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مقرهــا مدينــة دمشــقُ ،تعنــى
تأسســت عــام ،2015
مؤسســة
ّ
بحثيــة مســتق ّلة ّ
العامــة والشــؤون اإلقليميــة والدوليــة ،وقضايــا العلــوم السياســية
بالسياســات
ّ
واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والقانونيــة والعســكرية واألمنيــة ،وذلــك
المعرفــي ّ
وتطبيقــي) ،باإلضافــة إلــى عنايتهــا
(نظــري،
الشــامل
بالمعنــى
ّ
ّ
ّ
بالدراســات المستقبلية/االستشــرافية ،وتركيزهــا علــى السياســات والقضايــا
الراهنــة ،ومتابعــة فاعلــي السياســة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ،علــى أســاس
ّ
ال ّنقــد والتقييــم ،واســتقصاء التداعيــات المحتملــة والبدائــل والخيــارات الممكنــة
حيالهــا.

يعقــد مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات -مــداد مؤتمــرًا بعنــوان «الهويــة
الوطنيــة :قــراءات ومراجعــات فــي ضــوء األزمــة الســورية» فــي شــهر أيلــول/
ســبتمبر مــن عــام  .2017بهــدف مقاربــة مفهــوم وإشــكاليات الهويــة
الوطنيــة الســورية معرفيــً وعمليــً ،ودراســة التحــوالت والتطــورات التــي
طــرأت علــى مكونــات وعناصــر هــذه الهويــة فــي التاريــخ المعاصــر وصــو ً
ال
إلــى تحديــات األزمــة الســورية الراهنــة ،وأي هويــة وطنيــة يمكــن التوافــق
عليهــا ،ومــا هــي مصادرهــا ،وتجلياتهــا ،وأي قــراءات ومطالعــات تحليليــة
ونقديــة ممكنــة اليــوم ،متوخيــن االلتــزام الفكــري والوطنــي لوضــع رؤيــة
استشــرافية حــول االســتجابة الممكنــة لتحديــات الهويــة بــكل أبعادهــا
مســتقب ً
ال.
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تتم املشاركة يف هذا املؤمتر وفق اإلجراءات اآلتية:
 تستقبل اللجنة الخاصة باملؤمتر طلبات املشاركة حتى تاريخ  31أيار/مايو .2017 تتضمــن طلبــات املشــاركة فكــرة موجــزة عــن البحــث املقــرح (ال تزيــد عــن 1000كلمــة) تتضمــن اإلطــار العــام للبحــث واإلشــكالية التــي ســركز عليهــا وهيكليتــه العامــة
(األفــكار األساســية) ومنهجيــة تنفيــذه.
 يرفــق الطلــب بســرة ذاتيــة للباحــث تتضمــن أعاملــه البحثيــة الســابقة وعملــه وبيانــاتاالتصــال الكاملــة (هاتــف – بريــد إلكــروين – فاكــس) .باإلضافــة إىل تعهــد مــن الباحــث
بــأن بحثــه مل يســبق نــره ،ومل يرســل إىل جهــة أخــرى للنــر.
 تخضــع الطلبــات لدراســة اللجنــة العلميــة الخاصــة باملؤمتــر .ويتــم الــرد عــى هــذهالطلبــات (باملوافقــة أو االعتــذار أو اق ـراح التعديــل) حتــى تاريــخ  15حزي ـران  /يونيــو
.2017
 يتــم اســتقبال األبحــاث املشــاركة التــي متــت املوافقــة عــى مقرتحهاحتــى موعــد أقصــاه 1آب/أغســطس  2017عــى أن يــراوح حجــم البحــث بــن  5000و 6000كلمــة ،وأن
يكــون البحــث مراعيـاً معايــر املنهجيــة العلميــة يف الكتابــة مــن حيــث العــرض والتوثيــق
واألمانــة العلميــة.
 تُعــرض األبحــاث املشــاركة عــى لجنــة علميــة محكّمــة تشــكل خصيصـاً لتقييــم األبحــاثوقبولها للمشــاركة.
 تُعطــى مهلــة شــهر إلج ـراء أيــة تعديــات تقرتحهــا اللجنــة العلميــة ،عــى أن يســلمالبحــث املشــارك بشــكل نهــايئ قبــل 1أيلول/ســبتمرب .2017
 يُلقــي الباحــث البحــث املقبــول يف جلســات املؤمتــر ،ويتقــاىض عليــه مكافــأة ماليةوتنرشاألبحــاث إلكرتونيـاً وورقيـاً .ويتــم اســتضافة الباحثــن مــن املحافظــات األخــرى مــن قبــل
املركز.
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متثــل سياســات الهويــة اليــوم مــا يشــبه إطــاراً عامـاً للسياســة العامليــة الراهنــة،
فقــد باتــت الهويــات العرقيــة والطائفيــة والدينيــة والوطنيــة أدوات ترتكــز
إليهــا السياســة الدوليــة .مــع ذلــك ليــس مــن الهـ ّـن أن نفهــم مــا هــي الهويــة،
وكيــف تبنــى الهويــة الوطنيــة يف الظــروف االجتامعية-السياســية املختلفــة
ووفقـاً ملقتضياتهــا ،األمــر الــذي يؤكــد الحاجــة إىل رؤى وآليــات نظريــة وعمليــة
لالنتقــال مــن الهويــات الفرعيــة إىل الهويــة الوطنيــة .ويف ســورية مل يتحــول بنــاء
الهويــة الوطنيــة الســورية ،عــى أهميتــه ،إىل مــروع ســيايس ثقــايف اجتامعــي

متكامــل ،تعمــل لــه كل الفواعــل االجتامعيــة والسياســية .وظلَّــت القضايــا
املتصلــة بالهويــة الوطنيــة مغفلــة أو مرتوكــة للمشــاريع مــا دون الهويــة الوطنية
(الطائفيــة واملذهبيــة والعشــائرية) أو مــا فــوق الهويــة الوطنيــة (القوميــة
واألمميــة والدينيــة) ،رغــم ارتباطهــا الوثيــق باألمــن الوطنــي.
يتصــف مفهــوم الهويــة الــذي اســتعارته العلــوم االجتامعيــة والسياســية بالثبــات
النســبي ،فهــو أشــبه ببنيــة متحولــة تتحــرك عــى محــور ثابــت هــو مرتك ـزات
الهويــة أو مصادرهــا .والهويــة الوطنيــة ليســت حــب الوطــن ،وال االنتــاء أو

الــوالء وال املواطنــة ،الهويــة الوطنيــة -وهــذا تقديــر أويل -هــي نســق املعايــر
التــي يُعــ َرف بهــا الوطــن ويعــ َّرف ،وهــي التــي تشــكّل خصوصيتــه ومتيــزه
وفرادتــه ،وتــأيت مــن جملــة مصــادر وتقــوم عــى مقومــات ومرتكــزات كلهــا
مرتبطــة برتكيبــة البنــاء االجتامعــي ونظــم القيــم والتفاعــات والتدفقــات يف
إطــار الوطن/الدولــة يف بيئــة عومليــة شــديدة النفاذيــة والتأثــر .
متثــل «الهويــة الوطنيــة» يف ســورية تحديـاً مركبـاً نظـراً لكــرة العنــارص املكونــة
لالجتــاع الســوري ،واختالفهــا ومتايزهــا ،إضافــ ًة إىل تداعيــات األزمــة التــي
تشــهدها ســورية منــذ عــام  ،2011فبتنــا اليــوم أمــام لحظــة تاريخيــة توجــب
إعــادة النظــر يف موضــوع الهويــة ،فقــد اســتطاعت قــوى خارجيــة التســلل
إىل العديــد مــن دول املنطقــة عــر «بوابــة الهويــات» ،لتزعــزع أمــن الــدول
واملجتمعــات ،وتتجــاوز باالختــاف حــد الخــاف لتصــل إىل النزاعــات والحــروب.
وتواجــه ســورية اليــوم مخاطــر وتحديــات غــر مســبوقة عــى صعيــد الهويــة،
فقــد حــاول الكثــرون منــذ بدايــة أزمــة ســورية الحاليــة اســتخدام موضــوع
الهويــات واالنتقــال منــه إىل الحديــث الطائفــي واالثنــي األضيــق والهــدام ،فلــم
تهــدف -بشــكل عــام -املقاربــات التــي اعتــرت األزمــة الســورية «أزمــة هويــة»
إىل الوصــول إىل هويــة ســورية جامعــة ،بــل إىل تأجيــج الخــاف وتوســيع الهــوة
لتحقيــق أهــداف ومصالــح سياســية تتعــارض بالطبــع مــع مصالــح ســورية
الدولــة والشــعب.
كل هــذا يضعنــا أمــام الســؤال األهــم ،حــول ماهيــة الهويــة الوطنيــة التــي
تجمــع يف ظلهــا الســوريني جميعـاً ،هــل هــي هويــة إثنيــة ،أم دينيــة ،مركبــة أم
مشــركة ،هــل ســورية أمــام تحــدي مراجعــة سياســات الهويــة أم أن املطلــوب

هــو إعــادة بنــاء هويــة وطنيــة عــى أســاس عقــد اجتامعــي جديد،وهــل تتنــاىف
هــذه الهويــة مــع الهويــات «مافــوق الوطنيــة» أو مــا دونهــا ،أي هــل يلغــي
االنتــاء إىل أي مــن هــذه الهويــات االنتــاء إىل الهويــة الوطنيــة الســورية ،أم
العكــس ،وأي الســبل املمكنــة ملراجعــة سياســات الهويــة وتجاذباتهــا ،وصــوالً إىل
هويــة وطنيــة جامعــة وشــاملة؟
إذا أردنــا العــودة بالزمــن للتعــرف عــى «الهويــات» التــي عاشــت ،مــرت أو
حكمــت ســورية نجــد أنهــا ال تــكاد تحــى ،متتــد عميق ـاً يف التاريــخ وتقريب ـاً
منــذ األلــف الثالــث قبــل امليــاد ،مــن الفينيقيــن إىل الكلــدان ،ومــا كان بينهــا
مــن شــعوب أكاديــة وعموريــة وآراميــة وآشــورية ،ومــا تالهــا مــن فــرات
الســيطرة الفارســية واليونانيــة والرومانيــة ،وصــوالً إىل أمنــاط ومــدارك وسياســات
الهويــة يف املجــال التاريخــي اإلســامي يف لحظــات الســيطرة العربيــة والفارســية
والســلجوقية واململوكيــة والعثامنيــة وحتــى الفــرة االســتعامرية املتأخــرة وفــرة
مــا بعــد االســتقالل ونشــوء ظاهــرة الدولــة الحديثــة يف النصــف األول مــن القــرن
العرشيــن.
ومــن املالحــظ أنــه طــوال طيــات أو أطــوار أو لحظــات الســيطرة املختلفــة ،مل
توجــد ســورية كدولــة محــددة مســتقلة ،فســورية ضمــن حيزهــا الجغـرايف الحايل
رســم حدودهــا اتفــاق ســايكس-بيكو عــام  1916تحقيقــاً ملصالــح املنترصيــن
يف الحــرب العامليــة األوىل ،ودون النظــر إىل خصوصيــة مكوناتهــا وتنوعهــا .ومل
تــأت الحــدود السياســية يف ســورية (أو غريهــا مــن مخرجــات ســايكس – بيكــو
والســيطرة االســتعامرية) متوافقــة مــع الحــدود الثقافيــة والدميغرافية للشــعوب،
لــذا فمســألة الهويــة هــي مســألة إشــكالية منــذ نشــأة الدولــة الســورية ،يتنحــى

الجــدل حولهــا أحيانـاً ويتقــدم وجاهــة املشــهد أحيانـاً أخــرى.
بــدأ مفهــوم الهويــة يتــرب إىل الفكــر يف املنطقــة نهايــة القــرن التاســع عــر
ومطلــع العرشيــن ،وقــد اســتخدم عــدد مــن مفكــري النهضــة مصطلــح الهويــة
ببعــده القومــي العــرويب مثــل ســامة مــوىس والكواكبــي ،وســاطع الحــري
وعبــد الرحمــن الشــهبندر وزيك األرســوزي ،ويف بعــده القومــي االجتامعــي عنــد
أنطــون ســعادة.
كل الجهــود النهضويــة ولــو أنهــا انتهــت بــزوال االحتــال العثــاين إال أنهــا مل
تــؤد إىل قيــام الدولــة الوطنيــة أو القوميــة التــي أرادهــا رواد النهضــة ،وصياغــة
هويــة ســورية مل تكــن ضمــن اهتاممــات النخبــة السياســية حينهــا ،فحكومــة
امللــك فيصــل مث ـاً تعاملــت مــع قيــام اململكــة الســورية بوصفهــا خطــوة عــى
طريــق إقامــة مملكــة عربيــة تضــم بلــدان رشق املتوســط ،األمــر الــذي مل ينجــح.
وقــد جــاء االنتــداب الفرنــي حام ـاً معــه خططــه وخرائطــه الخاصــة ليفرضهــا
عــى مكونــات املجتمــع الســوري ،وتبــوأت املشــهد الســيايس الســوري قــوى
تســع
برجوازيــة مدينيــة كـــ «حــزب الشــعب» و«الكتلــة الوطنيــة» والتــي مل
َ
حكوماتهــا لصياغــة هويــة وطنيــة ،بــل اكتفــت بسياســات مدين ّيــة وسياســات
جهويــة وريعيــة ،بــدأت بعدهــا سلســلة االنقالبــات العســكرية واالضطرابــات
السياســية.
تبلــورت يف أواســط الخمســينات ومــا بعــد ثالثــة مشــاريع ذات قــوة سياســية
عــى الســاحة الســورية هــي التيــار القومــي العــرويب ،والتيــار اليســاري ،والتيــار
اإلســامي .فيــا تراجــع التيــار القومــي االجتامعــي بتأثــر ضغــوط وإكراهــات
شــديدة وقاهــرة ،ومــع وصــول حــزب البعــث إىل الحكــم عــام  1963بــدا الطابــع

العــرويب هــو الســمة األبــرز الغالبــة عــى سياســات الهويــة يف ســورية ،لكــن
دون الوصــول إىل الهويــة الوطنيــة ،يف فــرة اتســمت إمــا بن ـزاع أيديولوجيــات
سياســية عــى الســلطة أو يف مواجهــة أيديولوجيــا اإلســام الســيايس (اإلخــواين)،
فقــد كانــت متطلبــات السياســة واألدلجــة واملقــوالت أو الرسديــات العابــرة
للدولــة أقــوى مــن االعتبــارات واملحــددات اإلثنيــة والوطنيــة ،عــى مســتوى
الدولــة نفســها.
أمــا اليــوم وأمــام الظــرف الــذي تشــهده ســورية ،بــات عــى الجميــع الوقــوف
لحظــة للمراجعــة وإعــادة النظــر ،فالهويــات أداة للـراع ،وهــي هــدف رئيــس
لــه يف الوقــت نفســه .وكَـ ُـر الذيــن يختزلــون الهويــة يف انتــاء واحــد متح ّيــز
ومذهبــي ومتعصــب وإقصــايئ وعنيــف ،مــا يهــدد مبزيــد مــن التــأزم االجتامعــي،
ومزيــد مــن التدخــات الخارجيــة ،فسياســات الهويــة كانــت والتــزال بوابــة
للتدخــل األجنبــي يف الشــؤون الداخليــة للــدول واملجتمعــات.
لقــد نجــح العديــد مــن الــدول ،رغــم مــا عانتــه مــن أزمــات وكــوارث يف صياغــة
هويــات وطنيــة شــاملة وجامعــة لشــعوبها ،عندمــا أدركــوا أن سياســات الهويــة
يجــب أن تقــوم عــى االنفتــاح واالعـراف بالتعــدد االجتامعــي والثقــايف والقيمــي
والدينــي ...وأن الهويــة ليســت معطــى نهائيـاً أو متامـاً أو مقدسـاً بــل هــي عرضة
للمراجعــة والنقــد والتقويــم لتصبــح أكــر فاعليــة يف توحيــد املجتمــع والدولــة.
أي أنهــا ظاهــرة قابلــة للبنــاء والتشــكيل بحســب مــا تقتضيــه مصلحــة الدولــة
وشــعبها ،واملرحلــة التاريخيــة التــي تعيشــها.

[

المحاور

]

 الجغرافياميكن أن يتناول البحث واحدة أو
 االقتصادأكرث من مفردات املحاور التالية:
 األيديولوجيا .1فلسفة الهوية ،سياسات الهوية  -املواطنة السيادة
 البنى املؤسسية املفهوم املفاهيم املرتبطة (الوجود ،الذات - ،التواصل واالتصال املؤسسة العسكريةاألنا ،اآلخر )..
 الجنسية الخصوصية نظم القيم والثقافات. الفرد والجامعة .3الهوية الوطنية السورية
– االنتامء.
 .2مصادر الهوية الوطنية السورية  -املحددات
 الثقافة (اللغة ،الدين ،التاريخ  - )..األبعاد املقومات الرتاث (ثقايف ،عمراين ،شعبي).. الخصائص الفكر السيايس الحديث التطور التاريخي الواقع الراهن للمجتمع املفكرون واملنظرون والباحثون الحراك السيايس واالجتامعي محطات مفصلية مرت بها الهويةواالقتصادي
السورية.
 األحزاب وسياساتها الحارضة .4بناء الهوية الوطنية السورية
واملاضية
 العوامل املؤثرة يف بناء الهوية القومية(األرسة ،املؤسسات التعليمية،
 العروبةاملؤسسات الدينية ،اإلعالم ووسائل
 املرشقيةامليديا)
 -الشامية

 الهوية كمرشوع وطني الدميوغرافيا واإلثنولوجياالسورية الرأسامل البرشي والرمزي والثقايف املحددات االقتصادية الحاليةواملستقبلية
مدارك الهوية ومحدداتها (االنتامء،القيمة ،الوحدة والتامسك،
االستمرارية ،القيمة ،االستقالل،
الثقة)
 .5الهويات املختلفة (أمناط
ومحددات)
 االندماج الفلسفة االجتامعية الهوية الثقافية قيم الحداثة والتنوع العلامنية الدميقراطية األعراق الدولة الوطنية الوحدة الوطنية املجتمع املدين -الهويات املهمشة.

 .6تحديات الهوية وأزماتها
 هوية سورية يف عيون الغرب العوملة الجهل الغزو الثقايف اإلرهاب املشاريع اإلقليمية تحصني الهوية االستالب االغرتاب التعصب املهاجرون الالجئون التنمية. .7مراجعة سياسات الدولة السورية
حول الهوية
 التعليم اإلعالم الثقافة. سياسات الهوية لدى الحكوماتواألحزاب.
 تأثري الدول والفواعل الدوليةاألخرى.
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