّ وبيــن حاضــٍر قطــع جميــع وشــائج الصَّ
ــه،  ــة التــي صنعهــا اإلنســان بيدي ــة والثَّقاف ــن الطَّبيعــة األصليَّ للحنيــن هــو العمــل مــن أجــل ســدِّ الفجــوة بي
الثقافــة التــي جعلتــه يشــعر باالغتــراب فــي أرٍض غريبــٍة. وبالتالــي، فــإنَّ هــدف النوســتالجيا هنــا هــو العــودة 
ــة  ــا، آلي ــي وظيفته ــتالجيا ف ــون النوس ــذا تك ــن األم، وهك ــة الوط ــة بطمأنين ــة المتمثِّل ــا البيولوجي ــى اليوتوبي إل
ــَة  ــرة صل اك ــى الذَّ ــترجاع. فتبق ــٍل لالس ــر قاب ــود غي ــة أنَّ المفق ــدام بحقيق ــد االصط ــاه، بع ــا فقدن ــض عمَّ تعوي
ــة فــي الحديــث عن  ر المشــكلة فــي ســورية، خاصَّ حــم الوحيــدة المتبقيــة لنــا«(21)، وهــذا مــن شــأنه أن يجــذِّ الرَّ
لــة بماضيــه، يعانــي الكبــار منــه من  ــه ســيخلِّف مجتمًعــا متشــرذًما، مقطــوع الصِّ المواطنــة ومفهــوم الوطــن؛ ألنَّ

ــة وضيــاع الوطــن. ــا الجيــل الــذي يليــه فيعانــي مــن فقــدان الهويَّ نوســتالجيا الوطــن، أمَّ
ــوري  ــعب السُّ ــا فــي نشــوء تلــك النوســتالجيا، فعندمــا خــرج الشَّ وقــد كان التَّأرجــح الهوياتــيُّ عامــًل مهمًّ
ــٍد ال  ــيج واح ــن نس ــه ضم ــدت وحدت ــعارات أكَّ ــادى بش ــه ن ت ــة بحريَّ ــوريِّ والمطالب يكتات ــام الدِّ ــقاط النِّظ إلس
اختــالف بيــن طوائفــه ومذاهبــه »واحــد، واحــد، واحــد الشــعب الســوري واحــد«، وذلــك إن دلَّ علــى شــيٍء 
ــا يمتلــك كامــل حقوقــه  ــٍة جديــدٍة تضمــن لــه حقوقــه بوصفــه مواطنً إنَّمــا يــدلُّ علــى رغبتــه فــي خلــق هويَّ

ــرعيَّة التــي تمنحــه وجــوًدا يضمــن لــه كرامتــه علــى أرضــه وبيــن أبنــاء شــعبه. الشَّ
ــي  ــتالجيَّة الت ــوريين النوس ــن السُّ ــع الالجئي ــة مجتم ــي حال ــر ه ــي والحاض ــن الماض ــح بي ــة التَّأرج إنَّ حال
ر اســترداده، وهــو وضــٌع ناتــٌج إلــى حــدٍّ كبيــٍر عــن  تعبِّــر عــن »تــوٍق للماضــي، أو إلــى اســتعادة وضــٍع يتعــذَّ
ــًة إذا كانــت متســارعًة وعظيمــة األثــر،  ات علــى التَّكيــف مــع المســتجدات والمتَّغيــرات، خاصَّ عــدم قــدرة الــذَّ
ــا يعنــي خيبــة األمــل مــن تحقيــق التَّوقعــات،  ، ممَّ ات علــى تحقيــق االندمــاج االجتماعــيِّ وعــدم قــدرة الــذَّ
ــيَّة  ياس ــرات السِّ ــٍض للمتغّي ــن رف ــة م ــذه الحال ــه ه ــا تحوي ات«(22)، فم ــذَّ ــراب ال ــد اغت ــة تجسِّ ــذه الحال فه
ــوريين فــي  ات المتقوقعــة علــى نفســها، ففــي تجربــة السُّ ــة هــي حالــٌة مــن االحتمــاء داخــل الــذَّ واالجتماعيَّ
تهــم  ــٍة جديــدٍة مفارقــٍة لهويَّ ــرت عــن تعلُّقهــم بأحــالٍم بعيــدة المنــال، والوقــوف علــى أبــواب هويَّ ــا عبَّ تركي
ــًة فــي ظــلِّ  التــي ثــاروا مــن أجلهــا، فاالندمــاج بالمجتمــع التُّركــي ونســيان الماضــي أمــٌر ليــس ســهاًل، خاصَّ
ــوري، واالندمــاج ال يكــون بقــرار دولــٍة دون مســاعدة المجتمــع  ازديــاد رفــض هــذا المجتمــع للوجــود السُّ
جئيــن، فهــي عــوٌن لهــم فــي  فــي تطبيــق هــذا القــرار، لــذا تبقــى النوســتالجيا هنــا محاولــًة إلرضــاء مشــاعر الالَّ
ــق »هدفيــن فــي الوقــت نفســه: فمــن ناحيــٍة  اغترابهــم عــن وطنهــم، ذلــك أنَّ هــذا اللُّجــوء إلــى الماضــي يحقِّ
احــة النفســيَّة لمــن ال قــدرة لــه علــى مجابهــة مشــاكل العصــر ومتغيِّراتــه، ومــن ناحيــة  ــق نوًعــا مــن الرَّ يحقِّ
ــدوث  ــبًبا لح ــرات س ــذه المتغيِّ ــت ه ــد كان ــه«(23)، لق ــر ومتغيِّرات ــض العص ــن يرف ــا لم ــا هروبيًّ ــرى، ملًج أخ
جاجــة التــي حبســتهم أكثــر مــن نصــف قــرٍن،  ــوريين الذيــن خرجــوا مــن عنــق الزُّ اتيَّــة عنــد السُّ دمــة الهويَّ الصَّ
تــه مــن جديــٍد فــي وطنهــم  ــعب إيمانــه وإصــراره علــى خلــق ذاتــه وهويَّ دمــة ســتعيد لهــذا الشَّ ولعــلَّ هــذه الصَّ

ســورية المســتقبل.
ــان 2020م،  ــدد 10، نيس ــة، الع ــة رحل ــتالجيا، مجل ــان النوس ــي أحض ــة ف ــرة الجماعّي ــة، الذاك ــون حمي حرم  (21)

ف. ص10 بتصــرُّ
(22)  تركي الحمد، الثقافة العربية في عصر العولمة، منشورات دار الساقي، بيروت، 2017م، ص63.

(23)  تركي الحمد، من هنا يبدأ التغيير، منشورات دار الساقي، بيروت، 2017م، ص135.
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تائج
َّ

الخاتمة والن

ــوريين فــي المنفــى  جئيــن السُّ ــة بمــكان، عنــد الالَّ إنَّ الحديــث عــن مفهــوم الوطــن والمواطنــة مــن األهميَّ
ــوريين  جئيــن السُّ ، ذلــك ألنَّهــا حملــت عــبء العــدد األكبــر مــن الالَّ ، وفــي تركيــا بشــكٍل خــاصٍّ بشــكٍل عــامٍّ
جئــون  ــل هــؤالء الالَّ فــي رحلــة شــتاتهم التــي بــدأت دون أن تظهــر بــوادر نهايتهــا، وفــي الوقــت ذاتــه تحمَّ
اتــيُّ مشــكلًة  تهــم ووجودهــم، إذ يمثِّــل الحضــور الهويَّ معانــاة انفصالهــم عــن وطنهــم وفقدانهــم هويَّ
راتهــم لدولــٍة مثاليَّــٍة يتــمُّ تجســيدها علــى أرض الواقــع. جئيــن، تتصــارع مــع تصوُّ نوســتاليجيَّة فــي ذاكــرة الالَّ

ــوريين، ومــن  ــعب وفاعليَّتــه هــو حلــم معظــم السُّ ــر عــن حضــور الشَّ ــٍة تعبِّ ــٍة ســورية حقيقيَّ ر هويَّ إنَّ تصــوُّ
ولــة، وأوصــل حافــظ األســد إلــى  ــورة، فحــزب البعــث الــذي ســيطر علــى الدَّ أجــل هــذا الحلــم قامــت الثَّ
ــم  ز الحك ــزِّ ــّرد أداٍة تع ــى مج ــزب إل ل الح ــوَّ ــث تح ــاتها، حي ــة بمؤّسس ول ــى الدَّ ــه عل ــم قبضت ــلطة ُيحك السُّ
ســتور الــذي صــدر عــام 1973م، حيــث حصــر مفهــوم المواطنــة  ، وقــد اتَّضــح ذلــك مــن خــالل الدُّ الفــرديَّ
ــع، وإالَّ  ــة والمجتم ول ــًدا للدَّ ــات قائ ــذي ب ــزب ال ــي الح ــًوا ف ــرد عض ــون الف ــأنَّ يك ــك ب ــٍق، وذل ــاٍر ضيِّ بإط
ــه فــي التَّعبيــر واالختــالف  تــه وحقَّ ــه يصنَّــف خــارج إطــار المواطنــة التــي وضعهــا الحــزب، فســلب حريَّ فإنَّ
ــد  ــار األس ــه بشَّ ــا وريث ــزب تابعه ــم الح ــة باس ــلطة األمنوقراطيَّ ــا السُّ ــي انتهجته ــة الت ياس ــذه السِّ ــز، ه والتَّماي
راعــة  ــعبية والنَّقابــات المهنيَّــة وغــرف التِّجــارة والزِّ ليعلــن فــي خطابــه أمــام رؤســاء وأعضــاء المنظَّمــات الشَّ
ــياحة، بــأنَّ »الوطــن ليــس لمــن يســكن فيــه ويحمــل جــواز ســفره، وإنَّمــا لمــن يدافــع عنــه  ناعــة والسِّ والصِّ
ــعب الــذي ال يدافــع عــن وطنــه ال يســتحقُّ أن يكــون لــه وطــن«(24)، هــذا التَّعريــف يعيــد طــرح  ويحميــه، والشَّ
ــيِّ أو  ــيِّ وال الثقاف ــاء ال الجغراف ــي االنتم ــن معان ــى م ــن أيَّ معن ــث ال يتضمَّ ــد، حي ــن جدي ــة م ــوم الهويَّ مفه
، وال يكتــرث لوجــودك علــى هــذه األرض أو لوالدتــك عليهــا، فالوجــود الحقيقــيُّ هــو بالمــواالة  التاريخــيِّ
ــد  ــى الجدي ــك المعن ــق علي ــه ال ينطب ــك فإنَّ ــر ذل ــت غي ــل، وإن كن ــى القت ــاعدتها عل ــا ومس ــلطة وتأييده للسُّ
ــة الوطنيَّــة، والتــي هــي فــي جوهرهــا طائفيــٌة، تحمــل فــي مضامينهــا معانــَي وجوديــًة، وتســتحوذ علــى  للهويَّ
ل ســورية إلــى مــكاٍن تحتكــره هــذه الفئــة، كلُّ ذلــك يبرهــن علــى زيــف  كلِّ شــيٍء فــي هــذه األرض، وتحــوِّ
ــوريون  ــورية فــي ظــلِّ عهــد حــزب البعــث، لهــذا لــم تكــن النوســتاليجا التــي يعايشــها السُّ ــة الوطنيَّــة السُّ الهويَّ
ولــة  ــة؛ إنَّمــا كانــت توًقــا للدَّ كتاتوريَّ ــورية بشــكلها وبســلطتها الدِّ ولــة السُّ ــر للدَّ فــي المنفــى حالــة شــوٍق أو تذكُّ
ــات  ــورة قبــل أن ُتخَضــع لأليديولوجيَّ ــة، التــي رســمتها الثَّ رة مــن االســتبداد، دولــة المواطنــة والحريَّ المحــرَّ

المختلفــة عــن نســيجها. 
مصادر البحث ومراجعه

أحمــد أبــا زيــد، الحــركات اإلســالمية فــي ســوريا: ديناميــات التشــظي وآفــاق التقــارب، مركــز الجزيــرة   -
ــول 2016م.  ــبتمبر/ أيل ــة، 5 س ــات، الدوح للدراس

ــع،  ــر والتوزي ــي للنش ــتراتيجية، العرب ــية واالس ــات السياس ــم المصطلح ــاح، معج ــد الفت ــماعيل عب إس  -
2008م. القاهــرة، 

ــر،  ــرة مباش ــع الجزي ــه، موق ــه ويحمي ــع عن ــن يداف ــل لم ــه ب ــكن في ــن يس ــس لم ــن لي ــد: الوط ــر، األس تقري  (24)

https://2u.pw/4wb7V .م26/7/2015

https://2u.pw/4wb7V
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دراسات محك
مفهوم الوطن والمواطنة عند الالجئين السوريين في تركيا

-  إســماعيل نــوري ربيعــي، وعلــي خليفــة كــواري، االســتبداد فــي نظــم الحكــم العربيــة المعاصــرة، مركز 
ــة، بيــروت، 2005م. دراســات الوحــدة العربي

أمــر اللــه تــورك، أراء المهاجريــن الســوريين وتطّلعاتهــم بخصــوص مســألة المواطنة واكتســاب الجنســية   -
التركيــة، ترجمــة، علــي كمــخ، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، إســطنبول، 8 نيســان 2020م.

-  تركي الحمد، الثقافة العربية في عصر العولمة، منشورات دار الساقي، بيروت، 2017م.
تركي الحمد، من هنا يبدأ التغيير، منشورات دار الساقي، بيروت، 2017م.  -

حرمون حمية، الذاكرة الجماعّية في أحضان النوستالجيا، مجلة رحلة، العدد 10، نيسان 2020م.  -
ــي  ــة ف ــة الوطني ــة والدول ــة والقومي ــم األّم ــول مفاهي ــراءة ح ــة ق ــة والهوي ــورية الدول ــر، س ــود الزغي -  خل
الوعــي السياســي الســوري )1946-1963(، منشــورات المركــز العربــي لألبحاث ودراســة السياســات، 

ــروت، 2020م. ــة، وبي الدوح
ــة، مجلــة  ــاب األســد أو نحــرق البلــد المأســاة الســورية وليمــة صحافي راتــب شــعبو، مراجعــة فــي كت  -

ــون األول 2020م. ــمبر/ كان ــر، ديس ــع عش ــر والراب ــث عش ــدد الثال ــون، الع قلم
-  طــالل مصطفــى، وآخــرون، واقــع اللجــوء الســوري فــي تركيــا، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، 

ــبتمبر 2020م. ــول/ س ــطنبول، أيل إس
ــز  ــة المشــتركة فــي تعزي ــة ودور الهوي ــة اإلنســانية: الشــبكات االجتماعي مايــكل قبــالن، مــا وراء اإلغاث  -
ــينغ،  ــا جاغارناثس ــر، ووريش ــم نم ــر، ميس ــا، تحري ــي تركي ــم ف ــن ودعمه ــدى الالجئي ــاء ل ــّس االنتم ح
ــان/  ــنطن، 23 نيس ــنطن، واش ــورج واش ــة ج ــي جامع ــط ف ــرق األوس ــات الش ــد دراس ــورات معه منش

أبريــل، 2020م.
مجموعة من المؤّلفين، دستور الجمهورية العربية السورية لعالم 1973، المادة الثامنة.  -

ــر  ــامات ومظاه ــرات واالنقس ــن 2011-2020م التغي ــورية بي ــة السُّ ــن، الهويَّ ــن الباحثي ــة م مجموع  -
التشــظي، صحيفــة االســتقالل، إســطنبول، 10 ينايــر/ كانــون الثانــي 2021م.

ــات  ــاب الدراس ــة لكت ــة تقويمي ــورية )دراس ــية الس ــج الدراس ــي المناه ــة ف ــر، المواطن ــور النم ــد ن محم  -
ــة لمرحلــة التعليــم األساســي(، إشــراف، يوســف ســالمة، منشــورات دار ميســلون، ومركــز  االجتماعي

ــاب، 2018م. ــازي عينت ــرة، غ ــات المعاص ــون للدراس حرم
ة:

َ
المواقع االلكترونّي

تقريــر، األســد: الوطــن ليــس لمــن يســكن فيــه بــل لمــن يدافــع عنــه ويحميــه، موقــع الجزيــرة مباشــر،   -
https://2u.pw/4wb7V 2015/7/26م. 

عرابــي عبــد الحــي عرابــي، ســلطة البقــاء أواًل.. مــاذا وراء ظهــور الجوالنــي األخيــر؟ موقــع تلفزيــون   -
https://2u.pw/n3838 .2021 ســوريا، 6 فبرايــر

ــورية، 2  ــون س ــع صال ــوهة، موق ــة المش ــة للهوي ــا فضيح ــورة بوصفه ــن الثَّ ــوف م ــيخ، الخ ــر الش عم  -

https://2u.pw/4wb7V
https://2u.pw/n3838
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https://2u.pw/2mp3r 2018م.  نيســان  أبريــل/ 
-  فــراس محمــد، تركمــان ســوريا أصولهــم.. توّزعهــم.. وموقفهــم السياســي مــن الثَّــورة، موقــع تلفزيــون 

https://2u.pw/uOkVJ .ســوريا، 22 آذار، 2018م
ماهــر العــكل، إحصائيــة جديــدة للســوريين فــي تركيــا تشــمل جميــع الفئــات وأماكــن توّزعهــم، موقــع   -

https://2u.pw/ouwkV 2021/10/7م،  أورينــت نــت، 
ــاء  ــي21، الثالث ــع عرب ــد، موق ــود األس ــع جن ــون م ــن يقاتل ــيح« األرم ــود المس ــد، »جن ــى محم مصطف  -

https://2u.pw/T1wBy 2015م.  نيســان  7أبريــل/ 
نبيــل العلــي، الدولــة األمنيــة فــي الدولــة الســورية، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، إســطنبول، 9   -

 https://2u.pw/RpZVb.ــو 2021م ــوز/ يولي تم

  

https://2u.pw/2mp3r
https://2u.pw/uOkVJ
https://2u.pw/ouwkV
https://2u.pw/T1wBy
https://2u.pw/RpZVb


السعر 15 دوالًرا

المشاركون
في هذا 

العدد
إيمان خليل. 1

أسامة هنيدي. 2

بيان ريحان. 3

جمال الشوفي. 	

حسين قاسم. 5

حمدان العكله. 6

حمود امجيدل. ٧

خلدون النبواني. 8

ريمون المعلولي. 9

سالم الكواكبي. 10

عدنان عبد الرزاق. 11

عال الجبر. 12

علي سعدي . 13
عبدالزهرة جبير

فادي كحلوس. 	1

لؤي علي خليل. 15

محمد الصافي. 16

ميسون شقير. 1٧

نبيل الملحم. 18

نور حريري. 19

هوازن خداج. 20

وائل قسطون. 21

ورد العيسى. 22

وفاء علوش. 23

يارا وهبي. 	2


