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 الملخص

اون والتنس                    دة األخوة والتع ي توجت بمعاه ان الت دوة     تأآيدًا للروابط األخویة المميزة بين سوریا ولبن يق، أقيمت الن
ًا وحاضرًا                    ات تاریخي بهدف خلق حالة حواریة علمية وفكریة وإضاءة مختلف مكونات البعد االجتماعي في العالق

 .ومستقبًال

ين،                  ين دولت ات ب ر من عالق اریخ وأآب آلمات افتتاح المؤتمر رآزت على أن ما یربط سوریا ولبنان هو أآثر من ت
وم عل ترك یق ومي مش ير ق ه مص ل إن ا ب وریة بمكوناته ة الس ات اللبناني اتية، والعالق د مؤسس كال وقواع ى أش

ت        ة، أسس امين أخوی ن مض ه م ا تحمل ادیة وبم ة واالقتص ة والثقافي ة واالجتماعي ذورها التاریخي ا وج ومرتكزاته
 مشرق، وانطالقة لكل مستقبل آما تمثل القاعدة المتينة لغٍد. وتؤسس لصالت تعاون وتكامل وثيقين في آل الميادین

عربي زاهر، وقد تبلورت في إطار دورة حياة واحدة، لم تتمكن عوامل التجزئة والتقسيم من تقطيع أوصالها، وإن                   
ة يرتها الطبيعي ة مس ي عرقل ًا ف ا  . نجحت أحيان ة وعالقته ة القضایا االجتماعي ى أهمي ه إل ه تنب اء أن ذا اللق زة ه ومي

 .كل الهم األساسي للبلدان الناميةبالتنمية البشریة التي تش

وریة     اث أن س دت األبح ث أآ ة، حي وریة الطبيعي وذج س ة ونم ات التاریخي ع العالق ت م ؤتمر آان ال الم ة أعم بدای
ا           ) الطبيعية( ة له ى الوحدة الجغرافي هي مهد اإلنسان العاقل ومهد الحضارة ونشوء التجمعات البشریة وأآدت عل

ا                 ) ضرةالحا(وأن سوریا   . عبر العصور  د تعرضا للهجرات والغزوات نفسها وعرف دم، فق ولبنان مرتبطين منذ الق
رى في المشرق       . التيارات الثقافية والدینية نفسها، بحيث یمكن القول أنهما توأمان      دول الكب ى مطامع ال وأشارت إل

ي اتخذت ب            ذه    العربي قبل الحرب العالمية األولى، وظروف عقد اتفاق سایكس بيكو والخطوات الت د الحرب لتنفي ع
ين           . وصوًال إلى تكریس التجزئة في المنطقة      وفي المراحل الالحقة، خالل االنتداب الفرنسي ومرحلة االستقالل، تب

ان أن                            ه من مصلحة لبن ة موحدة، وأن تقرة واإلرادة اللبناني ان مس أنه من مصلحة سوریا أن تكون األوضاع في لبن
ل من ع          ى جاءت                تكون العالقات مع سوریا بما تمث ات وأرسخها، حت تن العالق اعي أم اریخي واجتم ومي وت مق ق

 . معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق لترسخ فكرة وواقع المجال االستراتيجي الذي یوحد البلدین

وفي إطار البعد االجتماعي ومفاعليه، تمت اإلشارة إلى التشابه البنيوي االجتماعي التاریخي بين لبنان وسوریا في               
لمعيشة األسري والنمط اإلنتاجي واللباس والنتاج الحرفي الذي عكس روحية وذهنية ثقافية واحدة مع وجود            نمط ا 

ترآة  . بعض التخصص ة والسوریة واألصول المش ائالت اللبناني ين الع ى ب ات القرب ى عالق ارة إل ا تمت اإلش آم
اح       ة انفت ي وأهمي ع األهل ات المجتم ات، وعالق ذه العالق اریخ ه ها وت يق   لبعض هما والتنس ى بعض ين عل المجتمع

ا نتحدث                  ان تجعلن ة والحضارة واألدی والتعاون بين مؤسساتهما بمنتهى الصدق والصراحة، باإلضافة إلى أن الثقاف
اة الواحدة والعيش                           راء في التفاعل والحي ا خب ا تجعلن ا وتراثن ا وتاریخن عن العالقات بدًال من الصدام ألن منطلقاتن

 . معًا
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م التأآ   ا ت الرغم من محاوالت         آم د، ب ام المجتمع الواح رفض انقس انيين والسوریين آانت ت ة اللبن ى أن أغلبي د عل ي
ين               ق ب ة، والهدف هو التفری ة القومي ة والهوی ترسيخ النزعة اإلقليمية والهویة المحلية وإضعاف الوحدة االجتماعي

ى       . سوریا ولبنان  دفع        وبرزت خطورة التأسيس اإلیدولوجي للشرخ االجتماعي عل د ت وى ق ا ق اك دائم ار أن هن  اعتب
دین           . بالشرخ إلعطائه الشرعية السياسية    وضرورة أن تصبح الروابط االجتماعية بسویة العالقات السياسية بين البل

ذ    ات من ي العالق ي حصلت ف ا أصبحت الحاجة ملحة لمعالجة الشروخ الت ى محاوالت اإلضعاف، آم عصية عل
 .مل التي أدت إليه بشكل جدياالستقالل وإزالة أسبابه والعوا

رزت                   ة السوریة، وب ات اللبناني اعي في العالق د االجتم ين البع ة لتمت ة والتنفيذی رامج التطبيقي عرضت في الندوة الب
ى                   ادرة عل ة الق ة والمدني ضرورة تحدید األطر االجتماعية التي تحتاج إلى إعادة ترابط، والقوى االجتماعية واألهلي

الموضوعية هي التي تخلق القوى الفاعلة على األرض، وتم التأآيد على ضرورة إجراء تقييم           تحقيقه ألن العالقات    
ات     ع تطور العالق ي تمن باب الت ي والبحث عن األس كل علم تقبًال بش ات ماضيًا وحاضرًا ومس موضوعي للعالق

 .بالتوازي على آل المستویات

 


