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ــى  ــق، ُتعن ــة دمش ــا مدين ــام 2015، مقّره ــت ع ــتقّلة تأّسس ــٌة مس ــٌة بحثي مؤسس
ــية  ــوم السياس ــا العل ــة، وقضاي ــة والدولي ــؤون اإلقليمي ــة والش ــات العاّم بالسياس
ــك  ــة، وذل ــكرية واألمني ــة والعس ــة والقانوني ــة واالقتصادي ــة والثقافي واالجتماعي
عنايتهــا  إلــى  باإلضافــة  وتطبيقــّي(،  )نظــرّي،  الّشــامل  المعرفــّي  بالمعنــى 
والقضايــا  السياســات  علــى  وتركيزهــا  المستقبلية/االستشــرافية،  بالدراســات 
الّراهنــة، ومتابعــة فاعلــي السياســة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، علــى أســاس 
الّنقــد والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات المحتملــة والبدائــل والخيــارات الممكنــة 

ــا. حياله

[عن مداد .. [





يعقــد مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات -مــداد مؤتمــرًا بعنــوان »الهويــة 
الوطنيــة: قــراءات ومراجعــات فــي ضــوء األزمــة الســورية« فــي شــهر أيلــول/
الهويــة  وإشــكاليات  مفهــوم  مقاربــة  بهــدف   .2017 عــام  مــن  ســبتمبر 
ــي  ــورات الت ــوالت والتط ــة التح ــً، ودراس ــً وعملي ــورية معرفي ــة الس الوطني
طــرأت علــى مكونــات وعناصــر هــذه الهويــة فــي التاريــخ المعاصــر وصــواًل 
ــات األزمــة الســورية الراهنــة، وأي هويــة وطنيــة يمكــن التوافــق  إلــى تحدي
عليهــا، ومــا هــي مصادرهــا، وتجلياتهــا، وأي قــراءات ومطالعــات تحليليــة 
ونقديــة ممكنــة اليــوم، متوخيــن االلتــزام الفكــري والوطنــي لوضــع رؤيــة 
ــا  ــكل أبعاده ــة ب ــات الهوي ــة لتحدي ــتجابة الممكن ــول االس ــرافية ح استش

ــتقباًل. مس
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تتم املشاركة يف هذا املؤمتر وفق اإلجراءات اآلتية:
- تستقبل اللجنة الخاصة باملؤمتر طلبات املشاركة حتى تاريخ 31 أيار/مايو 2017.

ــن 1000  ــد ع ــرح )ال تزي ــث املق ــن البح ــزة ع ــرة موج ــاركة فك ــات املش ــن طلب - تتضم
كلمــة( تتضمــن اإلطــار العــام للبحــث واإلشــكالية التــي ســركز عليهــا وهيكليتــه العامــة 

ــذه. ــة تنفي ــكار األساســية( ومنهجي )األف
- يرفــق الطلــب بســرة ذاتيــة للباحــث تتضمــن أعاملــه البحثيــة الســابقة وعملــه وبيانــات 
االتصــال الكاملــة )هاتــف – بريــد إلكــروين – فاكــس(. باإلضافــة إىل تعهــد مــن الباحــث 

بــأن بحثــه مل يســبق نــره، ومل يرســل إىل جهــة أخــرى للنــر.
ــرد عــى هــذه  ــم ال ــة الخاصــة باملؤمتــر. ويت ــة العلمي ــات لدراســة اللجن - تخضــع الطلب
الطلبــات )باملوافقــة أو االعتــذار أو اقــراح التعديــل( حتــى تاريــخ 15 حزيــران / يونيــو 

.2017
- يتــم اســتقبال األبحــاث املشــاركة التــي متــت املوافقــة عــى مقرحهاحتــى موعــد أقصــاه 
ــة، وأن  ــن 5000 و6000 كلم ــث ب ــم البح ــراوح حج ــى أن ي ــطس 2017 ع 1 آب/أغس
يكــون البحــث مراعيــاً معايــر املنهجيــة العلميــة يف الكتابــة مــن حيــث العــرض والتوثيــق 

واألمانــة العلميــة.
- تُعــرض األبحــاث املشــاركة عــى لجنــة علميــة محكّمــة تشــكل خصيصــاً لتقييــم األبحــاث 

ــاركة. وقبولها للمش
ــة، عــى أن يســلم  ــة العلمي ــا اللجن ــات تقرحه ــة تعدي ــة شــهر إلجــراء أي - تُعطــى مهل

ــبتمرب 2017. ــل1 أيلول/س ــايئ قب ــكل نه ــارك بش ــث املش البح
- يُلقــي الباحــث البحــث املقبــول يف جلســات املؤمتــر، ويتقــاىض عليــه مكافــأة ماليةوتنر 
األبحــاث إلكرونيــاً وورقيــاً. ويتــم اســتضافة الباحثــن مــن املحافظــات األخــرى مــن قبــل 

املركز.

[اإلجراءات [
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متثــل سياســات الهويــة اليــوم مــا يشــبه إطــاراً عامــاً للسياســة العامليــة الراهنــة، 

ــز  ــة أدوات ترتك ــة والوطني ــة والديني ــة والطائفي ــات العرقي ــت الهوي ــد بات فق

إليهــا السياســة الدوليــة. مــع ذلــك ليــس مــن الهــّن أن نفهــم مــا هــي الهويــة، 

وكيــف تبنــى الهويــة الوطنيــة يف الظــروف االجتامعية-السياســية املختلفــة 

ووفقــاً ملقتضياتهــا، األمــر الــذي يؤكــد الحاجــة إىل رؤى وآليــات نظريــة وعمليــة 

لانتقــال 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 مروكــة للمشــاريع مــا دون الهويــة الوطنية 

)الطائفيــة واملذهبيــة والعشــائرية( أو مــا فــوق الهويــة الوطنيــة )القوميــة 

ــي. ــق باألمــن الوطن ــا الوثي ــة(، رغــم ارتباطه ــة والديني واألممي

يتصــف مفهــوم الهويــة الــذي اســتعارته العلــوم االجتامعيــة والسياســية بالثبــات 

ــة تتحــرك عــى محــور ثابــت هــو مرتكــزات  النســبي، فهــو أشــبه ببنيــة متحول

ــامء أو  ــن، وال االنت ــب الوط ــت ح ــة ليس ــة الوطني ــا. والهوي ــة أو مصادره الهوي

[الورقة الخلفية [



ــر  ــر أويل- هــي نســق املعاي ــة -وهــذا تقدي ــة الوطني ــة، الهوي ــوالء وال املواطن ال

ــزه  ــه ومتي ــكّل خصوصيت ــي تش ــي الت ــرَّف، وه ــن ويع ــا الوط ــرَف به ــي يُع الت

ــا  ــزات كله ــات ومرتك ــى مقوم ــوم ع ــادر وتق ــة مص ــن جمل ــأيت م ــه، وت وفرادت

ــات يف  ــات والتدفق ــم والتفاع ــم القي ــي ونظ ــاء االجتامع ــة البن ــة بركيب مرتبط

ــر . ــة والتأث ــديدة النفاذي ــة ش ــة عوملي ــة يف بيئ ــار الوطن/الدول إط

متثــل »الهويــة الوطنيــة« يف ســورية تحديــاً مركبــاً نظــراً لكــرة العنــارص املكونــة 

لاجتــامع الســوري، واختافهــا ومتايزهــا، إضافــًة إىل تداعيــات األزمــة التــي 

ــة توجــب  ــا اليــوم أمــام لحظــة تاريخي ــذ عــام 2011، فبتن تشــهدها ســورية من

إعــادة النظــر يف موضــوع الهويــة، فقــد اســتطاعت قــوى خارجيــة التســلل 

ــدول  ــن ال ــزع أم ــات«، لتزع ــة الهوي ــرب »بواب ــة ع ــن دول املنطق ــد م إىل العدي

واملجتمعــات، وتتجــاوز باالختــاف حــد الخــاف لتصــل إىل النزاعــات والحــروب. 

ــة،  ــد الهوي ــات غــر مســبوقة عــى صعي وتواجــه ســورية اليــوم مخاطــر وتحدي

ــوع  ــتخدام موض ــة اس ــورية الحالي ــة س ــة أزم ــذ بداي ــرون من ــاول الكث ــد ح فق

الهويــات واالنتقــال منــه إىل الحديــث الطائفــي واالثنــي األضيــق والهــدام، فلــم 

تهــدف -بشــكل عــام- املقاربــات التــي اعتــربت 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 

ــة والشــعب.  الدول

ــي  ــة الت ــة الوطني ــة الهوي ــول ماهي ــم، ح ــؤال األه ــام الس ــا أم ــذا يضعن كل ه

تجمــع يف ظلهــا الســورين جميعــاً، 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 

ــي  ــا، أي هــل يلغ ــا دونه ــة« أو م ــوق الوطني ــات »ماف ــع الهوي ــة م هــذه الهوي

ــة الســورية، أم  ــة الوطني ــات االنتــامء إىل الهوي االنتــامء إىل أي مــن هــذه الهوي

العكــس، وأي الســبل املمكنــة ملراجعــة سياســات الهويــة وتجاذباتهــا، وصــوالً إىل 

هويــة وطنيــة جامعــة وشــاملة؟

ــرت أو  ــت، م ــي عاش ــات« الت ــى »الهوي ــرف ع ــن للتع ــودة بالزم ــا الع إذا أردن

ــاً  ــخ وتقريب ــاً يف التاري ــد عميق ــكاد تحــى، متت ــا ال ت حكمــت ســورية نجــد أنه

منــذ األلــف الثالــث قبــل امليــاد، مــن الفينيقيــن إىل الكلــدان، ومــا كان بينهــام 

ــرات  ــن ف ــام م ــا تاه ــورية، وم ــة وآش ــة وآرامي ــة وعموري ــعوب أكادي ــن ش م

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 االســتقال ونشــوء ظاهــرة الدولــة الحديثــة يف النصــف األول مــن القــرن 

العريــن.

ــه طــوال طيــات أو أطــوار أو لحظــات الســيطرة املختلفــة، مل  ومــن املاحــظ أن

توجــد ســورية كدولــة محــددة مســتقلة، فســورية ضمــن حيزهــا الجغــرايف الحايل 

ــن  ــح املنترصي ــاً ملصال ــام 1916 تحقيق ــايكس-بيكو ع ــاق س ــا اتف ــم حدوده رس

ــا. ومل  ــا وتنوعه ــة مكوناته ــر إىل خصوصي ــة األوىل، ودون النظ ــرب العاملي يف الح

تــأت الحــدود السياســية يف ســورية )أو غرهــا 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 أحيانــاً ويتقــدم وجاهــة املشــهد أحيانــاً أخــرى.

بــدأ مفهــوم الهويــة يتــرب إىل الفكــر يف املنطقــة نهايــة القــرن التاســع عــر 

ومطلــع العريــن، وقــد اســتخدم عــدد مــن مفكــري النهضــة مصطلــح الهويــة 

ــرصي  ــاطع الح ــي، وس ــوىس والكواكب ــامة م ــل س ــرويب مث ــي الع ــده القوم ببع

وعبــد الرحمــن الشــهبندر وزيك األرســوزي، ويف بعــده القومــي االجتامعــي عنــد 

أنطــون ســعادة.

ــا مل  ــامين إال أنه ــال العث ــزوال االحت ــت ب ــا انته ــو أنه ــة ول ــود النهضوي كل الجه

تــؤد إىل قيــام الدولــة الوطنيــة أو القوميــة التــي أرادهــا رواد النهضــة، وصياغــة 

ــة  ــا، فحكوم ــة السياســية حينه ــات النخب ــن اهتامم ــة ســورية مل تكــن ضم هوي

امللــك فيصــل مثــاً تعاملــت مــع قيــام اململكــة الســورية بوصفهــا خطــوة عــى 

طريــق إقامــة مملكــة عربيــة تضــم بلــدان رشق املتوســط، األمــر الــذي مل ينجــح.

وقــد جــاء االنتــداب الفرنــي حامــاً معــه خططــه وخرائطــه الخاصــة ليفرضهــا 

ــوى  ــوري ق ــيايس الس ــهد الس ــوأت املش ــوري، وتب ــع الس ــات املجتم ــى مكون ع

ــَع  ــي مل تس ــة« والت ــة الوطني ــعب« و»الكتل ــزب الش ــة كـــ »ح ــة مديني برجوازي

ــة وسياســات  ــل اكتفــت بسياســات مدينّي ــة، ب ــة وطني ــا لصياغــة هوي حكوماته

ــات  ــات العســكرية واالضطراب ــا سلســلة االنقاب ــدأت بعده ــة، ب ــة وريعي جهوي

ــية. السياس

ــة مشــاريع ذات قــوة سياســية  ــا بعــد ثاث ــورت يف أواســط الخمســينات وم تبل

عــى الســاحة الســورية هــي التيــار القومــي العــرويب، والتيــار اليســاري، والتيــار 

ــر ضغــوط وإكراهــات  ــار القومــي االجتامعــي بتأث ــام تراجــع التي اإلســامي. في

شــديدة وقاهــرة، ومــع وصــول حــزب البعــث إىل الحكــم عــام 1963 بــدا الطابــع 

ــن  ــورية، لك ــة يف س ــات الهوي ــى سياس ــة ع ــرز الغالب ــمة األب ــو الس ــرويب ه الع

ــات  ــزاع أيديولوجي ــا بن ــرة اتســمت إم ــة، يف ف ــة الوطني دون الوصــول إىل الهوي

سياســية عــى الســلطة أو يف مواجهــة أيديولوجيــا اإلســام الســيايس )اإلخــواين(، 

ــرة  ــات العاب ــوالت أو الردي ــة واملق ــة واألدلج ــات السياس ــت متطلب ــد كان فق

ــتوى  ــى مس ــة، ع ــة والوطني ــددات اإلثني ــارات واملح ــن االعتب ــوى م ــة أق للدول

ــة نفســها. الدول

أمــا اليــوم وأمــام الظــرف الــذي تشــهده ســورية، بــات عــى الجميــع الوقــوف 

لحظــة للمراجعــة وإعــادة النظــر، فالهويــات أداة للــرصاع، وهــي هــدف رئيــس 

ــز  ــامء واحــد متحّي ــة يف انت ــون الهوي ــن يختزل ــُر الذي ــت نفســه. وكَ ــه يف الوق ل

ومذهبــي ومتعصــب وإقصــايئ وعنيــف، مــا يهــدد مبزيــد مــن التــأزم االجتامعــي، 

ــة  ــزال بواب ــت والت ــة كان ــات الهوي ــة، فسياس ــات الخارجي ــن التدخ ــد م ومزي

ــات. ــدول واملجتمع ــة لل ــي يف الشــؤون الداخلي للتدخــل األجنب

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 واالعــراف بالتعــدد االجتامعــي والثقــايف والقيمــي 

والدينــي... وأن الهويــة ليســت معطــى نهائيــاً أو متامــاً أو مقدســاً 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 [



ميكن أن يتناول البحث واحدة أو 
أكر من مفردات املحاور التالية:

1. فلسفة الهوية، سياسات الهوية
- املفهوم

- املفاهيم املرتبطة )الوجود، الذات، 
األنا، اآلخر ..( 
- الخصوصية

- الفرد والجامعة
– االنتامء.

2. مصادر الهوية الوطنية السورية
- الثقافة )اللغة، الدين، التاريخ ..( 

- الرتاث )ثقايف، عمراين، شعبي..(
- الفكر السيايس الحديث 
- الواقع الراهن للمجتمع

- الحراك السيايس واالجتامعي 
واالقتصادي

- األحزاب وسياساتها الحارضة 
واملاضية

- القومية 
- العروبة

- املرشقية 
- الشامية

- الجغرافيا 
- االقتصاد 

- األيديولوجيا
- املواطنة السيادة 

- البنى املؤسسية
- التواصل واالتصال 

- املؤسسة العسكرية 
- الجنسية

- نظم القيم والثقافات.
 3. الهوية الوطنية السورية

 - املحددات 
- األبعاد 

- املقومات 
- الخصائص 

- التطور التاريخي 
- املفكرون واملنظرون والباحثون 

- محطات مفصلية مرت بها الهوية 
السورية.

 4. بناء الهوية الوطنية السورية
- العوامل املؤثرة يف بناء الهوية 

)األرسة، املؤسسات التعليمية، 
املؤسسات الدينية، اإلعالم ووسائل 

امليديا(

 - الهوية كمرشوع وطني
- الدميوغرافيا واإلثنولوجياالسورية 
- الرأسامل البرشي والرمزي والثقايف

- املحددات االقتصادية الحالية 
واملستقبلية

-مدارك الهوية ومحدداتها )االنتامء، 
القيمة، الوحدة والتامسك، 

االستمرارية، القيمة، االستقالل، 
الثقة(

5. الهويات املختلفة )أمناط 
ومحددات( 
- االندماج 

- الفلسفة االجتامعية 
- الهوية الثقافية 

- قيم الحداثة والتنوع 
- العلامنية 

- الدميقراطية 
- األعراق 
- الدولة 

- الوطنية 
- الوحدة الوطنية 

- املجتمع املدين
- الهويات املهمشة.

 6. تحديات الهوية وأزماتها 
- هوية سورية يف عيون الغرب 

- العوملة 
- الجهل 

- الغزو الثقايف 
- اإلرهاب 

- املشاريع اإلقليمية
- تحصني الهوية 

- االستالب 
- االغرتاب 
- التعصب 

- املهاجرون 
- الالجئون 

- التنمية.
7. مراجعة سياسات الدولة السورية 

حول الهوية
- التعليم
- اإلعالم

- الثقافة.
- سياسات الهوية لدى الحكومات 

واألحزاب.
- تأثري الدول والفواعل الدولية 

األخرى.
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