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 تمهيد

لهذا  مستخدأو . املحتل الجوالن في السياس ي الوعيو  الهوية واقع على الضوء أسلط املالحظاتهذه  في

 قدل. اوتخفي أخر   ،أشياء تكشف قد التي املعروفة والسوسيولوجية الفلسفية نظوراتاملبعض  الغرض

املجتمع الجوالني وجدليته مع  ومؤسسات بنية في محددة اتتطور  لتبين التاريخي السرد من انوع   اعتمدت

 جوانب في نخراطاال و  ،والتفكير االهتمام من طويلة تسنوا خالصة النصهذا  جاءاالحتالل اإلسرائيلي. 

من النقاط  اعدد   النص أمامي فتح لقد .املحتل الجوالن في الزمالء منعدد وتبادل اآلراء مع  ،العام الهم من

 النقد تطوير في للمهتمين مفيدة مادة فيه يكون  أن ملوآ ا،تجريبي   أعدهو التي تحتاج إلى مزيد من البحث، 

الوعي  ومقاومةبناء الذات  سيرةملومستقبلية  تاريخيةمعالم  رسم. فالهدف منه والثقافي التاريخي

 لأليديولوجيةوالترويج  البيرقراطية السلطةوتدخالت  املاديةاالستعماري في سياق تزداد فيه الهيمنة 

  الرفاه.  دولة أجهزة عبرالصهيونية 

 

[1] 

ل
ّ
  اشعور   1967في حرب  انتصار دولة االحتالل شك

 
من  كبيرة لدى قادتها وقطاعات القوة نشوة بهائال

من جديد  ولد إذ ؛واالستيطانالتوسع و  ثنيارتكاب جرائم حرب تتمثل بالتطهير اإل في رجم ذلكتو . هاهور جم

قادة  أطلق (1).األرض على يلعربانفي الوجود ل ،حسبان وأ اقبةع خوف دون من  ،وجبروتبقوة  الشعور 

لجوالن املحتل مع لقتصادي الدمج االمبدأ  حزيران السادس من تلت التيفي األسابيع األولى  االحتالل

 سمحت التي - املعاصر الدولي للقانون  املنافية - والتشريعاتالتبريرات  تاشتق بدأامل هذا منو  .إسرائيل

 قليماإلفي  لالستيطان امبكرة جد   نواة غرسقامة مصالح اقتصادية في القنيطرة و ليهود إسرائيليين بإ

في  تطبيق نظم دولة الرفاه اإلسرائيلية على السوريين املتبقين قادة االحتالل أقّر  ،هنفسوفي الوقت . املحتل

لت .عض الخدمات الصحيةوب واألجور قانون الضمان االجتماعي من مثل  ،أرضهم املحتلة الكتب  وُبّدِّ

املنهاج اإلسرائيلي في  مواستخد ،اإلسرائيلي التعليم نظامب اوكلي   اجذري   التعليم نظاموربط  ،املدرسية

 تهمعالن تبعيإل  همابتزاز و  جذب األهاليل ةحثيث صورةب إسرائيل عملت ،كله ذلكمن خالل  .دارسامل

 الجوالن إقليم في املذكورة السياسات كانتفقد  .الطائفيةمكوناتهم بناء على  لدولة االحتالل الصريحة

زالت هذه السياسات  ما .وأهليها املحتلة األراض ي باقي اتجاه طورت التي السياسات عن مختلفة املحتل

                                                           
دون تهجير وتدمير مع من قص ى الشمال على سفح جبل الشيخ أالحديث هنا يشمل القرى الخمس التي بقيت في   (1)

اختلفت في املصير عن مشهد الجوالن الواسع الذي دمر التي ا(، و ألف   20كثر من أآالف من سكانها )اليوم تحوي  ةبضع

 عن –لحقوق االنسان في الجوالن املحتل املركز العربي  -األخيرة للمرصد تتحدث التقديرات ة، حيث كاملصورة بوهجر 

خالل  ،األف   126 البالغ عددهم حوالى وتهجير أهاليها ، باإلضافة إلى مدينة القنيطرة،قرية ومزرعة 340 تدمير إسرائيل لـ

 أو بعدها. الحرب
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سؤالي هنا و تناقضات عميقة.  اأيض   ولكن تجذرت معها .االحتاللا على بعد خمسين عام   -تتجذر وتتطور 

الدمج والتحوالت في الواقع االقتصادي والقانوني  علىخمسة قرون  ما هو تأثير تراكمف، متعلق بالهوية

 ؟ اإلسرائيلي للسوريين تحت االحتالل الثقافة والوعي والهوية فيش ي اليومي يوالبيرقراطي واملع

التي  اتدليدون إطار نظري لفهم الجمن ، و دون منظور تاريخي واسعمن ا السؤال تتعذر اإلجابة عن هذ

وربط االحتياجات املادية  م تكن السياسات اإلسرائيلية متعلقة فقط باالقتصادل مستوى الوعي. فيتحصل 

 بل كان الهدف هو بناء حالة من الهيمنة على مستوى الوعي واإلرادة؛ للمجتمع املحلي باالقتصاد اإلسرائيلي،

دون  من كانتوإن  ،مطلقة على األرض والسكانباتت متحققة و  املنتصرسيادة املجتمع أن االنطالق من  أي

انون ين تحت االحتالل للقطلب ليس فقط خضوع الواقعت السيادة هإعالن هذ اكتمال إن اعتراف دولي.

تجاه  األهالي واحساس ةنظر  بناء وإعادةستوى الوعي، التبعية على مو  القبول  ، إنمااملدني اوالحق   العسكري 

جماعة  إلى انتمائهم بمعنى ة،سوريال الهوية هؤالء األهالي عن تنتفي أن وجب. بنظر املحتل، ملحتلاأنفسهم و 

نظر إليهم ليالوجوديين،  عداءاأل  دائرة من األهالي خرجهذا املنطق،  في على األرض. الحق في السيادة ةحباص

 ،ثنيةإكجماعة  بذاتها كذلكوتقبل تعي  املنتصر؛ إرادة إرادتها تتبع يمكن أن ،مطواعة جماعةبوصفهم 

 .خارجها من لها حام عن تبحث أنإنّما  الخاصة، سيادتها ذاتها كأّمة في تحقق الأ قدرها ،ضعيفة طائفةك

قبول  دأن هيغل يع غيروصفها هيغل.  مابحسب أمام جدلية السيد والتابع وكأننا  ،البدء في ،يبدو األمر

وعي الهو  ،اإلرادة محدودبوصفه  ،بذاته التابع وعي؛ فكليهما ل الجدلي للسيد والتابعالتابع بتبعيته هو الح

 ةستقلامل ةداسيبال وهم على ينغلقألنه  ،زائفالوحيد املمكن، أما وعي السيد فهو  الوعي أي ،يقيقحال

 احتياجاته تلبية جلأل  على التابعواعتماده الجدلي  واقعهال يعي و مغترب  أنه - األمر ةحقيق يرى  ال، ابذاته

 من هذا القبيلش يء عميق  هناك قد يكون . اإلرادة مطلق نفسه يرى  سّيدا املادية واملعنوية، أي ليكون 

الواقع تحت االستعمار هو أمر آخر:  فيما يهمني ويقلقني  لكن .االستعماري  الوجود كينونةفي  كامن الجدلي

 امنذ خمسين عام   اواقع الذي نختبره يومي  لل بارزةالسمة ال ما يهمني هو ما أراه ؟كيف تتعطل جدلية هيغل

ازدواجية ب اسميهأما  هي سمةلوعي الصهيوني. و ل املرافق له هيمنةالتحت االحتالل واالستعمار ومشروع 

  بذلك . وأقصداملتكررة واملتعددة الوعي
 

 من يقعوعي و الحاكم الزدواجية او االنفصام بين وعي املحتل ا أوال

  دائمة مواجهة عديفهذا االنفصام  ،تحت االحتالل
 
 يلتقيان ال أنهما يبدو ينيمتعدد األوجه بين وع اواحتكاك

 األكاديمية وسياسات التمثيل والبيرقراطية ستخباراتيةاال على الرغم من املعرفة  ،بالتمام يتعارفان وال

 االزدواجية، اأقصد ثاني  و  وعلى الرغم من االحتكاك اليومي في مجاالت العمل والسوق. والتربوية، اإلعالميةو 

 ةستقلم نيعة،م ذاتلذاته ك ، بين تصوراتهاالستعماري تحصل في وعي الذي يقع تحت سيطرة ة التالداخلي

 يةمن جهة، وبين حقيقة معاش هذه الذات وارتباط احتياجاتها اليوم املعنوية، قوتهاو  اوتقاليده افي تراثه

الذات  تاعتاد صورةبلكن  ،التي تظهر على الدوام كمنظومة اآلخر، تحمل صفاته وهويته املحتل بمنظومة

وتتخذ  ةمستمر  بصورةتتكرر ا هذه االزدواجية أيض  و  .من جهة أخرى  األهلية قبوله وحتى االرتياح إليه وطلبه

 
 

 .دةع اوأوجه   أشكاال
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 تدور  التي املباشرة بين املستعمر واألهالي السياسية واملواجهة في تاريخ النضال األولى االزدواجية ظهرت

للنظام  في الجوالن املحتل السوريين ضم الرغم من ىفعل .ةمة العربية ولسوريالهوية واالنتماء لأل  حول 

، وعلى الرغم من التأثر الكبير لمستعمرل ينالتابع يوالتعليم ياالقتصاد ينالنظامالقانوني والبيرقراطية و 

االقتصادي وعلى الرغم من قبول املجتمع بالواقع  ،وبمؤسساته بذلك املجتمععلى صعيد الحياة اليومية 

فقد واجه املجتمع  وغيرها؛ واالجتماعية والصحية اإلسرائيلي واالندماج في سوق العمل، واالستفادة املادية

للجوالن املحتل عام  عالن الضم اإلسرائيليإفي مناسبات وطنية كثيرة ومتكررة منذ  الشرطة اإلسرائيلية

ا الجسدية مع قوات األمنملواجهة او  ،واستخدم آليات العصيان املدني ،وقبله 19٨1  تلك شكلت. أحيان 

 
 

ن حالة القبول باليومي ليست إال حالة قائمة على أ ىعل يدّل  املحلية والرموز  الذاكرة من املواجهات سجال

 جبروتترفض االمتثال إلى  ،ماج إحساس بهوية مغايرة ومقاومةن مع هذا االندفلقد نمى وتكوّ . قلق بنيوي 

 .وتجبره على املواربة ،منه تهزأو  ،تتحداه أنعلى  اأحيان   قادرةو  ،نتصرامل

لقد راهنت السياسة اإلسرائيلية، كما تبّين الكتابات والوثائق الصادرة عن مسؤولين في الجهاز اإلداري 

لالحتالل، على وجود انفصام بين الوعي الطائفي ومشروع القومية العربية، بوصف األول أقرب إلى 

 الوجدان لدى املجتمعات 
 
 محدث

 
 فيها يمكن محاربة تأثيره فيهم. ومما ال شك املحافظة، وبوصف الثاني أمرا

ثير من التطمينات بهذا الصدد كب ون ويحظ وااالحتالل، كما أرباب العمل اإلسرائيليين، حظ يلؤو مس أن هو

 دوما بقيت املعاكسةمن خالل ما قد يقال لهم من قبل األهالي لتمرير مصالحهم اليومية. لكن املفاجأة 

حين  - 19٨2البنيوي لهذه املفاجأة يتبّدى جلّيا في حالة اإلضراب الكبير في شباط عام  والنموذج. قائمة

 عبر الذاتية واالستقاللية املناعة انهيار إلى يؤدي نأمن شأنه  كانرفض األهالي قرار الضم والتجنيس الذي 

كّون  الخطر ذلك مواجهة(. في الفلسطينية الدرزية الطائفةب ارتباط بالتجنيد للجيش اإلسرائيلي )قياس  اال 

االنتماء الوطني السوري  أكيدتل والحزم، التكتل مننادرات بدرجات  ،اا شعبي  ا سياسي  األهالي إجماع  

 ورفض أسرلة الوعي واالنتماء.  ،بيوالقومي العر 

من انتقام النظام السوري من  همفخو  نمفعل األهالي تلك نبعت  ردةاإلسرائيلي على أن  الخطاب صر  ي

انتماء  منة(، وليس د)كما حدث مع سيناء في تلك امل ةرجاعهم إلى سوريإن احتمال وم ،ةأقاربهم في سوري

ر وجدان في امعياري   وجوده نكرفهذا يُ  – يقومي حقيق . لكن اللغة التي استخدمها األهالي والرموز املستعمِّ

و سردية تاريخية تؤكد أصالة التقاليد املحلية وارتباطها الوطني، وكان أعلى رواية  ىنتجوها كانت تبنأالتي 

التي  1925استحضار نموذج سلطان باشا األطرش والثورة السورية الكبرى ضد االستعمار الفرنس ي عام 

مصدر  ؛القرى  وحرق  التهجير وعانوا الجرحى، ومئات الشهداء عشراتبوضحوا  ،الجوالن أهاليشارك فيها 

 امجدد   (ال) قول إسرائيل، وكانوا قادرين على  وجدفي وجه فرنسا قبل أن ت (ال) قالوالهام وقوة معنوية كبيرة. إ

  .إسرائيل وجه في
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ضيض الحإلى  الخوف من االنزالقمن مثل  –ما يحصل في حاالت اإلحساس الجدي بالخطر الجمعي إن

 أخالقي تناقض في األمس شهداء يخونون  الغد شهداء وجعلوتحمل دماء األخوة،  ،املحتل جيش في األخالقي

العمق الوجداني في هو سؤال  –و الخوف من القمع البوليس ي والفتنة الطائفية في الوطن أ صارخ ذاتي

حسابات مصالح أو منافع مادية  حض، وليس مدونهمن  جمعية لةال ينشأ وعي أو مخي الذياألخالقي 

 لدخول  هيمنته مشروع عن التنازل  دون من يعترف به  نأاستهالكية عابرة. وهذا األمر ال يمكن للمحتل 

 نأ دون من و  ثناء،األ هذه وفي. اآلخرتقوم على االعتراف املتبادل مع  لتيا االنسانية الحوارية التواصلية

د ا،دوم   النفي تكرار عبر تمش ي فاألمور  التنازل، هذا يحصل
ّ
 .البنيوية االستعمار لثنائية عدة أوجه وتول

حيز منقسم بلقد وصف فانون ذات مرة في خضم الصراع ضد االستعمار الحّيز االستعماري في الجزائر 

 لديوّ  ما، ا بين املدينة النظيفة والغنية ألنها بيضاء، واألحياء الفقيرة واملهملة واملتسخة ألنها سمراءعرقي  

من . وقد قصد فانون تعطل الجدلية املاركسية للصراع الطبقي وللسياسية الثوري العنف من انفجارات

. قد ال يكون وضع قرانا في الجوالن املحتل بتلك الوعيين بين املطلق والفصم الجوهراني التقسيم هذا جراء

متواتر قائمة ومتجذرة وصلبة، وهي  فانون، لكن الثنائية ذاتها وما ينتج عنها من وعي وصفهاالتعاسة التي 

ألن االندماج في بنية حداثة استعمار استيطاني يقوم على  -ا له متزامنة مع تكثيف االندماج وليست نقيض  

 اومادي   اتكنوقراطي  و  اوثقافي   ااجتماعي   تخلقالتمييز العرقي، هو اندماج في هوامش وتصنيفات استثنائية 

وتحول دون تحّول االندماج إلى تجاوز وإلغاء ملنطق الفصل والتمييز  ،البنيةنتاج إباستمرار، فتعيد 

 امثال بارز أمامنا جميع   والحيز ه فيالبناء و  التنظيم سياساتشأن األرض و  إّن واملفاضلة الداخلي في البنية. 

ا في لرفاه عموم  : فعلى الرغم من أن الحداثة املادية والتطور في معايير الحياة والسكن واالفصل هذا على

بطاقاتهم الجسدية  ويتحققمرغوب و  ممكنا من قبل األهالي، بل هو ظل االحتالل أمر ينظر إليه إيجابي  

، هي السياسة هذه (التطور )األهالي يدركون أّن الوجه اآلخر املالزم واملقّوض لعملية  ّن أ الواملعنوية، إ

 ويشرعن يتبع والتطوير فالتخطيطاألرض والحق في الحيز. اإلسرائيلية التمييزية والخانقة في كل ما يتعلق ب

ويشوه النمو الحضري ألصحاب األرض.  ،ويحاصر التوسع وجماعات؛ اأفراد   اليهود استيطان عوتوس حركة

 ،لكن البيئة العمرانية التي نعيش فيها ضاقت الخدمات، بعض حسنتا، و نسبي   املاديةلقد طورت مساكننا 

بفعل الدمج في منظومة  – اسلبي  أو كان  اإيجابي   –طرأ طارئ  وكلماواكتظت بفعل سياسات التخطيط، 

 ااملستعمر الكلية )التنظيمية واالستهالكية والجمالية(، تزداد الفوارق الشكلية وهوية املكان ظهور  

 .البلد أهل وحّيز االستيطان حّيز بين ا،ووضوح  

 أليه هو إما يجب االلتفات  لكن
ّ
 تاجهاإنويعاد  ،ثابتة تبدو لالستعمار الثنائية البنية أن من الرغم على هن

  ا،دوم  
ّ
وينتج من خالل استراتيجيات وممارسات الوعي يتكون . ينتلقائي أو ينجامد اشطري الوعي ليس أن إال

االستراتيجيات  خطابية يقوم بها الفاعلون لرسم هويتهم ومعاني أفعالهم. ليس من السهل اإلحاطة بهذه

، فهي تشمل الخطاب السياس ي املباشر، واللغة العملية اليومية )التي جميعها واملمارسات وآليات عملها

الت املختلفة للذاكرة الجمعية )رواية التجارب ا خاص  تتمايز عن الخطاب السياس ي وتتخذ طابع  
ّ
ا(، والتشك
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)ذلك  املحافظ –في العائلة، وعبر الحّيز العام بشقيه املاضية التي مّر بها املجتمع( عبر ممارسات التربية 

على التقاليد الدينية واالجتماعية والبنية الهرمية  اوثبات   محافظةحساس بالهوية نتاج اإل إالذي يعيد 

)ذلك الذي ينشأ بفعل الحداثة والتحديث وتحوالت بنية العمل وبنية  الحداثيللسلطة والجاه واملعرفة(، و 

قيمة املساواة، من مثل ساسية، األ قيم االجتماعية المعاني  على الثورة إلى ويسعىالسلطة في املجتمع، 

 هذا، وما يلفت نظرنا في العمل والجاه والتدين، الخ(. لكن يمكننا التأمل في آليات الوعي هذه ودراستهوا

، ةالداخلي ناقشةواملانتاج املناعة الذاتية التي تنشأ بسبب التنوع  ةعلى إعاد البّينة ةقدر امل هو املضمار

 .كافة بالنظر إلى االستراتيجيات الخطابية التي تكّونه

 

[3] 

 ،االحتياجات اقتصاد تطور  مع أوضح بأشكال لعيانل –الداخلية  –متتالية الثنائيات األخرى  تظهر

 عملية في. الحياة ماطوأناالقتصاد  تحوالتبفعل  ،االستهالكية لمنافعل والقيمية االجتماعية املعاني تبدلو 

 وتأمين االكتفاء مفهوم من االقتصاد مفهوم ريتغيّ  القيم، ومنظومة االجتماعية القاتالع ل وتحوّ  التحديث

 ذا وحجمه االستهالك نمط فيه يصبح مفهوم إلى ،القادمة جيالواأل  للطوارئ  واالدخار الضرورية املؤنة

 املصالح تصبح املعنى وبهذا. االجتماعي املال رأسفي  االستثماراالجتماعية وعلى الذائقة و  نزلةامل على دالالت

 اجزء  بوصفها بل ُينظر إليها  -يمكن الترفع عنها  اأمور   دتع وأن توصف أ يمكن اعّم  أبعد االستهالكية املادية

)الشعور  الوجدانية الهوية بين حقيقي توتر ينشأ املنظور  هذا ومن. والتقدم والتطور  البناء من ال يتجزأ

 من خالل  ،الجديد قبال)التأقلم والتغير واست والهوية العملية باألصالة واالستمرار عبر الزمن(
ّ
وال يحّل إال

 البحث النقدي في كليهما. 

املحافظين يتمسكون بالوعي الخاص، والحداثيون يذوبون في التحديث  نأالتوتر ال يعني  هذا

 بمعنى. ربوجه املستعمِّ  (ال) كان ال بد من أن تتعدد معاني الـ ،التحديث مليةعوبتأثير  ا،بنيوي  االستعماري. 

 ل األوّ . علماني حداثي: تأسيس ديني محافظ وتأسيس (ال)ـال لهذه نكبيرا تأسيسان هناكمحدد أكثر، كان 

 وال تمتزج ال هويةو  ،نقية اذات  بوصفها للوعي بالذات  اميتافيزيقي   امصدر   تمنح التي الدينية الذات على يقوم

في هذا الوعي هناك فصل مطلق بين الزمن  .باملطلقالدين  اختالفإلى  انظر   املستعمر، متطلبات في تذوب

)وما  األزلي يوالزمن اآلخرو  (في العالم الجسماني الدنيوي الزائل )وما يعتريه من نقص وتشوه جوهري 

 عّول  لقد بالعكس؛ بل ،لم يفت هذا الوعي اإلسرائيلي (.في العالم الروحاني ونور  وحقيقة كمال من يحتويه

الهوية  على ميتافيزيقية في سياساتهم الطائفية تجاه الدروز الفلسطينيين، ؤهقادة املشروع الصهيوني وخبرا

 نأللطائفة  تيح، ما يوالدنيوي  اآلخرويو وعلى الثنائية بين الروحاني والجسماني،  تها،صوفي وأ الدينية

تكون لّينة طّيعة على الصعيد  نأو  ،امليتافيزيقي الصعيد على اجد   واملتمايزة اجد   الخاصة هويتها تعيش

رجال الدين مقدرة  ثبتوأ ،نالحسبا هذا جمودخلخل  في الجوالن املحتّل  األهلي الرد لكنالسياس ي واملادي. 

 الطائفي، الوعي في الصعيدين بين مطلق فصل يوجد ال ا)عملي   بسهولة امليتافيزيقيا تسييسدهم لواستعدا
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في ومرة أخرى نتحدث عن الحدث النموذجي  – الديني الحرم استخدمف(، ووضعيتمييز وظيفي  حضم إنما

  ما ،اإلسرائيليةعلى كل من يقبل املواطنة  - 19٨2 عام
ّ
  اإلجماع الوطني. لتشكيلأداة قوية  لشك

 
ّ
يوجه باتجاه آخر، ولذلك فإن تخلخل الجمود في الحسبان  نأ وأأن يختفي  أن هذا التسييس يمكن إال

عبر أعيان من رجال الدين  - حاول قادة االحتالل الضغط ،19٨2 العام في. عليه القضاء يعن لم اإلسرائيلي

 نكارإ: الحرم يعني من منظورهم قوية حجة وساقوا الديني، الحرم قرار لغاءإل - والكرمل الجليلالدروز في 

أهالي الجوالن وأعيانهم الدينيين  الضغطذلك  وال يصّح. لم يثن ،خطر مرأ وهذا إسرائيل، في الطائفة يند

 ويخص سوريي الهضبة التطبيق، محلي الديني همقرار  أنعلى  في حينه، وما زالوا، وأصروا عن قرارهم،

 كان الديني الحرم نأعلى هذا الفهم، يشار إلى  اوتأكيد  . كافة الدروز وليس للتعميم على ا،حصر   الدروز

 جماعته ضمن االجتماعية الحياة في جماعاإل  عن الخارج الفرد عزل  إلى يهدف اجتماعي، بحرم ارون  مق

 مليزاناالجتماعي، ودوام االحتالل، وتبدل األجيال، وتبدل ا وضعال تغّير وبفعل الوقت، مروروب .املحددة

 ذلك، من أكثر بل. فحسب اويكاد يكون رمزي   ،إلى حد كبير االجتماعي الحرم تقلص ؛املنطقة في السياس ي

 الرعيل بخالف اإلسرائيلية املؤسسة مع اتمام   امتفاهم   ازعيم   الروحية للقيادة الثاني الجيل مع اليوم نشهد

في تأسيس املوقف الوطني. بات الزعيم الروحي في الجوالن املحتل يلعب دور الوسيط  هم، وأسسبقه الذي

  ىيتقاض  وصار واإلنسانية، االجتماعيةمن القضايا  عدد في اإلسرائيلية والسلطة األهالي بين
 
 من امعاش

 توسم نأن هذه املمارسات يمكن . ولكويستقبل الوفود الحكومية بين حين وآخر ،اإلسرائيلية األديان وزارة

 وليستوتقع ضمن مسؤوليته في رعاية شؤون املجتمع،  ،الروحي الزعيم منزلة تتيحها التي بالبراغماتية

يتولى أولياء أمر رعاية  نأ)ففي الوعي السياس ي الطائفي، ليس من الغريب  املجتمع هوية في تحول  عن اتعبير  

ونجد لذلك تعبيرات  .(والخالص ي الروحي الجوهر يحفظ لكي ،(دنس)الشؤون الدنيا وما تتطلبه من 

وعلى  ،زعيمها الديمي (براغماتية)الرغم من  على في مجدل شمس اصامد   الديني الحرم زال ماملموسة: 

  .الدامية السورية األزمة في األخرى  القرى  خلواتمن قبل  امؤخر   جنسينالرغم من رفع الحرم الديني عن امل

 فهو يدّل على ،ش يء علىدّل  إن –الوطني في تداعياتها وفي ضعفه وفي صموده  املوقف أي – الحال هذا

 ،فجأة الحياة هذه انتهاء املتوقع من وليسالطائفي، -يينالد للوعي سياسية حياةو  سياسية حسابات وجود

الوطنية السورية  الهوية لكن ،جديدة وحسابات وأوضاع تداعيات تطرأ قدوعي علماني مطلق. -ودخول زمن

 مع الضبابية، الوضوح اتتقاطعوالتوترات، ب ناقشاتبامل مملوءةتجربة زمنية مديدة،  من عليه تقوم بما -

لقد اقترنت الهوية  .املرجع ألجل قياس أفعال املستقبل ورسم مسار الخطى القادمة نزلةستبقى بم

  الطوائف من متجاورة دوائر الوطنأساس تخيل  على)في الجوالن بالهوية الوطنية  نيةالدي-الطائفية
 

 بدال

وسيادتها على أبنائها(،  وخصوصيتهالحمة أهلية مدنية تخترق وتقوض حياة الجماعة الطائفية  تخيل من

 استعارة الطائفي الوعي نتجأ لقدمحّبة وموالية إلسرائيل.  –فجأة  -ولن يكون باإلمكان قلبها لتصبح 

 ماكو  هي األّم بأي سهولة كانت. (الجارة)وليس من السهل أن تصبح  ،اأم   بوصفها بالوطن للعالقة بيولوجية

ينبثق عن التمسك  األسد لنظام شديدة مواالة في الدينية ملؤسسةا يدتجن فإناألخيرة  ةدامل في شهدنا
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 إسرائيل، إلى الجذب مشروع اشتد كلما باختصار، بالهوية السورية، وإن كان يحمل ذلك مفارقة تراجيدية!

 .جديدة مواقع وترسم الداخلية، التجاذبات اأيض   ستشتد

 

[4] 

تحوالت في الهوية الثقافية وفي معنى املواطنة واالنتماء،  حداثإ على والقادر ا،بنيوي   األعمق اذبالتج إن

أخرى: قومية،  افيزيقياتميت علىالتأسيس  هذا يقومللهوية الوطنية.  العلماني الحداثي التأسيس في يكمن

العالم املادي في هذا الوعي  إّن وهذا التأسيس يتواتر بطريقة مختلفة مع االحتالل، إذ  .وغيرهما طبيعيةو 

ا(فان)ليس   وجود وال تقوم ال الذي الضروري جسدها  هو بل امليتافيزيقية، الهوية عن بمنفصل هو وال ،ي 

ويدل مستواه على خامتها وجوهرها ودرجة رقيها  ،ألمةل ضروري تحقق  ماهفالحداثة والعمران  ؛دونهمن  لها

التي ال ترى في الواقع املادي سوى  هيليةيالن وأ العبثية الفلسفة هي العلماني الوعي في الصوفية إن .ووجودها

ظرف اجتماعي  وأ عمران أيبتحقق التجسد للماهية في  يمانفال إ – نسانيةاإل للماهية مستمرة فارقاتم

الذي يلتزم  وليس الصوفي االنعزالي، (ا)القومي تحديد   سياس يال املد هو الوعي هذا ياملّد األكبر ف لكنمثالي. 

ترتبط الحداثة  –ذلك الوعي السائد في الحداثة  – القومي الوعي في. االجتماعي العالم عن محددة ؤىبر 

 انيةالعلم و)أ الدينية الصوفية كانتخاص مع االستعمار. فإذا  جدل ويحصل القومية، األمةبماهية 

  في تساعد (النهيلية
ّ
 يمكن ال ،وثقافة االستهالك االستعمار عليه ل يعوّ  ما وهي ،السياس ي املشروععن  يالتخل

فالقومية  .(نفي املفهوم )على األقل إلى حي فهذا يبدو تعارض منطقي ،قومية صوفية على التعويل

االستعمارية والقومية الوطنية تلتقيان وتتصارعان على التجسد الحصري في العمران ذاته، وينشأ بناء على 

 املغلوب يكون  كيف: السؤال يظهر ةالعالق هذه في. واملغلوب الغالب بين خاصة تردداتذلك ديناميكيات و 

-  
 

 .وكيف؟ ؟باآلخر اومتماهي   اأم تابع   بذاته؟ مستقال

 ماهية األمةبالذي يرى  ذلك - لألمة امليتافيزيقي املنظور  نصححعلينا أيضا أن  ،الجدلية هذه نفهم لكي

 ،منظورنا في. معينة اجتماعية شكالفي أ أو إرادة قصدية وعي عن نفسها قتحّق  ،لتاريخمتجّسدة في ا سابقة

 ينش ئاالجتماعية(. فالتحديث  شكال)األ  التحتي البناء خالل ومن مع بالتزامن ينشأ)الوعي(  الفوقي البناء فإّن 

 نتاجإسباق  :غريبة وضعيةوليس العكس. ومن هنا تنشأ  ،الوعي الوطني ينش ئ ذيال وهو ،وقلقها الحداثة

لتشكل القومية  املواتية حوالاأل في خلق  همفالحداثة االستعمارية تس .والقومية االستعمار بين جدلي نفيو 

علينا أن نفهم ذلك الوعي في  أكثرولكي نفهم هذه التوترات  .ذاته في الوقت لهدمها اوتدبر دوم   ،لهااملناهضة 

-وال نقصره على الشكل السياس ي املثالي واملكتمل لتحققه: أي الدولة ،نسيجه وعمقه االجتماعي والثقافي

 
ّ
االجتماعية التي  formsإلى عناصره االجتماعية، علينا ان نتحدث عن األشكال أو الصور  لهاألمة. ولكي نحل

  .تنتجهاالتي  االجتماعي ليحتويها، وآليات التخيّ 
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 املجتمع مسمى تحت موليةمجتمع املواطنة بش أشكال مجمل إلى ينظر الحديث الفلسفي التراث في

ينظر  ،آخر بمعنى. (السياسية والجماعة السياس ي، للمجتمع ارديف   املصطلح يستخدم لوك عند)و  املدني

  (املدني املجتمع)إلى 
 

  مجمال
 

  ،االجتماعية لحاضنةل طرافأوبال هوامش و  شامال
 

في العمق مع الدولة  متداخال

عن  بشارة عزمي دراسة تبّين كما طبع،بال وهناك ،الوضوح ةشديد صورةبهذا في فلسفة هيغل  يظهر)

 نأعلينا  سيولوجي،و الس التحليل في(. في التراث الفلسفي الحديث املفهومجدل غني حول  ،املجتمع املدني

 وال نفسه، املجتمع ،وبعده املدني املجتمعفهناك قبل  ؛بحذر –املعياري  –املنظور الفلسفي  هذانأخذ 

 وال ،أخرى  جهة من املنظمة، قراطيةمن جهة، وحالة الدولة البير  الغاب/الطبيعة حالة بثنائية هذا يختزل 

 املدني املجتمع ألشكال فهم إلى نحتاج. الدولة-املدنياملجتمع -العائلة: البرجوازي  هيغل هرم في يختزل 

 بوصفها 
 

وفي  ،وتحوالت حداثية معقدة ومتقلبة املصائر اجتماعية تنشأ في بيئة املجتمع التقليدي أشكاال

كوجه  قائمة بذاتها شاملةحاضنة  املجتمع ليس باختصار،. الدولة مع معقدة تقاطعات وفيبيئة العوملة، 

بطرق  يعمللكنه  ،في حالة معينة املجتمع-الدولة نحو يصبو قد سياس ي مشروع هوبل  ؛آخر للدولة

ضمن عالقات معقدة من التقاطع والتنافر بين الدولة واملجتمع  حالتنا، وفي ،في سياقات مختلفة مختلفة

  .التحديد وجه علىالطوعية  ابطالرو  نشأة به نقصد وهنا ؛ةدقيق صورةبوعلينا تحديد معامله  .املدني

 الدولة تأثير خالل من املدني املجتمع شكالأيتتبع املرء نشأة  نيمكن أ ام  عمو  السوري الريفيالسياق  في

التعليم  – البيرقراطية الدولة أجهزة في االنخراط بدأ حيث االستقالل، حقبة في وخاصة املجتمع، في

 في .األعيان وساطةب الفرد يصلها سياسة جهة الدولة كانت نأ بعد ا،شعبي   اطابع  يأخذ  –والجيش واإلدارة 

 عقد تحديد يمكننا الزمن، من عقد قبل أجريناه الشفوي  التاريخ في بحث خالل ومن شمس، مجدل

)على شكل تجمعات شبابية نهضوية للمطالعة،  يةالطوع للروابطالبدايات األولى  نشأة اتيالستين

 الروابط هذه تتبع يمكننا ثم ومن(، بعثيةو  ناصرية بين املعاصرة يديولوجيةاأل  شاتملناقباانخرطت 

يسعنا هنا إعطاء هذا املوضوع  الوحتى اليوم.  ات،يالثمانين وفي االحتالل بعد اتيالسبعين عقد في وتطورها

ما يمكننا أن نشير إلى 
ّ
 حقب متتالية.  وعدة أ مراحلحقه من السرد والتوثيق والتحليل؛ إن

في العقد األول  التناقض، تمام متناقضة االحتالل تحت املدني املجتمع ألشكال األولى النشأة كانت لقد

 ىانتهو  االحتالل، قوات على والتجسس ي سر ال العمل شكل خذأالنشاط السياس ي  نإ حيث لالحتالل؛

 روعاتمش نشأت فقد املدنية، الحياة صعيد على أما. املعتقالت في وزجهم الشبانبمحاكمة عشرات من 

 ما سرعان لكن. سياسية غير رياضية أندية ونشأت العسكري،وغيرها برعاية الحاكم  الكشافةمن مثل 

 حول  اإلسرائيلية السلطة وبين األهالي بين مباشرة مواجهة في العسكري  الحكم نهاية مع العهد هذا انقض ى

سياسية بامتياز، ونشأت رابطة جديدة  مرحلة في النواديدخلت  ةدامل هذه وفي. املدني القانون  فرض

 الطابع وتجذير تأسيس في عميقا اتركت أثر    -وهي رابطة الجامعيين في الجوالن السوري املحتل  –ناشطة 

 الشيوعي والحزب الفلسطينيين اليساريين معبشبكة عالقات واسعة  االرتباطه انظر   للمجتمع العلماني

نشطت الرابطة في حيز الخدمات  لقد. تياالسوفي االتحاد في العالي التعليم باب وانفتاح اإلسرائيلي،
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إلى تعزيز  ةواضح صورةبالتعليم والفنون واملخيمات الصيفية التي هدفت  دوراتبمثل التعليمية الطوعية 

تطوير  وكانت ترفع شعار ومهمة ،محبة الوطن من جهة وقيم الحرية واالستقالل الفردية من جهة أخرى 

 كثيرةال ناقشاتاملمجال هنا حقيقة لتقييم هذه التجربة وسرد  ال. ااقتصادي   وحتى اوخدماتي   ااملجتمع ثقافي  

 الحقبة هذه نهاية وضع يمكنالعموم،  على. أخرى  فسحة إلى يحتاج فهذا فرزتها،أوالخالفات التي  والتيارات

 الشباب خيالالعاملي  سياس يالذي شحن بمشروعه ال – تياالسوفي االتحاد انهيارو  نهاية الحرب الباردة مع

جديد،  كيير أم سياس ي-جيو مشروع وبداية –العصر ومهمة الطليعة وما شابه  نو ؤ ش في بينهم الجدلو 

. ويمكن القول بأن املجتمع املدني 1991 عامفي  مدريد ومؤتمر لكويت،ابالحرب على العراق بعد غزوه  دشن

 تعرف لم التي الداميةثالثة دامت منذ مؤتمر مدريد إلى الثورة السورية والحرب  مرحلةفي الجوالني دخل 

مّيزتها األساسية  توكان كثر،أ أو عقدين مدار على امتدتو  ألطول،ا هي الثالثة الحقبة هذه. بعد نهاية

  .خدماتيمأسسة العمل ال

االعتماد  إمكان في محدود سقفالرابطة قد وصلت إلى  كانتعن مؤتمر مدريد ومحادثات السالم  بمعزل 

الخدمات والبنى االقتصادية فيه،  روتطوي املجتمع تطوير حول  ورؤيتها إسهامهاعلى العمل التطوعي في 

 عليهم األوروبيون  فتح نأوقررت دخول تجربة املنظمات األهلية التي كان الفلسطينيون يشرعون فيها بعد 

 هذا وكانلبناء الدولة الفلسطينية.  اأساس   قاعدة بوصفهليصب في بناء املجتمع املدني  اضخم   امالي   ادعم  

أال الذي أصّر على  اتنيالثماني عقد في املتشكلملا شكله من افتراق عن املوقف الوطني  اجد   اخالفي   القرار

 عليها كان املدعوم لتنموي ا العمل إلى الرابطة تنتقل فلكي اإلسرائيلية؛ السلطةو  الضم قرارب ةمباشر يتعرف 

الجمعية العربية للتطوير وتعرف باختصار  ا)سابق   العربية القرى  لتنمية الجوالن جمعية تنش ئ أن

  ذلك عدوقد  ،ائيليةرسمية مسجلة في وزارة الداخلية اإلسر  جمعية"الجمعية"(، 
 
الوطني من  جماعلل  اانتهاك

لكن األمور بالطبع ال تقاس من هذه  .البعث حزب إلى اأيديولوجي   تنتمي التيقبل القوى املقربة من النظام 

تفاصيل  دقأ فياالحتالل ونفوذ دولة االحتالل ومؤسساتها املدنية  من اخاصة بعد خمسين عام   ،الزاوية

 نشأت الجمعية بأن القول  اختصارب يمكننا. نجازاتهإو  أهدافه ناحية من شروعامل يقاسوجودنا االجتماعي. 

 ،(اإلسرائيلية للمؤسسات القوية واملقاطعة الجماهيري  الحراك من عقد)بعد  خدماتي فراغ في اتقريب  

اواستطاعت   تنموية روعاتمشفي تطوير الخدمات الطبية، لكنها فشلت في تطوير  اقوي   أن تقدم إسهام 

في  كنفها في تطور مثار جدل؛ فقد  اأيض   الثقافي الحقل في دورها كان وقد. الزراعي الحقل في وخاصة أخرى 

ولكن خالفات حول األسلوب  ،شبان اشطون نفيه  سهمأ لتعليم الفنون  (الفن بيت)البداية مشروع باسم 

 فعالية وتأسيس اشطينالنأدت إلى انشقاق  ،وغير ذلك العمل وعالقة الفن بالسياسة جندةأو  والسلطة

. نشطت (والثقافة للفنون  املدرس فاتح مركز)باسم  –لم تكن مسجلة ولم تتلق أي دعم خارجي  –مستقلة 

  وطّورت ،األقل على الزمن من عقد ملدة الفعاليةهذه 
 
 جذبتو من املعارض والدورات الفنية،  افني   امناخ

ا  خارج الفنية األوساط من عددالذي بات بعضهم معروفا في  الشباب املهتمين بالحقل الفني من عدد 

ال مجال لخوضها هنا، ولكن من  ة،ألسباب عد مجمدة شبه ةمدالفعالية باتت منذ  لكن .املحتل الجوالن
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 الجمعية دعمته الذي (عيون ). أما املشروع الثاني املهم فهو مسرح تمويل دون من أبرزها صعوبة العمل 

ا املسرح مقّد  .الجمعية فيها تمر صعبة مالية أزمة نتيجة امؤخر   وأغلق املسرحيات عبر تطوير كوادر  من عدد 

 والفعاليات الفلسطينية املسارح في ةدع عروض في وشاركت مختلفة، عمارأشبابية ومن  مسرحية

 في معروفة باتت موسيقية لفرق عدة  تجارب في اآلونة األخيرة نشأت الجمعية، نطاق هذا وخارج .األوروبية

 ،الشعر فيالفتة  نتاجاتإ برزتوكذلك  .(دافي هوا)و (أرض توت)أشهرها  ؛اودولي   افلسطيني   واسعة أوساط

 اوعربي   افلسطيني   دائرة من أكثر في وتنخرط تصل نأ استطاعتفردية  تجارب من السينمافي  خاصةو 

 . اوأوروبي  

 بانتهاء القول  سبب لشرح الكالم تعجيل من بد وال. السرد من حقها الحركة هذه إليفاء هنا مجال ال

 لهذا عدة أسباب بالتأكيد هناك. جديدة حقبةفي ودخولنا  ،الجوالني املدني املجتمع من الثالثة الحقبة

وتحولها إلى نزاع دموي إقليمي وعاملي  ،سورية في الثورة تدهور ل هممدور  هناك أن في شك وال التحقيب،

ولو  ،وطنية نهضةتحقق أي  بإمكانمنا  كثيرين يمانإ بقوةبات يهدد وحدة سورية ومستقبلها بعد أن ضرب 

لكن السبب املركزي للقول بوجود حقبة جديدة هي حالة املّد التي تكتسبها السلطة  .في حدها األدنى

 أهميةلقد عرفت السلطة اإلسرائيلية  اإلسرائيلية اليوم بما ال يقاس باألمس، على الصعيد التربوي واألهلي. 

 الهيمنة على ،املباشرة الحكم أذرع عن مستقلتعزز حقل كهذا  روخط ا،عموم   الصراع على الحقل املدني

  ،في السنوات األخيرة اليمين قناعة تعززت ولكن .الصهيونية
ّ
 السياسية رسم من ناالذي يزداد هيمنة وتمك

ليس في الجوالن املحتل فحسب، بل  الصعيد؛ هذا على كاسحة هجومية سياسية بناء بضرورة ،إسرائيل في

 خالل من الهيمنة أدوات تنشيط إلى سعت وقد. باألساس املواطنين الفلسطينيين في الدولة العبرية إزاء

الداخلي والجيش والتربية  األمنمن مثل  – املختلفةتمررها الوزارات  ،التمويل قويةشتى  روعاتمش

 مجتمع معالم رسمإلى  وتهدف ،من خالل املدارس وجمعيات وحركات صهيونية مختلفة، –والتعليم وغيرها 

من دولة إسرائيل كحاضنته الطبيعية والوحيدة،  ىأي يتبن –وطني مبتور  والء على يقوموتابع،  موال   مدني

هو  ،اوخطر   اح  هو أكثرها وضو  روعاتاملش هذه أشهر إن. واالستعمارية العنصرية بنيتها عن يسأل نأ دون 

  اعملي   ديع الذي املدنية الخدمةمشروع 
 

الخدمة العسكرية.  تشمل التيمن أشكال الخدمة الوطنية  شكال

فهناك عدد متزايد من البرامج األقل  – اوانتشار   اولكن هذا البرنامج ليس بالضرورة أكثر تلك البرامج تأثير  

 ،الطلبة إلى الوصول  إلى املدارس خالل من تنجحو مباشرة، لكن التي تسعى إلى التمهيد لالتجاه نفسه، 

باختصار، تضع  .نشاطها في وتدمجهم الشباب املرشدين إلى تصل نأمن خالل ميزانيات كبيرة  وتنجح

تقدمها  نأوالبرامج التي من املفترض  الخدماتجميع  لتجعل وبمغريات كثيرة، إسرائيل اليوم ثقلها بقوة

 صهيونية وأهداف شعارات ترفع مباشرة، وجيةوليديأأدوات  ،ولوجيةيديأ بعادأ دون من دولة الرفاه 

  (2).معلنة

                                                           
(2)  

 
 على الرابط:  7102-2-91 على ذلك بيان لجنة أولياء األمور في مجدل شمس بتاريخ انظر مثاال

http://ashtarr.net/?p=3352 

http://ashtarr.net/?p=3352
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  املقلق األمر
 

 مجبرابوصفها أن هناك شريحة ليست بقليلة من األهالي تنظر إلى هذه البرامج  هو فعال

خدماتية مجانية فحسب، وترفض وضعها في إطار التحدي السياس ي. وللمفارقة يكتسب الجوالن املحتل 

 على فيه التالعب يسهل بات الذي الطائفي البعدفهناك  –تسهل عمل السلطة هذا ومشروعها  خاصيةفي 

 والطابع الطائفي الذي يأخذه الصراع ةسوري في الحاصل والخراب قليماإل في الصاعدة الطائفية ضوء

 من نتعيّ  –أهم أذرع الحكم  حدىإ –عامل آخر مهم، وهو أن املجالس املحلية  اأيض   هناك لكنو . حولها

 والويحتاجون إلى رضا السلطة  ،موالين موظفينيكون رؤساؤها  من ثمو  ،اإلسرائيلية السلطة قبل

املواربة لديهم ضيق. لكي يوازن  وحيز – همةمفي قضايا سياساتية  إن أرادوا هذا – (ال) القول يستطيعون 

 التقاء جراءمن  اأحيان  قوته أمام السلطات على الرئيس أن يحصل على شرعية ما من الناس، وهذا يحصل 

لكن من أبرز الحاالت وأكثرها فرادة وأهمية هي حالة  ،)أي حين ينشط في مجال تقديم الخدمات( املصالح

وسحبه  ،وتمويله ،االذي يرى بالنفوذ بين الشباب وفي الحقل الثقافي تحديد   شمس مجدلالرئيس املعين في 

  هيف ،بالطبع ،املفارقةو . هليةاأل  أهم تأسيس لشرعيته ،الحركة الوطنية من نطاق
ّ
عن  -بذلك  يجّر  هأن

في اآلونة األخيرة  قالثقافي واملجتمع املدني الجوالني إلى األسرلة. ولقد حّق  الحقل –قصد أو بغير القصد 

 
 
 معروفين في الحقل الفني )ولن أدخل هنا في ذكر األسماء(. اشطينن جذبعلى هذا الصعيد عبر  همام اخرق

  يطمئن وما
 

 من الحرة الثقافة دعم مفارقةألن  - اللحظة حتى-ضيقة نسبية  تبقىحدود النجاح  أّن  هو قليال

 مع اوضوح   وستزداد ،بّينة مفارقة ،ومعلنة قويةم لوجيةو يديأالحكم في ظل سياسة حكومية  ذرعأ خالل

 العمل هو ما: هنا يهمنا الذي الوطني السؤال .فحسب املفارقة انكشاف على التعويل يمكننا ال لكن. الوقت

 املجتمع املدني؟  هامم هي ما املدني؟ املجتمع حياة من الجديدة املرحلة هذه في الوطني

 

[5] 

  نجيلي باألساس، فما يحدث هو أ وه القائم رالخط إن
 

من الشباب بات ينشأ اليوم في ظل  اعريض   جيال

وفي ظل نشاط رسمي محموم لكسب الجيل وزرع والءات جديدة في  ،مجتمع مدني وطني عاجز على الحركة

وجدانه. ال نكتب هذا من خوف مطلق بأن هذه املشروع سيكون هو املشروع املهيمن بال منازع وال مقاومة. 

 ا،جانب   املؤسسات موضوع سأتركالهوية الوطنية هي الغالبة إن تمت مقاربتها من جديد.  نأبل أنا على يقين 

يستنهض من  نأ ويجب ،اجد   ضروري  الجديدة املرحلة في املؤسس ي العمل بأن باملالحظة فقط كتفيأو 

ضمن رؤية وطنية  تقوم على الحرية واالنتماء، ةتقدمي تربوية ممارساتو  عالية مهنية يقدمجديد، وأن 

 . (براغماتية) وأواضحة ال تساوم مع االحتالل لغايات مادية 

 اثنوغرافي  إمعطى  ليست الهوية واالنتماء. الهوية موضوعإليه على وجه الخصوص هو  إلشارةا أود ما

ونبقيها  الجمعية الذاكرة في نتدخل كيف هو والتحدي. بنائها وآليات الجمعية بالذاكرة مرتبطة هي بل ا،ثابت  

  ،ومؤسساتية مادية أوضاعحّية كمرجع معياري في 
 

 عن نخرج نأ وفي ظل خطاب هيمنة معاد؟ ال بّد أوال

قصص  حضم ثقافية، ال بوصفها ممارسات خطابية ونقاربها الجمعية، للذاكرة الفولكلوري الوصف
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التاريخي  البحثب )والهوية( الجمعية الذاكرة وبهذا املعنى يجب ربط مسنين تنقل من اآلباء إلى األبناء.

 بوصفها  نعيها أن علينا ؛والثقافي النقدي
 

 . حاديتهاأوالبحث في تنوعها وغناها ال  ،الكتشاف الذات حقال

منا القوميون العرب،  لقد
ّ
 األّمةالقومي يقوم على شعور بمحبة  االنتماء أّن الحصري،  ساطعمن مثل عل

مونا  الغريزيةاملحبة  )أساسه
ّ
 الذاكرةوتوحيد  املشاعرالوحدة القومية تتطلب توحيد  أنلألهل(، وعل

ب القوميون  لقدمن تاريخ األمة(.  اواتالسود الصفحات وننس ى الجامعة األمور  نتذكر)أن  التاريخية
ّ
غل

 الحاضر إلى االنتماء على( لجميعبين ااالنتماء إلى التاريخ )املتخيل ضمن معالم كبرى واضحة ومشتركة 

  لكي األوان آن. األخرى  نسانيةاإل الثقافات مع وتواصل وتجارب وغني تنوع من يحتويه وما واملستقبل
ّ
 رنفك

 بما يحفظ حيويتنا في الراهن ،الجمعية الذاكرة بناء فقأوفتح  ،البحث على التاريخ فتحل املنظور  بقلب

 ،الوطنية للجيل القادم؛ فهذا ما يضمن رحابة الهوية اآلن نؤسسه نأ. هذا ما يجب واملستقبل

  وحيويتها. ،يتهاواستمرار 

 








