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 حيث الثورة الشعبية السورية، هو بداية 2011بعد عام ما حدث إن الثورة عملية تغيير شاملة، و 

أّنها ُحكمت بسلطٍة  في مشكلة سوريةتكمن التي لم يتشكل حولها إجماٌع وطنٌي عاٌم. كافة املشكالت  ظهور 

، وهذا كلها حقوق املواطنين السياسيةو ُمنعت فيها أشكال الحريات  من ثمأمنيٍة بامتياز منذ السبعينيات، و 

 لألوهام ولألفكار املطلقة والفئوية والذاتية، وغابت 
ا

، وجاء كافة املشتركات الوطنية العامةما خلق مجاًل

خاّصة، والكالم يتناول العاّم من بلسيادة الوعي القديم، أي الديني واملذهبي نتيجة غياب الوعي الحديث 

الوعي، وليس الخاص الذي يؤكد وجود وعي حديث عند فئات مجتمعية وسياسية، وكذلك هناك فئات 

من ممنهجة من النظام سيادة الوعي القديم، كانت صناعة  أخرى يلتبس وعيها بين القديم والجديد؛ إن

 على إرٍث مجتمعي من ناحية ثانية. األهم، أن سورية بجغرافّيتها الراهنة
ا
، لم تكن موجودة 1ناحية، ومسنودة

عرف بسورية الطبيعية، أو جزءا 
ُ
ا، وكانت ت من دولة الخالفة في العصر الوسيط، وكذلك هي مكاٌن  اتاريخيا

قبل الدولة العربية اإلسالمية. أقصد ليس في سورية هوية وطنية  بالتأكيد، العرب ومنها ،قديمةألقواٍم 

جامعة، ويتمحور حولها الشعب، حينما يتعرض لثورة داخلية أو احتالل خارجي أو أزمة كبيرة، وعدا ذلك، 

ت الهوية السورية فإن شكل السلطة األمنية، وضبطها القمعي للمجتمع ولعقوٍد متتالية ساعد على تفتّ 

ها غير وطنية، أي 
ّ
َل على الشعب استعادة الهويات القديمة، وكل ن الثورة عملية تغيير إالحديثة، وسهَّ

إقليمية وعاملية،  بوحر شاملة، والتعقيدات التي واجهتها، وتحّولها إلى حرٍب داخلية فيها طغيان للطائفية، 

وجد كتلة من الشعب تفضل تركيا وأخرى روسيا تث يلتباس في هويته، حازدياد اًلدفعت الشعب نحو 

الحرب  عوًلتهنا ًل يجوز تجاهل أن مففي هذه الخيارات.  اامليول الطائفية دورا  ؤديما ت اوأخرى إيران، وكثيرا 

ا، لهذا الشكل من التذرر في تعّدد الهويات والتبعية للخارج؛ وقابلية  ّد والرغبة في الخالص، يع ا أساسيا سببا

ا، وهذا أمر يتعلق باملستقبل كله ذلك ، للتغير حاملا تنتهي الحرب، وتبدأ مرحلة اًلستقرار املجتمعي مجددا

 .2011ويتطابق مع توجه الثورة الشعبية في 

ا، يوضح غياب رؤية وطنية  هذا التعقيد يوضح إشكالية التباس الهوية الوطنية ونتائج اًلستبداد، وأخيرا

السياسة ها، نسيما املهيمن م في أغلبيتها وًل، وتبنيها كافة لوطنية للسوريينلدى املعارضة بما يخص الهوية ا

ا هناك قطاعات شعبية وأحزاب سياسية رفضت التطييف وأكدت الهوية الوطنية، ولكنها  الطائفية. أيضا

ت هامشية، 
ّ
تشكيل هوية وطنية  2012-2011عام  ةخاص صورةأن الشعب أراد ب من رغمعلى الظل

 نظام يمثل الجميع.  والوصول إلى

 

 الفرنس ي وسياساتهة واالحتالل العثمانيالخالفة 
ا أصبحت محتلة من فرنسا؛ كان القرن التاسع عشر،  كانت سورية ملحقة بالخالفة العثمانية، وًلحقا

ا، وهذا شمل بزوغ حركات قومية في مختلف دول العالم، وأصبحت الشعوب  قرن تشكل القوميات عامليا

عّرف نفسها ق
ُ
ا، أي ساد هذا الشكل من الهوية، بينما تنحت الهويات األخرى، ت ا أو مذهبيا ا، وليس دينيا وميا

                                                           
 .59 ص"، تبقى ما دولة: ةسوري"  فقرة (، انظر1987 العربية، الوحدة دراسات مركز)د.م:  العربي، المشرق في والدولة المجتمع سالمة، غسان1
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ا-أو أصبحت هامشية؛ وهذا سمح  بسيادة  -كما الحال لدى األتراك كذلك لدى العرب، والسوريين أيضا

ل الهوية القومية في سورية، ولكنها في مناقشةالنزعة القومية؛ لن ندخل 
ّ
شك

َ
تشكلت مع نهاية  عن كيفية ت

وبداية اًلحتالل الفرنس ي لسوريا. اًلحتالل األخير، كانت لديه رؤية استشراقية للبنية  ةالعثمانيالخالفة 

ا للمكونات الدينية والطائفية واملذهبية، ولعب كذلك على  إذاًلجتماعية السورية،  تعامل مع الشعب وفقا

نتهج سياساٍت تفتت الهوية الوطنية، فكيف إن كانت موضوع املدن اإلقليمية ضمن سورية الحالية، أي ا

، حيث سوري
ا

وضمن  ،هي فلسطين ولبنان وسورية الحالية وشرق األردن االهوية السورية متلبسة أصال

سورية الحالية عمل الفرنسيون على تعزيز املناطقية والطائفية حيث حاول تشكيل أربع دول "حلب، 

 دولةا حلب ودمشق، ومن ثم أجبرته القوى السياسية على رؤية سورية ودمشق، والعلويين والدروز" وًلحقا 

سكندرون في الثالثينيات، وبما يتناقض مع إموحدة في إطار سورية الحالية، ولكن سورية فقدت لواء 

على  حافظةالذي يفرض امل 2"توكيل" اًلنتداب كما يشير نشوان األتاس ي في كتابه "تطور املجتمع السوري"

حتلة؛ سورية هذه، وبسبب ضعف النزعة القومية لدى تياراتها السياسية، فقد تشكل فيها 
ُ
حدود الدولة امل

عدد من القوى السياسية القومية الحديثة "الحزب القومي، وحزب البعث، وحركات قومية أخرى" ولكن 

لت قوى إسالمية وشيوعية، و 
ّ
ا تشك تبدأ باملناطقية وتمّر  أصبحت سورية بهويات متعددة، من ثمأيضا

 بالقومية وتصل إلى اإلسالمية والشيوعية.

ت تشكل هوياتها الخاصة، وهو ما كان لم تكن 
ّ
الهوّيات أعاله على وفاق على الوطنية السورية، وظل

ا في الحركة الوطنية ما قبل اًلستقالل، حيث أهل حلب لديهم هويتهم الخاصة وكذلك  ا شديدا ُيظِهُر ضعفا

عكس ذلك كانت ضرورات اًلقتصاد الوطني والواقع اًلجتماعي واألحزاب الجديدة بوالالذقية، و أهل دمشق 

ا من أمة  "القومية والشيوعية" تعمل من أجل تشكيل هوية سورية، وإن ظل القوميون يرون سورية جزءا

بنوا املاركسية عربية، ويجب توحيدها في دولة واحدة، وأما الشيوعيين فقد تبنوا نظرية العالم العربي، ت

تية واألممية بوصفها فوق األمم، أي التحلل من الرابطة القومية العربية التي كانت عامة، والقبول االسوفي

، وأن  لكل دولة خصوصيتها، ويجب أن يكون نظام 3اواقعا  ابالدولة القطرية التي فرضها اًلستعمار أمرا 

رجوازية "التقدمية" وبدقة أكبر: لم يكونوا و الب رجوازية الوطنية" أوو الليبرالية "الب صلحةالحكم مل

كانوا يتحركون ضمن سورية الحالية، وضمن إطار التبعية  من ثممشغولين بهاجس تحديد الهوية، و 

 .وما بعدها 1963تي ودعمه أو دعم النظام السوري بصيغتيه ما قبل االكاملة للحزب الشيوعي السوفي

 

خِفقة
ُ
 الطبقات امل

ل ظهور طبقة 
ّ
ا في توحيد السوق الوطنية، حيث لم تظهر لدينا يشك ا مركزيا اقتصادية صناعية سببا

ت طبقتنا مرتبطة باًلحتالل أو بالدول املحيطة، وبالروح املناطقية، أي لم و طبقة ب
ّ
رجوازية صناعية، وظل

                                                           
 عطائهاإو لها، فرنسا ومخالفة االنتدابية السياسة في الجديد نشوان، يوضححيث  ،77، 76 ص، (2015)د.م: دار األطلس، ، 2011- 1831 السوري المجتمع تطور تاسي،األ نشوان2

 .السورية األراضي وحدة صيانة عليها كان بينما لتركيا، سورية راضأ
 القومية للمسألة العربي الشيوعي الفهم لمناقشة مخصص، الكتاب هذا أن علًما،. 37، 36، 33 (، ص2012، تموز دار)د.م:  العربي، الوطن في والقومية الماركسية كيلة، سالمة3

 .العربية
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ا في غيا أدىملحلي "الوطني"، وهذا اتظهر الطبقة الحاملة للمشروع القومي وكذلك  ا مركزيا ب الهوية دورا

رجوازية و لقد تساكنت الهوية الدينية والقومية والوطنية في عقلية الطبقة الب :الوطنية. للدقة نقول 

لم يكن في سورية قبل اًلستقالل تلك الطبقة  من ثمالوطنية، ولكن الغلبة كانت للبنية القديمة، و 

ا  رجوازية الساعية من أجل توحيد سورية وتشكيل هويتها الجامعة. معو الب نهاية اًلحتالل الفرنس ي، ونظرا

، وهو مؤشٌر خطر عن هشاشة تلك عدة انقالبات إلىضعف الطبقة التقليدية تعّرض نظام الحكم إلى 

الطبقة، وهامشّية دورها التاريخي في نقل سورية من مرحلة اًلحتالل إلى اًلستقالل وتشكيل دولة وطنية 

 آن واحد.في وقوية 

بين الكتلة الوطنّية وحزب الشعب والحزب الشيوعي والبعث والقومي توّزعت األحزاب السياسية 

ل تلك األحزاب، ولم يكن  إذواإلخوان املسلمين وسواها، وهناك الجيش بكتله املتعّددة 
ّ
كان بدوره يمث

 للخضوع لألحزاب أو لالنقالبات العسكرية من خالل 
ا
ا دوره لحماية الدولة وكان عرضة  أو محددا

ا
مستقال

ا وصراع األحزاب السياسية وطموح جنراًلت و ؛ إن ضعف الطبقة البقياداته ا وسياسيا رجوازية اقتصاديا

لم تكّرس الهوية الوطنية، بل كانت تتصّدع  بذلكغياب اًلستقرار السياس ي، و  علىالجيش للحكم، ساعد 

ل انقالب 
ّ
عات الكتل خاتمة اًلنقالبات العسكرية، وبعدها سادت صرا 1963مع كل انقالب عسكري، وشك

 ضمن حزب البعث والجيش الذي استقر نهائي
ا
مع بداية السبعينيات؛ ولم ُيقطع مع هويات املاض ي، بل  ا

غياب بدورها ات التي أوضحت يزمة كبرى في الثمانينأل . هذا الحكم تعّرَض  يةخف بصورة ُعمل على تسييسها

واملذهبية والطائفية؛ بل إن منيف الرزاز طرح في كتابه الهوية الوطنية وطرحت إلى العلن الهويات الدينية 

ا تناقش الطائفية في تكوينات حزب البعث ذاته منذ بداية السبعينيات، وهذا بدوره، 4التجربة املّرة ، أفكارا

وبغض النظر عن التضخيم في هذه الظاهرة أو تلك، يوضح غياب الهوية الوطنية الجامعة في األحزاب 

 .باستمرارولنقل إمكان تعّرضها لالنتكاس القومية ذاتها، 

لة في بداية السبعينيات، على أنقاض الهوية الوطنية، ضبطت حركة املجتمع 
ّ
شك

ُ
الدولة األمنية امل

السياسية عبر أجهزة األمن، ودفعت بالسوريين نحو الهوّيات ما قبل الوطنية والقومية. إن نظام الحكم 

ا للتركيبة ما قبل األمني والعسكري كانت مصلحته تكمن  في تطييف املجتمع، وتشكيل مؤسسات الدولة وفقا

شكل دولة السبعينيات "القومية" الهوية الوطنية؟  :وطنية. السؤال املركزي هناال
ُ
املسألة أثارت ملاذا لم ت

 ، وغلب فيها السبب الطائفي وما زالت تثير مناقشات عدة
ا

ل؛ ولكنن بوصفه أصال
ّ
 ظنا نلغياب ذلك التشك

لوصول؟ وهل تملك نمط هذا الحكم، وهل هي مؤهلة لإلى ااإلشكال قائم في طبيعة الطبقة التي وصلت  أن

إنتاج خاص بها؟ وهل تمتلك الرؤية والوعي الحداثي واملالك لرؤيٍة تنهض باًلقتصاد وتطّور البنية 

لم تكن تعنيها  من ثمبنية الوعي القديم، و إلى ألصول الفالحية، و إلى االطبقة تنتمي تلك اًلجتماعية. 

، وهنا أو فتح أفق التطور العام، وكانت تريد السلطة لها، ومن أجل مصالحها هي بالتحديدة ديمقراطيال

الخمسينيات، وهناك تيار فكري ليبرالي جديد يناقش في ة ديمقراطييجادل كثيرون حول سبب إخفاق 

ينات بل بسبب الطبيعة اًلستبدادية ة الخمسديمقراطيالقضية من زاوية أن اإلخفاق ليس بسبب ضعف 

                                                           
 .159، 158 ص، (1986 الرزاز، منيف مؤسسة، )د.م: 1ط المرة، التجربة الرزاز، منيف4
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م حيث  1970أو  1963 والعسكرية لنظام ما بعد
ّ
لقول إن إلى اولكننا أميل  ة الخمسينيات، ديمقراطيحط

عن طبقة صاعدة ومالكة ملشروع تاريخي واقتصاد صناعي  امؤصلة ولم تكن تعبيرا تكن  ة لمديمقراطيتلك ال

وكانت مدينية  ،عاملين من أجلها نة أو مفكرين ليبرالييراطيديمقصلب، أو مدعومة من تيارات سياسية 

لم تكن  اطبقة الخمسينيات وما قبل ذلك العقد أيضا بكلمة أخرى إن  و بامتياز، وتستغل الريف كذلك،

ا لل  ة. ديمقراطيحداثة والتمتلك مشروعا

ا بالخمسينيات توضح ضعف تلك الطبقة   من ثمومحدودية مشروعها، و إن سهولة اًلنقالبات وبدءا

ا. قصدت من ذلك  ا ملشروع الطبقات املهيمنة على اإلنتاج، كله ضرورة تجاوزها تاريخيا أن الهوية تتشكل وفقا

 ومن ثم السياسة والوعي والتعليم والثقافة. 

اعسكر  انظاما ات ينظام الحكم بعد السبعينكان  بامتياز، وشرعّيته الحقيقية متأتية من  اوأمنيا  يا

 عليه تفتيت  لذلكاستبداديته ومن عالقاته الخارجية، ومن انفتاحه على الخليج العربي حينها؛ و 
ا

كان سهال

ما تأّزم املجتمع، أو تشكلت قوى سياسية قوية كما 
ّ
، أو 2011بعد عام  حدثاملجتمع، وقد تفّجر األخير كل

 . من القرن املاض ي 5الثمانينياتقبل ذلك في 

 إذخر سنوات، ما قبل حسم املعركة ضد قطاعات الشعب املستقلة، آة الثمانينات، كانت مرحلإن 

ة التي تحتويها، وقد استفادت من كثير تياراتها ال من رغمعلى الظهرت حركة اإلخوان املسلمين حركة قوية 

قوميين محاربة النظام لليسار "أجنحة من البعث، واليسار الشيوعي بتشكيالته املتعددة، وحركة ال

العرب"، مع انقالب الحركة التصحيحية، بدا كأن هناك ما يشبه التواطؤ بين النظام واإلخوان ضد اليسار 

" ديمقراطيمسمى "التجمع الوطني الب، حيث تشكلت قوى سياسية جديدة، كافة عليات املستقلة عنهاوالف

خاضت إضرابات عدة ضد  قوة رافضة لسياسات النظام بها، بلبوصفها وظهرت بعض النقابات  1979

عكس ذلك كان النظام يؤسس لذاته، بلحركة سياسية طالبية قوية.  االنظام، وكذلك كانت الجامعات مكانا 

العمل السياس ي في أوساط الطالب والجيش،  -اقطعيا –فاملواد الناظمة للجبهة الوطنية التقدمية، تمنع 

، فقد شعر اإلخوان بقوة كله ذلك إلى؛ إضافة اكانت الحريات والعمل السياس ي تتهمشان تباعا  اوطبعا 

 اوحلب، وشكلت الخالفات بين نظامي سورية والعراق، سببا ة حمابمثل سيما في بعض املدن  نفوذهم وًل

م سلطته، بينما كان النظام كان ُيدع إن خر؛ إذلتيارات سياسية معارضة في البلد ال كليهما لدعم النظامين 

  .اإلخوان بالتحديد والقوى السياسية يشعرون بالتهميش أكثر فأكثر

كبيرة من الشعب ضمن التعليم والجامعات العامة، أو  ان النظام كان يستوعب أعدادا أاإلشكالية هنا 

صالح وليس األمني والعسكري فقط، وحافظ على قوانين اإل  ،العمالة، وضمن جهاز الدولة البيرقراطي

الزراعي، التي صادرت امللكيات الكبيرة لألرض وأعطتها للفالحين. نقصد أن النظام كان قد سحب األرضية 

حركات ضعيفة في كظهرت الحركة السياسية اليسارية واليمينية  من ثمالشعبية لالحتجاج الحقيقي، و 

  عصنما ثمة سيما إدلب.  وًل ،إطار الصراع، ومحددة في بعض املدن واألرياف
ا
السالح، وظهور  ، وهوافارق

وإن أعلنت عن نفسها بأنها مستقلة عنها،  ،لإلخوان املسلمين اعسكريا  اجناحا بوصفها الطليعة املقاتلة 
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، ما أدى إلى مواجهة ةمباشر  صورةب امسلحا  اوبتوافر دعم خارجي واسع لها، فإن املعركة أخذت طابعا 

من جانب النظام واإلخوان بالطائفية، فإن كان اإلخوان قد  ئذعسكرية دموية معها، والتبس الصراع حين

عبر سرايا الدفاع التي كانت  ةرئيس صورةاستندوا إلى موروث ديني في خطابهم، فإن النظام خاض املعركة وب

ا في منتصف الثمانينيات  قوة عسكرية، ويغلب عليها الطابع الطائفي العلوي، ويرأسها رفعت األسد. ًلحقا

عن سورية، وهذا يوضح أن قضية التطييف لم تكن طائفية باملعنى املذهبي بل كانت إحدى  أبعد رفعت

األدوات السياسية ومن أجل تأبيد السلطة اًلستبدادية التي أرادها األسد األب حينها لنفسه ولعائلته. صراع 

األمر كان متعددة.  لصراع السياس ي، وتضارب املصالح بين قوى سياسيةإلى االثمانينيات حينها كان أقرب 

ممت عليه سياسات الليبرالية الجديدة بمواجهة ظهر املجتمع الذي أفقر ونهب وعُ  إذ، 2011غير ذلك بعد 

ا  االنظام، وظهر معلنا  طي صفحة الثمانينيات، وكل طائفية تأصلت من قبل، وأطلق في هوية جديدة، وراغبا

 لتطييف.إلى اميل  فض كلاشعارات واضحة، تؤكد أن الشعب السوري واحد ور 

او هناك فكرة دقيقة أور  لت الهوية الحديثة على أرضية مشروع الطبقة الب 6بيا
ّ
رجوازية و تقول: لقد شك

ا بدستورها عن الدين، وعبر تشكيل دولة الحقوق للمواطنين؛ الدولة  الصاعدة، وعبر تحييد الدولة، وبدءا

لة للطبقة املهيمنة هنا، تشكل األفراد واألمة  ِ
ّ
م مختلف أوجه الحياة، وهذه املمث ِ

ّ
ا لقوانين حديثة، وتنظ وفقا

ا ضمن هذا األفق. طبقاتنا و العملية أرسيت مع وصول الطبقة الب رجوازية للحكم، وترّسخت تاريخيا

ا بوصفها ، لم تتشكل وليست السورية فقط رجوازية العربيةو الب طبقات صناعية، ولم تمتلك مشروعا

بعاد الدين عن الدولة، بل وظفت الدين والعشائر واملناطقية والعقلية للدولة يؤسسها على الحقوق، وإ

ًل تخرج عن ذلك، فهناك  1970األسرية في كامل مؤسساتها، وهو ما حاولنا توضيحه من قبل. إن دولة 

ا،  الرئيس اإلله، والشعب الرعية. هذا منظار فالحي بامتياز. سياسيو املدينة ًل يختلفون عن ذلك أبدا

 بعض هناك كانت فحينها منها، التخلص ًل بد من استعادتها وضرورة الخمسينيات في ةديمقراطي أكذوبة

جبرت ،وسورية املدن تحكم من هي الثرية العائالت
ُ
 اًلنتخابات ومنها ةديمقراطيال اإلجراءات اعتماد على وأ

العربية ومنها  رجوازيةو الب فالطبقات الصاعدة؛ الجديدة السياسية القوى  مقابل ضعفها بسبب البرملانية

 والسياسية الفكرية برؤيتها تحتفظ وظلت ،ةسليم صورةب حداثية طبقات تكون  أن تستطع لم السورية،

لقت القديمة، رؤيتها مع ينسجم بما وللسياسة للدولة الحداثية الرؤى شوهت ولنقل القديمة،
ُ
 الوقتفي  وخ

  عينه
ا

، لعصرإلى ا تنتمي مشوهة، مؤسساتية أشكاًل
ا

 فاألخيرة الطبقات، هذه مصالح يحقق وبما شكال

 .امشوها  انتماء ولكن لعصرإلى ا تنتمي بدورها

 

 عاٌم مفصلي  
هو عاُم مفصليٌّ في تكوين سورية وهويتها، فهو عام اًلنقالب "الحركة التصحيحية" على  1970عام 

، وعام اإلقصاء الكامل عن
ا

ن اإلرث السياس ي إ، أي اثانيا  1963تاريخ ما قبل  النظام البعثي السابق أوًل

                                                           
 .80، 79 ص ،(الثقافة وزارة منشورات)دمشق:  ،)مترجم( جهيم صياح األول، القسم الحداثة، نقد تورين، النآ6



 
 7 

قص ي كليا 
ُ
 اللحياة السياسية التعددية وقابليتها للتطور خالل مرحلتين أ

ُ
د نظام أمني وعسكري، يِّ ، وش

لت كأدواٍت أيديولوجية له: الجبهة الوطنية التقدمية، وحزب البعث نفسه، واملنظمات املرتبطة به 
ُ
وشك

نضوي ضمن ذلك مختلف املؤسسات تومختلف أشكال اًلتحاد والجمعيات، و من شبيبة وطالئع كافة 

كان الهدف استيعاب املجتمع وقواه في مؤسسات خاضعة وُمراقبة  إذالتجارية والصناعية والفالحية، 

يا 
ّ
من السلطة األمنية؛ فهي أشكال تنظيمية إلدارة املجتمع ولكن كذلك ملراقبته وضبط  اومنضبطة كل

ت السيطرة على مختلف مؤسسات الثقافة، وأغلقت املؤسسات جر ا الواقع، نشاطه. ضمن هذ

ا بفية، والعمل السياس ي والفكري املستقل؛ و االصح عكس ذلك أعاد النظام تشكيل بنية املجتمع دينيا

ا، وعّزز التوجهات  ا وعائليا التي تستقي مياهها من هذه البنية، لتتشكل بذلك بينة اجتماعية كافة وطائفيا

 التي الحديثة املجتمعية الفئات هنا نقصدلحداثة. إلى ابنية أضعف منها وهامشية وتنتمي مقابل قديمة، 

 وتمارس واملساواة والفردية ملواطنةإلى ا أقرب أسس على وقائمة حديثة عالقات نم ممارساتها تتكون 

ا حرياتها ها وهذه الحقوق، لنظام وفقا
ّ
 عالقاتفي  راغبة اجتماعية فئات وه تكّون ما  متوافرة. تكن لم كل

 لحقوق  الحامية الدولة أو الدستور  أو املجتمع غياب ولكن عالقاتها، في ذلك ممارسة وتحاول  حديثة،

 لتقليديةإلى ا أقرب العالقات من أشكال عن لبحثإلى ا -الحداثيون  وهم- ويدفعهم يهمشهم كان األفراد،

 والقديمة.

 بصناعات اقتصاد فهو السائد، اًلقتصاد شكل عبر بشكلين، أنتجها القديمة البنية أنتج الذي النظام

 األخير وجعل والسياس ي، النقابيكله؛  النشاط أشكال وقمَع  ضخمة، عمالية تجمعات دون من و  هامشية

ا ا، اكليا  منقادا
ا
 ات،يالثمانين في محاولة آخر وكانت األمنية، السلطة عن اًلنفكاك بمقدوره وليس ومنضبط

 نهايةفي و حينها، ضده ًلحتجاجاتإلى ا واًلنضمام السلطة، عن اًلنفكاك نقابية، قيادات من محاوًلت عبر

 الوطنية الجبهة" األيديولوجية األدوات عبر الثاني والشكل املحاوًلت، تلك انتهت ات،يالثمانين أزمة

 مصطلحات وفق" البشرية للجماعات املنظمة واألشكال والنقابات اًلتحادات أشكال ومختلف التقدمية،

 .7عامل مهدي اللبناني املفكر

  تتشكل ًل
ا
 للشعب، العام الوضع مجمل وتعكس العامة، األوضاع بتغّير تتغير وهي واحدة، الهوية دفعة

 وظلَّ  ،ةكامل صورةب لدينا يتشكل لم ما وهو كذلك، ُموحدة تصبح وقد أوضحنا، كما ُمفتتة تصبح فقد

ا  طغت حيث بتشكلها، يسمح لم والستينيات، اتيالخمسين مرحلة في القومية النزعة طغيان إن. ملتبسا

 تلك وبتحول  ديني، إصالح دون من و  الدينية لأليديولوجيا تفكيك دون من و  وسياسة، أيديولوجيابوصفها 

ا حكٍم  نظام إلى النزعة  راسخة قديمة بنية تجاه وسطحيتها النزعة، هذه محدودية توّضَحت ،1963 من بدءا

ا ومؤصلة ا دينيا ا واجتماعيا ا وعائليا  الهوية تشكيل أعيد الثمانينيات، أزمة بنهاية وكذلك 1971 عام. وعشائريا

ا القديمة؛ عطي حياله، للصمت قابلين أو له، تابعين دين برجال األمنية السلطة دفعت سياسيا
ُ
 رجال وأ

ا العبادة ودور  الدينية واملؤسسات الدين ا دورا  في سرى  ذاته واألمر الواسع، والتطييف التديين في كبيرا

  فقد الجامعية وبخصوص الجامعية، قبل سيما وًل التعليمية، املؤسسات
ُ
 ومنها كثيرة دينية ومعاهد كلتش
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ا ولكن املسيحيين لدى ذاته واألمر القرآن، لتعليم األسد معاهد  التعليم طّوَر  إذ لديهم، املعتمد للشكل وفقا

 لم حيث العلوية، الطائفة باستثناء ربما الطوائف، بقية لدى ذاته واألمر ،باستمرار وتعّدد ّسعُو و  الديني

  مستترة، طائفية خلق ذلك من الهدف وكان اإلسماعيلية، أو الدرزية كما لها دينية مؤسسة بأي يعترف

 .السلطة هم وكأنهم املجتمع، بقية لدى وتصورهم لسلطة،إلى ا العلويين تجذب

ا للعمالة وأحيانا للمناصب توزيع هناك كان العامة، الدولة مؤسسات في  الدينية معاييرلل وفقا

 سياسة املتعمد التجاهل وعبر وتشويهها، املؤسسات تخليف من كلها تنطلق أخرى، معايير أو واملناطقية

 يسري  ذلك يكن لم وإن. واألخالق الوطنية واملسؤولية والنزاهة الخبرات أصحاب على لالعتماد للدولة عامة

 ومجلس الحكومةمن مثل  األساسية املؤسسات. منها كثير في كذلك كان ولكنه ،كافة املؤّسسات على

ا األمر هذا كان املحلية، واإلدارات الشعب  الدينية معاييرلل وفقا الحكومية املناصب وزعت فقد فيها، ساريا

 .أخرى  معايير أو واملناطقية

ا كانت األمنية واألجهزة الجيش قيادة ا ومحددين مختارين أفراد يدفي  تقريبا  شخصية لصالٍت  وفقا

 كثر وهم آخرين أو طالس مصطفى أو خدام الحليم عبد ووجود العلوية، الطائفة من األسد حافظ للرئيس

ا، الوضع في يغير ًل والحزب، والجيش األمن في  التي والشخصية الفالحية العقلية كذلك، يوضح ولكنه كثيرا

 ربما ،وتشويهها لها، حقيقي ملمح أي رفض األنكى بل حداثية، رؤية غياب أي السورية؛ الدولة بها أديرت

 السبعينيات، بعد ما للسلطة الفالحية للطبيعية تارة ذلك وتحليل أعاله، السلطة لطبيعية تحليلنا يثير

 لطبيعةإلى ا األمر أعيد حينما حينها؛ السلطة عليها اعتمدت لطائفيةإلى ا أقرب بسياساٍت  أقول  وتارة

 املؤسساتي بالتكوين متعلق وهذا حينها،معظمها في  واألمن الجيش لقيادة الطبقي األصل فهو الفالحية،

إلى  أتطرق  وحينما ،8واًلجتماعي الطبقي لالرتقاء مؤسسة كان إذ الخمسينيات بعد سيما وًل للجيش

 ومن األخرى، األدوات ككل أداة فهي حينها، السلطة لرؤية الرئيس السبب هاعّد  أرفض فألنني لطائفية،ا

ا بالسلطة اإلمساك أجل
ا
 ذلك فإن السلطة، منظارفي  تتحكم طائفية هناك أن افترضنا ولو ،امطلقا  إمساك

 اًلشتراكية األنظمة مؤسسات تشبه كانت املؤسسات تلك ولكن املؤسسات، خالل من سيتوضح كان

  العراق أو لبنان في الطائفي النظام مؤسسات تشبه ًل أي بالعموم،
ا

 كثير في التطييف النظام اعتماد ؛مثال

 نغيبه، أًل يفترض فارق  هذا. بكلتيه املجتمع وضبط الدولة شؤون إدارة لكيفية آلية يفسر سياساته، من

  العراقية أو السورية السلطات طبيعة بين نقارن  حين
ا

 ركييماأل  اًلحتالل بعد ما العراق أو واللبنانية ،مثال

2003. 

 

 الكذب وانهيار القيم
مشكلة للسلطة األمنية ما بعد هذا التاريخ، فهي من ناحية ًل تستطيع  1970التوجه اليساري قبل شكل 

يديولوجيا القومية كانت األ  ،ة، ومن ناحية أخرى، ًل تستطيع اًلستمرار فيهارحلالتخلي عن منجزات تلك امل
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 حقيقية أمام النظام الجديد حينها، وكذلك القطاع العام
ا
 ومؤسسات الدولة العامة واًلشتراكية مشكلة

يسمح له باحتواء أعداد كبيرة من الشعب، وهناك كذلك تطابق  أن "التوجه اليساري" من رغمعلى ال، كلها

ا ملرحلة ما قبل السبعينيات؛ فالجديد يريد إنهاء ذلك ، وتحويل الدولة إلى ملكية خاصة له، كله رؤيته جزئيا

لخارج منذ ذلك الوقت، ولكن وجود كتلة بشرية منضوية في بدأ التحّول بالعالقة مع الشعب وا من ثمو 

يديولوجيا القديمة من ناحية، والتحول نحو أيديولوجية الكذب القطاع العام، كان يستدعي اإلبقاء على األ 

حّولت القومية واًلشتراكية إلى صنٍم للعبادة فقط، بينما الواقع كان  بذلكوالفساد من ناحية أخرى، و 

ا. هذه سياسة السلطة الحاكمة آنذاك اجتثت نوّيات الهوية الوطنية التي ُيشكل كما أوض ا وطائفيا حنا دينيا

لت الهوية ما قبل 
ّ
وطنية. اإلشكال هنا بالضبط، فليس من املمكن الكانت تتشكل في سورية من قبل، وتشك

ا؛ السلطة حينها كانت واعية لدورها التخريبي في الهوية، التعبير عن ذلك علنا  ا، ولكن ذلك كان ُيماَرُس ضمنيا

م فيه، وخلق وعي ديني ومذهبي مفارق للواقع، ويشكل 
ّ
وكانت تطّيف املجتمع ليسهل عليها ضبطه، والتحك

ا لفهم أزمات الواقع الفعلي التي هي أزمات فساد ونهب وتطييف.  ا وعقليا ا فكريا
هذه الحقيقة عزلت عائقا

العمل السياس ي والحريات بعامة،  تجاهعن الشعب، وساهم في ذلك القمع املمنهج كلها املعارضة بأشكالها 

الوقت ذاته في ، وخلقت كافة خلقت السلطة األمنية فئات مستفيدة منها من شرائح املجتمع من ثمو 

ا، ووعيه األساس ي ديني ومذهبي وطائف ا، وخائفا ا صامتا  ي.مجتمعا

ا   بأغلبّيته دور السلطة، وخصائصها، والواقع الذي تنتجه، ولكنه لم يكن قادرا
ا

لم يكن الشعب جاهال

املعتقالت، وكذلك في على املواجهة، وًل سيما بعد تصفية سلطة السبعينيات للحكومة السابقة عبر وضعها 

ا،  ا قمع املعارضة ما بعد ذلك الزمن، وحتى أزمة الثمانينيات، أعطت درسا ا للشعب بعدم التفكير مجّددا كارثيا

ات إًل ي، وتقلص وجود املعارضة، ولم تأِت بداية التسعينابمواجهة السلطة؛ بعد ذلك خمد املجتمع كليا 

دخلت لعبة الكذب، فمن كلها قد أصبحت مشلولة بالكامل. مؤسسات الدولة كافة وأشكال املعارضة 

شّيد بالقومية واًلشتراكية واملؤسس
ُ
ا لتقسيمات ناحية ت ات، ومن ناحية أخرى تنبني وتتشكل وتتغير وفقا

 
ا

ما يحصل، ويعرف أن املجتمع بكل طوائفه ودياناته ومذاهبه  عامودية ماهوية. لم يكن الشعب جاهال

كان هناك أكثر من شكل للوعي، تجاور بعضها، وكذلك شكل درس فيمارس عليه القمع والنهب واإلفساد، 

ق وأكثرها سلمية. هنا ائعاد عن استفزاز السلطة، ومحاولة تغييرها بأفضل الطر ات عبرة لالبتيالثمانين

ا  ا لها، وراغبا لت هويته األصلية هوية ما قبل وطنية، كان رافضا
ّ
، وتشك

َ
ّيف

ُ
يمكننا القول إن الشعب الذي ط

ا؛ طبعا ها على العتشمناق، ولم يسمح ببدقةهويٍة جديدة، ولكن لم تكن رؤيته تلك واضحة في وعيه في   اام أبدا

ًل أقصد بالهوية الجديدة، أن العلمانيين كانوا هم قادتها ومؤسسوها؛ فهم موجودون ولكنهم هامشيون، 

أقصد أن الوعي العام ألغلب البشر، وباستثناء الطائفيين واألصوليين بشكٍل واع، فإن الوعي العام كان 

ا في توجهاته بين الوعي القديم والوعي الجديد ال  ذاهب نحو ضرورة هوية وطنية وجديدة.ملتبسا
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 أثناء الثورةفي الهوية الوطنية 
رفع املحتجون شعارات توضح وطنية الثورة، ومارسوا سلوكات تؤكد الرغبة في طّيِ الهوية امللتبسة، 

اهوية وطنية ومواطنية بآن  وغوص ، أي الوصول إلى بلٍد حّرٍ وشعب بحقوق كاملة. كل مخزون التطييف معا

شك
ُ
ا من سبعينيات القرن املاض ي، امل ّحيل بشكٍل ممنهج بدءا

ُ
حينما شعر الشعب بقوته مع بداية الثورة،  ن

وتخوفه من خطورة دفع األوضاع نحو الهوية الطائفية؛ َجِهَد املحتجون لتثبيت رؤية وطنية للثورة وللنظام 

وغيرها كثير، وكانت  خوان وًل سلفية"إوللمعارضة، فتعالت شعارات "الشعب السوري واحد"، و"ًل 

الرسائل الباطنية واضحة وللجميع: نريد طيَّ صفحة املاض ي، وتشكيل هوية سورية جامعة، ودولة حديثة، 

واًلنتقال نحو مجتمع حديث، وفيه الدين قضية خاصة، والدولة والسياسة قضية عامة، ومفتوحة أمام 

ا لدى املحتجين و كلهم املواطنين ا إلى تختلف من مدينة ومنطقة . هذه الرؤية تتفاوت قطعا سواها، ووفقا

ا ًلستجابة السلطة األمنية تجاه تلك املطالب، وكذلك  ا وفقا ا، وأيضا لشكل اًلضطهاد الذي مورس تاريخيا

 آخر. إلى من عاٍم  2011بعد  تختلفا

لة، الثورة ألسباٍب متراكمة، والعامل اًلقتصادي أساس فيها، حيث السياسات الليبرالية الفاشحدثت 

نتجت ألسباٍب تسري ف، كافة ، والتدخل األمني الواسع في مجاًلت الحياة2000وانفالت الفساد بعد عام 

. هذا الواقع هو الذي ايرا ثمن غير املستفيدين من آليات الفساد أو غيَر والغين فيه ككلهم على أفراد سورية 

الطائفية  من رغمعلى ال، و 2011سيادة الشكل الديني عليه قبل  من رغمعلى الشكَل الوعي السوري 

ا كان الوعي الجديد يؤكد ضرورة ص
ا
نتج وعيها، وهو األساس؛ إذ

ُ
هوية  وغواملذهبية، فإن مشكالت الواقع ت

ظاهرات مدينة حماه، ومشاركة ناشطين من البلدات "العلوية تجديدة، ووطنية بامتياز، ويمكن هنا رصد 

إغالق صفحة املاض ي، وكذلك التعامل مع السلطة ذاتها إلى ر يكان يش ماية" املحيطة باملدينة، و سماعيلواإل 

 تلك الهوية. وغبانفتاٍح كبير، ولجهة إيجاد منافذ لها، للمشاركة في ص

ا؛  املعارضة في املهيمنة والفئاتبالضد من توجهات الثورة، كانت السلطة  اتفقتا على توظيف  إذمعا

ا لتوجهات الثورة، ولكل وعي الديني والط ل ذلك التوظيف، رفضا
ّ
ائفي واملذهبي في الصراع الجديد؛ وشك

سياس ي يعتمد املطالب السياسية وخيار السلمية، والتظاهرات الضخمة، ومختلف أشكال العمل املدني 

ا أن الثورة تساعد النظام واملعارضة على طِيّ املاض ي، و  لكن طرفي واألهلي الرافض للسلطة. كان واضحا

ا  عّد الصراع لم يكونا بوارد التفكير بخيارات أخرى سوى القديمة، أي تسنين الثورة و  ا وحاميا النظام علويا

لألقليات، وبذلك اجتثت رؤية الثورة، واستعيدت رؤية النظام واإلخوان املسلمين للمجتمع، وكل من 

 ة واملدنية.ديمقراطييتوافق معهم من قوى سياسية تدعي ال

 املعارضة وكذلك بعض الثورة، لتسنين رؤية على 2011 اًلحتجاجات بداية منذ النظام اعتمد

 إيران استدعى حينما ذاته النظام الخيار؛ ا لهذافبدا دعما  الخارج استدعى النظام واملعارضة الطائفية،

ا، نفسها، الحيثية على اعتمد ت الطائفية الرؤية فإن روسيا استدعاء من رغمعلى الو  وًلحقا
ّ
 فلم ذاتها، ظل

 النظام من استدعت الثورة قوة أن الحقيقة. النظام عنها يتخَل  ولم الجديدة، الحيثية من املعارضة تستفد
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ا املجال وترككلهم  الوطنيين ومحاربة والسلفيين الجهاديين عن اإلفراج  بمختلف لألصوليين واسعا

 باستثناء وسواها، الشام وأحرار اإلسالم وجيش بالنصرة أشادت بل ذلك، املعارضة ترفض ولم أشكالهم؛

 وتخرب الثورة لتجتث جاءت أنها الفصائل، وبقية الحر لجيشا قتالها عبر ،امبكرا  اتضح التي داعش،

 والخارج واملعارضة النظام وتوافق وتطييفها، الثورة، ةمّد  طول  مع. وظيفتها وهي وتشوهه، الصراع

ا والطائفية الدينية الهوية تعمقت ذلك، بخصوص ا. املذهبية وأيضا ا طبعا  السلطة فإن لاللتباس، ومنعا

ا تتحمل املعارضة بينما وبعده، 2011 قبل سورية أحوال عن املركزية املسؤولية تتحمل
ا
 من قسط

ا املسؤولية  .2011 بعد لها توافرت قدو  كثيرة، وهي والفرص، لألدوار ووفقا

 

 املظلومية املستعادة
ضمن هذا التوجه، استعاد الجميع الذاكرة القديمة على أرضية صراعات الحاضر، فُدمجت بتلك 

، الحقيقية والوهمية. إن تغّير وقائع الصراع، وغياب بديٍل وطنّيٍ لدى طرفي كلها اًلستعادة أشكال املظلومية

ّبَت تلك الذاكرة، حياة الشعب، وبالتحديد النظام وحلفه من إيران و  فيه، وفيالصراع، وتحكمهما 
َ
روسيا، ث

بعدت مف هوماتواملف
ُ
الهوية الوطنية، وفكرة املواطنة، والتساوي  هوماتالدينية. بسبب كل ما تقدم، است

بين األفراد، وتهمش القائلين بها. األسوأ أن السوريين صاروا مقسمين بين داخل وخارج، وبين تابعين لتركيا 

ا لحاجات ركا؛ يأو إيران أو روسيا أو أم صنُع الهوية، والدين يستعاد وفقا
َ
وبذلك يمكن القول إن السياسة ت

 الراهن والتاريخ الواقعي.

اًلنقسام لم يشمل عرب سورية فقط، بل هناك مشكلة الهوية الكردية، حيث تعاظم شأنها لدى القوى 

بسبب الخالف مع السياسية واملواطنين األكراد، وهذا بسبب القمع التاريخي للنظام ضدهم، وكذلك 

بوصفهم طالب الكرد بمساواتهم مع العرب في كل ش يء  إذاملعارضة بخصوص حقوق الكرد في سورية، 

قومية مستقلة، بينما كان العرب يتقدمون برؤية بخصوص الكرد والعرب وسواهم وعلى أرضية املواطنة 

إلى إقرارها اتها قد يتطور والحقوق اًلجتماعية، أي رفض الحقوق السياسية لجماعة قومية مستقلة بذ

ًلستقالل عن النظام وعن املعارضة إلى اأفكار تشمل مفهوم اًلستقالل. هذا الوضع دفع بالقوى الكردية 

وضد من املعارضة وفصائل الجيش،  ،ركا وتركيا وروسيا وإيرانيقتة ومتغيرة مع النظام وأمو وإقامة أحالف م

، تراجعت الهوية الوطنية، كله من ذلك ناية والسلفية؛ قصدوليس فقط ضد الفصائل اإلسالمية أو الجهاد

ا،  إذوالتبست عالقة الكرد مع بقية السوريين، واألمر ذاته حصل مع عرب سورية،  ا ومذهبيا انقسموا دينيا

مشروع وطني جامع إلى مستوى الهوية، وهذا يعكس افتقاد النظام أو املعارضة  فيوبذلك تفّتت سورية 

 واحد. آن في للسوريين 

 يرى دور العامل الخارجي كما الداخلي، وفق ما أوضحنا أعاله، في تطييف الهوية، 
ّ

ًل يمكن لعاقٍل أًل

ِهَد ثورة شعبية، سعت  كله ولكن ذلك
َ
ن، و ن مواطنو فيها السورييكون دولة لًل ُيلغي أن الوضع السوري ش

التعقيد الكبير في الواقع،  من مرغعلى الأي سعت لتشكيل هوية وطنية جامعة، وأن تلك املحاوًلت، و 
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قصد أن سطوة بروز الهوية الدينية ًل نوالتدخل اإلقليمي والدولي الواسع، ما تزال آثارها باقية ومستمرة. 

يعني أنها كل ش يء، بل إن تعقد الواقع والتفتت السوري الواسع واًلحتالًلت الخارجية عدا قيم الثورة 

ا.السابقة، فإنها تدفع نحو إعادة طر   ح الهوية الوطنية والرؤية السياسية للنهوض بالدولة الوطنية مجددا

، 2011يمكن القول إن الهوية السورية مّرت بأطواٍر مختلفة، ولكنها تتعّرض بعد تطورات ما بعد 

على األرض السورية ألسوأ امتحان لها، والسؤال الن هل بمقدور عاملية وإقليمية عدة قوى ووجود 

البنية القديمة للهوية، وتجاوز النظام واملعارضة، أي السياسة الطائفية وآثار الحرب،  السوريين تجاوز 

 واًلنتقال بسورية نحو هوية مواطنية ووطنية بآٍن واحد.

ا، حاولت التركيز على الدور املركزي للسياسة في إنتاج الهوية، وانطلقت من أن سورية املحكومة  أيضا

ي في ذلك اإلنتاج. وهنا، وبعد تعاظم املخاطر على الهوية السورية، فهل يمكن بسلطة أمنية، لها الدور املركز 

ين؟. يالفكري والسياس ي والديني والثقافي املساهم في إنتاج الهوية الجديدة الجامعة للسور كله؛  للنشاط

تشمل ، وأقصد في انتهاج سياسات عامة، ديمقراطيأعلم أن مفتاح الحل لهذه القضية يكمن في التحّول ال

 فقط. ديمقراطيوليس النظام السياس ي الكافة أوجه املجتمع 
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