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الهويات  باتت  فقد  الراهنة،  العالمية  للسياسة  عامًا  إطارًا  يشبه  ما  الهوية  سياسات  تمثل 
من  ليس  لكن  الدولية؛  السياسة  إليها  ترتكز  أدوات  والوطنية  والدينية  والطائفية  العرقية 
الهّين أن نفهم ما هي الهوية، وكيف تبنى الهوية الوطنية في الظروف االجتماعية-السياسية 
المختلفة ووفقًا لمقتضياتها، األمر الذي يؤكد الحاجة إلى رؤى وآليات نظرية وعملية لالنتقال 
من الهويات الفرعية إلى الهوية الوطنية. وفي سورية لم يتحول بناء الهوية الوطنية السورية، 
على أهميته، إلى مشروع متكامل على المستويات السياسية والثقافية واالجتماعية، تعمل 
من أجل تحقيقه الفواعل المعنّية كافًة. وظلَّت القضايا المتصلة بالهوية الوطنية مغفلة أو 
متروكة لمشاريع ما دون الهوية الوطنية )الطائفية والمذهبية والعشائرية( أو ما فوق الهوية 

الوطنية )القومية واألممية والدينية(، رغم ارتباطها الوثيق باألمن الوطني.
 وتواجه سورية اليوم مخاطر وتحديات غير مسبوقة على صعيد الهوية، فقد حاول الكثيرون 
منذ بداية األزمة السورية استخدام موضوع الهويات واالنتقال منه إلى الحديث الطائفي واإلثني 
األضيق والهدام، فلم تهدف -بشكل عام- المقاربات التي عّدت األزمة السورية “أزمة هوية” إلى 
الوصول إلى هوية سورية جامعة، بل إلى تأجيج الخالف وتوسيع الهوة لتحقيق أهداف ومصالح 
سياسية، تتعارض بالطبع مع مصالح سورية الدولة والشعب. وأمام الظرف الذي تشهده سورية، 
بات على الجميع الوقوف لحظة للمراجعة وإعادة النظر، فالهويات أداة للصراع، وهي هدف رئيس 
له في الوقت نفسه. وَكُثر الذين يختزلون الهوية في انتماء واحد متحّيز ومذهبي ومتعصب 
وإقصائي وعنيف، ما يهدد بمزيد من التأزم االجتماعي، ومزيد من التدخالت الخارجية، فسياسات 

الهوية كانت والتزال بوابة للتدخل األجنبي في الشؤون الداخلية للدول والمجتمعات.
لذلك جاء مؤتمر “الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية”، الذي 
 ،2018 الثاني  كانون   20-21 يومي  دمشق  في  والدراسات-مداد،  لألبحاث  دمشق  مركز  عقده 
باب  النقاش حوله، من  الوطنية، وافتتاح  الهوية  التفكير في موضوع  كمحاولة إلطالق شرارة 
انطالقًا من  يراه مركز دمشق تحديًا وجوديًا لسورية، وليس  لما  الثقافية والفكرية  االستجابة 
أجندة سياسية أو إيديولوجية بعينها، وال يريد من وراء ذلك أن يرسم أو يحدد هوية وطنية 
لسورية، وال أن يدفع نحو تقديرات ومدارك هوية بعينها، بل أن يشجع على تكوين رؤية مشتركة 
بين جميع مكونات الشعب السوري لهوية مستقبلية، تؤسس لجدلية التعدد واالختالف داخل 
الوطن الجامع، بما يدل على الغنى الحضاري النادر الذي يعبر عن عراقة سورية على المستوى 

التاريخي.

مؤتمر الهوية الوطنية
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ُملخص

َل   في آٍن أوَّ
ُ
َل أداٍة من أدوات األزمةكانت الُهوّية أن  الحرب في سورية! وُيحتمل-ُمْسَتهدٍف وأوَّ

 ة  يّ و في الهُ  قاٍت تمزّ  سوريةفي . وقد تركت الحرب بعدها تكون آخر ما يمكن بناؤه أو إعادة بنائه

 كبيرة وغائرة، 
ً
 أمام املجتمع يصعُب التئاُمها، وسوف يمثل ذلك أحد التحديات الرئيسةوجروحا

 .سورية والدولة في

ال يعني العبور هنا التحول من هوية إلى أخرى، أو من ُهويات متعددة إلى ُهوّية واحدة، إنما 

التوصل إلى أنماط قيم وتفكير وانتماء ووالء أخرى، باإلضافة وليس باإلزاحة أي أنها ال تحل محل 

ين واملذهب والطريقة، أو اللغة والثقافة  بـإنما تقوم بـ "التوازي" و لخ، ، إأبعاد الهوية الخاصة بالّد 

 "التمفصل" معها.

نهضت الدولة على جغرافيا واجتماع بشرّي وسياس ّي غير موّحد املدارك حول هويته وكيانية 

دولته، ولم يكن ثمة معنى متفق عليه لكون الناس "سوريين". وكانت الفكرة العروبية أو اإلسالموية 

الل الخصيب، أكثر قدرة على االستقطاب االجتماعي الكبرى واله سوريةأو األممية أو حتى فكرة 

 والسياس ي في سورية.

ثمة مخافتان من الوقوع في أحد وهمين هما: َوهُم العودة إلى ما كان قبل الحرب، وَوهُم 

، وَوهُم  ،القطع معه بالتمام؛ َوهُم أن السوريين شعب تاٌم ونهائيُّ التشكل
ً
 ومخياال

ً
قا

ُ
ف

ُ
 وأ

ً
هوية

 وكيانياتالتشظي والتبعث
ً
َحال  ون 

ً
لال  وقبائل وم 

ً
 وفدراليات. ر والتشكل شعوبا

األزمة السورية لم تفجر الهوية إنما كشفت عن أنها كانت مأزومة وذات قابلية متزايدة 

 –هي نفسها–لالنفجار، من دون أن ُيدرك ذلك أو ُيوعى، أو من دون مؤشرات مباشرة على أنها 

 من أهدافها الرئيسة.
ً
 يمكن أن تكون صاعق تفجير للحرب، أي أداة من أدوات الحرب وهدفا

أظهرت الحرب أن الهوية الوطنية لم تكن راسخة بالقدر الذي يعصم البلد من انفجار الهويات و 

األخرى، ما دون الوطنية أو ما دون الدولة، وبروز هوياٍت وأنماط قيم عابرة للحدود، كما لو أن 

َرت  سوريةالعقد االجتماعي املؤسس للدولة الوطنية في  ، وأمكن تفجيره بكيفية حيَّ
ً
خا

ّ
كان ُمفخ

. وقد كانت الهوية أحد صواعق التفجير.
ً
 الجميع تقريبا
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: األصل، العالقة وتسعةتتألف الورقة من مقدمة 
ً
: في معنى العبور، ثانيا

ً
دور، ال-محاور، أوال

: أي خصوصية سو 
ً
: ثالثا

ً
: أزمة كاشفة، سادسا

ً
: بين مخافتين، خامسا

ً
، الوصل-القطعرية؟ رابعا

 :
ً
: تمفصلسابعا

ً
 خاتمة.قنطرة، ثامنا

ً
: اإلشارات والتنبيهات، وأخيرا

ً
 ، تاسعا
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ُمقدمة

َل أداٍة من أدوات األزمة َل ُمْسَتهدٍف وأوَّ  في آٍن أوَّ
ُ
أن  الحرب في سورية! وُيحتمل-كانت الُهوّية

الهوية هي أحد أهم نتائج و  . إن أمكن ذلك بالفعل.بعدها تكون آخر ما يمكن بناؤه أو إعادة بنائه

  .1املجتمعات والهويات الحرب هي أهم محرك لتاريخكما أن الحرب، 

 كبيرة وغائرة،  سوريةفي وقد تركت الحرب 
ً
قد  ،يصعب التئاُمهاتمزقات في الهوية وجروحا

وسوف يتم  .ذلكبسهولة، وقد ال يمكن  حيّم تبرأ أو بعد الحرب، ولكنها لن تا أو يتنحى بعضهتتنحى 

كبيرة  ،التركيز عليها والعمل على إحيائها وبعثها، في بعدها الحركي أو املقاتل، عند كل خضة أو أزمة

 .واملنطقة سوريةتشهدها ، صغيرة أمكانت 

 عن الهوية بوصفها أداة من أدوات الحرب  وإذا كان الحديث
ً
، فقد يكون األولى هو مفهوما

 الحديث أو التبصر والتدبر واملداولة في الهوية/الهويات املمكنة بوصفها 
ً
 من ُمخرجات ُمخرجا

الحرب. وحتى ال يشكل اآلخرون هويتنا الوطنية، أو يهيؤون الظروف لترجيح هوية أو أنماط للهوية 

هوية وطنية،  بناءير السياسة يتطلب العمل على تقص ي األفكار والبدائل املمكنة لبعينها، فإن تدب

 
ً
 من خبرة وتجارب األزمة السورية. انطالقا

: األصل، العالقة وتسعةتتألف الورقة من مقدمة 
ً
: في معنى العبور، ثانيا

ً
دور، ال-محاور، أوال

 :
ً
: أزمة كاشفة، سادسا

ً
: بين مخافتين، خامسا

ً
: أي خصوصية سورية؟ رابعا

ً
، الوصل-القطعثالثا

 :
ً
: تمفصلسابعا

ً
: اإلشقنطرة، ثامنا

ً
 خاتمة.، تاسعا

ً
 ارات والتنبيهات، وأخيرا

  

                                                           
املحاضرة التي قدمها الكاتب في مؤتمر "الهوية الوطنية: مقاربات ومراجعات في ضوء األزمة السورية"، الذي عقده مركز  1

 دمشق لألبحاث والدراسات مداد في فندق شيراتون دمشق. 
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ُ
ا
ُالعبوُر معنى في -أول

َعدُّ 
ُ
 ومثار اختالفوية الهُ ت

ً
 ملتبسا

ً
حتى لتبدو عصية على التعيين والتحديد، وثمة ، مفهوما

ما يشبه االستحالة في التوصل إلى تحديٍد داللّيٍ أو معرفي لها، أو هي بتعبير مستعار بتصرف من 

 ل
ً
 وحيوّيا

ً
َزا

َ
غ

ْ
 ُمل

ً
 والتباسا

ً
ا ما ها. وهذروالن بارت، تعيش في "عالم من االختالالت"، وتشهد غموضا

 حياةٍ 
َ
 أو قوة

ً
 تدمير، كما هو الحال في األزمة السورية.-تهديد، بناء-موٍت، فرصة-يجعل منها بداهة

 وهو ما تحاول بيانه هذه الورقة.

" موجودة بشكل واقعي أو افتراض ي، بمعزل عن "السوريين"، وهل من معنى سوريةهل ثمة "

تحيل إليه ألفاظ مثل كون املرء أو املرأة 

، تختلف أو تتميز عن كونه 
ً
 أو سورية

ً
سوريا

( من لبنان أو األردن أو 
ً
 )إن كان عربيا

ً
عربيا

( العراق، أو عن 
ً
 )إن كان كرديا

ً
كونه كرديا

 أو 
ً
من تركيا أو إيران، أو عن كونه مسلما

 
ً
 أو سنيا

ً
، شيعيا

ً
  .لخ، إمسيحيا

تتمحور الورقة حول مفهوم "العبور إلى الهوية"، وتأتي فقراتها في إطار هندسة ُمفترضة أو 

من اإلشارة إلى أن  ُمقترحة للمفهوم، رغم أنَّ املوضوع بحاجة لجهود كبيرة في هذا الباب. وال بد

العبور ال يعني التحول من هوية إلى أخرى، أو من هويات متعددة إلى هوية واحدة، إنما التوصل 

ر، باإلضافة وليس باإلزاحة، أي أنها ال تحل محل أبعاد 
َ
خ

ُ
إلى أنماط قيم وتفكير وانتماء ووالء أ

و العرق، أو الجهة، أو املهنة الهوية الخاصة بالدين واملذهب والطريقة، أو اللغة والثقافة، أ

إنما تقوم بـ "التوازي" معها، وتتقدم عليها في إطار الوطن. غير أننا نتحدث  ،لخ، إوالشريحة والطبقة

عن "تمفصل" بين الهويات، ال وصل وال قطع، أو لنقل قطع ووصل في آن، وسوف يتضح لنا معنى 

 الحقة. ذلك في فقرات

 نقاط الرئيسة اآلتية: ويمكن تركيز معنى العبور في ال

، ويتعلق األمر ببنى ومدارك وقيم من جهة، لحظة انتقال أو عبور سوسيولوجية ومعرفية -

وفواعل أو حوامل اجتماعية من جهة أخرى، وثمة ديناميات تفاعل مستمرة بين هذه 

 وتلك. 

العبور ل يعني التحول من هوية إلى أخرى، أو 

من هويات متعددة إلى هوية واحدة، إنما 

لء ُوالتوصل إلى أنماط قيم وتفكير وانتماء ُو

ر، باإلضافة وليس باإلزاحة.
َ
خ

ُ
 أ
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من الهجنة في املدارك واتجاهات التفكير مختلفة التفاعالت املتبادلة إلى أنماط  ؤديت -

  "هويات هجينة"والفعل، ما يعزز إمكانية تشكل 
ً
، أي تدخل فيها سمات وخصائص أيضا

 ط قيم متداخلة وتمثل حالة جديدة.وأنما

 من التعدد  -
ً
 أو إدماجيا

ً
 خطيا

ً
الوحدة، إنما فرصة أو إمكانية  لىإال يمثل العبور انتقاال

 ولة. الدالوطن و لتشكل أو نشوء هوية موازية للهويات القائمة، متمفصلة معها في فضاء 

ال يمثل العبور إلى الهوية الوطنية حصيلة حتمية لتجاور أو تفاعل الهويات الفرعية، إنما  -

 نة.هو حصيلة أو نتيجة نشوء مجال سياس ي وثقافي مختلف على أساس املواط

، إنما يمكن أن تكون نتيجة سياسات قصدية  -
ً
قد ال تكون الهوية الوطنية تلقائية تماما

أجل هندسة هوية أو أي أن فواعل السياسة هي التي تيهُئ الظروف املادية واملعنوية من 

 هويات محددة. 
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ُ
ا
ُالدوُر-العالقة األصل، -ثانيا

 
ً
 دائما

ً
–في مختلف العلوم والحقول املعرفية، ويتركز املعنى العمومي لها إنَّ للهوية حضورا

لش يء أو يدل على كينونة اإلى في كونها تعبر عما يحيل  –والذي تتفرع عنه شجرة كبيرة من املعاني

 لنفسه، أي ما يجعله  ،ومعناه، أو كما في املنطق األرسطي
ً
 وقريبا

ً
 ومشابها

ً
ما يجعل الش يء مساويا

 إذا تعلق غير أن الهو. 
ً
ثورة التي شهدتها العلوم واملعارف اإلنسانية غيرت في مقاربة األمور، تحديدا

 إلى األمم والدول وغيرها، ويض يء 
ً
األمر بالفواعل االجتماعية من جماعات وشبكات، وصوال

غاستون باشالر في كتابه "الفكر العلمي الجديد" على هذا املوضوع، إذ غدا "الدور" الذي يلعبه 

اعل أكثر أهمية من "طبيعته"، كما "أن الهوية أصبحت تولد في الوقت ذاته مع العالقة الف

عاصرها"، وإذا دققت في فواعل ظاهرة ما، فإن الخبراء والعلماء ال يحيلون إلى جذورها وبداياتها، 
ُ
وت

 .2بقدر ما يحيلون إلى شبكة العالئق والتفاعالت والعمليات التي تولدت عنها

تتجلى الهوية في اللغة أو حتى ة مواجهات مستمرة في الواقع )وفي الفكر(، و الهويّ تعيُش 

حة الطبقة أو الشري اللهجة، لون البشرة، الدين، املذهب، الطريقة الدينية، القبيلة أو العشيرة،

وفي الوقت الذي تتداخل فيه عوامل االنتماء والوالء وعناوين ومحددات  ،لخاالجتماعية، إ

ال أوجه"تماعي، يصبح مفهوم ودور الهوية "حاالستقطاب االج فال يمكن "ضبط" املعنى الذي  ،مَّ

 حتى في تأويله وإيحاءاته
ً
  ،كذلك الهوية ،لخإ ،يبقى مفتوحا

ً
عبير على حد ت–ال يمكن للفرد أبدا

 .3الفضلى أن يثبتها، بالرغم من مساعيه –جاك دريدا

لي األقرب إلى "اتفاق" ما يزال  إنَّ  إسناد املعنى إلى املنطق املذكور، هو نوع من التعريف األوَّ

 
ً
را  

ّ
أن املعنى الدارج أو  ذلك ؛بل هو شديد اإلثارة للنزاع والخالف في دائرة الفكر والعمل ؛ُمتعذ

نى، غير أن في املع الشائع للهوية، حتى بالصيغة املذكورة أعاله، يحيل إلى "الثبات" و"االستمرارية"

، وهو ما يجعله بمواجهة  واقع الحال هو غير ذلك، إذ إنَّ 
ً
 هي موضوع متغير دائما

ً
الهوية أيضا

وهذا يقتض ي الحديث عن تحديدات مؤقتة، صيرورة أو ضرورة تشتغل في راهنية مستمرة. 

                                                           
 .661ص  ،(6991البيضاء: دار توبقال، الدار ) بين –بين عبد السالم بنعبد العالي،  2
ت: )بيرو، املجلة العربية لعلم الجتماع: إضافاتانظر: ستيوارت هول، "حول الهوية الثقافية"، ترجمة: بول طبر،  3

  .650(، ص 2002، ربيع 2العدد 
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ر ان املحاذيومتغيرة، ومن األفضل الحديث عن سياسات هوية، أو ديناميات هوية، آخذين بالحسب

 والتنبيهات السابقة. 
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ُ
ا
ُسورية؟ خصوصية أي -ثالثا

 مجال أو خاصة مكانية من –هنا الحذر التعبير من بد وال– السورية الخصوصية تنطلق

 عاملينال بين تخومية منطقة أو والغرب، الشرق  ،"بين-بين" متوسطة منطقة يشغل خاص، جغرافيّ 

 التخوم قومناط األوسط الشرق  بين التفاعالت بطبيعة تتمثل خاصة، زمانية ومن. واملتقدم النامي

  أخرى، جهة من العالميّ  والنظام جهة من النامية
ً
ق فيما تحديدا

ّ
 بعدها ماو  الكولونيالية بتأثير يتعل

 .والتبعية االختراق وديناميات العاملية والهيمنة السياسية الحداثة وتأثير الدولة، نظام تشكيل في

" خاصة يةاجتماع بنية" على باشتغالها تتميز املفترضة السورية الهوية سوسيولوجيا أن كما

 على حاسمة بطريقة تضغط" مجتمعية بنى( سورية ومنها) األوسط والشرق  العربية املنطقة في

 وتعدد واللغوي، واملذهبي والثقافي العرقي التعدد لجهة ،4"السياس ي تطورها وتوجهات ظروف

 خيةالتاري تطوراتها وحصيلة التكوينات تلك بين التفاعالت وطبيعة والقيم، العيش أنماط

 .5الراهنة وامتداداتها

  قيامها أو تشكلها في سلكت سورية في الدولة كانت وإذا
ً
  مسارا

ً
 يف الدولة ملسار معاكسا

  تشكلت أنها بمعنى با،و أور 
ً
  قانونيا

ً
  تتشكل أن قبل وسلطويا

ً
، مجتمعيا

ً
 تتمم مل هي أو وثقافيا

 ذإ الوطنية، والهوية الهوية تشكل على ينسحب هذا، الدولة تشكل ولكن .6هذا الضروري  تشكلها

 وكيانية هويته حول  املدارك موحد ليس وسياس ي بشري  واجتماع جغرافيا على الدولة نهضت

 الدولة إن إذ ،"سوريين" الناس لكون  شائع حتى أو عليه متفق معنى ثمة يكن لم بل دولته؛

، سوريين" استبعدت" الناشئة
ً
 فسري ما السورية، الجغرافيا من كبيرة أجزاء استبعدت كما كثرا

 ةناقص هوية هي له هوية أي فإن ثم ومن. كذا مكتمل غير أو مؤقت" الكيان" بأن السوريين شعور 

 وهكذا،. نهائية هوية تكون  أن يمكن وال كذا، ومكروهة ومفروضة

                                                           
 .611(، ص 2006)بيروت: مؤسسة االنتشار العربي،  محمد نوري املهدوي ترجمة: ، التنمية السياسيةبرتراند بادي،  4
: ميشيل سكودسون، "الثقافة وتكامل املجتمعات القومية"،  5

ً
جلة املمن أجل رؤية نظرية عامة حول املوضوع انظر مثال

 .662-91(، ص 6991/ فبراير، ، شباط619)اليونسكو: النسخة العربية/ القاهرة، العدد  ،الدولية للعلوم الجتماعية

بيروت: مركز اإلنماء القومي، دون ) وجورج أبو صالح ، ترجمة: جوزيف عبد هللاسوسيولوجيا الدولةبرتراند بادي،  6

 .29ص  (،تاريخ
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 الهاللو  الكبرى  سورية فكرة حتى أو األممية أو اإلسالموية الفكرة أو العروبية الفكرة كانت -

 وبقيت ،7سورية في والسياس ي والثقافي االجتماعي االستقطاب على قدرة أكثر الخصيب،

،" هوية بال" سورية
ً
 ي،السياس  والنظام للدولة واالنتماء املجال قوة خلقته ما إال تقريبا

  التأكيد يتم كان لكن بالدولة، مرتبطة هوية مدارك أو سياسات من
ً
 ةمؤقت أنا على دائما

 أو لها عابرة هوية وخطط ونزعات مدارك على هو التعويل إنما نهائية، وليس ومرحلية

 . موازية هويات ربما

ّيٍ  اهتمام موضوع بها املرتبطة الوطنية والهوية الدولة ظاهرة تكن لم - ّد   الدرس لدى ج 

 بسبب طفق وليس األمة، بفكرة االرتباط بسبب وهذا. واملعرفي والسوسيولوجي السياس ي

 هتماما حيز إلى الدولة تتجاوز  التي السلوكية للعلوم يديولوجيةواإل  العلمية الجماعة ميل

 .مختلفة تحليل ومداخل

ّية دراسات تصدر لم - ّد   الدولة، أي" تضخمها" رغم ،(الوطنية والهوية) الدولة ظاهرة عن ج 

؛" تجبرها"و" تغولها"و
ً
 كنت لم التي واإليديولوجيا الحكم نظم حول  والتمركز بل أحيانا

 أبأسو  وتوصف" رجيمة" كانت الدولة ألن اهتمام، كبير( الوطنية والهوية الدولة) تعرها

 .لخإ ،بيكو-سايكس دولة االستعمار، دولة التجزئة، دولة: مثل األوصاف

 وازينم في تغير أي يطرأ أن وما السياس ي، بالنظام بل بالدولة؛ مرتبطة الوطنية الهوية -

  ذلك ينعكس حتى القوى، واتجاهات
ً
 قوى فت الوطنية، والهوية الهوية معنى على تلقائيا

 لمنافساتل عرضة وتصبح وتأثيرها، وزنها ويتضاءل والتفكك، الضعف يصيبها أو وتتعزز،

 .الحال حسب السياس ي، والصراع

  

                                                           
7  :

ً
يروت: ، ترجمة: أمجد حسين )بتضخيم الدولة العربية: السياسة واملجتمع في الشرق األوسطنزيه األيوبي، انظر مثال

)بيروت:  1100تاريخ سورية املعاصر: من النتداب الفرنس ي إلى صيف كمال ديب،  ؛(2060العربية للترجمة،  املنظمة

)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  املجتمع والدولة في املشرق العربيغسان سالمة،  ؛(2066 ،6ط دار النهار للنشر،

 (.6921، 6ط
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ُ
ا
ُمخافتين بين -رابعا

نة أستاإطار الحل أو التسوية كما في تقع مشاريع "الحوار بين السوريين" املطروحة في 

 قراءتين متعاكستين، األولى موسكو وفيينا ونيويورك وسوتش ي وجنيف 
َ
ودمشق وغيرها ضحية

ة في مخيالها. األولى تقول 
َ
ة في واقعيتها، والثانية ُمفر ط

َ
اء بي يصعب :ُمفر ط  نقيام حوار جاّد وبنَّ

، إال أن  نَّ إ :السوريين فيما ال تزال الحرب قائمة، وتقول الثانية
ً
املواجهات الكبرى انتهت عمليا

 و السبيل الوحيد إلنهاء الكارثة.يجتمع السوريون في حوار وطني ه

ال بد أن يكون السوريون واقعيين، لكن ال أن يقعوا في السوداوية أو العدمية، وال بد أن 

تى طوباويين، لكن أال يقعوا في الوهم. ثمة مخافتان من الوقوع في أحد وهمين يكونوا حاملين أو ح

السوريين شعب تاٌم  هما: َوهُم العودة إلى ما كان قبل الحرب، وَوهُم القطع معه بالتمام؛ َوهُم أنَّ 

 وقبائل وم  
ً
، وَوهُم التشظي والتبعثر والتشكل شعوبا

ً
 ومخياال

ً
قا

ُ
ف

ُ
 وأ

ً
 لونهائيُّ التشكل هوية

ً
 ال

ً
َحال  ون 

 وكيانيات وفدراليات.

 أن و 
ُ
كانت لدى السوريين في بدايات القرن العشرين، وبعد تشكل الدولة الحديثة، إرادة

 يعيش فيما تبقى من 
ً
ن طوال عدة قرو التاريخية، حتى لو لم يكونوا كذلك  سوريةيكونوا شعبا

أي في بدايات القرن املاض ي، كان ، املدة السابقةبأن ما حدث في تلك  وايقتنعهم لم ، لكنخالية

 بـ "نها
ً
ية ئية الهوية" و"نهائهو السبيل الصحيح للعودة إلى التاريخ، ولم يؤمن أحد منهم تقريبا

 الكيان"!

  



   

ة إلى الُعُبوُرُ الُهويَّ  13 

 

ُ
ا
ُكاشفة أزمة -خامسا

بين لحظتين للهوية، لحظة زمنية ولحظة إدراكية، وقد  –على طريقة هابرماز–كن التمييز يم

دَرك، وقد يحدث العكس، أي أن الهوية تتآكل تنشأ الهوية من دون أن 
ُ
من  وتتضاءلتُوعى أو ت

دون أن ُيدَرك ذلك أو ُيوعى. يميز هابرماز في الحداثة ما بين النشأة أو البداية الزمنية، وما بين 

 .62لكن الوعي بها حدث في القرن  ،61الحداثة بدأت في القرن  نَّ إالوعي بالحداثة، يقول 

كما ذكرنا، يحدث أن تتآكل الهوية وتتضاءل من دون أن ُيدرك ذلك أو ُيوعى، وعندما يحدث 

 للهوية في تلك اللحظة بالذات، وإنما هو يكشف  انفجار اجتماعي ال يكوُن 
ً
من  في وجه–انفجارا

 ،وعليه .عما كان قد حدث بالفعل –أوجهه

إنما  ،فإن األزمة السورية لم تفجر الهوية

كشفت عن أنها كانت مأزومة وذات قابلية 

متزايدة لالنفجار، من دون أن ُيدرك ذلك أو 

نها ُيوعى، أو من دون مؤشرات مباشرة على أ

يمكن أن تكون صاعق تفجير  –هي نفسها–

 من 
ً
للحرب، أي أداة من أدوات الحرب وهدفا

  أهدافها الرئيسة.

إلى أي حد وصل تآكل الرأسمال الرمزي وإجهاد الهوية  2066أظهرت الحرب منذ آذار/مارس 

ر السياسات  ذلك ؛سوريةالوطنية في 
ّ
َعث

َ
بفعل عوامل عديدة، ربما كان في مقدمها إخفاُق أو ت

 نكوٌص مريع إلى هويات أكثر  ،8العامة نفسها
َ

وكيف أمكن تحطيُم هوية وطنية حداثية، وحدث

َحل والطوائف والقبائل أو  لل والّن   وقدرة على تحريك التكوينات االجتماعية على قاعدة امل 
ً
تجذرا

 .واالختراق واالستتباع الخارجيعلى قاعدة الريع 

أظهرت الحرب أن الهوية الوطنية لم تكن راسخة بالقدر الذي يعصم البلد من انفجار 

قيم عابرة للحدود، كما  الهويات األخرى، ما دون الوطنية أو ما دون الدولة، وبروز هوياٍت وأنماط  

                                                           
 .  (2061بيروت: دار الفارابي، ) وسياسات األزمة السوريةخط الصدع: في مدارك عقيل سعيد محفوض،  8

أن الهوية الوطنية لم تكن أظهرت الحرب 

راسخة بالقدر الذي يعصم البلد من انفجار 

الهويات األخرى، ما دون الوطنية أو ما دون 

الدولة، وبروز هوياٍت وأنماِط قيم عابرة 

 .للحدود
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، وأمكن تفجيره بكيفية كان ُم  سوريةلو أن العقد االجتماعي املؤسس للدولة الوطنية في 
ً
خا

ّ
فخ

. وقد كانت الهوية أحد صواعق التفجير.
ً
َرت الجميع تقريبا  حيَّ

مصدر التهديد اليوم هو أن تقوم سياسات الهوية ما بعد الحرب كنوع من التسوية إنَّ 

تفاوض عليها أو املفروضة بفعل إكراهات ورهانات الحرب نفسها؛ ألن ذلك 
ُ
 –فيما لو حدث–امل

ع البالد أمام خطر تحقيق أو إنجاز ما لم تتمكن الحرب من تحقيقه، واإلجهاز على أي سوف يض

 ة وطنية جامعة وقابلة لالستمرار.إمكانية إلعادة بناء هوي
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ُ
ا
ُالوصل-القطع -سادسا

من بنى ومكونات وتفاعالت وعالئق ومدارك إثنية ودينية وثقافية  سوريةفي  يتكون املجتمُع 

ن تقوم هوية وطنية في ظل ذلك أولغوية وجهوية متعددة، وهنا يكون التحدي: كيف يمكن 

خر 
ُ
 عن قوامة أحد هوياته وعصائبه على األ

ً
 عنه وال تعبيرا

ً
 ى، أي ال تكون التعدد، ال تكون بديال

ب"!
ُّ
ل غَّ

َ
 "هوية ت

لفضاء في السياق أو ا واملجتمعات سوريةثمة تشابه وتشارك كبير بين املجتمع في وإذا كان 

كن أن نفسه، فكيف يم والتاريخيّ  ين وحتى املجال الجغرافيّ اإلقليمي من حيث اللغة والثقافة والّد  

تقوم له هوية "تتميز" عن ذلك التشابه من دون أن تقطع معه أو تتماهى به، وهل ذلك ممكن 

 
ً
 أن ذلك التشابه والتداخل يتعدى اإلقليم إلى املجال أو الفضاء العالمي، إذ ثمة ماليين  ؟حقا

ً
علما

ر والشتات.  من السوريين أو من أصول سورّية في املهاج 

 وال نتحدث هنا عن وحدة عضوية أو تماه هوياتي أو تماسك تام بالضرورة، وإنما: 

 باستمرار، وال نعني بذلك التوصل إلى كيف يمكن لذلك التعدد والتنوع أال يكون صراع -
ً
يا

"صفر صراع" أو "صفر سياسة"، وإنما أن يكون الصراع "للسياسة بالسياسة"، وليس 

 "للعنف بالعنف".

ما هي السبل املمكنة لتجسير الفجوات والفروقات والخالفات واملنافسات واالستقطاب  -

مل الصدام والكراهية على مدى بين تلك املكونات، إذ إّن الذاكرة فيها الكثير من عوا

–قرون، أو على األقل عوامل التوتر والتحفز واملواجهة الرمزية واملعنوية التي أمكنها 

 
ً
 أن تتسبب بمواجهات مباشرة.  –تاريخيا

هذا عن التكوينات االجتماعية وفواعل الهوية داخل سورية نفسها. وإذا كان ثمة تشابه 

ضاء وبين التكوينات االجتماعية في السياق أو الف سوريةماعي في وتشارك كبيران بين التكوين االجت

ين وحتى املجال الجغرافي والتاريخي نفسه، بحيث  اإلقليمي )والعالمي( من حيث اللغة والثقافة والّد 

تصبح مدارك وتفاعالت وتدفقات الهوية عابرة للحدود بقوة، مع وجود ديناميات أو قابلية تغلغل 

؛ فهذا يضع فواعل االجتماع والثقافة والسياسة على املستوى الوطني أمام نشطة ومؤثرة بقوة

 تحد كبير، يتمثل في السؤال اآلتي:
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كيف يمكن أن تقوم هوية داخل املجال أو الدولة "تتميز" عن ذلك التشابه من دون أن 

 أن ذلك التشابه والتداخل يتعديا
ً
؟ علما

ً
يم ن اإلقلتقطع معه أو تتماهى به، وهل ذلك ممكن حقا

ر  إلى املجال أو الفضاء العالمي، إذ ثمة ماليين من السوريين أو من أصول سورّية في املهاج 

والشتات، كما أن السوريين ينتمون إلى هويات دينية ولغوية وثقافية وعرقية عابرة للحدود، ومن 

 رج املجال السوريتلك "الهويات" ما يمكن أن يشد املنتمين إليه إلى مراكز جذب أو مراكز ثقل خا

ين والسياسة قد تضع املنتمي في مواجهة مع  أو عابرة له، وإلى أولويات ومدارك في االجتماع والّد 

 الهوية الوطنية أو أولويات الدولة؟ هذا من التحديات التي َيْصُعُب خلُق استجابٍة نهائّيٍة لها.
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ُ
ا
ُتمفصل -سابعا

واللغات والطبقات والجهات/املناطق والقبائل كما أن لـ األديان واملذاهب واألعراق 

 ،لخإ ،والعشائر، ومختلف أنواع التكوينات والعصائب، بما في ذلك الجمعيات واألحزاب والنوادي

واستجابة مختلفة، على ما يقول جورج غورفيتش،  وتلٍق مدارك مختلفة للهوية، بل نظم إدراك 

ية" كل منها، وما يمثل "اآلخر"، املؤتلف معها ديناميات ومدارك مختلفة لـ ما يمثل "أنا" و"هو 

 .والقريب منها أو املختلف عنها

وهي مدراك فيها الثابت وفيها املتغير، وكلها فواعل في السياسة، عرضة ألن تكون محل 

ْنَهمُّ به، وحول موارده املادية واملعنوية تجاذب وتنافر حول ُه 
َ
وية ومعنى املجال التي تعيش فيه أو ت

 مزية، أي محل منافسة وصراع.أو الر 

 القوة عنها لحظة الضعف، 
َ
وتختلف مدارك الهوية واتجاهات القول والفعل لديها، لحظة

ولحظة تظللها أو تجمعها أو تحكمها وحدة دولية واحدة أم أكثر، ولحظة الديمقراطية واملداولة 

ظة حظة االنكسار عنها لحوالتداول في السياسة عنها لحظة التسلط والدكتاتورية أو الشمولية، ل

االنتصار، أو لحظة األزمة عنها لحظة االستقرار، ولحظة التنمية والرفاه عنها لحظة التأخر والفقر 

 .لخإ ،أو العوز 

 بالتمام، حتى مع استخدام أشد تقنيات 
ً
وإذا لم يكن "توحيد" الفواعل والهويات ممكنا

دوات ومدارك القهر والتسلط شدة، كيف يمكن أن تقوم هوية جامعة أو هوية وطنية في ظل أو 

ذلك التعدد والتنوع؟ أو كيف يمكن أن "تتمفصل" اتجاهات واستعدادات القول والفعل لدى 

مختلف الهويات في هوية جامعة أو في "نظام" أو "ديناميات" تفاعل تقرر األوزان النسبية الهيمنة 

عي يعتري فكرة العقد االجتمارغم ما املوارد املادية واملعنوية، بما يشبه العقد االجتماعي، وتوزيع 

 بستمولوجية معروفة؟ وما هو الوازع املؤسس لذلك "التمفصل"؟إمن محاذير معرفية و 

 عندما نتحدث عن "عقد اجتماعي" فهذا يحيل إلى الدولة، بوصفها "
ً
سا " مؤّس 

ً
 معيارّيا

ً
 نظاما

 بوساطةن الهوية والهوية الوطنية، وبوصف الدولة قوة توحيد وهندسة هوياتية ألنماط م

أو قوة إكراه على التوحيد، وباألخص إذا كانت تعبر  ،9وماكس فيبر غرامش ي وفق َمْفهوميالهيمنة، 

                                                           
: )القاهرة ، ترجمة: سوزان خليلانقالب العالم: سوسيولوجيا املسرح الدوليسموتس،  –برتران بادي وماري كلود  9

 (. 2001الهيئة املصرية العامة للكتاب، 
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هوية متخيلة لدى نخبة الفعل  أمعن هوية غالبة، سواء أكانت هوية أحد مكونات الدولة، 

 ي أو هوية توافقية، السياس ي والدولت
ً
 التي تركز على في دول ومجتمعات ما بعد الحرب تحديدا

 "املواطنية".
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ُ
ا
ُقنطرة -ثامنا

ُل فيها اإلنسان عن هويته، وُيس»
َ
ُل عنها، لحظات العبور ألعل أهم اللحظات التي َيسأ

 بين: بين –واالنتقال. كأنه ال يشعر أنه هو، وال يطلب منه أن يكون هو، إال عندما يكون بين 

نقطيتين، بين لغتين أو بلدين أو ثقافتين، ]حاجزين![. حينذاك يتخذ "جواز املرور" قيمته، بل 

 منه أنها 
ً
يغدو أهم ورقة يحملها اإلنسان. وال يفتأ هذا عن التأكد من وجودها خالل العبور إدراكا

 .10«قنطرته األساسية في تلك العملية

، وهو أالعبور، بهذا املعنى، مسألة معروفة إنَّ 
ً
 وحتى سياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
 ودينيا

ً
نثروبولوجيا

. نستدعي هنا قنطرة، باملعنى الذي ن
ً
 لـفهمه من مفاهيم الحداثة مثال

ً
 نَّ إ :ول فيهيق"بودلير"  تعبيرا

الحداثة هي نقطة التقاطع بين األبدي 

والعابر، األبدي هو الثبات والعابر هو 

املتغير، والحداثة بينهما، نقطة تقاطع برزخ 

قنطرة، وقد قال ميشيل فوكو مثل ذلك في 

"ما األنوار؟". وال يمكن الركون إلى القنطرة، 

، وال بد من العبور. 
ً
فهي ال تمثل مستقرا

  حالة برزخية!ا املعنى يحيل إلى العبور إلى الهوية بهذ

 
ً
َعدُّ مفيدة

َ
 وت

ُ
، على طريقة إخوان الصفا في رسالة "تداعي الحيوان على اإلنسان"، هنا العودة

َل بوضع  مجموعٍة من الصناديق الصغيرة 
َّ
َمث

َ
إلى عمل فني تعبيري للفنان الياباني يوكينوري ياناجي ت

أعالم عدد من بلدان العالم. وقد وصل يوكينوري  الشفافة ممتلئة برمٍل ملون بألوان على شكل

بين تلك الصناديق بواسطة أنابيب بالستيكية شفافة، ووضع مجموعة من النمل في تلك 

رور ثم بم ،الصناديق. وأثناء تنقالته أخذ النمل يحمل معه حبات الرمل امللونة بين الصناديق

َحت ألوان األعالم حتى أصبح التمييز بينه الوقت .امَّ
ً
 ا مستحيال

                                                           
 . 1ص  ، مرجع سابق،بين –بين عبد السالم بنعبد العالي،  10

ُإ ُبين مُُ والتراسَلُ والتفاعَلُ التواصَلُ نَّ
 
ُخ
َ
 ِفُلُِت

وِصَلُاملكونات والهويات 
ُ
 إلى أموٌر يمكن أن ت

جديد، وهذا من أول وأهم  اتي ٍُويُ تكويٍن ُهُ

 التحديات في مجتمعات ما بعد الحرب.
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ل اللوحة املذكورة، هو أنَّ إنَّ 
ُّ
َمث

َ
ن بي والتراسَل  والتفاعَل  التواصَل  املغزى التلقائي من ت

 ُم 
ْ
َل املكونات والهويات  ف  ل  تَ خ وص 

ُ
جديد، وهذا من أول وأهم  اتّيٍ ويّ إلى تكويٍن ُه  أموٌر يمكن أن ت

 التحديات في مجتمعات ما بعد الحرب. 
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ُ
ا
ُوالتنبيهات اإلشارات -تاسعا

َل أداٍة من أدوات األزمة - َل ُمْسَتهدٍف وأوَّ  في آٍن أوَّ
ُ
الحرب في سورية! وُيحتمل -كانت الُهوّية

 . إن أمكن ذلك بالفعل.بعدها أن تكون آخر ما يمكن بناؤه أو إعادة بنائه

الظروف لترجيح هوية أو أنماط للهوية  حتى ال يشكل اآلخرون هويتنا الوطنية، أو يهيؤون -

هوية ناء ببعينها، فإن تدبير السياسة يتطلب العمل على تقص ي األفكار والبدائل املمكنة ل

 من خبرة وتجارب األزمة السورية. 
ً
 وطنية، انطالقا

العبور ال يعني التحول من هوية إلى أخرى، أو من هويات متعددة إلى هوية واحدة، إنما  -

ى، باإلضافة وليس باإلزاحة، ترتبط التوصل إلى أنماط قيم وتفكير وانتماء ووالء أخر 

بالوطن، أي أنها ال تحل محل أبعاد الهوية الخاصة بالدين واملذهب والطريقة، أو اللغة 

إنما تقوم بـ "التوازي"  ،لخ، إوالثقافة، أو العرق، أو الجهة، أو املهنة والشريحة والطبقة

 معها.

، إنما يمكن أن تكون نتيجة سياسات قصدية  -
ً
قد ال تكون الهوية الوطنية تلقائية تماما

أي أن فواعل السياسة هم الذين يهيؤون الظروف املادية واملعنوية من أجل هندسة هوية 

 أو هويات محددة.  

 ثمة مخافتان من الوقوع في أحد وهمين هما: َوهُم العودة إلى ما كان قبل الحرب، وَوهُم  -

 ،
ً
 ومخياال

ً
قا

ُ
ف

ُ
 وأ

ً
القطع معه بالتمام؛ َوهُم أن السوريين شعب تاٌم ونهائيُّ التشكل هوية

 وكيانيات وفدراليات. 
ً
َحال  ون 

ً
لال  وقبائل وم 

ً
 وَوهُم التشظي والتبعثر والتشكل شعوبا

يحدث أن تتآكل الهوية وتتضاءل من دون أن ُيدرك ذلك أو ُيوعى، وعندما يحدث انفجار  -

 للهوية في تلك اللحظة بالذات، وإنما هو يكشف اجتماع
ً
ي، هذا االنفجار ال يكون انفجارا

األزمة السورية لم تفجر  عما كان قد حدث بالفعل، وعليه فإنَّ  –في وجه من أوجهه–

 .الهوية إنما كشفت عن أنها كانت مأزومة وذات قابلية متزايدة لالنفجار

راسخة بالقدر الذي يعصم البلد من انفجار أظهرت الحرب أن الهوية الوطنية لم تكن  -

قيم عابرة  الهويات األخرى، ما دون الوطنية أو ما دون الدولة، وبروز هوياٍت وأنماط  
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،  سوريةللحدود، كما لو أن العقد االجتماعي املؤسس للدولة الوطنية في 
ً
خا

ّ
كان ُمفخ

. وقد كانت الهوي
ً
َرت الجميع تقريبا  ة أحد صواعق التفجير.وأمكن تفجيره بكيفية حيَّ

مصدر التهديد اليوم هو أن تقوم سياسات الهوية ما بعد الحرب كنوع من التسوية إنَّ  -

تفاوض عليها أو املفروضة بفعل إكراهات ورهانات الحرب نفسها؛ ألن ذلك 
ُ
لو  فيما–امل

سوف يضع البالد أمام خطر تحقيق أو إنجاز ما لم تتمكن الحرب من تحقيقه،  –حدث

 هاز على أي إمكانية إلعادة بناء هوية وطنية جامعة وقابلة لالستمرار. واإلج

من بنى ومكونات وتفاعالت وعالئق ومدارك إثنية ودينية وثقافية  سوريةيتكون املجتمع في  -

ن تقوم هوية وطنية في ظل أولغوية وجهوية متعددة، وهنا يكون التحدي: كيف يمكن 

 عنه وال 
ً
خرى، ذلك التعدد، ال تكون بديال

ُ
 عن قوامة أحد هوياته وعصائبه على األ

ً
 تعبيرا

ب"! 
ُّ
ل غَّ

َ
 أي ال تكون "هوية ت

اب ات واالستقطما هي السبل املمكنة لتجسير الفجوات والفروقات والخالفات واملنافس -

إذ إن الذاكرة فيها الكثير من عوامل الصدام والكراهية على مدى  بين تلك املكونات؟

–وامل التوتر والتحفز واملواجهة الرمزية واملعنوية التي أمكنها قرون، أو على األقل ع

 
ً
 أن تتسبب بمواجهات مباشرة. –تاريخيا
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ُخاتمة

برزت مظاهر متناهية الحيوان على اإلنسان في كثير من جوانب الحرب السورية،  ""تداعى

 عن مدارك التقتيل والتمثيل بالضحايا، مثل وحشية في ال
ً
هوية وسياسات الولم يكن ذلك بعيدا

 على جانبي الحرب، وال بد أنها كامنة في 
ً
للقاتل واملقتول، ومن ثم فقد كانت الهوية وال تزال سالحا

 من الحرب إلى السياسة والتسوية. محاوالت االنتقال باملشهد السوري

هذا، ورغم حساسية موضوع الهوية، وتداعياته على مستقبل املجتمع والدولة، إال أن 

سياسة ال تزال تنظر له بوصفه مسألة ثانوية أو فرعية، وأنه ما تمكُن السيطرة عليه فواعل ال

، إذ إن ما يجعل املدافع تعمل 
ً
والتحكم به ما أن تتوقف أصوات املدافع. وهذا خطأ محض تقريبا

وما يخلق إمكانية ملواصلة القتال هو مدارك وتقديرات وسياسات الهوية، سواء أكانت معنوية 

أم كانت مادية وريعية. وهذا ما يجب التنبه له، إذ إنَّ اإلخفاق في التنمية والعدالة ورمزية 

 
ً
 متزايدا

ً
 اجتماعية متزايدة لتلقي التغلغل الخارجي وميال

ً
واملشاركة وحكم القانون يخلق قابلية

 لالستقطاب االجتماعي والعنف والكراهية.

  ربما أمكن للسوريينو 
ً
لوا" حيوانا

َّ
كما في لوحة يوكينوري  ،وهو النمل! من نوع آخرأن "َيَتَمث

 
ً
ذلك في العمل على "محو" الحدود والفواصل، قل الجدران والخنادق، بين هوياتهم  ؛املذكورة آنفا

وية فوق لتبرز ه ،لخإ ،وثقافاتهم وحتى طموحاتهم ورهاناتهم الفرعية والجهوية والريعية والذئبية

 ه، وهذا هو أساس العبور إلى الهوية الوطنية. كل ذلك، ال تندمج فيه، وال تقطع مع
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 بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، .املجتمع والدولة في املشرق العربي .غسان ،سالمة .1

 . 6921 ،6ط

بيروت: دار  .خط الصدع: في مدارك وسياسات األزمة السورية .عقيل سعيد ،محفوض .2

 .  2061الفارابي، 

ُالدراسات
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ُعقيل سعيد محفوض

o  .كاتب وأكاديمي سوري 

o  ،2001حاصل على الدكتوراه في العالقات الدولية، جامعة حلب . 

o  تتركز اهتماماته العلمية حول املنطقة العربية وتركيا وإيران والكرد؛ وقد تركزت أعماله

 على ما يتصل باألزمة السورية. 
ً
 وكتاباته البحثية مؤخرا

o د.مدا-رئيس قسم الدراسات السياسية في مركز دمشق لألبحاث والدراسات 

o  "يكتب تحليالت ومقاالت الرأي عن الشؤون السورية واإلقليمية والدولية في موقع "امليادين

 وفي منابر بحثية وإعالمية أخرى. 

o صدر له: 

o كتب 

 أبو  ،جدليات املجتمع والدولة في تركيا: املؤسسة العسكرية والسياسة العامة(

 (.2002ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 بيروت: مركز دراسات سورية وتركيا: الواقع الراهن واحتمالت املستقبل( ،

 (. 2009الوحدة العربية، 

  بيروت: املركز العربي التغيير –السياسة الخارجية التركية: الستمرارية( ،

 (.2062لألبحاث ودراسة السياسات، 

 حاث ركز العربي لألب)امل تركيا واألكراد: كيف تتعامل تركيا مع املسألة الكردية؟

 (. 2062ودراسة السياسات، 

 ي: ، )أبو ظبتركيا والغرب: "املفاضلة" بين التحاد األوربي والوليات املتحدة

 (.2061مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 بيروتاألكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية( ، :

 (.2061لألبحاث ودراسة السياسات، املركز العربي 

 دمشق: مركز دمشق ) خط الصدع؟ في مدارك وسياسات األزمة السورية

 (.2061بيروت: دار الفارابي، ؛ 2061لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق ) كورد نامه: في أسئلة السياسة والحداثة لدى الكرد

 (.2062؛ بيروت: دار الفرقد، 2062لألبحاث والدراسات، 
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o ُ قيد النشر 

 مخطوط تحت األمن في عصر الحداثة الفائقة: املفاهيم، األبعاد، التحولت( ،

 النشر(.

 

o دراسات وأبحاث 

 ة بحاث ودراس)املركز العربي لأل  سورية وتركيا: "نقطة تحول" أم "رهان تاريخي"؟

 لكتروني(.إ(. )2062السياسات، 

 "املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الحدث السوري: مقاربة "تفكيكية( ،

 لكتروني(.إ)(. 2062

 دمشق: مركز  الخرائط املتوازية: كيف رسمت الحدود في الشرق األوسط؟(

 (.2061دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دروس الحرب: أولويات األمن الوطني في سورية، مقاربة إطارية( ،

 (.2061دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز في تحديات وتحولت املسألة الكردية في سورية: صدوع الجزيرة( ، 

 (.2061دمشق لألبحاث والدراسات، 

 الرباط: مؤسسة مؤمنون بال حدود مفهوم األمن: مقاربة معرفية إطارية( ،

 (. 2061لألبحاث والدراسات، 

 اث لألبح ، )دمشق: مركز دمشقمراكز التفكير: املحددات، الكيفيات، التحديات

 (.2061والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق القنفذ والثعلب: الوليات املتحدة إزاء األزمة السورية( ،

 (.2061لألبحاث والدراسات، 

 الرباط: العنف املقدس: في األسس الثقافية لعنف الجماعات التكفيرية( ،

 (.2061مؤسسة مؤمنون بال حدود لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق ت معرفية في قراءة األزمة السوريةضفدع نيتشه؟ مقاربا( ،

 (.2061لألبحاث والدراسات، 
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 الوليات املتحدة إزاء األزمة السورية ! )دمشق: مركز دمشق ، حيث يسقط الظل 

 (.2062لألبحاث والدراسات، 

  ،دمشق:عودة املسألة الشرقية تحولت السياسة والدولة في الشرق األوسط( 

 (.2062لألبحاث والدراسات، مركز دمشق 

 ة رد ُسوري 
ُ
واَجَهة بين :والك

ُ
ِجندة أي والحوار، امل

َ
ة؟ أ

َ
)دمشق: مركز دمشق ، ُممِكن

 (.2062لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: ،؟0112 الفصل اتفاق لتعديل إسرائيل تسعى هل: الجنوبية الجبهة(

 (.2062مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 

o  مؤتمرات أو كتب جماعية:أوراق بحثية في 

 َر في  "العرب في تركيا": محور تواصل أم تأزيم؟ ش 
ُ
بحث في مؤتمر العرب وتركيا ن

 (. 2062كتاب جماعي )

 بحث في كتاب جماعي،  سياسات إدارة األزمة السورية: "اإلدارة باألزمة"؟

(2061.) 

  عام على الحرب العاملية األولى: من "املسألة 011الشرق األوسط بعد 

 )مؤتمر بيروت بيكو جديد؟-الشرقية" إلى "الدولة الفاشلة"، هل هناك سايكس

 (.2065 شباط/فبراير، 22- 69

  من املظلومية إلى الفعل: تحديات فواعل املقاومة في عالم ما بعد األحدية

في عالم ما بعد األحادية الغربية: تحديات املرحلة  غرب آسيا، في مؤتمر: )الغربية

 (.2061أيلول/سبتمبر  1االنتقالية، بيروت، 

 املؤتمر الدولي األول في ثقافة الكراهية: الظاهرة الدينية، الحرب، التوحش( ،

 (.2061أيلول/سبتمبر  61-62لحوار األديان، بيروت، 

https://www.facebook.com/hashtag/غرب_آسيا?source=feed_text&story_id=999880550153637
https://www.facebook.com/hashtag/غرب_آسيا?source=feed_text&story_id=999880550153637
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