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مقدمة

اأّي اكت�ساف، واأّي وح�س،  »اأّي وهم هذا الإن�سان؟ 
اأعـجوبـة؟  واأّيـة  مـتـناق�سة،  ذات  واأّيـة  فو�سى،  واأّيـة 
واأميٌن على  اأر�سيٌة غبية،  ودودٌة  �سيٍء،  كلِّ  حاكٌم على 
الحقيقة، وبالوعٌة من ال�سكوك والأخطاء، ومجُد العالم 

وانحطاطه. فمن ذا الذي يفكُّ هذا الت�سّو�س؟«. 
با�سكال

ال�ستماع(،  )ل  الإ�سغاء  روح  اإلى  بحاجة  ما  يومًا  العالم  يكن  لم 
اإذ  اليوم.  هو  كما  الإلحاق(،  )ل  وال�سراكة  ال�سفقة(،  )ل  والت�سامن 
ت�سغل النزاعات وال�سراعات القائمة على اأ�س�س دينية وعرقية وغيرها، 
كما  والإذاعات،  الف�سائية  القنوات  في  الأخبار  ن�سرات  وا�سعًا من  حّيزًا 
تمالأ اأعمدة ال�سحف، وتت�سّدر النقا�سات على �سائر اأنواع الطاولت من 
الأحداث �سرعان ما تخلي  تلك  اأّن  الده�سة  يثير  م�ستديرة وغيرها. وما 
الأخرى  هي  ت�ستاأثر  جديدة  و�سراعات  لنزاعات  يقال،  كما  ال�ساحة، 
ب�سدارة الم�سهد، وهكذا دواليك، اإلى درجة اأن بتنا في حالة »ان�سجام« 
مقيت مع ما يجري حولنا، غدونا فيها وكاأننا منف�سلون بالمعنى الكامل 
عن الواقع. وكم هو �سعٌب وموؤلٌم القول اإن ما يجري في بلدي �سورية هو 

»خير مثال« على ذلك. 
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اإنه على الرغم من الفداحة  من جهة اأخرى، فاإن واقع الأمر يقول، 
برهنت  اأنها  وهي  األ  يجري،  لما  ـــ  ما  نحو  على  ـــ  ف�سيلٌة  فثّمة  الواقعة، 
للكثير مّنا عن ق�سور اأدواتنا الأكيد، اأو عن عجزنا المو�سوف، وو�سعتنا 
ـــ هل اأعني هنا من يرغب؟ ـــ بدرجٍة اأدّق واأكثَر تطّلبًا، اأماَم تحدياِت اأن 
نفّكك منظومة اأدواتنا القا�سرة، ونعيد بناءها على خلفية اأن ن�سبح اأكثر 
وعيًا لذواتنا، ولالآخرين، ولكل ما يجري حولنا، وفي النهاية اأكثر انتماًء 
اإلى جذرنا الإن�ساني، وهذا حقٌّ حيويٌّ قبل اأن يقع تحت اأي ت�سنيف اآخر. 
النتماء والوعي به يجعالن م�سوؤوليَتنا عن م�سيِرنا اأعمق، وقدرَتنا على 
اإنما  الأيام،  من  يوم  في  تمردًا  يخلق  اأن  للبوؤ�س  كان  ما  اأكبر.  المبادرة 

الوعي بهذا البوؤ�س هو ما يخلق التمرد، كما قال بودريار.
باتت  اأن  لدرجة  وجذريًا،  كبيرًا  تغّيرًا  مفاهيمنا  تغّيرت  لقد  نعم، 
اأمام  ين�سدل  اإ�سافي  حجاب  من  �سربًا  كثيرٍة،  اأحايين  في  »المعرفة«، 
العقول كما اأمام العيون، والمعرفة ـــ بما هي فعل الذات العارفة في اإدراك 
ـــ ف�سلت في  اأو التبا�س  اأي غمو�س  المو�سوع وتعريفه بحيث ل يبقى فيه 
تعريف الكائن الإن�ساني، بطريقة تف�سح المجال اأمام بروز ما هو م�سترك 
بيننا، ومرتبط بالتالي بجذرنا الإن�ساني والكوني والحيوي، وكاأن الإن�سان، 
ذلك »المجهول« الذي رامت التجربة الب�سرية معرفته وا�ستك�سافه، بقي 
مجهوًل. لقد نجم هذا عن »العلم ال�سيئ« اأكثر مما نجم عن الجهل، على 

حد تعبير اإدغار موران. 
ثالث  دلفي  معبد  جدران  على  الإغريق  كتب  ال�سنين،  اآلف  فمنذ 
ن�سائح، حظيت اإحداها بالنت�سار العميم، وكانت تقول: »اعرف نف�سك!«، 
ولعّلها من حيث الدللة، تمّثل موؤ�سرًا مهمًا على ما كان يطرحه الإن�سان، 
عبر �سيرورته و�سيرورته، من اأ�سئلة تتعلق بوجوده وم�سيره. ومع ذلك ل 
توجد، ولن توجد، في يوم ما، اأجوبة نهائية حول من نكون، ومن ال�سروري 
اأّل نقع في مطب هذا »الإغواء المعرفي«. وهويتنا لن تكون ما َوَجْدنا اآباَءنا 
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والتغّيرات، ونحن  بالحركة  يمور  فالعالم  تمّثلناها كذلك،  لو  عليه، حتى 
ل�سنا بمعزل عن ذلك. 

في  تقيم  ول  منعزلة،  جزر  في  تعي�س  ل  والح�سارات  الثقافات  اإن 
الدرا�سات  اأثبتت  وقد  �سائكة،  اأ�سالكًا  اأو  حديديًة  حواجَز  بينها  ما 
اأو  الهويات  بين  قائمًة  ما  نفوذيًة  ثمة  اأن  والجتماعية  الأنثروبولوجية 
الثقافات المتجاورة بما ي�سمح بحدوث عمليات مثاقفة ب�سكل دائم، مما 
اأن الهويات الثقافية تتغّير ن�سبيًا مع مرور الزمن، بالرغم من  اإذًا  يعني 
طابعها الثابت والم�ستقر ظاهريًا. وعلى الرغم من ذلك فهناك ميل دائم 
لدى الجماعات الب�سرية اإلى الت�سنيف: اأنا/اأنت، نحن/هم، ح�سارتنا/ 
اإذ �سرعان ما تبداأ مركزية الأنا/النحن الهووية تلعب دورها  بربرّيتهم، 
ال�ستبعادي الإق�سائي لالآخرين، فتحّولت هوياتنا اإلى نمط ثابت واأبدي 
الوهم،  وراء جدران  والمنعزلة  المختزلة  »النحن«  اأو  »الأنا«  و�ساكن من 
والخائفة والمخيفة في الوقت نف�سه. اإن درو�س الهوية لم تهّيئنا اإل لثاأر 

اأخالقي من كل اأنواع الآخر )الم�سكيني، 14(.
بداأ مفهوم الهوية ي�سّكل ح�سورًا قويًا في ميادين الدرا�سات النف�سية 
والجتماعية والثقافية خالل ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن الما�سي. 
ومع دخول الألفية الثالثة اأ�سبح هذا الح�سور اأكثر بروزًا، بفعل التغّيرات 
المت�سارعة التي اأفرزتها العولمة على م�ستوى ال�سيا�سة والجتماع والثقافة، 
اإذ كان للتطورات التقنية الهائلة في و�سائل النقل والت�سالت والميديا دور 
كبير في اإزالة الحواجز والحدود بين الثقافات، وكان لتطبيق ال�سيا�سات 
العولمية اأن �ساهمت في اأغلب الأحيان بتحطيم روابط الت�سامن التقليدية 
العالقات  طبيعة  في  اأّثرت  كما  الدولة،  اأو  الجماعة  �سمن  الأفراد  بين 
وم�ستواها بين الجماعات. ولقد »بدا اأن تكاثر التيارات الثقافية العابرة 
للقوميات )للنا�س وال�سلع وو�سائل الإعالم والمعلومات( يعمل على خلخلة 
الهويات الم�ستقرة والرا�سخة. وتنامى ال�سعور باأن الإطار القومي، الذي 
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المعنى على حيواتهم، �سار  وي�سيفون  به هوياتهم،  ي�سيدون  النا�س  كان 
يتعر�س لتحدٍّ مهم« )بينيت، �س704(.

لقد اندثر �سكل الدولة ذات الثقافة الواحدة والمتجان�سة تمامًا، وبات 
النزعات  اأخذت  اإذ  ت�سّكلها،  اأو  جديدة  هويات  لن�سوء  مفتوحًا  المجال 
وال�سيادة  الوحدة  يعّر�س  بات  بتواتر  �سوتها،  ويتعالى  تتزايد  الأقلوية 
الوطنية للتهديد، ومن جهة ثانية، فاإن العالقات بين الجماعات اأ�سبحت 
اأكثر عر�سة للم�ساءلة والتفاو�س والنزاع، بغية البحث عن ت�سويات ت�سمن 
الدينية  ال�سراعات  برزت  العالمي  الم�ستوى  وعلى  الجميع،  م�سالح 
فاإن  وهكذا،  مثيل.  لها  ي�سبق  لم  بحّدة  ال�ساحة،  اإلى  والإثنية  والقومية 
ال�سيا�سي  التج�سيد  ب�سفتها  الأمة(،  )الدولة  اأو  القومية،  الدولة  مفهوم 
الراهن من  ي�سهده عالمنا  ما  �سياق  في  يتال�سى  يكاد  الحداثة،  لمرحلة 
التغّيرات  مالحظة  المتابع  على  يخفى  ول  الهوية.  على  قائمة  �سراعات 
والثقافات،  والجماعات  الأفراد  توّزع  خارطة  على  طراأت  التي  الكبيرة 
كما على الخارطة ال�سيا�سية، ب�سبب الحروب و�سيا�سات التطهير العرقي 
المتجان�سة  المجتمعات  الكثير من  اإلى تحّول  اأدى  الهجرات، مما  وتواتر 
ثقافيًا اإلى مجتمعات متعددة الثقافات، بما ي�سمح بالقول اإن ن�سبة كبيرة 
ثقافات  من  اأو  دول  من  تنحدر  باتت  الدول  من  الكثير  في  ال�سكان  من 
للتغّير في عالمنا  الأكثر عر�سة  الخارطة  الثقافات هي  اأخرى. وخارطة 
اجتماعية  وحركات  ثقافية  نزعات  وتت�سّكل  لغات  تندثر  اإذ  المعا�سر، 
وتخ�سر  جماعات  تنت�سر  وهكذا  رد،  مطَّ بتواتر  جديدة  �سراعات  وتن�ساأ 
المواقع في �سبكة العالقات بين هذه الجماعات، فتتغّير  اأخرى، وتتبّدل 

هند�سة مراكز القوى والهيمنة. 
هل يتعلق البحث في �سوؤون الهوية بمفهوم الـ»اأنا« اأم بمفهوم الـ»نحن«؟ 
متى اأكون »اأنا« اأنا؟ وكيف اأ�سبح في لحظة ما، وعلى نحو وثيق، مندمجًا 
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حد التماهي في »نحن« تجمعني مع مختلفين عني و»ي�سبهونني« في الوقت 
نف�سه؟

مفهوم الهوية ينطوي على مفارقة وا�سحة، اإذ بمقدار ما ي�سير اإلى 
ما يمّيز الفرد عن الآخر، اأي اإلى ما هو فريد في كل �سخ�س، فاإنه ي�سير 
الأنا  يدمج  التماثل  وهذا  وم�سترك،  متماثل  هو  ما  اإلى  نف�سها  وبالقوة 
اإنها نتاج  اأو وهميًا.  الخا�سة بكل منا في مّتحد معّين �سواء كان حقيقيًا 
فالمفا�سلة  والتعميم )دوبار، �س18(.  المفا�سلة  لغوية مزدوجة:  عملية 
�سخ�س  فرادة  يحقق  بما  المختلف،  وتحديد  الفارق  تعريف  اإلى  تهدف 
ما مقارنة ب�سخ�س اآخر، وبهذا: الهوية هي الختالف. واأما التعميم فهو 
العملية التي تحاول تعريف الم�سترك وترتيبه في فئة من العنا�سر، وهكذا 
فاإن: الهوية هي النتماء الم�سترك. هاتان العمليتان هما اأ�سا�س مفارقة 
الهوية: الفريد هو المت�سارك. ول يمكن عر�س هده المفارقة اإن لم ناأخد 
بعين العتبار العن�سر الم�سترك للعمليتين: مماثلة الآخر والمماثلة عبر 

الآخر. وفق هذا المنظور ل توجد هوية دون غيرية )دوبار، �س19(. 
وعندما ننظر اإلى ما جرى في عالمنا العربي من ثورات وانتفا�سات 
ال�سنوات الخم�س الأخيرة، يمكننا و�سع كل ما جرى في  وانعطافات في 
اإطار البحث والتاأ�سي�س لهوية جديدة، تزيح وتنّحي النمط الهووي ال�سائد 
الذي كّر�سته الأنظمة ال�ستبدادية، على مدى عقود من القمع ال�سيا�سي 
وكّم الأفواه وحرمان الأفراد من الحريات والحقوق الأ�سا�سية، التي من 
اإدارة  الفعلية في  الم�ساركة  الكريمة، والحق في  الحياة  اأهمها الحق في 

ال�ساأن العام. 
قبل  ما  لهويات  مت�سارع  بروز  من  �سورية  في  ويجري  جرى  ما  اإن 
اأ�سكال الهوية الوطنية الجامعة،  وطنية، وانكفاء وانح�سار لأي �سكل من 
يعمل  ال�ستبداد  نظام  فتىء  ما  هويات  ثّمة  يكن  لم  لو  ليح�سل  يكن  لم 
في  الم�ستمر  بداأبه  وتدميرها،  عليها  والعتداء  واإبطالها  اإنكارها  على 
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ال�ستيالء على الف�ساء العام والخا�س للـ)مواطنين(، وتحطيمه الكامل 
لقيم الحرية والعدالة والم�ساواة والمواطنة. وهذا ما يملي علينا �سرورة 
اأ�س�س  تقوم على  �سورية  لتاأ�سي�س هوية وطنية  ال�سعي  والتدّبر في  التفّكر 

تعاقدية �سحيحة بين اأفراد المجتمع ال�سوري. 
ل يتوّخى هذا الكتاب البحث والتاأ�سيل الفل�سفي لمفهوم الهوية و�سائر 
المفاهيم والمبادىء المتعلقة به، بل اإن جّل ما ي�سعى اإليه هو تقديم هذه 
المفاهيم بلغة ب�سيطة غير مب�ّسطة، ومن هنا تاأتي �سرورة تفكيك مفهوم 
الهوية والبحث في اآليات ت�سّكل الهوية وتحديد العوامل والآليات الأ�سا�سية 
واأزلية  جوهرية  هوية  من  ما  باأنه  واعترافنا  اإقرارنا  مع  ت�سييدها،  في 
ويقينية وثابتة، واأن تعددية الهوية الإن�سانية هو اأمر محّفز على ا�ستك�ساف 
الم�سترك وا�ستب�ساره، في التجربة الب�سرية التي كثيرًا ما بّينت لنا اأنه اإن 
اإلى النوع الإن�ساني  كان الختالف �سرطًا للوجود، فاإن النتماء الجذري 

هو ما يجعلنا م�سوؤولين عن ا�ستمرارية هذا الوجود. 
اإننا، في عالم اليوم، نتمتع بفر�س غير م�سبوقة لن�سنع اأنف�سنا ون�سّكل 
اأنف�سنا،  لتعريف  اأعماق نفو�سنا  اإن مواردنا تكمن في  المتمّيزة.  هوياتنا 
الطريق  عالمات  غدت  وقد  �سنتوجه.  اأين  واإلى  اأتينا  اأين  من  ولتحديد 
التقليدية اأقل بريقًا وتاأثيرًا و�سرورة، واأ�سبح العالم الجتماعي يواجهنا 
الأ�سئلة، من  والإجابات عن هذه  الخيارات  ومحّيرة من  وا�سعة  بت�سكيلة 
ويرغمنا  الخيارات.  من  نوؤثره  ما  لتحديد  اإ�سارات  باأية  يزّودنا  اأن  دون 
ب�سرًا  بو�سفنا  قدرتنا  وبف�سل  اأنف�سنا.  نكت�سف  اأن  على  الحديث  العالم 
واعين لأنف�سنا ومدركين لقدراتنا فاإننا نخلق هوياتنا، ونعيد خلقها على 

الدوام. )غيدنز، �س91(.
الدكتور  واإلى  للمواطنة  ال�سورية  الرابطة  اإلى  ال�سكر  بجزيل  اأتوّجه 
كي  الالمحدود،  ودعمهم  �سدرهم  و�سعة  �سبرهم  على  عّبا�س،  ح�ّسان 

يخرج هذا العمل المتوا�سع اإلى النور.
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مفهوم الهوية

»ما هو الحد الفا�سل بين التاأكيد الم�سروع للهوية، 
اإن  قليل  منذ  اأقل  األم  الآخرين؟  حقوق  على  والتطاول 
كلمة )هوية( »�سديق مزّيف«؟ فهي تبداأ بالك�سف عن 

تطلع م�سروع وت�سبح فجاأة اأداة حرب«. 
اأمين معلوف

ا�سطر  »اإنما  ر�سد:  ابن  يقول  اإذ  اأ�سله،  لي�س عربيًا في  الُهوية  ا�سم 
اإليه بع�س المترجمين، فا�ستّق هذا ال�سم من حرف الرباط، اأعني الذي 
يدلّ عند العرب على ارتباط المحمول بالمو�سوع في جوهره، وهو حرف 
)هو( في قولهم: زيد هو حيوان اأو اإن�سان«. وقال الفارابي: »هوية ال�سيء 
وعّينيته وت�سّخ�سه وخ�سو�سيته ووجوده المنفرد له، كلٌّ واحٌد، وقولنا اإنه 
فيه  يقع  الذي ل  له  المنفرد  اإلى هويته، وخ�سو�سيته ووجوده  اإ�سارة  هو 
ا�ستراك«. وذكر الجرجاني اأن الهوية هي الحقيقة المطلقة الم�ستملة على 
الحقائق ا�ستمال النواة على ال�سجرة في الغيب المطلق. )�سليبا، جزء2، 

�س530-529(.
فنحن  الغير.  عن  يمّيز  ما  هي  تعريف  باأب�سط  الَهوية(  )ل  الُهوية 
اأو  الر�سمية  معامالتنا  في  ال�سفر  جواز  اأو  ال�سخ�سية  البطاقة  ن�ستخدم 
حجز تذاكر ال�سفر اأو عمليات البيع وال�سراء وغير ذلك، وذلك كي نتمّكن 
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من تعريف اأنف�سنا، وهذا هو الجزء الثابت من الهوية، وهو الذي يحمل 
جملة من المعلومات التي تجعل من معرفة حامل الهوية اأمرًا ي�سيرًا دون 

الوقوع في حالة ال�ستباه مع الغير. 
مرّكب من  الهوية هي  اإن  قلنا  تعقيدًا  اأكثر  م�ستوى  اإلى  انتقلنا  فاإذا 
العنا�سر المرجعية المادية والجتماعية والذاتية الم�سطفاة التي ت�سمح 
جملة  اأنها  اأي  �س169(  )مك�سيللي،  الجتماعي  للفاعل  خا�س  بتعريف 
ال�سفات وال�سمات ال�سكلية والنف�سية وال�سلوكية التي تجعل �سخ�سًا ما اأو 
جماعة بعينها متمّيزة عن غيرها. والهوية �سرط اأ�سا�سي للمعرفة، فنحن 

ل نعرف ال�سيء اإل ب�سفاته و�سماته وخ�سائ�سه. 
الكينونة  لتحديد  المعيار  هي  الهوية  اإن  نقول  اأكثر  فل�سفي  وبتجريد 
الفردية الجزئية في تتابع اللحظات الم�ستمر، فال نقول: »ثّمة موجود ما«، 

بل نقول: »هذا الكيان المتجّدد المتمّيز المختلف«. )ال�سوى، �س18(. 
وينبغي هنا التمييز بين الهوية والماهية، اإذ اإن الماهية هي ما نجيب 
باأنه حيوان  فنجيب  الإن�سان؟  هو  ما  نقول:  كاأن  هو؟  ما  ال�سوؤال:  به عن 
النوع، بينما تمّيز  اأفراد  اأو كائن عاقل، وهذه �سفة عامة على كل  ناطق 
مهند�س  الفالنّي،  فالن  مثاًل:  نقول  باأن  المحدد،  الجزئي  الفرد  الهوية 

الحا�سوب من مدينة الرقة.
واإذا ما عدنا ثانية من الجانب المفهومي المجرد اإلى الجانب العياني، 
فكيف نقول عن �سيئين منف�سلين، ك�سيارتين مثاًل، اإنهما متماثالن؟ اإننا 
نقول ذلك عندما يتعذر التمييز بينهما من الناحية الكيفية، ذلك اأن لهما 
تمامًا  ت�سابهت  اإذا  الأ�سياء  اأن  التعريف  قواعد  فمن  نف�سها،  ال�سفات 
بال�سفات �سارت جن�سًا واحدًا. وهنا نتكلم عن الهوية الكيفية. من جهة 
ثانية، يمكننا القول عن رجل يمّر اأمامنا اإنه مماثل للرجل الذي راأيناه يمّر 
اأن الرجلين ل  اإلى قوله هنا لي�س  اأم�س مرتديًا ثيابًا مختلفة. وما نرمي 
يتمّيزان )اأحدهما عن الآخر( من الناحية الكيفية، فنحن، كما ل يخفى، 
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اأمام الرجل نف�سه، رغم اختالف المالمح التي يظهر بها. كذلك، عندما 
اأنظر في �سورة قديمة لي اأ�ساأل: هل اأنا ال�سخ�س نف�سه الذي يظهر في 
يتعلق  ما  في  الحا�سل  التغّير  اإن  �سنوات؟  لع�سر  تعود  التي  ال�سورة  هذه 
بالرجل اآنف الذكر وبي هو تغّير في بع�س التفا�سيل، وهذا التغّير ل يعني 
اأن ال�سخ�س قد تغّير بل بالأحرى اأن �سخ�سيته قد تغّيرت. وهنا نتكلم عن 

الهوية الرقمية ل�سيء بذاته عبر الزمان والمكان. 
للتلف  تتعّر�س جزيئاته  اإذ  ثابتة،  فيزيائية  هوية  يمتلك  ل  الفرد  اإن 
اأغلب  اأخرى مرات عديدة في  لتولد  وتموت خالياه  اأخرى،  لتحّل محلها 
الأن�سجة والأع�ساء )موران، �س91(، كما ت�سيبه تغّيرات نف�سية و�سلوكية، 
ومع ذلك فاإنه يبقى هو هو في كل مراحل عمره. فمن خالل الوعي الذي 
اأن يكون ذاته واأن يحافظ على  يملكه عن نف�سه، ي�ستطيع ال�ستمرار في 
هويته مع مرور الزمن. فللهوية عالقة بالتطابق مع الذات عند �سخ�س 
اإن لها عالقة بالذاكرة وبالزمن، بال�ستمرارية  ما وبوعي هذا التطابق، 
التعّدد  مقابل  التفّرد  تاأكيد  على  يترّكز  الهوية  مفهوم  اأن  اأي  ووعيها. 
�س701(.  )بينيت،  والتحّول.  التغّير  مقابل  في  وال�ستمرار  والكثرة، 
اأن  الكيفية، ذلك  بالهوية  تتعلق  ال�سخ�سية ل  للهوية  الفل�سفية  والم�سكلة 
كل �سخ�س هو حالة فريدة، ول يت�سارك اأي �سخ�س مع اأي �سخ�س اآخر 
الهوية  م�سكلة  اإن  الحقيقية.  التوائم  حالة  في  ال�سفات، حتى  في جميع 
بالذات  واحد  ل�سخ�س  الرقمية  الهوية  م�سكلة  بالأحرى  هي  ال�سخ�سية 

على مّر الزمن وما ي�سيبه من تغييرات.
ال�سخ�سية،  والهوية  الزمن  بين  جوهرية  عالقة  فثمة  ذكرنا،  وكما 
ذلك اأن اإحدى اأهم الخ�سائ�س للهوية ال�سخ�سية هي ال�ستمرارية عبر 
الزمن، وتلعب الذاكرة الدور الرئي�س في ذلك لدرجة يمكن فيها القول 
)األبيرن،  ج�سدنا  بف�سل  هو  مما  اأكثر  ذاكرتنا  بف�سل  الزمن  نعبر  اإننا 
اأن �سخ�سًا ما  لنفتر�س  والذاكرة،  الزمن  �س40(. وكمثال على مو�سوع 
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لحادث  خاللها  تعّر�س  �سنوات،  لعدة  هاربًا  وبقي  �سنيعة  جريمة  ارتكب 
�سير اأفقده ذاكرته تمامًا. ولنفتر�س اأي�سًا اأن ال�سرطة األقت القب�س عليه 
النووي.  الحم�س  فح�س  بف�سل  »هويته«  على  تعّرفت  ولكنها  م�سادفة، 
جريمة  اأجل  من  اإدانته  العدل  من  هل  هنا:  نف�سه  يطرح  الذي  وال�سوؤال 
ل ي�ستطيع تذّكرها نهائيًا؟ بالطبع هو الكائن الب�سري نف�سه الذي ارتكب 
تلك الجريمة، ولكن هل هو »ال�سخ�س« نف�سه؟ اإن من �سُي�سجن في هذه 
الحالة هو ج�سد الكائن المتوّرط في الجريمة، اأما ال�سخ�س الذي اقترفها 

فيمكن الجزم اأن العقوبة لن تطوله.
الهوية  بين  رابط  وجود  جيدًا  تبدي  الفترا�سية  التجربة  هذه 
اإذا  عّما  نت�ساءل  اأن  لنا  يحّق  الحالة  هذه  وفي  والذاكرة.  ال�سخ�سية 
الزمنية  ـــ  عبر  الهوية  مع  متكّيفًة  العقوبات  لبع�س  الطويلة  المدة  كانت 
لالأ�سخا�س: فالذي يم�سي عقوبة مديدة، األ ينتهي به المطاف اإلى دفع 

الثمن عن »اآخر«؟!

اأنواع الهوية: 
هما:  رئي�سين  نوعين  في  الجتماع  علم  منظور  من  الهوية  ُت�سّنف 

الهوية ال�سخ�سية اأو الذاتية، والهوية الجتماعية.
اأوًل ـــ الهوية ال�سخ�سية )الذاتية(:

اإلى عملية  للفرد عن غيره، وت�سير  الممّيزة  التي ت�سع الحدود  وهي 
متمّيزة  و�سمات  مالمح  خاللها  من  الفرد  ير�سم  التي  الذاتية  التنمية 
وتفاو�سي  تفاعلي  ن�سق  �سمن  الأمر  يجري  العالم.  مع  ولعالقته  لنف�سه 
متوا�سل بين الفرد والعالم الخارجي المحيط به، بما ي�سهم في ت�سكيل 
البيئة  تاأثير  من  الرغم  وعلى  نف�سه.  عن  الفرد  ت�سّور  ت�سكيل  واإعادة 
الأ�سا�سي  العامل  اأن  اإل  الت�سكيل هذه،  والجتماعية على عملية  الثقافية 

يبقى هو الخيار الفردي القائم على التفّرد والإح�سا�س بالحرية.
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بين  الذاتية  الهوية  مفهوم  على  طراأت  التي  التغّيرات  وبمالحظة 
العوامل  وابتعادًا عن  انزياحًا  نرى  فاإننا  والحديثة،  القديمة  المجتمعات 
كان  لقد  الهوية.  تكوين  توّجه  الما�سي  في  كانت  التي  الموروثة  الثابتة 
الكثير  اأ�ساب  الذي  التفّكك  اإلى  اإ�سافة  والتقنية،  الح�سارية  للتطورات 
من الت�سكيالت الجتماعية التقليدية، اأن عملت جميعها على التقليل من 
اآثار التقاليد والعادات الموروثة، فاأ�سبح الأفراد اأكثر حرية وحركة على 
الم�ستويين الجتماعي والجغرافي، وبات المجال مفتوحًا لبروز م�سادر 
اأخرى للمعنى، مثل الجندر والمهنة والأحزاب وروابط الم�سجعين وغيرها 

لتلعب دورًا اأكبر في ر�سم ت�سورات النا�س عن هوياتهم. )غدنز، 91(.

ثانيًا ـــ الهوية الجتماعية:
هي الهوية التي تت�سمن اأبعادًا جماعية، بمعنى امتالك الفرد جملة 
من ال�سمات والخ�سائ�س، التي تاأتي عادة من جماعات ينتمي اإليها. ومن 
هذه ال�سمات: العمر، الجن�س، العرق، القبيلة، الدين، الطبقة الجتماعية، 
المهنة..اإلخ. ومن الأمثلة على الهوية الجتماعية: المهند�س، الأم، لعب 

كرة القدم، الآ�سيوي وغير ذلك.
وترتكز  الأفراد،  بين  والم�سترك  المت�سابه  الجتماعية  الهوية  تمّثل 
بذلك  وت�سّكل  الم�ستركة،  والأهداف  والتجارب  الثقافية  الأن�ساق  على 
قاعدة مهمة للحركات الجتماعية، وم�سدرًا قويًا لتوّجهاتها واأن�سطتها. 

)غدنز، 90(.
من  الفرد  تمّكن  اأنها  الجتماعية  للهوية  الأ�سا�سية  الخ�سائ�س  من 
مو�سعًا  الآخرون  له  يحدد  واأن  الجماعة،  �سمن  مو�سعًا  لذاته  يحدد  اأن 
اجتماعيًا بالمقابل، مع ما يتطلبه ذلك من اأدوار اجتماعية وتمّثالت قيمية 
و�سلوكية. ولكن الهوية الجتماعية ل تتعلق فقط بالفرد، بل اإن لكل جماعة 
اأي�سًا،  هوية تتنا�سب مع التعريف الجتماعي الخا�س بها. هذا التعريف 
وكما في حالة الأفراد، يمّكنها من تحديد موقعها �سمن الكّل الجتماعي. 
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معًا  اآن  في  واإق�ساء،  ا�ستدماج  هي  المعنى  بهذا  الجتماعية  الهوية 
على  )بناًء  ما  جماعًة  وت�سّنف  تحدد  الهوية  اإن  اإذ  �س149(.  )كو�س، 
تماثل وت�سابه في �سمة اأو �سمات معّينة ومحددة( وتمّيزها عن جماعات 
اأخرى )يختلف اأع�ساوؤها عن اأع�ساء المجموعة ال�سابقة من حيث ال�سمة 
اأو ال�سمات نف�سها(. والهوية بهذا المعنى ت�سبح اآلية للت�سنيف والتمايز 

قائمة على اختالف ثقافي.

عن الهوية متعددة الأبعاد
جديد  من  تعود  اجتماعي،  بناء  عن  ناتجة  كونها  وبحكم  الهوية، 
لت�سارك في تعقيد هذا الجتماعي. وهذا التعقيد يعني بال�سرورة، اأن اأي 
تجاهاًل  تمّثل  ونقي،  ب�سيط  تعريف  في  الثقافية  الهوية  لختزال  محاولة 
لحالة الال تجان�س التي تحكم كل جماعة اجتماعية. فما من جماعة ول 
للهوية  الأ�سا�سية  ال�سمة  اإن  قْبليًا، في هوية ذات بعد واحد.  فرد منغلق، 
هو خا�سّيتها المتقلقلة والمتلونة والقابلة للتاأويل في كل حين، وهنا تكمن 

�سعوبة تعريف الهوية.
يمنع  المبنى  اأحادية  اأنها  على  الهوية  باعتبار  والتعّنت  التم�ّسك  اإن 
فهم ظواهر الهوية المختلفة والكثيرة التواتر لدى كل الجماعات. ويمكن 
اإلى  تنتمي  المهاجر،  ال�سباب  لدى  المزعومة  »الثنائية«  الهوية  اإن  القول 
هوية مختلطة، فلي�س لديهم، كتف�سير لقلقهم الهووي وعدم ا�ستقرارهم 
النف�سي، هويتان مت�سادمتان ي�سعرون بالت�سّتت بينهما. وحقيقة الأمر اأن 
المفردة،  ال�سخ�سية  هويته  ي�سنع  متعددة،  ثقافات  اإلى  المنتمي  الفرد 
المتنّوعة  الجتماعية  وانتماءاته  �سماته  من  انطالقًا  طبيعي،  هو  وكما 
ال�سمات ينتج  )الجن�س، الطبقة، المهنة، وغير ذلك(، وبا�ستخدام تلك 
�سخ�س  لـ  فح�سب  هويتين  ا�ستخدمنا  ولو  حتى  ثنائية،  ل  توليفيًة  هوية 

واحد.
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ي�ستوعب كل فرد، بطريقة توليفية، تعدد المرجعيات الهووية المتعلقة 
بتاريخه، وتحيل الهوية الثقافية على جماعات ثقافية ل تتطابق حدودها، 
حيث يعي الفرد اأن له هوية ذات هيكلية متغّيرة، طبقًا لأبعاد الجماعة، 
لي  يمكن  تلك.  اأو  العالئقية  الو�سعية  هذه  في  له،  مرجعًا  يعتبرها  التي 
مثاًل اأن اأعّرف عن نف�سي، في حالة ما، باأنني م�سيافي، وحموي، و�سوري، 
تفقد وحدتها.  فاإنها ل  الأبعاد،  ولئن كانت متعددة  الهوية هنا،  وعربي. 

مى الرو�سية التي يحوي بع�سها بع�سًا.  اإنها اأ�سبه ما تكون بالدُّ
على  �سمة  كل  عزل  ا�ستطعنا  لو  فيما  الب�ساطة  بهذه  الأمر  يكون  قد 
والقت�سادية  الجتماعية  ت�سّكلها  �سياقات  عن  الهوية  عزل  اأو  حدة، 
لأنه  اإطالقًا،  النحو  تتّم على هذا  ل  الم�ساألة  لكن  وال�سيا�سية.  والثقافية 
عالقات  لمنظومة  وفقًا  وتتمظهر  الهوية  تت�سّكل  قبل،  من  ذكرنا  وكما 
معّينة من  �سمة  اأن  اأي  بدللتها.  اأو  اأخرى  فيها )مقابل( هويات  ع  تتو�سّ
حدث  معّينة:  ظروف  �سمن  اإل  ال�سطح  على  تظهر  ل  قد  الهوية  �سمات 
عائلي جلل، عالقات اأقلية/اأكثرية، خطر محدق بالبالد، ح�سور مباراة 

ريا�سية، خو�س انتخابات نقابية، وغير ذلك.



22

النموذج بع�س ال�سمات اخلا�سة بالهوية
ذكر ـــ اأنثى اجلن�س
رجل ـــ امراأةاجلندر

�سوري ـــ كندي ـــ جنوب اأفريقياجلن�سية
طفل ـــ مراهق ـــ كهل ـــ �سيخالعمر

فقرية ـــ متو�سطة ـــ ثريةالطبقة الجتماعية و القت�سادية
حمامي ـــ مهند�س ـــ �سائق...املهنة

عاقات  �سليم البنية ـــ من ذوي احلاجات القدرات ـــ الإ
اخلا�سة

عربي ـــ فار�سي ـــ تركي...الثقافة اأو اللغة
ثنية �سوري من اأ�سل �سرك�سيالإ
اأ�سود ـــ اأبي�س ـــ اآ�سيويالعرق

حلب ـــ البادية ـــ ريف دم�سقاملدينة اأو املنطقة اجلغرافية
الجدول 1 -  بعض سمات الهوية ونماذجها

بالهوية  الخا�سة  ال�سمات  فاإن  الجدول،  في  مذكور  هو  لما  اإ�سافة 
تتعدد ب�سكل ل يمكن ح�سره من حيث المبداأ، و هذا ما يمنح كل �سخ�س 

فرادًة تمّيزه ب�سكل حا�سم عن غيره.
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الشكل رقم 1 – السمات األساسية للهوية

الشكل رقم 2 – سمات الهوية الذاتية واالجتماعية
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الشكل رقم 3 – التفاوض على الهوية بين الذات والمجتمع

الشكل رقم 4 – تشكل الهوية داخل المحيط االجتماعي
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الشكل رقم 5 – التراكم والتزاحم بين الهويات

الشكل رقم 6 – الهويات المتراكمة
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الشكل رقم 7 – الهويات المتزاحمة

الشكل رقم 8 – نموذج لهوية متعددة األبعاد
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مرجعيات الهوية

اأننا  والحال  اأنف�َسنا،  نحُن  نكوَن  اأن  يجب  »كيف 
اأنف�َسنا،  نكون  اأن  لنا  يمكن  وكيف  اأنف�َسنا؟  نحُن  ل�سنا 
دون اأن نعرف من نكون، حتى نكون على يقيٍن من اأننا 

نحن الذين نكون؟«. 
هايدغر

بما اأن الهوية هي مجموعة �سمات وخ�سائ�س ت�سمح بتعريف مو�سوع 
معّين وتمييزه عن غيره، فاإن التحديد الخارجي لهذه الهوية يتم بتحديد 
ال�سمات. فمثاًل هوية جهاز كهربائي معّين قد تتحدد  مجموعة من تلك 
وطريقة  والوظيفة  وال�ستطاعة  والتوتر  الالزم  الكهربائي  التيار  ب�سدة 
فهي  و�سماته  ب�سري  كائن  مكونات  تحديد  اأما  ذلك.  وغير  ال�سيانة، 
يمكن  التي  ال�سمات  من  الالنهائي  العدد  ب�سبب  بمكان،  ال�ستحالة  من 
بع�س  نعّدد  فاإننا  معّين  مو�سوع  تعريف  اأجل  فمن  وهكذا،  ا�ستخدامها. 
�سماته وخ�سائ�سه الأ�سا�سية، فاإذا ما ح�سل التبا�س معّين، توّجب علينا 
تقديم تعريف اأكثر دّقة بحيث ي�سمل �سمات اإ�سافية جديدة، بما يمّكننا 

من اإزالة اللتبا�س.
اأو  مجتمع  هوية  تحديد  اأجل  من  اإليها  الرجوع  يمكن  التي  العنا�سر 
جماعة اأو فرد، يمكن ت�سنيفها في المجموعات التالية )مك�سيللي، �س18(:
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اأوًل ـــ عنا�سر مادية وفيزيائية:
1. الحيازات: ال�سم، المو�سوعات، الأموال، ال�سكن، المالب�س.

2. القدرات: القوة القت�سادية، والمالية، والعقلية.

نظام  ال�سكن،  نظام  الإقليمي،  التنظيم  المادية:  التنظيمات   .3

الت�سالت الإن�سانية.
4. النتماءات الفيزيائية: النتماء الجتماعي، التوزعات الجتماعية، 

وال�سمات المورفولوجية الأخرى المميزة.
ثانياً ـــ عنا�سر تاريخية:

الأبطال  القرابة،  ال�سم،  الولدة،  الأ�سالف،  التاريخية:  الأ�سول   .1

الأوائل، المبدعون، الخرافات الخا�سة بالتكوين.
2. الأحداث التاريخية المهمة: المراحل المهمة في التطور، التحولت 

الأ�سا�سية، الآثار الفارقة، التربية والتن�سئة الجتماعية.
3. الآثار التاريخية: العقائد والعادات والتقاليد، والعقد النا�سئة عن 

اإلى المعايير التي وجدت في المرحلة  عملية التطبيع الجتماعي اإ�سافة 
الما�سية.

ثالثاً ـــ عنا�سر ثقافية نف�سية:
الرموز  الأديان،  العقائد،  الثقافية،  المنطلقات  الثقافي:  النظام   .1

المختلفة  التعبير  واأ�سكال  الثقافية،  القيم  نظام  الإيديولوجيا،  الثقافية، 
)فن، اأدب، مو�سيقا(.

الثقافية،  التقاطع  نقاط  العالم،  اإلى  النظرة  العقلية:  العنا�سر   .2

التجاهات المغلقة، المعايير الجمعية، العادات الجتماعية.
3. النظام المعرفي: ال�سمات النف�سية الخا�سة، اتجاهات نظام القيم.

رابعاً ـــ عنا�سر نف�سية اجتماعية:
1. اأ�س�س اجتماعية: ا�سم، مركز، عمر، جن�س، مهنة، �سلطة، واجبات، 

اأدوار اجتماعية، ن�ساطات، انتماءات اجتماعية.
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2. القيم الجتماعية: الكفاءة، النوعية، التقديرات المختلفة.

نمط  التكّيف،  والإمكانية،  القدرة  بالم�ستقبل:  الخا�سة  القدرات   .3

ال�سلوك.
اأو  نف�سه،  يعّرف  اأن  ما  �سخ�س  يريد  فعندما  اأعاله،  ذكرنا  وكما 
ينبغي  ما،  اأو جماعة  اآخر،  �سخ�س  هوية  اأو  اإليها،  ينتمي  التي  الجماعة 
عليه اأن يختار بع�س ال�سمات الموجودة في الفئات ال�سابقة، ذلك اأنه من 

النادر اأن ي�سمل تعريف ما جميع ال�سمات ال�سابقة.
ويمكن القول اإن المعايير ال�سابقة كافية تمامًا لتحديد هوية جماعة 
اأو فرد قيا�سًا اإلى جماعة اأو فرد اآخرين. لذلك نختار ال�سمات الأ�سا�سية 
المتجان�سة من جهة، وال�سمات الخا�سة التي يمكنها التاأكيد على خا�سية 
التمايز من جهة اأخرى. ويمكن لنا اأن نحدد المجموعة الأولى من ال�سمات 

الأ�سا�سية على النحو التالي )مك�سيللي، �س21(:
الهوية المادية )الفيزيائية( وت�سمل:
1. المورفولوجيا: ال�سمات الفيزيائية.

2. الملكية: مو�سوعات واأ�سخا�س وخ�سو�سيات مختلفة.

3. التنظيم: بنية الأ�سياء وتنا�سقها.

الهوية الخا�سة وتنطوي على:
1. الأ�سول والما�سي: الولدة، التاريخ الخا�س واآثاره.

2. الو�سعية الحالية: ال�سم، موقع ال�سخ�س من الآخرين، ال�سلطات، 

الواجبات.
3. نظام القيم وال�سلوك الخا�س: ال�سمات الخا�سة وال�سلوك الخا�س، 

المثيرات، الهتمامات.
4. القدرات الخا�سة: الكفاءات، النتائج، الن�ساطات.
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الهوية الجتماعية وتت�سمن:
1. �سورة الهوية في منظور الآخرين، النماذج، اآراء الآخرين.

2. النتماءات: الجماعات الثنائية، جماعات النتماء )عمر، جن�س، 

مهنة، ريا�سة، ن�ساطات(.
اأن ياأخذ مكانًا في  3. الرموز والإ�سارات الخارجية: كل ما يمكن له 

اإطار الت�سل�سل الجتماعي.
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تشييد الهوية

بين  مفاو�سٌة  لنقْل  اأو  دومًا،  تواطوؤٌ،  هي  »الهوية 
د ذاتيًا و»هوية متغايرة« اأو »هوية من  »هوية ذاتية« تحدَّ

خارج« يحددها الآخرون«. 
ديني�س كو�س

بات من المتهافت النظر اإلى الهوية على اأنها جوهر ثابت اأو خا�سية 
اأبدية لالأفراد اأو للجماعات، فالفرد يولد وين�ساأ �سمن جماعة محددة لها 
ثقافتها وتقاليدها واأ�ساطيرها ومعتقداتها، وهذه العوامل مجتمعة تو�سع 
تاأثيرها  فتمار�س  الجماعة،  اإلى  حديثًا  القادم  الفرد  هذا  »مواجهة«  في 
ول  محددة.  �سلوك  واأنماط  ومهمات  باأدوار  واإلزامه  �سبطه  بغية  عليه، 
يحدث هذا التاأثير باتجاه واحد فقط، بل يجري ذلك وفق اأن�ساق م�ستمرة 
الفرد  فيها  ي�ساهم  والثقافات،  والجماعات  الأفراد  بين  التفاعالت  من 
ما  هي  الدائمة  ال�سيرورة  هذه  �سواء.  حد  على  الجتماعي  والمحيط 
في  ت�سكيلها  ويعاد  تت�سكل  اإنها  م�ستمر.  ت�سييد  في حالة  الهوية  اأن  يعني 
كل لحظة، ب�سكل يبدو وكاأننا مطالبون في كل حين بالإجابة عن �سوؤال: 
لأن مخرجات  متطابقتان،  اإجابتان  ثمة  يكون  لن  وبالمنا�سبة،  اأنا؟.  من 
واآخر، كما  الهوية متباينة بين فرد  وتاأثيرها في تحديد  التفاعالت  تلك 
بين جماعة واأخرى. نحن في حالة تغّير دائم، وما من هوية تماثل اأخرى، 
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بل اإننا اأمام مجموعة لنهائية من الهويات، من ال�سيرورات، التي تتنّوع 
�سمن  الفرعية  الجماعات  م�ستوى  وعلى  الثقافات  م�ستوى  على  وتختلف 
الثقافة الواحدة، كما على م�ستوى الأفراد المن�سوين في الجماعة نف�سها، 
و�سوًل اإلى تنّوع هذه الهويات على م�ستوى الفرد نف�سه عبر �سيرورة الزمان.
اإن الإن�سان كائن اجتماعي بال�سرورة، ومنذ القديم امتلك الإن�سان 
الحياة  اأن  مثاًل  يذكر  اأر�سطو  اإلى جماعة.  النتماء  ب�سرورة  الوعي  هذا 
»الجيدة« ل تكون في القت�سار على تلبية الحاجات الأ�سا�سية للعي�س، بل 
تتحقق في التكامل الأخالقي والم�ساركة في حياة المدينة. والإن�سان الذي 
ل يقدر على ذلك اأو ل يجد حاجة اإلى ذلك لأنه »مكتٍف« بذاته، يعتبر براأي 
اأر�سطو اإما لم يتجاوز المرحلة البهيمية اأو اأنه ارتقى اإلى م�ساّف الآلهة، 
ي�ساأل  لكي  مجال  ثمة  لي�س  المدينة.  من  جزءًا  لي�س  فهو  الحالتين  وفي 
مجتمع؟  في  العي�س  الب�سر  يختار  لماذا  هوبز:  طريقة  على  نف�سه  المرء 
اأو على طريقة �سوبنهاور: من اأين تاأتي الحاجة اإلى مجتمع؟ والجواب اإن 
ت�سبق  العالقة  الم�ستركة:  الحياة  اإلى  العبور  اأبدًا هذا  ينجزون  الب�سر ل 
اأو  الم�سلحة،  بدافع  المجتمع  في  يعي�سون  ل  اإنهم  المعزول.  العن�سر 
ل  لأنه  بذلك  يقومون  اإنهم  كان.  اآخر، مهما  �سبب  اأي  بقوة  اأو  الف�سيلة، 

يوجد بالن�سبة اإليهم اأي �سكل اآخر لوجود ممكن )تودوروف ـــ 19(.
لقد اهتم علم النف�س الجتماعي بالبحث في الدور الذي يلعبه الآخر 
والجماعات وكذلك  والزمر  الأفراد  يعني هنا  والآخر  الهوية.  ت�سييد  في 
تعلي  جماعات  اإلى  المنتمون  الأفراد  يميل  الثقافة  �سعيد  فعلى  الثقافة. 
وبالمقابل،  الآخرين،  على  تعتمد  ذات  تطوير  اإلى  الفرد  على  الزمرة 
اأو ثقافات يتفوق فيها الفردي على  فاإن الأفراد المن�سوين في جماعات 
الجماعي يطّورون ذاتًا قائمة على تقدير الوحدانية والتمايز وتثمينهما. 
يكون  ما  كثيرًا  التاأثير  هذا  اأن  لوحظ  فقد  الجماعة،  تاأثير  وبخ�سو�س 
محكومًا بتوّزع مراكز القوى وباآليات الهيمنة وال�سيطرة ال�سائدة، اأي بمدى 
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قوة عالقة الجماعات بمراكز ال�سلطة والقرار اأو عالقات الجماعات، في 
ما بينها، �سمن الثقافة الواحدة. ففي اأحد الأبحاث تبّين مثاًل اأن الأطفال 
اأنف�سهم بدءًا من  يعّرفون  بائ�س جدًا،  الآتين من و�سط اجتماعي ثقافي 
خ�سائ�س م�ستركة مع اأع�ساء زمرتهم، وبالمقابل، يعّرف الأطفال الآتون 
من و�سط اجتماعي ثقافي راٍق اأنف�سهم بدءًا من �سفات �سخ�سية ب�سكل 
اأكثر، ممّيزين اأنف�سهم ب�سكل عام عن اأقرانهم )األبيرن ـــ �س56(. كما اأن 
الأ�سخا�س المحيطين ي�ساهمون في ت�سييد الذات من خالل لعبهم لدور 
ير�سل  التي  المراآة،  ـــ  الذات  العملية:  هده  وت�سمى  الجتماعية،  المراآة 
يتم  الوقت  مرور  مع  ولكن  عليه،  نحن  لما  �سورة  طريقها  عن  الآخرون 

ا�ستبطان اأفكار هوؤلء كما لو اأنها اأفكارنا الخا�سة. 
نظرية  كبيرة على  بدرجة  المعا�سر  الجتماعي  النف�س  وي�ستند علم 
من  الأمريكي  التطوري  النف�س  عالم   ،)1994-1902( اإريك�سون  اإريك 
تجريبي  باإطار  بحثت  التي  النظريات  اأهم  من  تعتبر  التي  األماني،  اأ�سل 
العتبار  بعين  الأخذ  اأي  للهوية،  الجتماعي  النف�سي  الت�سّكل  اآليات  في 
في  والثقافية  والجتماعية  النف�سية  العوامل  بين  التفاعالت  مجموعة 

تكوين ال�سخ�سية.
بمجموعة  الما�سي  القرن  ثالثينيات  من  بدءًا  اإريك�سون  قام  لقد 
درا�سات على عدد من المحميات الهندية في بع�س الوليات الأمريكية، 
كما در�س ال�سعوبات التي واجهها الجنود العائدون من الحرب العالمية 
في  قّدم  ثم  بها،  والندماج  الأ�سلية  مجتمعاتهم  مع  التكّيف  في  الثانية 
الفجوة  عن  والدرا�سات  البحوث  من  جملة  وال�ستينيات  الخم�سينيات 
بين الأجيال، وعن التع�سبات العرقية واأخطار الحرب النووية. كل ذلك 
اأف�سى به ـــ كمح�سلة نهائية ـــ اإلى بلورة نظرية تقوم على مفهوم التطور 
النف�سي ـــ الجتماعي لل�سخ�سية، حيث تنمو ال�سخ�سية الإن�سانية وتتطور 

عبر مراحل متتالية من التفاعالت بين الفرد والمحيط الجتماعي. 
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وتقول نظرية اإريك�سون اإن هوية الفرد تتغّير با�ستمرار عبر التفاعل 
جديدة،  وا�ستحقاقات  لتجارب  دائمًا  يتعر�س  فهو  الجتماعي،  والتبادل 
تن�ساأ وتنمو من خالل �سل�سلة من المراحل )الأزمات( التي يتعّر�س لها، 
والتي تقود اإما اإلى نمو ال�سخ�سية وان�سجامها، اأو اإلى نكو�سها وارتدادها. 
اأكثر  �سخ�سيته  اأ�سبحت  المنا�سبة  بالطريقة  الأزمة  الفرد  عبر  فاإذا 
مراحل  ثماني  مع  تتوافق  اأزمات  ثماني  النظرية  هذه  وتحدد  تكاماًل. 

عمرية كما يلي:
المرحلة الأولى: الثقة مقابل عدم الثقة

تمتد هذه المرحلة منذ الولدة حتى ال�سنة الأولى اأو ال�سنة والن�سف 
من عمر الطفل )مرحلة الر�ساعة(. ما يحدث في هذه الفترة اأن الطفل، 
الثقة  اإلى  بحاجة  فاإنه  كامل،  ب�سكل  واتكالي  م�ستقل،  غير  اأنه  وب�سبب 
والأمان.  بالثقة  ي�سعر  كي  خا�سة(  )الأم  الوالدين  مثل  اآخر  ب�سخ�س 
وبتطور عالقة الثقة تتطور �سخ�سية الطفل. واإذا ما ف�سلت هده العالقة، 
النا�س المحيطين به،  فاإن الطفل �سي�سعر بالخوف و�ستزداد �سكوكه في 
و�سيعتقد اأن العالم الذي يعي�س فيه غير اآمن. في هذه المرحلة يجب اأي�سًا 
اأن يدّرب الطفل على نوع من ال�ستقاللية بما ي�ساعده على تعزيز قدراته 
عليهم.  المطلق  والتكال  بالآخرين  العمياء  الثقة  يتفادى  كي  الذاتية، 
المبنية  والعتمادية  ال�ستقاللية  بين  المطلوب  التوازن  يتحقق  وعندما 
على الثقة، فاإن ال�سعور بالأمل �سيجعل الطفل يدرك اأن الحياة �ست�سبح 

اأف�سل.
المرحلة الثانية: ال�ستقاللية مقابل ال�سك والعار

اأو  اإلى ال�سنة الثالثة  وتمتد المرحلة الثانية من الثمانية ع�سر �سهرًا 
الرابعة. وفيها يتنامى ال�سعور بال�ستقاللية عندما يترك الأهل الفر�سة 
ا�ستخدامًا  به  المحيطة  الأدوات  وا�ستخدام  ال�ستك�ساف  في  للطفل 
خالل  من  لديه  الذات  وتقدير  الذاتية  ال�سيطرة  تنمية  وعبر  �سحيحًا، 
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تعليمه كيف يتحكم باأع�سائه وبوظائف ج�سده. اإن التوازن ال�سحيح بين 
ال�ستقاللية وال�سك �سينّمي ال�سعور بالر�سا والثقة لدى الطفل بما يعزز 

ملكة قوة الإرادة لديه.
المرحلة الثالثة: المبادرة مقابل ال�سعور بالذنب 

وتبداأ من عمر الثالثة اأو الرابعة اإلى الخام�سة اأو ال�ساد�سة، اأي �سنوات 
باكت�ساف  الطفل  يبداأ  وفيها  اللعب.  مرحلة  وت�سّمى  المدر�سة،  قبل  ما 
و�سائر  اللعب  خالل  فمن  بالمعنى.  ال�سعور  اأجل  من  وتجربتها  الأفكار 
الأن�سطة الجتماعية الأخرى، يبداأ الأطفال في ال�سعي اإلى تاأكيد القدرة 

على تحّمل الم�سوؤولية واإمكانية القيادة وال�سيطرة.
المرحلة الرابعة: المثابرة في مقابل ال�سعور بالنق�س )الدونية( 

هذه المرحلة تمتد من عمر الخام�سة اأو ال�ساد�سة اإلى الثانية ع�سرة، 
ا�ستخراج  ينبغي  اإذ  الكمون،  مرحلة  البتدائي. هي  التعليم  مرحلة  وهي 
الطاقات الكامنة وتحفيزها لدى الطفل في هذه الفترة، وذلك من خالل 
التفاعل الجتماعي عبر تنمية القدرات على الخيال والمثابرة والدرا�سة 
وتعّلم المهارات الجتماعية. والمطلوب في هذه الفترة هو تجّنب توجيه 
الطفل  الأ�سرة  تدفع  كاأن  واحد وح�سري،  في مجال  وتعزيزها  المثابرة 
اإن  اإذ  ا�ستثنائي،  طفل  باأنه  اإقناعه  محاولة  خالل  من  الجدارة  لإثبات 
الطفل قد ي�سبح لمعًا في مجال معّين ولكنه يعي�س ب�سكل متواتر م�ساعر 
معنى،  دون  حياته  باأن  الإح�سا�س  اإلى  بالغرور  الإح�سا�س  من  متناق�سة 
اإل من خالل هذا  واأن الآخرين لن يقّدروه  اإذا ما ا�ستثنى هذا المجال، 
التمّيز فقط. كما اأن الف�سل في تحقيق الإنجازات قد يف�سي اإلى اأ�سكال 
من الق�سور الذاتي، اإذ يتجّنب الطفل الخو�س مرة ثانية في مو�سوع �سبق 
اأن ف�سل فيه. اإن وجود المثابرة والإنتاجية مع القليل من ال�سعور بالنق�س 

ينّمي ف�سيلة التوا�سع مع الإح�سا�س بالجدارة. 
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المرحلة الخام�سة: ال�سعور بالهوية مقابل ا�سطراب الدور )�سراع 
الهوية(

وهي مرحلة المراهقة، وتبداأ من �سن البلوغ اإلى الع�سرين من العمر 
ال�سل�س من مرحلة  النتقال  ي�سمن  بما  الأنا  هوية  تت�سّكل  وفيها  تقريبًا، 
المراهقة اإلى مرحلة الر�سد. اإن هوية الأنا تتمثل في معرفة الفرد لأناه، 
اأ�سكال من  مع  يترافق  المراهق  المعرفة عند  اإلى هذه  للو�سول  وال�سعي 
بت�سكيل  تتعلق  ق�سد،  ذات  اأ�سئلة  طرح  في  تتبّدى  وال�سطراب،  القلق 
ينظر  وكيف  دوري؟  هو  وما  اأنا؟  من  مثل:  وبنائها،  الذات  عن  �سورة 

الآخرون اإلّي؟ ما هو م�ستقبلي؟ 
التنازع بين هذين المفهومين المتقابلين على م�ستوى الذات هو ما 
القيم  اختيار  في  المراهق  نجاح  اإلى  الناجحة  التوازن  حالت  في  يوؤدي 
اإح�سا�سه بواجبه نحو  والأدوار الجتماعية المالئمة له ب�سكل يبّين مدى 

ذاته ومحيطه الجتماعي.
المرحلة ال�ساد�سة: الألفة )المودة( مقابل العزلة 

حدود  اإلى  و�سوًل  تقريبًا  الع�سرين  عمر  من  المرحلة  هذه  تبداأ 
الخام�سة والع�سرين. وهي مرحلة ال�سباب والن�سوج. وفيها يبداأ ال�سخ�س 
ببناء عالقات وثيقة من ال�سداقات على م�ستوى الحياة الجتماعية وحياة 
العديد  وجود  ب�سبب  ال�سطرابات  بع�س  المرحلة  هذه  ت�سهد  قد  العمل. 
من الأهداف والأدوار الجتماعية التي ي�سعى الرا�سد اإلى تمّثلها واإثباتها 
مثل: الإنجاز على ال�سعيد الدرا�سي وال�سعي للح�سول على عمل، والزواج 
عبر  الذات  لتاأكيد  اأ�سد  الحاجة  وتكون  م�سكن،  في  لال�ستقرار  وال�سعي 
تحقيق الدور الجن�سي. وفي حين اأن الألفة والمودة المفرطة قد توؤدي اإلى 
ال�سديدة  بالعزلة  الإح�سا�س  فاإن  ال�سطحية،  اإلى درجة  الكاملة  الب�ساطة 
كثيرًا ما يدفع اإلى الكراهية كتعوي�س نف�سي �سلوكي عن ال�سعور بالوحدة 

والحرمان.
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المرحلة ال�سابعة: الإنتاجية مقابل الركود
الخم�سينات.  اأواخر  اإلى  الع�سرينات  اأوا�سط  المرحلة من  تمتد هده 
وهي مرحلة اللتزام بالعمل الوظيفي و�سوًل اإلى التقاعد، كما اأنها مرحلة 
والزواج  الحب  تعني  هنا  والإنتاجية  الأولد.  واإنجاب  وال�ستقرار  الزواج 
الأجيال  حياة  في  م�ساهمة  يقّدم  بما  العمل  في  والنخراط  والإنجاب 
التوافق وعدم  يتمّثل بعدم  �سلبيًا  اإما موقفًا  يعني  الركود  بينما  القادمة. 
الن�سجام مع العالقات الجتماعية، اأو ت�ستتًا مفرطًا ومبالغًا به، عبر كثرة 
الكثير من  بالكثير  الذات  وت�ستيت  والم�ساهمات الجتماعية  الم�ساركات 
بالعمر  التقدم  اإنتاجية قليلة جدًا. يلعب عامل  اإلى  يوؤدي  الفعاليات، بما 
دورًا �سلبيًا في هذا ال�سياق من خالل بدء الإح�سا�س بالندم على اإنجازات 

لم ُتنجز كما ينبغي، اأو خبرات لم يتحقق اكت�سافها والخو�س فيها.
المرحلة الثامنة: تكامل الأنا مقابل الياأ�س

وهي المرحلة الأخيرة وتت�سمن �سّن التقاعد من العمل الوظيفي، كما 
اأنها �سّن العجز من الناحية البيولوجية، اإذ يعود ال�سخ�س اإلى البيت فيجده 
فيترافق  لي�سقوا طريق حياتهم،  وغادروا  كبروا  الذين  الأبناء  خاليًا من 
الفائدة  قليل  وباأنه  خدماته  عن  ال�ستغناء  جرى  اأنه  بالإح�سا�س  ذلك 
لمجتمعه اأو لأ�سرته. هذه المرحلة خطيرة لأنها مفتوحة على الكثير من 
الحتمالت في ما يتعلق بال�ستجابات، فقد ي�ساب البع�س بالكتئاب اأو 
والآخرين.  النف�س  لزدراء  الميل  اأو  الأمرا�س  من  الخوف  اأو  البارانويا، 
وبح�سب راأي اإريك�سون، فاإن ال�سخ�س اإذا ما اختبر هده المرحلة وخرج 

منها بنجاح، فقد امتلك الحكمة.
المتعلقة  الم�سكالت  بع�س  على  اإريك�سون  نظرية  تطبيق  جرى  لقد 
ذلك.  وغير  الحرب  بعد  الجنود  وتكّيف  الأجيال،  و�سراعات  بالمراهقة 
مقترحة  مراحل  هي  �سابقًا  المذكورة  المراحل  يعّد  من  بعده  من  وجاء 
و»افترا�سية« اإلى حد ما، فاإن مدى تطابقها مع الحالت الملحوظة يحتكم 
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اأن طرائق  المجتمعات، من حيث  بين  الثقافية  الن�سبيات  اإلى  بدرجة ما 
ال�سبط الجتماعي للمراهق تختلف بين ثقافة واأخرى.

تعيين ُرَتب الهوية: 
عند المرور باأزمة من الأزمات التي �سبق ذكرها، يمكن تق�سي حالة 
اأحد  توّفر  خالل  من  وذلك  وتحديدها،  وتبّينها  رتبتها  اأو  للفرد  الهوية 

عاملين اأو عدم توّفرهما، وهذين العاملين: 
1. اختبار الفرد اأو عدم اختباره لأزمة الهوية.

2. التزام الفرد اأو عدم التزامه بما ي�سل اإليه من قرارات.

وفي ما يلي ُرَتب الهوية م�سّنفة من الأف�سل اإلى الأ�سواأ:
1. اإنجاز )تحقيق( الهوية:

ويعني ذلك تكامل �سخ�سية الفرد ونموها ال�سحيح، ذلك اأن الفرد 
الجتماعية،  واأدواره  والتزاماته  اأهدافه  تحديد  وي�ستطيع  الأزمة  يختبر 

فيجتاز هده الأزمة بنجاح.
2. تاأجيل )تعليق( الهوية:

وفيها يختبر الفرد الأزمة، ولكنه ل ي�سل اإلى قرار حا�سم بخ�سو�س 
قرارات  اإلى  الو�سول  دون  وال�ستك�ساف  البحث  ا�ستمرار  اإن  التزاماته. 
وتطورها  ال�سخ�سية  نمو  في  توقفًا  هناك  اأن  يعني  نهائية  والتزامات 

بال�سكل المطلوب.
3. انغالق )تعويق( الهوية:

اجتماعي  فاعل  وجود  ب�سبب  اأزمة،  اأية  يختبرون  ل  هنا  الأفراد  اإن 
خارجي ) الأبوان، العائلة، الع�سيرة( يقوم باختيار الأهداف لهم ويلزمهم 
بالأدوار المطلوبة، وهم من جهتهم ل يرف�سون هذه الأهداف اأو الأدوار، 

بل يلتزمون بها ب�سكل كامل.
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4. تفكك )ت�ستت( الهوية:
اأية  اختبار  عدم  من  الأفراد  فيها  يعاني  اإذ  الهوية،  رتب  اأ�سواأ  وهي 
اأو دور. يكون  اأي هدف  اأنهم ل يبدون رغبة في اللتزام نحو  اأزمة، كما 
اإلى  ذلك  يوؤدي  ما  وغالبًا  الدنيا  حدوده  في  هوؤلء  لدى  الذات  تقدير 

ا�سطرابات نف�سية و�سلوكية.

الخ�سائ�س الأ�سا�سية للهوية الم�سيدة:
1. ال�ستمرار: بحيث اأن الفرد يعي ذاته وي�سعر باأنه هو هو مع مرور 

الزمن.
2. التما�سك: اإنه التمّثل الم�ستقر الذي يحمله الفرد عن ذاته ويكّونه 

الآخرون عنه.
3. التفّرد: هي اأن ي�سعر الفرد باأ�سالته، وبرغبته في الختالف، وباأنه 

ين، فقد يتحّول �سمن  فريد من نوعه ول ي�سبهه اأحد. هذا العامل ذو حدَّ
ظروف محددة وخا�سة اإلى انغالق كامل على الذات.

4. التنّوع: وهي تتمّثل في اأننا عدة اأ�سخا�س في ال�سخ�س نف�سه، في 

التي  الجتماعية  الأدوار  لجملة  تقّبلنا  بمدى  يرتبط  هدا  نف�سه،  الوقت 
اإذ  اأي�سًا،  اأناطها الآخرون بنا. وهذا العامل ذو حّدين  اأو التي  اخترناها 
بدًل من اأن تكون الأدوار المتعددة م�سدر غنى، فمن الممكن اأن توؤدي اإلى 

ت�ستت الذات.
5. تحقيق الذات من خالل العمل: هي اأن نكون ما نعمله، حيث تتحقق 

التي  المهنة  اأو حتى  نوؤديها،  التي  والفعاليات  الأن�سطة  الذات عن طريق 
نزاولها.

6. تقدير الذات: اأي تنمية الإح�سا�س بالقيمة ال�سخ�سية، وبالذات، 

وذلك في نظر الفرد نف�سه اأو في نظر الآخر.
معًا  جميعها  توجد  ل  قد  الخ�سائ�س  هذه  فاإن  الحال،  بطبيعة 
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بالن�سق  ي�سير  الم�سّيدة ل  للهوية  البياني  الخط  اإن  اإذ  نف�سها،  وبالدرجة 
التعّرجات  من  �سيء  ي�سيبه  قد  بل  تمامًا،  نف�سه  المنحى  وعلى  نف�سه 

والنك�سارات والنعطافات عبر �سيرورة الفرد.
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الهوية والثقافة

اأكثر  الفعلي  واقعها  في  الح�سارة  تبدو  ما  »بقدر 
تكون  ال�سعوب،  اأقدار  والحّط من  ال�سلب  اعتمادًا على 
الثقافة اأكثر التزامًا بموقف نقدي، ونرى النقد الثقافي 

في حرب مع الح�سارة ولي�س في تكامل معها«. 
تيري اإيغلتون

لعّل اأ�سهر تعريف للثقافة في حقل العلوم الإن�سانية، هو التعريف الذي 
هي:  الثقافة  اإن  يقول  الذي  تايلور،  اإدوارد  الأنثروبولوجي  العالم  طرحه 
الكّل المركب الذي ي�سم المعرفة والمعتقدات والفن والأخالق والقانون 
والعادات و�سائر الملكات والعادات الأخرى التي يكت�سبها الإن�سان بو�سفه 

ع�سوًا في المجتمع.
ويمكن تعريف الثقافة ب�سكل مب�سط باأنها: جوانب الحياة الإن�سانية 
التي يكت�سبها الإن�سان بالتعّلم ل بالوراثة )غدنز، �س82(، والتي ي�سترك 
والتوا�سل.  التعاون  مجالت  من  وتح�ّسن  تتيح  لكي  المجتمع  اأع�ساء  بها 
اإذ تتاألف ثقافة المجتمع من جوانب م�سمرة كالمعتقدات والآراء والقيم 
للثقافة، ومن جوانب ملمو�سة  الجوهري  الم�سمون  ت�سّكل  التي  والتقاليد 

تج�ّسد هذا الم�سمون مثل: الأ�سياء والرموز والتقنيات.
في عام 1982 ُعقد في المك�سيك موؤتمر عالمي خا�س بالثقافة، �سدر 
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باأنها: »جميع  الثقافة  عّرف  للثقافة«  مك�سيكو  »اإعالن  با�سم  بيان  عنه 
مجتمعًا  تمّيز  التي  والعاطفية  والفكرية،  والمادية،  الروحية،  ال�سمات 
اأو فئة اجتماعية بعينها، وت�سمل الفنون والآداب وطرائق الحياة،  بعينه، 
كما ت�سمل الحقوق الأ�سا�سية لالإن�سان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات«.
والثقافة مفهوم تاريخي اجتماعي ولي�ست معطًى موروثًا يجري تناقله 
كما هو من جيل اإلى جيل. فال توجد الثقافة على حال واحدة منذ الأزل، 
اأدق  وب�سكل  وال�سيا�سية،  الجتماعية  التطورات  ب�سياق  تتاأثر  اأن  دون  من 
ب�سياق العالقات بين الجماعات، ذلك اأن كل ثقافة هي في و�سعية تما�س 
ما مع ثقافة اأخرى على الأقل، ومن هنا يبرز مفهوم التثاقف للتاأكيد على 
حالة ال�سيرورة للثقافة من حيث اأنها عملية م�ستمرة من الهدم والبناء 

والتغّير.

الهوية الثقافية:
اأو القيم، ب�سفتها عن�سرًا جوهريًا في جميع  تقوم منظومة الأفكار 
الثقافات، بتحديد ما هو محّبذ ومرغوب في مجتمع معّين. وت�سفي هذه 
القيم والأفكار معنى محددًا وتعطي موؤ�سرات اإر�ساد لتوجيه التفاعل بين 
الأفراد والعالم الجتماعي. من جهة اأخرى، هناك منظومة المعايير التي 
تمّثل القواعد ال�سلوكية التي تعك�س اأو تج�ّسد القيم في ثقافة اأو مجتمع ما. 
وهاتان المنظومتان كلتاهما ت�ساهمان في ت�سكيل الأ�سلوب الذي يت�سرف 

به اأفراد ثقافة اإزاء ما يحيط بهم. 
ت�سّجع  المعايير  فاإن  التعّلم،  تعلي من قيمة  التي  الثقافات  مثاًل، في 
تحّفز  اأنها  كما  للدرا�سة،  طاقاتهم  من  كبير  جانب  تكري�س  على  الطلبة 
اأبنائهم.  لتعليم  والمال  الجهد  كبير من  بجانب  الت�سحية  الوالَدين على 
وفي الثقافات التي تعلي من �ساأن الكرم وح�سن ال�سيافة، فاإن المعايير قد 
توؤكد التوقعات بتقديم الهدايا مثلما ت�سّدد على اأنماط ال�سلوك الجتماعي 

لدى كل من ال�سيوف والم�سيفين. )غدنز، �س83(.
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تختلف القيم والمعايير والأفكار وتتفاوت ب�سكل وا�سح ما بين مجتمع 
واآخر، اأوثقافة واأخرى. فبينما ترّكز بع�س الثقافات على النزعة الفردية، 
الجماعة  اإلى  والنتماء  الت�سامن  �ساأن  من  تعلي  اأخرى  ثقافات  فاإن 
التقليدية كالعائلة اأو الع�سيرة. كما اأن القيم قد ت�سل اإلى حد التناق�س 
�سمن المجتمع الواحد، اإذ يرّكز البع�س على قيمة الدين في حين يميل 
الآخرون اإلى تف�سيل العلوم، ولذلك لي�س من الم�ستغرب اأن يكون المجتمع 
عر�سة ب�سكل دائم لتنازعات وتجاذبات بين القيم الثقافية المعتنقة من 

قبل مختلف الأفراد والجماعات المنتمية اإليه.
يحيل م�سطلح الهوية الثقافية اإلى �سكل من اأ�سكال الهوية الجتماعية، 
اإل اأنه لي�س باإمكاننا المطابقة على نحو دائم بين مفردتي ثقافة وهوية، 
دون اأية قيود. اإذ يمكن للثقافة اأن تكون في حالت معّينة دون وعي هووّي، 
اإذ تخ�سع في اأحيان كثيرة ل�سيرورات لواعية، في حين اأن الهوية تحيل 

اإلى معايير انتماء مبنية على تعار�سات رمزية واآليات ا�ستبعاد واإق�ساء.
اأنها  الثقافية على  الهوية  التي كانت تت�سّور  المقاربة  لقد تم تجاوز 
ت�سّورات  نحو  ذاك،  اأو  الحد  هذا  اإلى  وثابتة،  الأفراد  ل�سلوك  دة  محدِّ
د وتعَرف في �سياق عالئقي. ويتم فهم  اأكثر دينامية ترى اأن الهوية ُتحدَّ
الظاهرة الهووية وفق هذا المنظور في م�ستوى العالقات بين الجماعات. 
والهوية هنا ت�سبح نمط ت�سنيف ت�ستعمله الجماعات لتنظيم مبادلتها. 
جرد  لي�س  معّينة،  جماعة  هوية  لتحديد  المهم  فاإن  ذلك،  على  وبناء 
مجموع �سماتها الثقافية فقط، بل اأن نر�سد من هاتيك ال�سمات، تلك التي 

ي�ستعملها اأع�ساء الجماعة ليثبتوا تمايزًا ثقافيًا معّينًا ويحافظوا عليه.
الهووّي  الختالف  يكون  اأن  بال�سرورة  لي�س  اأنه  �سبق،  مما  ون�ستنتج 
تنتج  اأن  معّينة  لثقافة  يمكن  ل  الثقافي.  لالختالف  مبا�سرة  ح�سيلة 
تفاعالت  عن  اإل  تتوّلد  اأن  يمكن  ل  الأخيرة  فهذه  مختلفة،  هويًة  بذاتها 
بين ـــ جماعية وعن مجريات التمايز التي ت�سعها هذه المجموعات مو�سع 
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اإلى  النظر  يمكن  ل  وبالتالي  ببع�س.  بع�سها  عالقاتها،  خالل  الفعل، 
الإثني  انتمائهم  بدللة  ومعّرفون  اأنهم محّددون  على  المجموعة  اأع�ساء 
الثقافي، اإذ اإنهم في الحقيقة الفاعلون الأ�سا�سيون الذين ي�سفون الدللة 
ما  هذا  بها.  يوجدون  التي  العالئقية  للو�سعية  تبعًا  النتماء  هذا  على 
يوؤدي اإلى اعتبار اأن الهوية ُتبنى ويعاد بناوؤها، با�ستمرار، داخل منظومة 
ذاتها  في  هوية  هناك  لي�ست  اأنه  اأي  الجتماعية،  والعالقات  التبادلت 
اإحداهما  مت�سلتان،  والآخرية  والهوية  بالآخر،  عالقة  فالهوية  وح�سب، 

بالأخرى، وتجمعهما عالقة جدلية. 
وبالرغم من هذا، فثمة دائمًا اأولئك »الأ�سلويون« الذين يعتبرون اأن 
�سبيل  ول  ُملزمة  بو�سّية  م�سبوق  اإرٌث  اأو  ثانية  طبيعة  من  �سرٌب  الثقافة 
لالنعتاق من براثنها )كو�س، �س149(. وتظهر الهوية الثقافية عند اأولئك 
بو�سفها عطّية محنطة في �سكل ماهوّي �سيق ومغلق يجافي الواقع، وهنا 
الهادي،  )عبد  عنها  البحث  بل  ال�سوؤال  هو  الهوية  في  البحث  ي�سبح  ل 

�س290(. 
»الجذر« هو  اأو  »الأ�سل«  يكون  »الأ�سلوي«،  المنظور  ومن خالل هذا 
له  ولي�س  الفرد  �سابقة على  تكون  الهوية  اأن  اأي  ثقافية،  كل هوية  اأ�سا�س 
اأن يخل�س من �سيطرتها اإل باأن يقبل بدور المهّم�س. اإن هذا التمّثل �سبه 
الوراثي للهوية يف�سي في النهاية اإلى »تطبيع« النتماء الثقافي، وفي بع�س 
محّددة  تكون  الهوية  فاإن  »الأ�سل«  لإ�سكالية  طبقًا  المغالية  الأطروحات 
ميراثه  بف�سل  وحاماًل،  متمتعًا  يولد  الفرد  اأن  اأي  الوراثية،  ال�سيغة  في 
وب�سمنها  والإثنية،  الثقافية  للهوية  المكّونة  العنا�سر  كل  البيولوجي، 
بال�سعب  الخا�سة  لـ»العبقرية«  التابعة  النف�سية  والخ�سال  الوراثي  الطبع 
الذي ينتمي اإليه. اإن اأولئك يجزمون باأن الهوية تنبني على �سعور فطري 

بالنتماء، واأنها �سرٌط ماثل في الفرد يعّرفه ب�سفة ثابتة ونهائية. 
ثقافوية  مقاربة  ثمة  الثقافية،  للهوية  الأ�سلوية  المقاربة  اإلى  اإ�سافًة 



45

�سمن  للفرد  الجتماعية  بالتن�سئة  الخا�س  الثقافي  الميراث  على  ت�سّدد 
الفرد  اإن  اإذ  الحالتين،  تكاد تكون ذاتها في  والنتيجة  الثقافية.  جماعته 
ُيحمل بموجب هذه المقاربة، على ال�ستبطان التام للنماذج الثقافية التي 
وهنا  الأ�سلية.  مع جماعته  يتماهى  اأن  اإل  يمكنه  ل  بحيث  عليه،  تفر�س 
الفرد، فتبدو كل هوية  الوجود على  �سابقة  اأنها  الهوية على  ف  ُتعرَّ اأي�سًا 
�سبيل  ل  واأنه  محددة،  ثقافة  مع  الجوهر  في  م�ستركة  اأنها  على  ثقافية 
بال�سفات  قائمة  و�سع  اإلى  »الثقافويون«  ي�سعى  لذلك،  بينهما.  للفكاك 
الثقافية التي يفتر�س اأن ت�سند حامل الهوية الجماعية، واإلى تكري�س هذه 
ال�سفات كثوابت يتحّدد بها جوهر الجماعة، اأي هويتها »الجوهرية« �سبه 

الثابتة هي ذاتها. 

الهوية والتعددية الثقافية والأقليات
في المادة الأولى من اإعالن اليون�سكو العالمي لعام 2001 ب�ساأن التنّوع 
الثقافي، وتحت عنوان: التنّوع الثقافي بو�سفه تراثًا م�ستركًا لالإن�سانية، 

ورد ما يلي:
هذا  ويتجلى  والزمان.  المكان  عبر  متنّوعة  اأ�سكاًل  الثقافة  تتخذ 
اأ�سالة وتعدد الهويات الممّيزة للمجموعات والمجتمعات التي  التنّوع في 
تتاألف منها الإن�سانية. والتنّوع الثقافي، بو�سفه م�سدرًا للتبادل والتجديد 
والإبداع، هو �سروري للجن�س الب�سري �سرورة التنّوع البيولوجي بالن�سبة 
للكائنات الحية. وبهذا المعنى، فاإن التنّوع الثقافي هو التراث الم�سترك 
الحا�سر  اأجيال  ل�سالح  عليه  والتاأكيد  به  العتراف  وينبغي  لالإن�سانية، 

والم�ستقبل.
اإلى  الثقافي  التنّوع  من  عنوان:  تحت  الثانية  المادة  في  ورد  كما 

التعددية الثقافية، ما يلي:
�سمان  من  يوم،  بعد  يومًا  تنّوعًا  تتزايد  التي  مجتمعاتنا  في  بّد  ل 
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التفاعل المن�سجم والرغبة في العي�س معًا في ما بين اأفراد ومجموعات 
ت�سجع  التي  فال�سيا�سات  ودينامية.  ومتنّوعة  متعددة  ثقافية  هويات  ذوي 
على دمج كل المواطنين وم�ساركتهم ت�سمن التالحم الجتماعي وحيوية 
المجتمع المدني وال�سالم. وبهذا المعنى فاإن التعددية الثقافية هي الرد 
ال�سيا�سي على واقع التنّوع الثقافي. ولأنها ل يمكن ف�سلها عن وجود اإطار 
الإبداعية  القدرات  وازدهار  الثقافية  المبادلت  تّي�سر  فاإنها  ديمقراطي، 

التي تغذي الحياة العامة.
ل يقت�سر الختالف بين الثقافات على المعتقدات الثقافية، اإذ ُتظهر 
المجتمعات الب�سرية درجات م�سهودة من التنّوع في الممار�سات واأنماط 
واأخرى.  ثقافة  بين  وا�سع  ب�سكل  ال�سلوك  اأ�سكال  تتباين  كما  ال�سلوك، 

)غدنز، �س85(.
غير  يكون  قد  ما  مجتمع  في  وم�ستحبًا  طبيعيًا  �سلوكًا  يبدو  ما  اإن 
مرغوب فيه على الإطالق في مجتمع اآخر. فزواج ال�سباب في �سّن مبكرة 
اأو من �سمن الو�سط العائلي القريب في بع�س المجتمعات يبدو م�ستهجنًا 
في مجتمعات اأخرى يميل اأفرادها اإلى الزواج في �سن اأكبر، اأو اإلى الزواج 
من خارج الو�سط العائلي. كما اأن التقبيل والعناق اللذين يعّبران عن الوّد 
ُينظر  والفرن�سيين،  العرب  عند  كما  الثقافات،  من  كثير  في  الجتماعي 
اأنهما موؤ�سر على ميول جن�سية معّينة عند الأمريكيين، على  اإليهما على 

�سبيل المثال.
من  نوع  اإلى  الفالحية  المجتمعات  مثل  ال�سغيرة  المجتمعات  تميل 
الن�سجام والتجان�س الثقافي، كما اأن بع�س المجتمعات الحديثة والكبيرة 
وتجان�س  اأحادية  على  محافظة  بقيت  قد  العربي،  اأو  الياباني  كالمجتمع 
اختلف  فقد  ال�سناعية  المجتمعات  في  اأما  هذه.  اأيامنا  حتى  ثقافيين 
الهجرة  وحركات  والحروب  ال�ستعمارية  ال�سيا�سات  اإن  اإذ  كثيرًا،  الأمر 
الأر�س  �سعوب  بع�س  انت�سار  اإلى  اأّدت  العولمة،  اإلى  اإ�سافة  المتزايدة 
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جديدة،  مناطق  اإلى  الأ�سلية  اأوطانهم  من  وانتقالهم  انت�سارهم  واإعادة 
وذلك ما اأف�سح المجال لظهور توليفات ثقافية مركبة، جعلت الجماعات 
المنتمية اإلى ثقافات متنّوعة ومتباعدة تتجاور وتتعاي�س بع�سها مع البع�س 

الآخر. 
اأوا�سط  في  الأولى  للمرة  الثقافية  التعددية  م�سطلح  ُطرح  لقد 
ال�ستينيات من القرن المن�سرم عبر المفو�سية الملكية الكندية، في اإطار 
اإدارة التعدد العرقي المتنامي حينذاك.  �سعيها لم�ساعدة الحكومة على 
وقد اقترن هذا الطرح بالإدراك الحري�س والرغبة الإيجابية في التعاطي 
مع النتائج الجتماعية والثقافية، غير المق�سودة وغير المتوقعة، لموجات 
الهجرة المتنامية على نطاق كبير، كما اقترن بقيم الم�ساواة والت�سامح 

والنفتاح على المهاجرين من خلفيات متنّوعة ومتباينة اإثنيًا.
كبديل  نف�سه  يمّيز  اجتماعيًا  مذهبًا  هنا  الثقافية  التعددية  وتمّثل 
اإيجابي عن �سيا�سات الإدماج، يلتزم ب�سيا�سة الإقرار بحقوق المواطنين 
اإثبات  اأكثر،  وبعمومية  العرقية،  الأقليات  لجماعات  الثقافية  والهويات 
نحو  العام  التوجه  حظي  وقد  �س196(.  )بينيت،  الثقافي.  التنّوع  قيمة 
التعددية الثقافية والعرقية بالترحيب كموؤ�سر حقيقي على كون ال�سيا�سات 
فبدًل من محاولت  عنه.  وت�سّرح  بالختالف  تعترف  اأن  يمكن  الحديثة 
ن�سر التجان�س ونفي الختالفات الثقافية من خالل ال�ستيعاب والإدماج، 
هذا  وفي  ف�سيف�سائية.  مجتمعات  بوجود  ر�سمي  اعتراف  ثمة  اأ�سبح 
نتيجة  واأ�ستراليا  واأميركا  اأوروبا  في  الثقافية  التعددية  تعتبر  ال�سدد، 
جيدة لتطبيق ال�سيا�سات المترتبة على اعتراف كهذا. وبالرغم من ذلك، 
فاإنه مع بدايات القرن الحادي والع�سرين، وبعدما اأ�سبحت العولمة واقعًا 
حياتيًا قائمًا بالر�سا اأو بالإكراه، فاإن تكاثر الفروق الثقافية داخل الدولة 
الواحدة اأخذ يزداد تعقيدًا واإ�سكاًل. وت�ساعدت الدعوات من جديد لتباع 

�سيا�سات الإدماج اأو وقف الهجرة ب�سكل كامل.
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ولقد �سهدت العقود الأخيرة تغّيرات كبيرة على م�ستوى العالقات بين 
الدول والأقليات، فقد اأخذت النماذج القديمة للدولة/الأمة ذات الن�سيج 
المتما�سك بالختفاء تدريجيًا، وزادت الأقليات من وتيرة مطالباتها �سد 
التمييزات القائمة على اأ�سا�س هوّياتي، فبداأت نماذج من التعددية الثقافية 
الوا�سع  التبّني  في  ذلك  انعك�س  تدريجيًا.  بالظهور  والمواطنة  للدولة 
النت�سار للتكّيف الثقافي والديني عند الجماعات المهاجرة، وقبول حق 
ا�ستقالل الأرا�سي واللغة لالأقليات القومية، والعتراف بمطالب ال�سعوب 

الأ�سلية بحقها في الحكم الذاتي. )كيمليكا، جزء 1، �س17(.
المحلية  والمنازعات  ال�سيا�سية  العمليات  كانت  الأحيان  اأغلب  في 
هي  فيها،  اأ�سا�سيًا  طرفًا  الأقليات  كانت  التي  الداخلية،  والمفاو�سات 
الدافع الأ�سا�سي لتخّلي العديد من البلدان عن النماذج القديمة في اإدارة 
ال�ساأن العام للبالد. اإل اأن ذلك لم يكن ليحدث، في بع�س الأحيان، بمعزل 
اأو ت�سغط  تاأثيرات خارجية من قبل منظمات دولية ما فتئت ت�سجع  عن 
على الدول ذات ال�ساأن في �سبيل تبني تغييرات حقيقية وتطبيق �سيا�سات 

مبنية على اأ�سا�س ثقافي تعددي.
على  الثقافية  التعددية  فكرة  لظهور  اثنين  منحيين  تمييز  يمكن 

الم�ستوى العالمي: 
1. النت�سار الكثيف للخطاب ال�سيا�سي للتعددية الثقافية، الذي تتبّناه 

�سبكات دولية غير حكومية، وعلماء وباحثون ومخططون، والذي يتمّثل في 
عقد المزيد من الموؤتمرات وور�سات العمل وغيرها من الأن�سطة الرامية 
مواجهة  على  وتدريبها  المعنية  الدول  في  المحلية  الكوادر  تمكين  اإلى 
ومع  والعرقية  الثقافية  التعددية  مع  ال�سكان  بتكّيف  الخا�سة  التحديات 

التغييرات الم�ستجدة في اإدارة التعدد.
2. الزدياد الكبير في بناء القواعد القانونية الدولية المتعلقة بحقوق 
حقوق  ب�ساأن  اإعالنًا   1992 عام  في  المتحدة  الأمم  تبّنت  فقد  الأقليات. 
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اأو لغوية،  اأو دينية  اأو عرقية  اأقليات قومية  اإلى  الأ�سخا�س الذين ينتمون 
منظمات  اأن  كما  الأ�سلية،  ال�سعوب  حقوق  لإعالن  م�سودة  ناق�ست  كما 
اأخرى مثل اليون�سكو ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي، طّورت اأي�سًا 
الأ�سلية.  ال�سعوب  الأقليات، وحقوق  ب�ساأن حقوق  قواعد ومعايير جديدة 

)كيمليكا، جزء 1، �س19(.

ال�سيا�سات الخا�سة بالتعددية الثقافية 
)الم�سدر: اأودي�سا التعددية الثقافية، ويل كيمليكا(

بالتعددية  المتعلقة  ال�سيا�سات  اأ�سكال  من  الكبير  العدد  اإلى  نظرًا 
اتباعها  جرى  عامة  اتجاهات  ثالثة  على  التركيز  يجري  فاإنه  الثقافية، 
ال�سكان  من:  كاًل  تخ�س  التجاهات  الغربية. هذه  الديمقراطيات  داخل 
الأ�سليين، قوميات الأقليات والجماعات الثانوية، والجماعات المهاجرة.

اأوًل ـــ ال�سكان الأ�سليون:
1. العتراف بحقوق الأر�س و�سندات الملكية.

2. العتراف بحق الحكم الذاتي.

3. تاأييد المعاهدات التاريخية و/اأو التوقيع على معاهدات جديدة.

4. العتراف بالحقوق الثقافية )اللغة، وال�سيد البري والبحري(

5. العتراف بالقانون المتعارف عليه.

6. �سمان حق التمثيل وال�ست�سارة في الحكومة المركزية.

لل�سكان  المتميزة  المكانة  على  والقانوني  الد�ستوري  الت�سديق   .7

الأ�سليين.
ال�سكان  حقوق  حول  الدولية  الوثائق  على  والت�سديق  التاأييد   .8

الأ�سليين.
9. الت�سرف الإيجابي لأع�ساء جماعة ال�سكان الأ�سليين.
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ثانياً ـــ قوميات الأقليات والجماعات الثانوية:
1. الحكم الذاتي الإقليمي التحادي اأو �سبه التحادي.

2. مكانة اللغة الر�سمية، �سواء اإقليميًا اأو قوميًا.

3. �سمانات التمثيل في الحكومة المركزية والمحاكم الد�ستورية.

تعتمد  التي  الإعالم  وو�سائل  والمدار�س  للجامعات  العام  التمويل   .4
لغة الأقلية.

5. التاأييد الد�ستوري اأو البرلماني للتعددية الثقافية.

6. منح ال�سخ�سية الدولية )مثاًل: ال�سماح للمناطق الثانوية بال�ستراك 

فريق  لها  يكون  اأن  اأو  المعاهدات  على  التوقيع  اأو  الدولية  الهيئات  في 
اأولمبي(.

ثالثاً ـــ الجماعات المهاجرة:
على  الثقافية،  للتعددية  والبرلماني  وال�سرعي  الد�ستوري  التاأكيد   .1

الم�ستوى المركزي و/اأو الم�ستويين الإقليمي والمحلي.
2. تبّني التعددية الثقافية في المقررات الدرا�سية.

3. ا�ستمال التمثيل على الح�سا�سية العرقية في ال�سيا�سات الر�سمية 
لو�سائل الإعالم اأو الترخي�س لأجهزة الإعالم.

الأحد  يوم  بالإغالق  الت�سريع  اأو  ر�سمي،  زّي  ارتداء  من  الإعفاء   .4

)�سواء بالقانون اأو بحكم المحكمة(.

5. ال�سماح بالجن�سية المزدوجة.

6. تمويل منظمات الجماعة العرقية لتدعيم الأن�سطة الثقافية.

7. تمويل نظم التعليم ثنائية اللغة اأو تعليم اللغة الأم.

8. ال�سلوك الإيجابي تجاه المجموعات المهاجرة المت�سررة.

اإن التعددية الثقافية ظاهرة اأكثر تعقيدًا مما يبدو على ال�سطح، اإذ 
اإنها ل تنح�سر في مبداأ واحد ول في �سيا�سة واحدة، واإنما هي مجال وا�سع 



51

واحد  وكل  اأخرى.  وجماعة  جماعة  بين  كبيرًا  اختالفًا  تختلف  لأ�ساليب 
اقت�سادية  عنا�سر  يدمج  فهو  الأبعاد،  ومتعدد  معّقد  الأ�ساليب  هذه  من 
�سيا�سات  مع  التداخل  اأن  كما  مختلفة،  وبطرق  معًا  وثقافية  و�سيا�سية 
وهناك  الأ�ساليب.  هذه  تعقيد  من  يزيد  القومية  الدولة  بناء  وتطبيقات 
ميل طبيعي اإلى تب�سيط هذا التعقيد واإرجاع التعددية الثقافية اإلى مبداأ 
واحد اأو بعد واحد، بحيث تبدو الم�ساألة وكاأنها تدور برّمتها حول )حماية 
اأو�ساع الهويات المو�سومة(  اأو لـ)ت�سحيح  التراث الثقافي من الخطر( 

اأو لـ)رف�س القومية(.
نفح�س  لكي  الم�سبقة،  الفترا�سات  هذه  لتجّنب  ملّحة  بحاجة  اإننا 
من  المختلفة  ال�سيا�سات  هذه  ظهرت  التي  الطرائق  اأكثر  مفتوح  بذهن 
خاللها، وما هي الإنجازات المتوقعة، وكيف يجري تطبيق هذه الطرائق 

على الم�ستوى العملي.
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الأ�سخا�س  حقوق  ب�ساأن  المتحدة  الأمم  اإعالن  ن�س  ملحق: 
المنتمين اإلى اأقليات قومية اأو اإثنية واإلى اأقليات دينية ولغوية

لالأمم  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  المالأ  على  ون�سر  )اعتمد 
المتحدة رقم 47/135 الموؤرخ في 18 كانون الأول/ دي�سمبر 1992(

 
الأ�سا�سية  الأهداف  اأحد  اأن  توؤكد من جديد  اإذ  العامة،  الجمعية  اإن 
لالأمم المتحدة، كما اأعلنها الميثاق، هو تعزيز حقوق الإن�سان والحريات 
ب�سبب  تمييز  دون  للجميع،  بالن�سبة  احترامها  على  والت�سجيع  الأ�سا�سية 

العرق اأو الجن�س اأو اللغة اأو الدين. 
الإن�سان  وبكرامة  الأ�سا�سية  الإن�سان  بحقوق  اإيمانها  تاأكيد  تعيد  واإذ 
وقيمته، وبالحقوق المت�ساوية للرجال والن�ساء ولالأمم كبيرها و�سغيرها.

الميثاق، والإعالن  الواردة في  المبادئ  اإعمال  واإذ ترغب في تعزيز 
اإبادة الأجنا�س والمعاقبة  العالمي لحقوق الإن�سان، واتفاقية منع جريمة 
التمييز العن�سري،  اأ�سكال  عليها، والتفاقية الدولية للق�ساء على جميع 
الدولي  والعهد  وال�سيا�سية،  المدنية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  والعهد 
المتعلق  والإعالن  والثقافية،  الجتماعية  القت�سادية  بالحقوق  الخا�س 
ب والتمييز القائمين على اأ�سا�س الدين  بالق�ساء على جميع اأ�سكال التع�سّ
اأو المعتقد، واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك ال�سكوك الدولية الأخرى ذات 
ال�سلة التي اعتمدت على ال�سعيد العالمي اأو الإقليمي وتلك المعقودة بين 

الآحاد من الدول الأع�ساء في الأمم المتحدة. 
بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد  من   27 المادة  اأحكام  ت�ستلهم  واإذ 
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اأقليات  اإلى  المنتمين  الأ�سخا�س  بحقوق  المتعلقة  وال�سيا�سية،  المدنية 
اإثنية اأو دينية اأو لغوية، 

اأقليات  اإلى  المنتمين  الأ�سخا�س  حقوق  وحماية  تعزيز  اأن  ترى  واإذ 
قومية اأو اإثنية واإلى اأقليات دينية ولغوية ي�سهمان في ال�ستقرار ال�سيا�سي 

والجتماعي للدول التي يعي�سون فيها، 
الأ�سخا�س  لحقوق  الم�ستمرين  والإعمال  التعزيز  اأن  ت�سدد على  واإذ 
اأقليات دينية ولغوية، كجزء ل  اإثنية واإلى  اأو  اأقليات قومية  اإلى  المنتمين 
يتجزاأ من تنمية المجتمع باأ�سره وداخل اإطار ديمقراطي ي�ستند اإلى حكم 
بين  فيما  والتعاون  ال�سداقة  تدعيم  في  ي�سهما  اأن  �ساأنهما  القانون، من 

ال�سعوب والدول، 
واإذ ترى اأن لالأمم المتحدة دورًا مهمًا توؤديه في حماية الأقليات، 

داخل  الآن  حتى  اإنجازه  تم  الذي  العمل  اعتبارها  في  ت�سع  واإذ 
الإن�سان،  حقوق  لجنة  جانب  من  خا�سة  المتحدة،  الأمم  منظومة 
المن�ساأة  والهيئات  الأقليات،  وحماية  التمييز  لمنع  الفرعية  واللجنة 
بموجب العهدين الدوليين الخا�سين بحقوق الإن�سان وال�سكوك الدولية 
الإن�سان، في تعزيز وحماية حقوق  المتعلقة بحقوق  ال�سلة  الأخرى ذات 
 الأ�سخا�س المنتمين اإلى اأقليات قومية اأو اإثنية واإلى اأقليات دينية ولغوية، 
الحكومية  المنظمات  توؤديه  الذي  المهم  العمل  اعتبارها  في  ت�سع  واإذ 
الدولية والمنظمات غير الحكومية في حماية الأقليات وفي تعزيز وحماية 
حقوق الأ�سخا�س المنتمين اإلى اأقليات قومية اأو اإثنية واإلى اأقليات دينية 

ولغوية، 
واإذ تدرك �سرورة �سمان مزيد من الفعالية اأي�سًا في تنفيذ ال�سكوك 
الدولية لحقوق الإن�سان، المتعلقة بحقوق الأ�سخا�س المنتمين اإلى اأقليات 

قومية اأو اإثنية واإلى اأقليات دينية ولغوية:
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اأقليات  اإلى  المنتمين  الأ�سخا�س  حقوق  ب�ساأن  الإعالن  هذا  ت�سدر 
قومية اأو اإثنية واإلى اأقليات دينية اأو لغوية.

المادة 1 
الأقليات  وجود  بحماية  اإقليمها،  في  كل  تقوم،  اأن  الدول  على   .1
وبتهيئة  واللغوية،  والدينية  الثقافية  وهويتها  الإثنية،  اأو  القومية  وهويتها 

الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.
المالئمة  الأخرى  والتدابير  الت�سريعية  التدابير  الدول  تعتمد   .2

لتحقيق تلك الغايات.

المادة 2 
1. يكون لالأ�سخا�س المنتمين اإلى اأقليات قومية اأو اإثنية واإلى اأقليات 
دينية ولغوية )الم�سار اإليهم فيما يلي بالأ�سخا�س المنتمين اإلى اأقليات( 
الخا�س،  دينهم  وممار�سة  واإعالن  الخا�سة،  بثقافتهم  التمتع  في  الحق 
وا�ستخدام لغتهم الخا�سة، �سرًا وعالنية، وذلك بحرية ودون تدخل اأو اأي 

�سكل من اأ�سكال التمييز.
في  الم�ساركة  في  الحق  اأقليات  اإلى  المنتمين  لالأ�سخا�س  يكون   .2
الحياة الثقافية والدينية والجتماعية والقت�سادية والعامة م�ساركة فعلية.
3. يكون لالأ�سخا�س المنتمين اإلى اأقليات الحق في الم�ساركة الفعالة 
ذلك  كان  حيثما  الإقليمي  ال�سعيد  على  وكذلك  الوطني،  ال�سعيد  على 
بالمناطق  اأو  اإليها  ينتمون  التي  بالأقلية  الخا�سة  القرارات  في  مالئمًا، 
مع  تتعار�س  ل  ب�سورة  الم�ساركة  تكون هذه  اأن  على  فيها،  يعي�سون  التي 

الت�سريع الوطني.
4. يكون لالأ�سخا�س المنتمين اإلى اأقليات الحق في اإن�ساء الرابطات 

الخا�سة بهم والحفاظ على ا�ستمرارها.
ويحافظوا  يقيموا  اأن  في  الحق  اأقليات  اإلى  المنتمين  لالأ�سخا�س   .5
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ومع  جماعتهم  اأفراد  �سائر  مع  و�سلمية  حرة  ات�سالت  ا�ستمرار  على 
الأ�سخا�س المنتمين اإلى اأقليات اأخرى، وكذلك ات�سالت عبر الحدود مع 
مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم �سالت قومية اأو اإثنية و�سالت 

دينية اأو لغوية، دون اأي تمييز.

المادة 3 
1. يجوز لالأ�سخا�س المنتمين اإلى اأقليات ممار�سة حقوقهم، بما فيها 
تلك المبّينة في هذا الإعالن، ب�سفة فردية، وكذلك بال�ستراك مع �سائر 

اأفراد جماعتهم، ودون اأي تمييز.
2. ل يجوز اأن ينتج عن ممار�سة الحقوق المبّينة في هذا الإعالن اأو 

عدم ممار�ستها اإلحاق اأية اأ�سرار بالأ�سخا�س المنتمين اإلى اأقليات.

المادة 4 
1. على الدول اأن تتخذ، حيثما دعت الحال، تدابير ت�سمن اأن يت�سنى 
لالأ�سخا�س المنتمين اإلى اأقليات ممار�سة جميع حقوق الإن�سان والحريات 
الأ�سا�سية الخا�سة بهم ممار�سة تامة وفعالة، دون اأي تمييز، وفي م�ساواة 

تامة اأمام القانون.
لتمكين  المواتية  الظروف  لتهيئة  تدابير  اتخاذ  الدول  على   .2
الأ�سخا�س المنتمين اإلى اأقليات من التعبير عن خ�سائ�سهم ومن تطوير 
ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، اإل في الحالت التي تكون 
فيها ممار�سات معّينة منتِهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية.

اأمكن  حيثما  ت�سمن،  كي  مالئمة  تدابير  تتخذ  اأن  للدول  ينبغي   .3
لتعّلم  كافية  فر�س  على  اأقليات  اإلى  المنتمين  الأ�سخا�س  ح�سول  ذلك، 

لغتهم الأم اأو لتلقي درو�س بلغتهم الأم.
4. ينبغي للدول اأن تتخذ، حيثما كان ذلك مالئمًا، تدابير في حقل 
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التعليم من اأجل ت�سجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل اأرا�سيها 
اإلى  المنتمين  لالأ�سخا�س  تتاح  اأن  وينبغي  وثقافتها.  ولغتها  وبتقاليدها 

اأقليات فر�س مالئمة للتعرف على المجتمع في مجموعه.
تكفل  التي  المالئمة  التدابير  اتخاذ  في  تنظر  اأن  للدول  ينبغي   .5
التقدم  في  كاملة  م�ساركة  ي�ساركوا  اأن  اأقليات  اإلى  المنتمين  لالأ�سخا�س 

القت�سادي والتنمية في بلدهم.

المادة 5
الهتمام  اإيالء  مع  وتنّفذ  الوطنية  والبرامج  ال�سيا�سات  تخطط   .1

الواجب للم�سالح الم�سروعة لالأ�سخا�س المنتمين اإلى اأقليات.
2. ينبغي تخطيط برامج التعاون والم�ساعدة فيما بين الدول وتنفيذها 
مع اإيالء الهتمام الواجب للم�سالح الم�سروعة لالأ�سخا�س المنتمين اإلى 

اأقليات.

المادة 6 
المنتمين  بالأ�سخا�س  المتعلقة  الم�سائل  في  تتعاون  اأن  للدول  ينبغي 
اإلى اأقليات. وذلك، في جملة اأمور، بتبادل المعلومات والخبرات، من اأجل 

تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين.

المادة 7 
في  المبّينة  الحقوق  احترام  تعزيز  اأجل  تتعاون من  اأن  للدول  ينبغي 

هذا الإعالن.

المادة 8 
1. لي�س في هذا الإعالن ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية 
فيما يتعلق بالأ�سخا�س المنتمين اإلى اأقليات. وعلى الدول ب�سفة خا�سة اأن 
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تفي بح�سن نية باللتزامات والتعهدات التي اأخذتها على عاتقها بموجب 
المعاهدات والتفاقات الدولية التي هي اأطراف فيها.

جميع  بتمتع  الإعالن  هذا  في  المبّينة  الحقوق  ممار�سة  تخّل  ل   .2
الأ�سخا�س بحقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية المعترف بها عالميًا.

بالحقوق  الفعلي  التمتع  ل�سمان  الدول  تتخذها  التي  التدابير  اإن   .3
المبّينة في هذا الإعالن ل يجوز اعتبارها، من حيث الفترا�س المبدئي، 

مخالفة لمبداأ الم�ساواة الوارد في الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان.
4. ل يجوز باأي حال تف�سير اأي جزء من هذا الإعالن على اأنه ي�سمح 
ذلك  في  بما  ومبادئها،  المتحدة  الأمم  مقا�سد  مع  يتعار�س  ن�ساط  باأي 
وا�ستقاللها  الإقليمية،  و�سالمتها  الدول،  بين  ال�سيادة  في  الم�ساواة 

ال�سيا�سي.

المادة 9 
الأمم  منظمة  موؤ�س�سات  و�سائر  المتخ�س�سة  الوكالت  ت�ساهم 
المتحدة، كل في مجال اخت�سا�سه، في الإعمال الكامل للحقوق والمبادئ 

المبّينة في هذا الإعالن.
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الهوية والدولة

�سارْت  ثم  الهوية  وهَم  الدولُة/الأمُة  خلقت  »لقد 
ت�ستعمله كاأق�سى عقوبٍة اأخالقيٍة وقانونيٍة �سدَّ اأحدهم. 
اقتناء  فبمجرد  هنا:  تمامًا  مق�سودٌة  لفظٌة  »اأحُدهم« 

هوية دولٍة ما يتحّول »ال�سخ�ُس« اإلى »اأحِدهم««. 
فتحي الم�سكيني

الوحو�س  جميع  »اأبرد  باأنها  الدولة  نيت�سه  فريدريك  و�سف  حين 
الباردة«، لم يكن في باله اأية دولة موجودة، بل كان ي�سير اإلى »وثن جديد« 
)بينيت، �س327(، اإّنه الوثن الذي ي�ستعبد الو�سط والأفراد الذين يقيم 
بين ظهرانيهم. وبما اأن الدولة جهاٌز يتوّلى الحكم على مواطنيه، فال�سوؤال 
تجاه  تكون حيادية  اأن  الدولة  ت�ستطيع  اأي مدى  اإلى  بّد منه هو:  ل  الذي 
مواطنيها؟ وواقع الأمر اأنه وبرغم الطابع الال �سخ�سي المفتر�س لجهاز 
الدولة، اأي المتعلق بالمن�سب ولي�س بال�سخ�س الذي ي�سغل هذا المن�سب، 
فاإنه نادرًا ما ا�ستطاعت الدولة اأن تتجّنب خدمة م�سالح �سخ�س اأو فئة اأو 

قطاع معّين، على ح�ساب البقية الباقية من عموم ال�سكان.
اإثنية  ثقافية،  اجتماعية،  روابط  على  القديمة  الدولة  قامت  لقد 
على  �سواء  ال�سيا�سي«  »التما�سك  على  خاللها  من  حافظت  دينية،  اأو 
القديمة.  الإمبراطوريات  اأو  المدينة  اأو دولة  القبلية  المجتمعات  م�ستوى 
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للمجتمع  المثالي  النموذج  هي  المدينة  ـــ  دولة  يعتبر  مثاًل  اأر�سطو  وكان 
القت�سادية  الم�ستويات  على  الذاتي  الكتفاء  تحقيق  على  قادرة  لأنها 

والجتماعية والأخالقية. 
اأما الدولة الحديثة فتقوم على مفاهيم �سيادية مثل ال�سيادة ال�سيا�سية 
في ملكية الأر�س و�سيانة ا�ستقاللها واإقامة العالقات مع الدول الأخرى 
طاعة  ل�سمان  والإكراه  العنف  ا�ستخدام  واحتكار  الدولية،  الهيئات  ومع 
المواطنين، اإ�سافة اإلى ال�سيادة القانونية في اإ�سدار القوانين وتف�سيرها 
وتطبيقها. وهناك اختالف ملحوظ بين خ�سائ�س الدولة القديمة والدولة 

الحديثة، يمكن ذكر ثالث خ�سائ�س اأ�سا�سية وهي )غدنز، 468(:
- ال�سيادة: الأر�س التي حكمتها الدول القديمة كانت غام�سة الحدود 
ومتغّيرة ب�سكل ن�سبي مقابل اأن الأر�س في الدولة الحديثة محددة ووا�سحة 
اأن �سيطرة الحكومة المركزية كانت �سعيفة جدًا،  المعالم وموّثقة. كما 
في حين اأن لدى الدولة الحديثة جهازًا بيروقراطيًا كبيرًا من الموظفين 

وجي�سًا يقوم بب�سط ال�سلطة على �سائر اأرجاء الدولة.
- المواطنة: غالبية ال�سكان في الدولة القديمة ل يعرفون اأو ل يهتمون 
بمعرفة من يحكمها، كما لم تكن هذه الغالبية تتمتع باأية حقوق �سيا�سية 
ل  التي  المهيمنة  الطبقة  اأيدي  في  مح�سورة  كانت  فقد  �سالحيات،  اأو 
تمثل اإل ن�سبة �سئيلة من عموم ال�سكان ـــ يمكن ا�ستثناء دولة المدينة لدى 
الإغريق والرومان. اأما في الدولة الحديثة فاأكثرية ال�سكان هم، بمنظور 
ما، مواطنون يتمتعون بحقوق وواجبات وي�ساركون في ال�ساأن العام للدولة 

وبدرجات مختلفة.
- القومية: الدولة القديمة تقوم على اأ�سا�س مديني اأو قبلي اأو ديني، 
الرابط  ب�سفته  قومي  اأ�سا�س  قامت على  فقد  الحديثة  الدولة/الأمة  اأما 

الأكثر قدرة وتاأثيرًا على الجمع بين عموم الأفراد.
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مع ن�سوء الدولة/الأمة الحديثة، اأ�سبح تحديد مفهوم الهوية وتمكينه 
وال�سيطرة  التحّكم  جهاز  ب�سفته  الدولة،  جهاز  �سوؤون  من  �سياديًا  �ساأنًا 
الأ�سا�سي على عموم الأفراد، وبما اأن احتكار الدولة للعنف يتخذ اأ�سكاًل 
ال�سجن  خالل  من  به  والتحّكم  الج�سد  على  ال�سيطرة  من  بدءًا  مختلفة 
عبر  والنف�سي  الذهني  ال�ستعباد  اإلى  و�سوًل  القتل،  وحتى  والتعذيب 
الترهيب والترغيب والح�سد والتعبئة، فاإن الهوية �سرعان ما ت�سبح اأداة 
اأيديولوجية.  لأغرا�س  ت�ستخدمه  الدولة  بيد  ال�سيا�سي  للتوظيف  فّعالة 
البيروقراطي  الجهاز  اإمكاناتها:  كل  ذلك  �سبيل  في  الدولة  وت�ستخدم 
من الموظفين، والموؤ�س�سات التعليمية والإعالمية و�سوًل اإلى الموؤ�س�سات 

الأمنية.
تهدف الدولة من خالل التاأ�سي�س لمفهوم الهوية الوطنية اإلى تاأ�سي�س 
الذي  الهويات  تنازع  على  خاللها  من  تتغّلب  جامعة  رابطة  اأو  ع�سبية 
يفر�سه التنّوع الثقافي الموجود بين فئات ال�سكان، وتحّقق بالتالي ال�سكل 
المطلوب من ال�ستقرار وال�سلم الجتماعي، كما اأن هذه الرابطة تعّزز من 
و�سيادتها على جغرافيتها  ا�ستقاللها  المحافظة على  الدولة في  اإمكانية 
الوطنية. ولكن ثمة م�سكلة تبرز ب�سكل جلي هاهنا، وتتعلق بطبيعة النتماء 
اإلى الهوية الوطنية، من حيث يمكن اعتبار هذا النتماء »اإلزاميًا« بالن�سبة 
الوافدين  عدا  ما  للدولة  الجغرافية  الحدود  �سمن  الموجودين  لل�سكان 
»ق�سريًا«  منتمون  ال�سكان  هوؤلء  اأن  وبما  والزوار.  كال�سياح  موؤقت  ب�سكل 
المتمايزة  الفرعية  هوياتهم  ولديهم  جهة،  من  الوطنية  الهوية  هذه  اإلى 
بع�سها عن البع�س الآخر من جهة ثانية، فاإن الم�ساألة الأ�سا�سية تتمثل في 
مدى نجاح الدولة وجدارتها في اإدارة هذا التعدد، بحيث ت�سمن اأن يكون 
التعار�س بين �سائر الهويات الفرعية في حده الأدنى على الدوام، وكذلك 
الأمر بين تلك الهويات الفرعية والهوية الوطنية. في هذا ال�سياق يمكن 
النظر اإلى الدولة بو�سفها »جماعة«، ولكنها تختلف عن �سائر الجماعات 
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الموجودة �سمن الدولة باأنها تتمتع باإمكانية ال�سيطرة على المجتمع لأنها 
تتمتع بالحق الح�سري في ا�ستخدام العنف، ومن هنا تاأتي طبيعة العالقة 

الإ�سكالية بين الجماعة المتمثلة في الدولة و�سائر الجماعات الأخرى.
اإّن ق�سمًا مهمًا من ت�سييد الهوية الوطنية يتحقق من خالل العالقات 
ال�سراعية وغير ال�سراعية مع جهاز الدولة، ولكن هذا التاأثير ل يتحقق 
دينامية  منظومة  هي  الت�سييد  عملية  اإن  اإذ  فقط،  واحد  اتجاه  وفق 
يميل  ال�سوق،  مثل  مثلها  فالدولة  الأدوار،  بتبادل  اأحيانًا  ت�سمح  بامتياز، 
وحريتهم،  ا�ستقاللهم  الأفراد  منح  اإلى  تارًة  طريقته،  وعلى  منهما،  كلٌّ 
خلق  في  ال�سعوبة  وتكمن  وا�ستغاللهم.  عليهم  الهيمنة  فر�س  اإلى  وتارًة 
الن�سيج  رة وحريات  المحرِّ الدولة الحامية/  تكاملية خ�سبة بين �سرعية 
المنّظم الذاتي العفوي الذي يفلت منها )موران، �س231(. وهذا ما يوفر 
�سمن  الجتماعيين  للفاعلين  جديدة  ت�سّكالت  لإمكانية  دومًا  الظروف 
هذه ال�سيرورة. هذه الإمكانية تزداد با�سطراد في المجتمعات الحديثة 
الأدنى  حدها  في  التفاعالت  كانت  حيث  القديمة  بالمجتمعات  مقارنة 

وم�ستقرة ن�سبيًا. 
بمعنًى اآخر، فاإن الدولة الحديثة، من حيث ت�سّورها للهوية ومراقبتها 
والتحّكم بها، تّتبع اإجراءات اأكثر �سّدة مما كان الو�سع عليه في المجتمعات 
التقليدية. وهذا في الحقيقة يمّثل عك�سًا كاماًل للفكرة ال�سائدة عن ذلك 
الأمر، ذلك اأن الهويات الإثنية الثقافية في المجتمعات القديمة لم تكن 
بـ»المجتمعات  المجتمعات  نعُت هذه  اأَمكَن  ولهذا  نهائية،  ب�سفة  محّددة 
النق�سام  اأو  الن�سهار  فظواهر  �س160(،  )كو�س،  المرنة«  الهوية  ذات 
في  توؤدي  اأن  دون  اعتيادي  ب�سكل  تتّم  كانت  اإثني  اأ�سا�س  على  القائمة 
الراهن،  ع�سرنا  في  نجد  بينما  حادة.  نزاعات  اإلى  الأحيان  من  كثير 
ت�ستخدم  الهوية  اأ�سا�س  اأن النق�سامات وال�سطفافات والتحديدات على 

بكثرة ل�ستقطاب الأفراد وتعبئتهم، خا�سة في مناطق النزاعات. 
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اأن  وال�ستبدادية،  ال�سمولية  الأنظمة  تجارب  في  جليًا،  برز  لقد 
الهوية الوطنية والهويات الفرعية، كانت على درجة من  العالقة ما بين 
التوتر و�سلت اإلى حد التناق�س. ففي تجربة التحاد ال�سوفييتي مثاًل، لم 
يتحقق الندماج »الوطني« المطلوب، وذلك ب�سبب عملية الق�سر الوا�سحة 
ال�سوفييتية  الهوية  على  التركيز  مقابل  والإثنية  القومية  الهويات  لتغييب 
كامل  تغييب  مع  ذلك  ترافق  وقد  �سرفة،  اأيديولوجية  هوية  كانت  والتي 
لظواهر الحراك ال�سيا�سي والجتماعي ل�سالح اأحادية �سيا�سية مهيمنة. 
كما اأن تجربة اأنظمة البعث ال�ستبدادية في كل من العراق و�سورية لم تكن 
بمناأى عن تلك التناق�سات، عندما �سعت اإلى ت�سكيل وعي زائف بالهوية 
والحد  المواطنين  لعموم  الحرة  الإرادة  تغييب  فتم  القومية،  اأو  الوطنية 
من قدراتهم على تنظيم اأنف�سهم واإدارة ذواتهم وت�سييد هويتهم الوطنية 
اإرادة عموم ال�سكان وبما يتناغم وين�سجم مع  ب�سفتها هوية منبثقة عن 

هوياتهم الفرعية اأّيًا كانت. 
ومما يترتب على قيام الدولة/الأمة الحديثة، من نتائج ذات اأثر في 

م�ساألة الهوية، يمكن ذكر مايلي )مجيد، �س99(:
اإن م�سروع بناء الدولة/الأمة في الوقت الذي ي�ستهدف فيه بناَء   .1
اأمة ما، فاإنه يهدف في الوقت عينه اإلى هدم اأمة وربما اأمم اأخرى، لأن 
خدمة  في  وعمليًا  نظريًا  ت�سّب  الم�سروع  هذا  في  المعتمدة  ال�سيا�سات 
هوية واحدة جامعة، تتمثل في ثقافة الأكثرية المهيمنة، وذلك عن طريق 
ا�ستيعاب الثقافات الفرعية و�سهرها، اأي الأقليات، في بوتقة الأولى، من 
اأجل منع اأي منها من التحّول اإلى اأمة، ومن ثم اإجها�س اأية محاولة منها 

م�ستقباًل لإن�ساء دوٍل خا�سٍة بها.
تطور  ظل  في  اأ�ساًل  توّلدت  التي  الأكثرية  ـــ  الأقلية  و�سعية  بروز   .2
الدولة /الأمة، ذلك اأن ال�سعي اإلى تو�سيع نطاق ال�سيطرة على الجماعات 
المنف�سلة، وكذلك الرغبة في خلق اأمة متجان�سة، اللذين حكما المحاولت 
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الرامية اإلى قمع التنّوع الثقافي، قد اأف�سيا معًا اإلى ظهور و�سعية الأقلية 
ـــ الأكثرية، التي هي تعبير عن ا�ستراك جماعتين اأو اأكثر في العي�س داخل 
اإقليم دولة ما، بحيث تمتلك اإحداهما من القوة ما ل تملكه غيرها. وت�سمى 
مما  الأقليات،  ت�سمية  عليها  فيطلق  غيرها  اأما  بالأكثرية،  الجماعة  هذه 
يعني اأن مفهومي الأكثرية والأقلية ل ينطويان فعليًا على اأية قيمة عددية، 
ال�سيا�سية  ال�سلطة  التفاوت الكبير في حيازة  اإلى ذلك  اإنهما ي�سيران  بل 

والمكانة بين جماعتين اأو اأكثر داخل دولة ما.
3. ازدياد تعقيد و�سعية الأقلية ـــ الأكثرية القائمة على التفاوت وعدم 
الم�ساواة في حيازة ال�سلطة ال�سيا�سية والمكانة، وذلك بفعل الالم�ساواة 
ال�سيا�سية  الالم�ساواة  مع  ترافقت  اإذا  الأخيرة  اأن  ذلك  القت�سادية، 
على  وقائمًا  عنه  معّبرًا  القت�سادي  التفاوت  اأ�سحى  اإذا  اأي  والثقافية، 
المزيج  هذا  فاإن  ال�سيا�سية،  الالم�ساواة  نتيجة  واإثني  ثقافي  اأ�سا�س 
كانت،  اأينما  و�سدوعه  الثقافي  التمايز  زوايا  كل  �سيبحث في  النفجاري 
لأن اأ�سكال الالم�ساواة هذه �ستدفع الأقلية المحرومة اقت�ساديًا و�سيا�سيًا 
وثقافيًا اإلى البحث عن مخرج من هذه الو�سعية، وقد يكون هذا المخرج 
هذه  الأكثرية  هي  فيها  وتكون  بها،  خا�سة  دولة/اأمة  اإن�ساء  في  متمثاًل 

المّرة )مجيد، �س100(.
لقد اأ�سبحت الهوية، مع ت�سييد الدول ـــ الأمم الحديثة، �ساأنًا للدولة. 
لها  وت�سع  الترتيبات  لها  ت�سّن  الهوية،  في  مت�سرفًا  الدولة  واأ�سبحت 
الرقابات. ولتكري�س المزيد من التحّكم وال�سيطرة تجاه عموم ال�سكان، 
ت�سّجل الدولة في المجتمعات الحديثة، ب�سفة اأكثر فاأكثر اإفراطًا، هويَة 
المواطنين، حتى يبلغ بها الأمر في بع�س الحالت، اإلى حد �سنع بطاقات 
هوية »غير قابلة للتزوير«. اإن الأفراد والجماعات هم اأقل فاأقل حريًة في 
الإثنيات على  المتعددة  الدول  باأنف�سهم. وتفر�س بع�س  تحديد هوياتهم 
هوياتهم،  بطاقات  على  طائفية  اأو  ثقافية  اإثنية  هوية  يثبتوا  اأن  رعاياها 
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للهوية  التحديد  هذا  في  اأنف�سهم  يجدون  ل  بع�سهم  اأن  من  الرغم  على 
)كو�س، �س159(. ويجب عدم العتقاد باأي حال من الأحوال، اأن اإدارة 
الدولة للتعدد ل ت�ستدعي ردود اأفعال مختلفة الدرجات من طرف الهويات 
اإنكار  هويتها محل  باأن  ت�سعر  قد  التي  الأقليات  من  وبالأخ�س  الفرعية، 
ك�سب  اإلى  الميل  هي  الهوية  خ�سائ�س  اإحدى  اأن  حين  في  تحقير،  اأو 
في  بالأقليات  الخا�سة  الهوياتية  المطالب  تزايد  يكون  وقد  العتراف. 
ال�سلطة  مركزية  عن  هذا  وينجم  ذلك.  على  موؤ�سرًا  الدول  من  الكثير 

وهيمنتها. 
وينبغي لتطبيق اإدارة التعدد من قبل جهاز الدولة الإقرار والعتراف 
اأن  ويجب  جماعة،  بكل  المتعلقة  والخ�سو�سيات  والتمايزات  بالتباينات 
يكون هذا العتراف ر�سميًا ومدعومًا باإجراءات عملية. اإن �سوء العتراف 
اأو عدمه يقود اإلى ت�سكيل �سورة مهينة عن الجماعات الأخرى وتعميمها 
عليهم ونقلها اإليهم مما يوّلد �سعورًا بال�سطهاد والتنميط المزيِّف للذات.

الحديثة غير فالنية  الدولة/الأمة  اإدارة  التي �سنعتها  الهوية  لي�ست 
ول  مجردة  هي  ما  بمقدار  وم�سّخ�سة  دقيقة  هي  اأمنية،  فالن(  )من 
متعّينة. اإنها نوع اإداري رقمي و�سوري وحيادي من الت�سخي�س. ت�سخي�س 
بال �سخ�سية خا�سة. جلباب من الأ�سماء والألقاب والب�سمات والأ�سوات 
توقيع ذاتي. )الم�سكيني، �س236(. وهنا  لكنه بال  النووية،  والحوام�س 
يتبدى �سكل من اأ�سكال الختزال، اإذ اإن الدولة لترى في الفرد ذاتًا بقدر 
ا�ستجواب  اإلى  الهوية  فتتحّول  واإح�ساءاتها،  لأر�سيفها  مو�سوعًا  تراه  ما 

اأمني م�سّلط على ذوات الأفراد ب�سكل م�ستمر. 
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الهوية والمواطنة

للفكرة  نبذًا  الثقافات  متعددة  الدولة  »تت�سمن 
قومية  لجماعة  ملك  الدولة  اإن  تقول  التي  القديمة 
منفردة. وبدًل من ذلك ل بّد للدولة اأن ُترى على اأنها 

تنتمي اإلى جميع المواطنين على حد �سواء«. 
ويل كيمليكا

بين  العالقة  المواطنة هي  اأن  اإلى  البريطانية  المعارف  ت�سير دائرة 
العالقة  تلك  تت�سّمنه  وبما  الدولة،  تلك  قانون  يحددها  كما  ودولة  فرد 
من واجبات وحقوق في تلك الدولة. وتتاأ�س�س عالقة المواطنة بين الفرد 
يتّم بموجبها تحديد طبيعة  وقانونية،  بناًء على قواعد د�ستورية  والدولة 
ا�ستنادًا  عاتقه  على  الملقاة  والواجبات  الفرد،  بها  يتمّتع  التي  الحقوق 
اإلى دوره كمواطن في الدولة، وتبنى هذه الحقوق والواجبات على قاعدة 
اأو ديني  الم�ساواة بحيث يمتنع حدوث اأي تمييز قائم على اأ�سا�س عرقي 
اأ�سكال التمييز. وبهذا المعنى فاإن  اأو غير ذلك من  اأو طبقي  اأو جندري 
المواطنة تتجاوز الهويات الأخرى )مذهبية، مناطقية، ع�سائرية، دينية، 
قومية، عرقية، لغوية(. ورغم الخا�سية الأ�سا�سية للمواطنة القائمة على 
تجاوز الهويات الأخرى، اإل اأن المفهوم يختلف من حيث تج�ّسده في الواقع 
الجتماعي بين بلد واآخر اأو بين ثقافة واأخرى، اإذ اإنه قد تاأّثر عبر الزمن 

بالتطورات ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية التي عا�سها كل مجتمع.
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ر،  وتقترن المواطنة تاريخيًا بن�ساأة المدينة الأوروبية، وف�سائل التح�سّ
)بينيت،  العمرانية  الح�سارة  وانت�سار  المدني،  المجتمع  وموؤ�س�سات 
�س657(. فرغم اأننا قد نلم�س بع�س الأفكار الأولية عن مفهوم المواطنة 
في المدن الإغريقية والرومانية وغيرها من الحوا�سر العمرانية القديمة، 
اإل اأن ذلك المفهوم كان يقوم على اأ�س�س تمييزية تمنح بع�س المواطنين 
ال�سادة  على  ذلك  في  مقت�سرًا  الآخرين،  عن  دونًا  خا�سة  امتيازات 
الأحرار في مجتمع المدينة، وم�ستبعدًا في الوقت نف�سه الن�ساء اأو العبيد 
اأو بع�س الفئات المهم�سة الأخرى من التمتع بجملة من الحقوق الأ�سا�سية 
ومن اأهمها حق الم�ساركة في اإدارة ال�ساأن العام. وعندما جاءت الحداثة 
حملت معها م�سروعها ال�سيا�سي المتمثل في مفهوم الدولة الأمة باعتبارها 
الوحدة ال�سيا�سية والجتماعية التي توّحد النا�س بناء على روابط مدنية 
)مين�س،  للمواطنة  والجتماعية  وال�سيا�سية  المدنية  الحقوق  على  قائمة 
�س7(، وتغفل عن ق�سد �سائر اأنواع الروابط القائمة على اأ�سا�س ُهَووّي. 

وتعتبر المواطنة من الركائز الأ�سا�سية للمجتمعات الديمقراطية التي 
تقوم على المواطنة وحرية اإرادة الأفراد في �سّن قوانينهم التي تحكمهم. 
ويذهب البع�س اإلى القول اإن المواطنة هي اإحدى الخ�سائ�س الأ�سا�سية 
اأو  الملك  لحكم  الخا�سعين  ال�سكان  اأغلبية  تكن  لم  اإذ  الحديثة،  للدولة 
اأو  اأو يعرفون تمامًا  الإمبراطور في الكيانات ال�سيا�سية القديمة يدركون 
يبدون اهتمامًا كبيرًا بمن يحكمونهم. كما لم تكن لهم اأية حقوق �سيا�سية 
العامة  ال�سيا�سية  الجماعة  اإلى  النتماء  واقت�سر  تنفيذية.  اأو �سالحيات 
العك�س  وعلى  العادة.  في  المرفهة  الفئات  اأو  المهيمنة  الطبقات  على 
في  �سيا�سية  اأنظمة  داخل  يعي�سون  الذين  النا�س  اأكثر  فاإن  ذلك،  من 
المجتمعات الحديثة هم من المواطنين الذين يتمتعون بحقوق وواجبات 
من  مجموعات  وجود  ورغم  الدولة.  من  جزءًا  اأنف�سهم  ويعتبرون  عامة، 
النا�س يدخلون في عداد الالجئين ال�سيا�سيين اأو من ل وطن لهم في كل 
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مكان، فاإن جميع النا�س في عالم اليوم هم اأع�ساء في نظام �سيا�سي وطني 
الدول  العظمى من  الغالبية  اإن  يقول  والواقع  محّدد )غيدنز، �س468(. 
ما  التقّدم،  ركب  وتقود  وم�سائره،  الحديث  العالم  باأقدار  تتحّكم  التي 
كانت لتغدو كذلك لول اأنها اأبدعت مبداأ المواطنة و�سّخرت له الموؤ�س�سات 

والإجراءات المالئمة، كي تعّم المنفعة على الأفراد جميعًا.
للجميع  الكرامة  يوّفر  المواطنة  اأ�سا�س  على  الم�ساواة  مجتمع  اإن 
وبالت�ساوي. وهنا يكمن الفرق بين المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث، 
يتاأ�س�س  لم  والتقليدي  القديم  المجتمع  اأن  ذلك  المواطنة،  ناحية  من 
بالجماعة  العتراف  على  قائمًا  كان  بل  الفرد،  بمفهوم  العتراف  على 
التقليدية )العائلة، الع�سيرة.. اإلخ(، في حين اأن المجتمع الحديث يوّفر 

لكل مواطنيه اعترافًا �سيا�سيًا وقانونيًا )تودوروف، �س137(.
وبعيدًا عن التوظيف الأداتي الذي قامت به الأنظمة ال�سمولية لمفهوم 
حيث  فقط،  للوطن  والولء  النتماء  »تعّزز«  رابطًة  ب�سفتها  المواطنة 
اأفرغته من م�سمونه ودللته، فباإمكاننا تو�سيع زاوية الروؤية اإلى المواطنة 
والنظر اإليها ب�سفتها انتماًء اإلى مجالت متعددة ومتداخلة، ي�سّكل الفرد/ 
المواطن بوؤرتها الأ�سا�سية، وبهذا المعنى يتو�سع الحقل الدللي للمفهوم 
بحيث ي�سمل م�ستويات مختلفة ومترابطة من المواطنة: المواطنة المحلية 
)على م�ستوى الحّي، على م�ستوى المدينة، على م�ستوى الولية(، مواطنة 
الأفريقية(،  القارة  الأوروبي،  )التحاد  الدولة  فوق  ما  مواطنة  الدولة، 
والمواطنة العالمية ب�سفتها انتماء اإلى الجن�س الب�سري برّمته. اإن تعّدد 
م�ستويات المواطنة ل يعني اأنها في حالة تناق�س بمقدار ما يعني و�سعها 
في اإطار من التكامل المبني على الحق في الم�ساركة في كل مجال ينتمي 

اإليه الإن�سان.
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1. حقوق المواطن:
 يمكن ت�سنيف حقوق المواطن في مجموعتين اأ�سا�سيتين:

اأوًل- الحقوق المدنية وال�سيا�سية:
 ونذكر منها: الحق في الحياة، الحق في الحرية والم�ساواة، الحق في 
عدم التعّر�س للتعذيب اأو للمعامالت والعقوبات القا�سية والتي تحّط من 
الحياة  في  والتع�سفي  الق�سري  التدخل  وعدم  الأمان  في  الحق  الكرامة، 
الخا�سة، الحق في الأمان وعدم العتقال اأو التوقيف التع�سفي، الحق في 
الملكية الخا�سة، الحق في التنقل بحرية والإقامة في اأي مكان داخل حدود 
والراأي،  التعبير  حرية  في  الحق  والدين،  الفكر  حرية  في  الحق  الدولة، 
الحق في ال�ستراك بتدبير ال�ساأن العام واإدارته، الحق في تقّلد الوظائف 
العامة، الحق في الم�ساركة في النتخابات الخا�سة بال�سلطات الت�سريعية 
والنتخابات المحلية تر�سيحًا وت�سويتًا، الحق في التجّمع ال�سلمي... اإلخ.

ثانيًا- الحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية: 
وت�ستمل على: الحق في العمل، الحق في اإن�ساء النقابات والن�سمام 
اإليها، الحق في التمتع بالحد الكافي من المعي�سة في الم�سكن والغذاء، 
ال�سمان  في  الحق  الجتماعية،  الـحماية  في  الحق  الإ�سراب،  في  الحق 
ال�سحي، الحق في تخ�سي�س الأمومة والطفولة برعاية خا�سة، الحق في 
الحق في  وال�سليمة،  النظيفة  البيئة  في  الحق  التنمية،  في  الحق  التعّلم، 

الم�ساركة في حياة المجتمع الثقافية... اإلخ. 

كما يمكن تق�سيم الحقوق اإلى اأربعة اأنواع )البقاء، النماء، الم�ساركة، 
الحماية( وت�سمينها في اأربع مجموعات اأ�سا�سية، وهي )بندحمان، �س12(:

1. حقوق البقاء: الحق في الحياة، الحق في الرعاية الأ�سرية، الحق 
في الرعاية ال�سحية.
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2. حقوق النماء: الحق في التربية والتعليم، الحق في الح�سول على 
المعلومة، الحق في بيئة �سليمة ومالئمة.

3. حقوق الم�ساركة: الحق في حرية الراأي والتعبير، الحق في التفكير 
والختيار، الحق في النتماء للجمعيات، الحق في المعرفة.

4. حقوق الحماية: حق الحماية من الإ�ساءة والتعذيب، حق الحماية 
حق  القت�سادي،  ال�ستغالل  من  الحماية  حق  الجن�سي،  ال�ستغالل  من 

الحماية من الحروب وال�سراعات. 

2. واجبات المواطن:
المواطنة  اأن  وبما  للحقوق،  القانوني  المقابل  الواجبات  تمثل 
ال�سحيحة والم�سوؤولة تقوم على تمتع الفرد بجملة من الحقوق التي ذكرنا 
بع�سها فيما �سبق، فاإنها بالمقابل تملي عليه جملة من الواجبات ب�سفتها 

تج�ّسد نوعًا من اللتزام القانوني اأو الأخالقي )الطوعي(. ونذكر منها:
1. واجب حماية الوطن و�سيانة ا�ستقالله.

2. واجب احترام الد�ستور، و�سائر القوانين والأنظمة ال�سادرة عن 
ال�سلطات العامة.

3. واجب دفع ال�سرائب للدولة.
4. واجب احترام حقوق الآخرين وحرياتهم وكراماتهم.

5. واجب الحفاظ على الأمالك العامة. 

العالقة بين المواطنة والهوية:
الجتماع  بميداني  ترتبط  وغاياتها  فاعليتها  في  المواطنة  اأن  برغم 
وال�سيا�سة، اإل اأنها ترتبط ابتداًء ومن حيث التعريف بالمكان، فاأن تكون 
وينطبق  �سورية،  تدعى  محددة  جغرافيا  اإلى  انتماَءك  ذلك  يعني  �سوريًا 
ذلك على الحي والمدينة والعالم. في حين اأن الهوية تتطلب وجود ف�ساء 
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ثقافي )معتقدات، قيم، تقاليد... اإلخ( تت�سّكل وتتحقق من خالله. وبهذا 
ثقافي  انت�ساب  الهوية  فيما  جغرافي،  مكاني  انت�ساب  فالمواطنة  المعنى 
نظام  لهم من  بّد  ل  المواطنين  لأن  للمواطنة،  والهوية لزمة  اجتماعي. 
�سيا�سي، وعالقات اقت�سادية اجتماعية فيما بينهم، وقوانين ت�سبط هذه 
العالقات. وكل هذا اإنما ينبني على تلك القيم والمعايير، اأي على هوية 
والمواطنة  الهوية  بين  الوا�سح  التالزم  ورغم  معّينة )كاظم، �س266(. 
اإل اأن العالقة بينهما لي�ست م�ستقّرة بل هي في حالة تقابل وتنازع تخ�سع 
بين  العالقة وطبيعتها،  ب�سكل  العالقة  وتتحدد طبيعة هذه  لعوامل عّدة. 
الخارطة الثقافية )الهوياتية( والخارطة ال�سيا�سية من حيث التداخل، كاأن 
يحدث التطابق في نموذج الدولة/الأمة ذات التجان�س الثقافي الكامل، اأو 
اأن ت�ستمل الدولة على عدة هويات ثقافية مثل �سورية، اأو اأن تتوزع الجماعة 
التي تحمل هوية ثقافية واحدة في عدة كيانات �سيا�سية )ال�سعب الكردي 
مثاًل( واأي�سًا بدرجة التوافق والتناغم ما بين الأدوار الم�سندة اجتماعيًا 
تقّرها  التي  والواجبات  الحقوق  ومنظومة  الفرعية،  الهويات  منظور  من 
الد�ساتير والقوانين على م�ستوى الدولة اأو المجتمع المحلي. يتبدى ذلك 
الواحدة على هويات  ال�سيا�سية  الخارطة  ت�ستمل  وا�سحة عندما  ب�سورة 
ثقافية متعددة، حيث ل ت�ساوي الدولة من حيث الحقوق بين مواطنيها، 
بينما ت�ساوي بينهم في الواجبات مما يحدث �سررًا بالغًا في عالقة الأفراد 
بدولتهم، ومن هنا ياأتي اإح�سا�س بع�س الجماعات �سمن البلد الواحد باأن 
الأقباط في م�سر مثاًل(  مواطنتهم منقو�سة لعتبارات هوياتية )حالة 

بالرغم من وجود ن�سو�س د�ستورية توؤّكد الم�ساواة بين �سائر الأفراد.
التاأ�سيل الفل�سفي وال�سيا�سي لمفهوم المواطنة ي�ستند على مبداأ  اإن 
المنطلق  وا�ستقاللها، ومن هذا  الأفراد  اإرادة  جوهري ين�س على حرية 
يتم التاأ�سي�س للهوية الوطنية من حيث كونها تجليًا لقدرة الأفراد الأحرار 
على �سّن القوانين وال�سيا�سات الخا�سة بهم بمعزل عن اأي تاأثير خارجي، 
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وكذلك بو�سفها هويًة اأ�سا�سيًة للدولة. هذا ما ي�سفي على الهوية الوطنية 
نوعًا من الديمومة والثبات الن�سبّيين، دون اأن يحول ذلك من تمتعها بدرجة 
كافية من المرونة والتجّدد بما يكفل احتواء جميع الهويات الفرعية داخل 
الدولة، وبما يمنع من ناحية اأخرى وقوع اأي تدّخل غير مرغوب فيه على 
تلك الهويات من قبل الدولة الحديثة. اإن حرية وا�ستقالل الفرد ت�سطدم 
ب�سعوبة اأن يكون المرء م�ستقاًل تمامًا بنف�سه، لأن هذا �سيوؤدي اإلى �سرب 
من �سيا�سة العزلة. لكن المرء الذي ل يملك اإرادة خا�سة، اأي ل يعمل وفقًا 

لحّريته، هو غير �سالح للمواطنة الن�سطة. )الم�سكيني، �س89(.
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الهوية واآلخر

الآخر  وتكويني،  وعيي  في  عابرًا  لي�س  »الآخر 
المختلف هو �ساكٌن ومقيٌم في عقلي، ومقيٌم في قلبي. 
هو �سوؤالٌ ُيلِزمني يوميًا اأن اأتعّرَف اإلى ذاتي، واأن اأفّكك 
لأن  اأوؤهَلها  واأن  ذاتي،  عن  لذاتي  النمطية  ال�سورة 
ت�سبَح �سرطًا لالآخر، فهذه هي الهوية المركبة، وهذه 

هي م�سدر الحيوية«. 
هاني فح�س

ثمة ق�سة طريفة في دللتها، وملخ�سها اأن اأحد علماء الأنثروبولوجيا 
عمله  اأثناء  وفي  وتقاليدها،  الأفريقية  القبائل  بع�س  عادات  يدر�س  كان 
كان يجد نف�سه محا�سرًا بالأطفال طيلة اأيام الأ�سبوع. ويومًا ما، قّرر اأن 
عليها  عّلق  قد  كان  �سجرة  باتجاه  يت�سابقوا  اأن  لعبًة فحواها  يلعب معهم 
م�سبقًا �سّلًة مليئة بالحلوى، وكانت الجائزة اأن من ي�سل اأوًل يح�سل على 
»كل« الحلوى. وعندما اأطلق الباحث اإ�سارة البدء، اأم�سك الأطفال بع�سهم 
باأيدي البع�س الآخر، ورك�سوا معًا باتجاه ال�سجرة بحيث و�سلوا جميعًا، 
في الوقت نف�سه، فتقا�سموا الحلوى بالت�ساوي في ما بينهم. عندما �ساألهم 
اأن يكون �سعيدًا  العالم عن ال�سبب اأجابوا: »اأوبونتو، كيف يمكن لأيٍّ منا 
فيما الآخرون حزينون«. اإن مخت�سر المعنى في كلمة اأوبونتو هو: اأنا اأكون 

اأنا ب�سبب ما نكونه نحن جميعًا.
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كائن  الإن�سان  اإن  عمومًا:  المقبول  القول  هذا  بال�سبط  يعني  ماذا 
ال�سمير  اأنه ل يوجد  التي تظهر  المعاينة  نتائج هذه  اجتماعي؟ وما هي 
اأ�سبح من  )اأنا( من غير ال�سمير )اأنت( )تودوروف، �س9(، لعل ذلك 
وهذا  حدوث،  اإمكاُن  هو  ول  َعَر�سًا  لي�س  الجتماَع  اإن  اإذ  القول،  نافل 
العالقة  اأن  الإن�ساني )تودوروف، �س31(، كما  ال�سرط  تعريف  بال�سبط 
مع الآخر لي�ست نتاج م�سالح الأنا، بل هي �سابقة اأي�سًا للم�سلحة والأنا 

معًا )تودوروف، �س18(.
وحقيقة الأمر اأن مفهوم الآخر يرتبط تكامليًا مع مفهوم الهوية، من 
حيث اأن الهوية قائمة على التمايز والختالف عن �سائر الهويات الأخرى، 
ومن هنا لي�س ثمة هوية دون وجود الآخر، فمن الم�ستحيل على الإن�سان 
عن  كامل  عجز  ثمة  و�سيكون  الب�سر،  من  �سواه  عما  كاملة  بعزلة  العي�س 
تكوين الذات في ظل غياب الآخر، ونحن لن نتمكن من الحكم على اأنف�سنا 
من غير الخروج من ذواتنا واأن ن�سبح »اآَخَر« اأنف�سنا، فننظر اإلى ذواتنا 

من هذه الزاوية الغيرية.
مع  بالعالقة  مقارنة  الثانية  المرتبة  في  تاأتي  الآخر  مع  العالقة  هل 
الذات التي قد تكون اأولية؟ اإن البرنامج المزدوج هو الأول، فالآخر موجود 
في �سميم الذات )موران، �س93(. اإن الت�سال والندماج مع الآخر هو 
الآخر �سرورة  ي�سبح  وبهما  معًا،  والآخر  الذات  فيه  تبرز  الذي  الف�ساء 
داخلية ل معطًى خارجيًا. اأما الختزال الذي ل ينظر اإلى اأو ل يرى ذاتية 
الآخرين، ويركن اإلى النظر اإليهم ب�سفتهم مو�سوعات وح�سب، ل ذواتًا 
اإنما  بذلك  وهو  اعتبارها،  اأو  اإن�سانيتهم  روؤية  عن  يكف  فاإنه  اإن�سانية، 
يوؤ�س�س لثنائية الأنا/الآخر بو�سفها ثنائية قائمة على الإق�ساء من جهة 
ال�سيا�سية  الأنا  بالتالي  فتتاأ�س�س  والمعيار،  الأعلى  المثال  هي  الذات  اأن 

والأيديولوجية. 
اإن مايحدث في العالقة مع الآخر هو �سكل من اأ�سكال »التواطوؤ«. اإذ اإن 
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اإمكانية الفهم هي التي تتيح العتراف بالآخر، ب�سفته ذاتًا اأخرى، وال�سعور 
به ذاتًا اأخرى قائمة بذاتها، فت�سبح حاجتنا اإلى اعتراف الآخر بنا مماثلة 
تمامًا لحاجته اإلى اأن نعترف به، وبذلك ن�سبع حاجتنا اإلى تاأكيد ذاتنا. 
وعلى �سكل مفارقة، ل يمكن للمو�سوعية اأن تاأتي اإل من ذات. وهذه 
الفكرة ل ي�ستوعبها اأولئك الذين ينكرون �سخ�سيًا اأي وجود للذات لدى 
اأن تعتبر نف�سها  اإن�سانية يمكن  اأن كل ذات  الآخر. والنقطة الرئي�سة هي 
ذاتًا ومو�سوعًا في الوقت نف�سه، واأن تحكم كذلك على الآخر مو�سوعيًا 
بالتاأكيد فهمه  الآخر يجب  به ذاتًا. ولمعرفة  الكّف عن العتراف  دونما 
ودرا�سته مو�سوعيًا اإن اأمكن، ولكن يجب فهمه �سخ�سيًا اأي�سًا. اإن عر�س 
معرفة مو�سوعية عن العالم يجب اأن تترافق وتتالزم مع معرفة متبادلة 

ل�سخ�سية الآخر )موران، �س97(.
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الهوية والعولمة

العميق  الراأ�سمالي  التحّول  حقبة  هي  »العولمة 
لالإن�سانية جمعاء، في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها 
للتبادل  وتحت �سيطرتها، وفي ظل �سيادة نظام عالمي 

غير المتكافئ«. 
�سادق جالل العظم

ثّمة �سبه اإجماع على اأن كلمة العولمة، واإن اأ�سبحت قيد التداول في 
اأوائل ت�سعينيات القرن الما�سي، اإل اأن ما ت�سير اإليه يمتد رجوعًا اإلى مئات 
ال�سنين، كما اأن الح�سارات القديمة ذاتها قد عرفت اأ�سكاًل محدودة من 
العولمة من حيث اأن لكل ح�سارة طموحًا عالميًا، ي�سعى اإلى �سم كيانات 

مجاورة من اأجل تو�سيع رقعة نفوذها. 
ويمكن اأن ندرج تطور ظاهرة العولمة في خم�س حقٍب زمنية اأ�سا�سية 

على النحو التالي1: 
القرن  بواكير  من  اأوروبا  في  ا�ستمرت  وقد  الجنينية:  المرحلة   .1
الخام�س ع�سر اإلى منت�سف القرن الثامن ع�سر، و�سهدت نمو المجتمعات 
ال�سائد في الع�سور  القومية، وتخفيف حّدة النظام )المتعّدي للقومية( 

1- اأحمد زايد، عولمة الحداثة وتفكيك الثقافات الوطنية. 
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الإن�سانية،  الأفكار  ونمو  الكاثوليكية،  الكني�سة  مجال  وات�ساع  الو�سطى، 
وبداية تبلور نظرية مركزية للعالم.

اإلى  ع�سر  الثامن  القرن  منت�سف  من  وامتدت  الن�سوء:  مرحلة   .2
مفاهيم  فيها  تبلورت  التي  الفترة  وهي  ع�سر،  التا�سع  القرن  �سبعينيات 
العالقات الدولية الر�سمية، وظهور الموؤ�س�سات الخا�سة بتنظيم العالقات 
في  الأوروبية  غير  المجتمعات  قبول  وبداية  الدول،  بين  والت�سالت 

المجتمع الدولي، وبداية ظهور فكرة القومية والعالمية.
التا�سع ع�سر  مرحلة النطالق: وا�ستمرت من �سبعينيات القرن   .3
في  الدول  من  اأكبر  عدد  اأُدمج  وفيها  الع�سرين،  القرن  ع�سرينيات  حتى 
المجتمع الدولي، وتزايدت اأ�سكال الت�سال الكونية، وظهرت ال�سراعات 

الدولية و�سور التناف�س الدولي ال�سلمي.
ع�سرينيات  من  وا�ستمرت  الهيمنة:  اأجل  من  ال�سراع  مرحلة   .4
تعاظمت  التي  المرحلة  وهي  ال�ستينيات،  اأواخر  حتى  الع�سرين  القرن 
مبداأ  واإر�ساء  الثالث،  العالم  وظهور  الفكرية،  والحروب  الخالفات  فيها 

ال�ستقالل الوطني.
للعولمة،  المعا�سرة  ال�سورة  تج�ّسد  التي  اليقين:  عدم  مرحلة   .5

حيث ثورة الت�سالت والميديا ونقل المعرفة.
ل مبالغة في القول باأن عالمًا جديدًا يت�سّكل مع ظاهرة العولمة، وباأن 
وتحولتها  الخارقة  بفتوحاتها  ال�ساملة،  العولمة  تطلقها  التي  الإمكانات 
الوقت  في  ت�سّكل  ولكنها  والحياة،  للوجود  جديدة  اآفاقًا  تفتح  الجارفة، 
�سيا�سية  ومجتمعية،  اقت�سادية  وتقنية،  فكرية  �سخمة،  تحديات  نف�سه، 
الفكري، بقدر ما  بال�ساأن  المعنّيين  المربكة على  اأ�سئلتها  واأمنية، تطرح 
حديث  )حرب،  الثقافية.  الخ�سو�سيات  على  الم�سيرية  اأ�سئلتها  تطرح 

النهايات، �س 9(.
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والحميمية،  العادية  حياتنا  تفا�سيل  كل  في  بقوة  العولمة  تتغلغل 
وتفر�س، من حيث فائق قدرتها وفاعليتها، تغييرات جوهرية ملمو�سة في 
حياتنا وتجاربنا. وفي الوقت الذي تمّر فيه مجتمعاتنا بتحولت عميقة، 
وتاآكلت،  تقادمت  تقليديًا في حياتنا قد  الرا�سخة  الموؤ�س�سات  فاإن بع�س 
اإلى درجة اأنها اأ�سبحت عامل اإعاقة للتقدم. ولقد اأدى ذلك اإلى اإجبارنا 
على اإعادة النظر من جديد في جملة من الجوانب ال�سخ�سية في حياتنا، 
فقد  والهوية،  والعالقات  الجنو�سية  والأدوار  والأ�سدقاء  العائلة  مثل 
اأ�سكال وم�سادر جديدة  ل�سالح  بالتفكك  للهوية  التقليدية  الأطر  اأخذت 
لإعادة ت�سكيلها وبا�ستمرار. كما اأن تغييرًا اأ�سا�سيًا قد حدث في مفاهيمنا 
على  التغيير  هذا  ا�ستمل  ولقد  الآخرين.  وعن  اأنف�سنا  عن  وت�سّوراتنا 

بعدين اأ�سا�سيين: 
الأول: بات الكثير من النا�س ينظرون اإلى اأنف�سهم ب�سفتهم منتمين 
اإلى الجماعة الكونية، بمعنى تزايد اإدراكهم باأن م�سوؤولياتهم ل تقف عند 
حدود بلدانهم، واأن الق�سايا التي تم�س مجتمعات اأخرى بعيدة ل تم�سهم 
وح�سب، بل وقد ت�ستدعي التدخل في كثير من الأحيان. وهناك ميل اإلى 
والأزمات  الكوارث  حالت  في  بالعمل  واإلزامه  الدولي  المجتمع  مطالبة 
وقد  بل  و�سالمتهم،  الأ�سا�سية  احتياجاتهم  وتاأمين  الب�سر  بقية  لحماية 
تعدى الأمر ذلك، اإلى المطالبة بالتدخل وتقديم المعونة للمت�سررين في 

حالت الحروب اأو ال�سراعات الإثنية اأو انتهاكات حقوق الإن�سان.
م�سادر  عبر  الهويات  لت�سكيل  رد  مطَّ ب�سكل  المجال  توفر  الثاني: 
لالأقليات  والجزئية  الفردية  الهويات  نمو  ازداد  فقد  تقليدية.  غير 
وهذه  الوطنية.  الهويات  ح�ساب  على  المهاجرين  وجماعات  والطوائف 
فاإنها  العولمة،  ل�سيا�سات  نتيجة  ما هي  فبمقدار  وجهين:  الظاهرة ذات 
الدولة  تمّر فيه  الذي  نف�سه  الوقت  العولمة. وفي  نواة لمقاومة  ت�سّكل  قد 
الوطنية،  الهوية  م�ستوى  على  بالتفتيت  تهدد  عميقة  بمخا�سات  القومية 
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النتعا�س  الدول، حالت من  كثير من  في  ت�سهد،  المحلية  الثقافات  فاإن 
المرتكزات  اأحد  بو�سفه  القومية  الدولة  مفهوم  فاإن  هنا،  من  والإحياء. 

الأ�سا�سية للهوية، اأخذ بالنح�سار والنكفاء ب�سرعة.
اإلى  ترمي  ب�سيطة،  عملية  مجرد  اأنها  على  العولمة  فهم  يمكن  ول 
النظر  يجب  بل  نف�سه.  ال�سيَء  �سيء  كل  فيه  ي�سبح  تجان�س  اإ�سفاء 
والعولمة  والتهجين  التفاو�س  من  قدر  على  تنطوي  عملية  بو�سفها  اإليها 
اإلى  بها  ننظر  التي  الطريقة  تكن  ومهما  �س519(.  )بينيت،  المحلية. 
العولمة، فاإن قوى العولمة و�سغوطها ل تفر�س نف�سها على جميع الهويات 
والخ�سو�سيات والثقافات المحلية بالدرجة نف�سها والأ�سلوب ذاته. ولقد 
يحدث اأن العديد من المجتمعات والثقافات والهويات المحلية، ت�ستجيب 
تخ�سع  ل  اأنها  بمعنى  وتفاعلية.  اإيجابية  ا�ستجابة  العولمة  مع  وتتفاعل 
خ�سوعًا �سلبيًا، من طرف واحد، للمعطيات والوقائع الجديدة، بل تبدي 
العالمي  بين  المواجهة  هذه  اإطار  في  موؤثرة  ملحوظة  اإيجابية  ا�ستجابة 
والمحلي. ويمكن النظر اإلى و�سائل الت�سال والميديا ونقل المعرفة على 
تهديدًا  ما  م�ستوى  في  ت�سّكل  فبينما  ال�ساأن،  بهذا  حدين  ذو  �سالح  اأنها 
للهوية الثقافية والوطنية، فاإنها ت�ساهم في الوقت نف�سه في نقل المفاهيم 

المتعلقة بقيم الديمقراطية والحداثة والتنوير ون�سرها.
لقد بات من ال�سعوبة بمكان على البلدان اأن تعزل نف�سها عن نتائج 
ما يجري في بلدان اأخرى. فرغم التو�سع في رقعة التاأثر والتاأثير خالل 
العقود الأخيرة، ورغم اأن وعي النا�س اأخذ يزداد تجاه ال�سعوب والثقافات 
عالمي  ت�سّكل مجتمع  اإلى  �سيوؤدي  اأن هذا  على  دليل  ثمة  فلي�س  الأخرى، 
يف�سي  وهذا  والفروق.  الختالفات  مع  ت�سامحًا  اأكثر  اأو  ان�سجامًا  اأكثر 

بدوره اإلى ال�سوؤال من جديد عن ممكنات العولمة.
في  التمّعن  على  تجبرنا  اأنها  ف�سيلة  العولمة  حول  للمناق�سات  اإن 
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انتق�ست  اأي  مح�سورة،  لي�ست  الهويات  اأن  حيث  من  الجديدة  التكاليف 
ال�سجال  من  هّداأْت  لقد  الأمة.  الدولة  اإطار  في  الأبد  واإلى  واحدة  لمرة 
حول التعددية الثقافية، الذي تم تجاوزه اإلى حد ما من قبل الهويات التي 
)األبيرن،  للقوميات  عابرة  هجرة  �سبكات  عن  وتك�سف  وتجيء،  تم�سي 

�س378(.
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الهوية السورية

»المجتمع حيوان غام�س جدًا، مكتنف بالأ�سرار، 
النظر  ق�سر  ومن  عديدة،  مخفية  واإمكانات  وجوه  له 
البالغ اأن تعتقد اأن الوجه الذي يعر�سه المجتمع لك في 
لحظة من اللحظات هو الوجه ال�سحيح الوحيد. ل اأحد 
روح  في  نائمة  تكمن  التي  الإمكانات  جميع  يعرف  مّنا 

ال�سكان«. 
فاكالف هافل

هل يمكن بوجٍه ما، النظر اإلى ما جرى في �سورية منذ بدء ثورتها في 
األم  ال�سورية؟  الهوية  ل�سوؤال  الق�سوى  التوّتر  لحظة  بو�سفه   ،2011 اآذار 
يكن كل ذلك تعبيرًا �سارخًا عن رف�س كل الثوابت والمرجعيات المتعلقة 
على  ال�ستبداد  نظام  قبل  من  والمفرو�سة  والحرية،  والمواطنة  بالهوية 

مدى ما يقارب الخم�سين عامًا؟ 
للتعدد  ال�سورية  الدولة  جهاز  اإدارة  لكيفية  الجّدية  الم�ساءلة  ت�سّكل 
الوطنية،  الهوية  بمفهوم  ذلك  وعالقة  اأرا�سيها،  على  الموجود  الثقافي 
للبحث  مقبوًل  واإجراًء  ال�سابقين،  ال�سوؤالين  عن  لالإجابة  انطالق  نقطة 
في كيفية بروز الهويات الفرعية، وتمو�سعاتها �سمن تراتبيات الأكثرية/
التراتبيات  تلك  عن  الناتجة  التوتر  مناطق  ل�ستب�سار  وبالتالي  الأقلية، 
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وتبّينها. ويمكن النظر اإلى انقالب حزب البعث عام 1963، باعتباره نقطة 
التحّول والنعطاف الأ�سا�سية التي اأودت بالميدان ال�سيا�سي والجتماعي 
العام لل�سوريين اإلى م�سيره البائ�س. ل يمكن بهذا ال�سدد اإغفال ال�سنين 
للحياة  تعطيل  من  فيها  ح�سل  وما  م�سر،  مع  الوحدة  لتجربة  الثالث 
ال�سيا�سية وتكري�س لأجهزة الأمن وقمع الحريات ومالحقة المعار�سين، 
المجتمع  على  جوهرية  تغييرات  من  البعث  انقالب  على  ترّتب  ما  ولكّن 
من  اأكبر  كان  ال�سيا�سية،  بال�سلطة  المجتمع  هذا  عالقة  وعلى  ال�سوري، 
حيث الكم والنوع، وبالتالي فقد �سّكل العامل الأ�سا�سي الذي �ساهم، على 
مدى عقود طويلة من ال�ستبداد، في اندثار الهوية الوطنية اأو انق�سامها 
اإلى هويات قبل وطنية اأو بعد وطنية، من خالل تكري�س النق�سام وتعميم 
التعبئة  منطق  اأّدى  لقد  برّمته.  المجتمع  على  الآخر  من  الخوف  ثقافة 
والإجبار  الإكراه  عبر  الحاكم،  البعث  حزب  انتهجها  التي  الأيديولوجية 
المنف�سل  الق�سري  �سكلها  تاأخذ  الوطنية  الهوية  جعل  اإلى  »الطوعي«، 
من  تعلي  والتي  ال�ساأن،  ذات  ال�سيا�سية  الآليات  �سائر  عن  مو�سوعيًا 
اأُفرغت  اأن  المواطنة والحرية والم�ساواة وقيمها. وبالتالي، كان  مفاهيم 
ر اأداتيًا  كل تلك المفاهيم والآليات ال�سيا�سية من معناها الحقيقي، لُت�سخَّ

لخدمة م�سالح ال�سلطة الحاكمة واأيديولوجيتها.
وديناميكيتها  البنيوي  تعقيدها  هو  الهوية  خ�سائ�س  اأهم  من  اإن 
ومرونتها من حيث اأنها تحتمل الكثير من التمثيالت، ومن حيث قابليتها 
للتبّدل وفقًا لل�سياق الجتماعي الذي توجد فيه، ونتيجة تراكم م�ستويات 
وهذا  بينها،  المفا�سلة  الجماعة  ت�ستطيع  وتزاحمها  عديدة  هوياتية 
المتغّيرات  �سائر  بموجب  المجتمع،  �سمن  با�ستمرار  تت�سّكل  يجعلها  ما 
العالئقي  الو�سع  ي�ساهم  كما  وغيرها،  والثقافية  وال�سيا�سية  الجتماعية 
�سمن  وتراتبيتها  الهوية  هذه  و�سعية  تحديد  في  الأخرى  الجماعات  مع 
المحكومة.  والجماعات  الحاكمة  الجماعة  بين  والهيمنة  القوة  توزعات 
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الم�سهد  باأن  نعتقد  اأن  بمكان  ال�سذاجة  من  ي�سبح  �سبق،  مما  وانطالقًا 
الذي يعر�سه لنا المجتمع في �سرط تاريخي معّين، هو التعبير ال�سحيح 
والتعبيرات  الكيفيات  اإلى  الركون  يمكن  ل  اإذ  يجري.  عّما  والوحيد 
اأنها  نير ال�ستبداد مثاًل، على  الواقع تحت  المجتمع  التي يبديها  العلنية 
الحاكمة  الجماعة  بين  اأي  والمجتمع،  ال�سلطة  بين  التفاعَل  تمثل حقيقًة 
واآخر م�سمر، ول يمكن  المحكومة. ثمة دائمًا خطاب علني  والجماعات 
المعطيات دون  ت�ستوفي جميع  التي  ال�سحيحة  بالطريقة  الم�سهد  قراءة 

الدمج بين هذين الخطابين.
وعلى  والهيمنة،  القوة  عالقات  وجود  ظل  في  اأخرى،  وب�سياغة 
الجتماعي  )ال�سطح(  يبدو  فلقد  ال�سورية،  الحالة  في  كما  �سارخ  نحو 
بالكثير  يمور  بينما  وال�ستقرار،  الثبات  عوامل  من  الكثير  على  متوافرًا 
من الإرها�سات والتوترات والتمردات القائمة على اأزمة الهوية، في قاع 
اللحظات  اإل في  ال�سطح  اإلى  قلما تظهر  العمليات  المجتمع، وهذه  ذلك 
اإن�ساء  اإلى  تميل  القهر،  �سلطة  تحت  الواقعة  فالجماعات  الم�سيرية. 
نف�سه عن  الوقت  في  ومتوارية  الفعلي  للواقع  موازية  اجتماعية  ف�ساءات 
اأنظار ال�سلطات الر�سمية، هذه الف�ساءات تتيح لها اإبراز معار�ستها خارج 
الم�سرح الر�سمي. ومن هنا فاإن ال�سعي اإلى الفهم الأكثر مقاربة يقت�سي 
النظر اإلى قراءة الم�سهد على ال�سطح على اأنه م�سهد موارب ومراوغ على 
ال�سيا�سي للجماعات المحكومة مختبئًا  الت�سرف  نحو دائم، حيث يكون 
محكومة  جماعة  كل  اإن  اإذ  التمويه،  وتقنيات  الأقنعة  من  الكثير  وراء 
ت�ستطيع اأن، بل وت�سنع من واقعها وم�سيرها موروثًا كاماًل من الأغاني 
والأمثال والتوريات اللغوية واأنماط ال�سلوك الغفلي البريء وغير ذلك من 
الو�سائل والتقنيات ومعايير ال�سلوك، التي تمّثل بمجملها خطابًا م�سمرًا 
تطور  الحاكمة  الجماعة  فاإن  نف�سه  الوقت  وفي  ورف�سها.  ال�سلطة  لنقد 
اإلى  ي�ستند  المحكومين،  اأمام  عنه  الت�سريح  ت�ستطيع  ل  اآخر،  موروثًا 
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الو�سائية. مما �سبق  الر�سولية والممار�سات  الكثير من المزاعم والروؤى 
نقول اإن مقارنة هذين الموروثين المخفيين مع ال�سلوك العلني للجماعات 
الحاكمة والمحكومة على خ�سبة الم�سرح الر�سمي هو ما يتيح فهم اأن�ساق 

تلك العالقات على الوجه الأكثر دّقة.
اإذًا، رهان �سراعات اجتماعية. ولي�س لكل المجموعات  الهوية هي، 
ن�سق  في  المكت�سب  الموقع  على  تتوقف  هي  اإذ  نف�سها،  التماهي«  »�سلطة 
النفوذ  المجموعات  لكل  ولي�س  المجموعات.  بين  تربط  التي  العالقات 
المتمتعون  اأولئك  نف�سها. وحدهم  ت�سمية  الت�سمية وفي  اإطالق  نف�سه في 
اإياه ال�سلطة، يمكنهم فر�س  اأي النفوذ الذي تك�سبهم  بالنفوذ ال�سرعي، 

تعاريفهم الخا�سة لذواتهم ولالآخرين )كو�س، �س156(.
كان ل بّد من هذا التمهيد النظري ل�سببين: 

الأول: ِحجاجيٌّ على نحو ما، اإذ يريد اإقامة الحجة على الت�سويغات 
والتاأطيرات النظرية التي طرحها و�ساهم بها �سريحة وا�سعة من مثقفي 
ال�سلطة اأو بع�س المثقفين ذوي الخلفيات القومية اأو الي�سارية »المعار�سة« 
التي كانت وما زالت  الثورة. تلك الطروحات  تاريخيًا، وذلك بعد اندلع 
جرى  ما  ولتبرير  الكامنة،  وطاقاته  ال�سوري  المجتمع  باأهلية  ت�سكك 
ال�سيا�سية  الو�ساية  باب  من  وذلك  ال�ستبداد،  نظام  طرف  من  ويجري 
متنافرة  هويات  من  متكون  اأنه  بذريعة  المجتمع،  هذا  على  والأخالقية 
يعّمم  كهذا  نظام  بوجود  اإل  لتن�سبط  كانت  ما  وطوائف  ثقافية  وفوارق 
بالقوة هوية وطنية كتلك. لقد وّفر اأولئك المثقفون، ب�سكل كبير، الغطاء 
الأيديولوجي والنظري لممار�سات النظام من حيث التعامي عّما يدور حقًا 
في الحقل الجتماعي وال�سيا�سي لعموم ال�سوريين، وبالمقابل كان يجري 
التركيز ح�سريًا على »الإنجازات« التي وهبها النظام للمجتمع، لتقديمه 

ب�سفته الخيار الممكن الوحيد لل�سوريين.
الثاني: يرمي اإلى القول باأن نظام ال�ستبداد في �سورية قد احتكر، 



89

ب�سكل ح�سري، ن�سق الت�سنيف الخا�س بالتعريفات الهوياتية، لي�س على 
الموقع  تحديد  م�ستوى  وعلى  بل  وح�سب،  والتو�سيف  الت�سمية  م�ستوى 
الذي ت�سغله كل جماعة في الميدان ال�سيا�سي العام، وفي تراتبية ال�سلطة 
تها المعنوية والمتيازات المترتبة على ذلك، فالنظام هو  والهيمنة، وح�سّ
من يمنح الأو�ساع التمييزية لفئة اأو طائفة دون اأخرى، وهو من يطلب في 
من/  النفور  على  قائمة  اأولية  احتجاجات  اأية  على  التعتيم  نف�سه  الوقت 
والحفاظ على  الوطنية  الهوية  التمييزية، بحجة  الأو�ساع  تلك  اأو رف�س، 

الوحدة الوطنية.
ل اأرى اأية م�سكلة في ما يمّيز مجتمعنا ال�سوري ومجتمعاتنا الم�سرقية 
تفاوت في  الأر�س كلها مثلنا، على  من تعدد ديني ومذهبي، فمجتمعات 
على  تعمل  قد  التي  ال�سيا�سية  الترتيبات  في  الم�سكلة  فح�سب.  الدرجة 
اإلى  تحويلها  على  بالعك�س،  اأو  العام،  النطاق  في  الفوارق  تلك  تحييد 
مقارباتنا  في  اأي�سًا  الم�سكلة  خفية.  �سيا�سية  لوبّيات  اأو  اأحزابًا  ي�سبه  ما 
تعميتنا  بالعك�س،  اأو  معرفيًا،  وتمّلكها  تو�سيحها  ومدى  للم�سكلة  الفكرية 
التوظيف  اقترن  �سورية  في  عليها.  ال�سمت  من  حجاب  واإ�سدال  لها 
ال�سيا�سي للتمايزات الموروثة، وربطها باأو�ساع امتيازية من قبل الفاعلين 
ال�سيا�سيين الذين يتحكمون دونما مناف�س بالدولة، اقترن مع التكتم عليها 
المعنيون  المثقفون  الوطنية.  بذريعة  ثقافيين  عامين  فاعلين  قبل  من 
كان  طاغية،  لطغمة  الأقنعة  ووّفروا  للوطنية،  اأعمى  مفهوم  مع  تواطوؤوا 
الحاج  )يا�سين  حجاب  وراء  من  الطائفية  تمار�س  اأن  لها  جدًا  منا�سبًا 

�سالح، انظر قائمة المراجع(.
يمّثل عر�سنا ال�سابق اإجابات غير كاملة، وهذا طبيعي، عن ال�سوؤالين 
المطروحين في البداية، ولكنه يدفع بنا للقول اإن من الطبيعي اأي�سًا اأن 
ي�سل التوتر وال�سحن القائم على اأ�سا�س هوياتي، وعلى م�ستوى المجتمع، 
اإلى اأعلى درجاته، فيوؤدي اإلى الثورة من باب اأنها قد تكون الحل الوحيد 
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عموم  �ساأن  من  الحط  على  القائمة  التمايز  اأ�سكال  كل  لن�سف  الممكن 
ال�سوريين ومن كرامتهم. 

تعاقدية  جديدة،  �سورية  هوية  تاأ�سي�س  بغير  اإذًا  الحل  يكون  لن 
ومنفتحة، لتغفل اأي �سكل من اأ�سكال التنّوع الديني اأو المذهبي اأو الثقافي 
اأو اللغوي، بل على العك�س من ذلك، تقّر بوجود هذا التنّوع ب�سائر اأ�سكاله، 
المواطنة  بمنظار  والمرنة،  ال�سمحة  الوطنية  الهوية  بمنظار  اإليه  وتنظر 
القائمة على اأ�سا�س الم�ساواة بين النا�س على م�ستوى الحقوق والواجبات. 
وينبغي التعامل بح�سا�سية مع الفروقات الثقافية دون اأن يترتب على ذلك 
على  با�ستثناءات  للمطالبة  ذريعة  كانت  اأّيًا  الثقافية  الهوية  ت�سبح  اأن 
م�ستوى الحقوق اأو الواجبات والم�ساركة في ال�ساأن العام للدولة الجديدة. 
فقد اجتاز العديد من �سعوب العالم مخا�سات كبيرة للخروج من اأزمات 
بلدان  في عديد من  المطّبقة  الثقافية  التعددية  �سيا�سات  وتمّثل  الهوية، 
التي  بالحلول  والخروج  الم�سكلة  جذر  في  للبحث  معقوًل  مدخاًل  العالم 

تراعي م�سالح الجميع.
اأنها  على  التغيير،  في  واإمكاناتها  الثورة  اإلى  النظر  ال�سروري  من 
لإعادة  كّلي،  نحو  على  ا�ستغاللها  ينبغي  والتي  حقًا،  المنا�سبة  الفر�سة 
هذه  ت�سظي  ممكنًا  يغدو  ذلك  وبغير  الجديدة،  ال�سورية  الهوية  ت�سكيل 
�سراعاتها  عبر  تف�سي  قد  متناحرة  وقومية  طائفية  هويات  اإلى  الهوية 

العنفية اإلى تفكك الجغرافيا والديمغرافيا ال�سورية.
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