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 ات ــــــــــــــــــــــــــــــالمحتوي

 
   كلمة التحرير -

 هيئة التحرير                                                                        رواق ميسلون()جلة م    

 افتتاحية  -
 حازم نهار                                                                              ئوية ميسلون م     

 سياسية  مقاربات -
   وحدة السياسات في ميسلون                                              2021في عام    تطور الواقع السوري واحتماالت  فاق  آ    

 الوطنية السورية المسألة ملف العدد:         دراسات فكرية سياسية          -
 جاد الكريم الجباعي                                                    المسألة الوطنية في سورية.. مقاربة ثقافية    

 منير الخطيب                                                              صدمة الحداثة والوطنية السورية    

 سمير التقي                                                            مةاأل-ما بين سايكس بيكو والدولة    

 جمال الشوفي                                                والمواطنة: أسئلة منهجية وحوار مفتوحالوطنية     

 سامر حيدر                                                               نحو مواطنة يحتاجها السوريون     

 معلوليالريمون                                                                  نقاش حول الوطنية السورية     

 فادي كحلوس                                                                       الهوية الوطنية السورية    

 الوطنية السورية المسألة  ملف العدد:                          مقاالت رأي -
  صالح بدر الدين                                                      في البعد الوطني للقضية الكردية السورية



 فايز القنطار                                                              الهوية الوطنية والمسألة الطائفية 

 حسام ميرو                                                    الهوية الوطنية والنضال لبناء دولة المواطنة

 أحمد مظهر سعدو                                                                         الوطنية السورية أوالا 

                      جلسة حوارية -
 اإلثنيات والوطنية الديمقراطية في سوريةجلسة حوارية:     

 مضر الدبس، سام الدين درويش، راتب شعبو، حالمشاركون:     

 ، حازم نهارعقيل مجيد عبد العماد العبار،                 

 مدير الجلسة: يوسف فخر الدين     

  العدد حوار -
 سعيد ناشيد  المفكر المغربي مجلة )رواق ميسلون( مع وار ح    

 قضايا -
 أحمد معاذ الخطيب                                                                       مسار الخروج الطويل 

 أكثم نعيسة                                             مالحظات بخصوص الحركة الديمقراطية السورية

 محمود الوهب                                                      قراءة في واقع اإلسالم السياسي وآفاقه 

 ياسر حسون                                                                    آن لنا أن نقف أمام المرآة     

 ، همام الخطيب يوسف فخر الدين             الصراع السوري اإلسرائيلي: تطبيع أم حقوق وحرية وديمقراطية للجميع؟ 

 ثين لرحيل إلياس مرقص: في الذكرى الثل دراسات ثقافية -
  عبد الحفيظ الحافظ                                                      إلياس مرقص الغائب الحاضر قدمة:م    

 عبد الحسين شعبان                                                                 لياس مرقص: المثقف األولإ    

 كمال عبد اللطيف                                           النظرية، العقالنية والتاريخ في أعمال إلياس ُمرقص     

 أيوب أبو دية                                        العربية( بين إلياس مرقص وسمير أمين )نقد العقالنية    

 اني هيثم عطو                                                        الروح النقدية في فلسفة إلياس مرقص    



 نقد أدبي و  إبداعات -
                                                                                               عمر فرتات   المسرح                                                                                      

   ميح شقيرس                                                 (لو)، (قالت لي أمي(، )يس بعد ل)ثالث قصائد؛ 

 سمير قنوع                                                                                             رغبة

 ترجمات -
 عمر حداد                      رايموند هينيبوش  ؛الهوية وتشكل الدولة في المجتمعات متعددة الطوائف    

 ورد العيسى                 دي فرانسيسكا فارفيلو؛ النماذج الثقافية: نحو مفهوم جديد للهوية الثقافية قمنةر     

 مراجعة كتاب  -
 ميريام كوك  ؛صناعة الفن المعارض  ..ورية األخرى س    

   خلود الزغير؛ سورية الدولة والهوية    

 وثائق  -
   عالن الوطنية السوريةإ     

  حقوق اإلنسان والمواطن     

 
 


