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 صراع اليويات وانقساميا
 مف العصبيات األولية إلى المواطنة

 
 د. كريـ أبو حالوة.

 الممخص
حاوؿ ىذا البحث تعّرؼ الجوانب المختمفة التي ترافؽ عممية طرح مشكمة اليوية بيدؼ تحديد 
مكوناتيا، وما تنطوي عميو مف أبعاد سيسولوجية وثقافية وحضارية، وبما تحيؿ إليو مف مشكالت 
سياسية واجتماعية أصبحت أكثر حضورًا وراىنية مع المتغيرات المتسارعة التي تشيدىا الدوؿ 

 مجتمعات في عالـ اليوـ.وال
ذا كاف صحيحًا أف وعي اليوية والتفكير بأسئمتيا، تعبُير عف محاوالت الذات الفردية والجمعية  وا 
تخفيض القمؽ الحضاري الناجـ عف وجودىا وعالقتيا بذاتيا وباآلخريف، فإنو مف الصحيح أيضًا 

عادة تكوينيا مالحظة ظيور عوامؿ تيديد طارئة، جعمت مف الحديث عف صراع  اليويات وتشظييا وا 
 وفؽ أسس تممييا، ضرورات عممية وعممية يصعب تأجيميا.

ِإْذ إف اإلقرار بالتنوع واالختالؼ كواقع موضوعي في معظـ المجتمعات، يصادر عمى االدعاء 
َـّ إلى الت بالصفاء عصب، والنقاء، سواء أكاف عرقيًا أـ دينيًا، ويوصؿ إلى العنصرية والتعالي، ومف َث

فسرعاف ما سيولد مياًل إقصائيًا يصعب إيقافو يتعارض مع حؽ الجميع بالوجود والتعبير بما يكفؿ 
 الوحدة ضمف التنوع.

فما العوامؿ التي دفعت باليويات التي بدت راسخة، مدًة طويمًة، إلى مدار التشظي والتصدع 
مف اليويات الضيقة والموروثة إلى  واالنقساـ وصواًل إلى الصراع، ثـ ما الُسبؿ المناسبة لالنتقاؿ

 ىوية وطنية تعترؼ باالختالؼ والتنوع وتبني منو انتماًء أوسع عمى قاعدة المواطنة؟؟.

 

                                                           
 جامعة دمشؽ. -كمية العمـو السياسية  -قسـ الدراسات السياسية  فيأستاذ مساعد  
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 مقدمة:ال

قة التي ينيا االجتماعي والثقافي، ضمف الكيفيات القمفي إطار تعلة اليوية واالنتماء، تندرج مسأ
والتغيرات المتسارعة التي عصفت  ،وأزماتياتعّبر مف خالليا عف نفسيا  أخذت المجتمعات المعاصرة

 زتيا عمى إعادة النظر بالعديد مف المسائؿ المتصمة بالوجود ووعيو عمى أكثر مف صعيد.ببعضيا وحفَّ 
فتوالت االسئمة بوعي الذات، عمى المستوييف الفردي والجمعي، وذلؾ مف قبيؿ: لماذا برزت مشكمة 

" ىو سؤاؿ وجود، أي مف نحف، أـ ىو Identityه الحدة عمى السطح؟ وىؿ سؤاؿ اليوية "اليوية بيذ
 ة ىذا الوجود، أي كيؼ نحف؟.فيسؤاؿ عف كي

نقساـ ، إلى التصدع والتشظي واال طويمةً  مدةً ثـ ما العوامؿ التي دفعت اليويات التي بدت راسخة وقارة، 
ستجابة محاولة متعثرة لمذات الجمعية لال اليوية بوصفياوصواًل إلى الصراع؟ وىؿ يمكف قراءة أزمة 

 وعمى مستوى األمة؟؟. ،لمتحوالت والتحديات التي تواجييا عمى مستوى كؿ بمد عربي

 :البحث أىمية
 والسياسية االجتماعية األبعاد طرح خالؿ مف وأىميتو وحساسيتو راىنيتو اليوية موضوع بيكتس
 في تسيـ والجمعية الفردية الذات فيـ فمحاولة أمة، أو شعب ىوية مالمح مجتمعة تّشكؿ التي والثقافية
 ظيور عف فضالً  وباآلخريف، بذاتيا وعالقتيا الموضوعي وجودىا عف الناجـ الحضاري القمؽ تخفيض
 التقميدية االجتماعية التكوينات إلى بعضيا ينتمي اليوية، تواجو وطارئة إضافية تيديد عوامؿ

 أو الديني كاالنتماء قومية فوؽ تيديد عوامؿ ظيور إلى اآلخر بعضيا ينتمي في حيف الموروثة،
 .اإلنساني أو العولمي

 :البحث منيج
 ،في وقت نفسو ويندرج طرؼ، مف الثقافية الدراسات اىتمامات في يقع اليوية بحث أفَّ  نظرًا إلى

ـَ  السيسولوجية، الدراسات ضمف  السيو التحميؿ مدخؿ اعتماد مع التحميمي الوصفي المنيج فقد ِاْسُتْخِد
 وتحميميا فيميا إلى لمظواىر السيولوجي التوصيؼ مف االنتقاؿ ضرورات بيف بكفاءة يجمع الذي ثقافي
 الموّلدة االجتماعية البنية مستويات ببقية مع أّنو يرتبط مستقالً  مستوى بوصفو الثقافي، لممدخؿ وفقاً 

 .لميوية
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 :وتساؤالتو البحث فرضيات
 وال لغوياً  وال ثنياً إ ال ونقية وصافية متجانسة ىويات وجود بعدـ لمبحث األساسية الفرضية تكمف

، عالـ في دينياً   في تكمف المسألةو  المعاصرة، لممجتمعات األساسية السمة ىو والتعدد التنوع ِإْذ إفَّ  اليـو
َـّ  االختالؼ، وفيـ التنوع إدارة  ،ميزاتو مف اإلفادة أحسّنا إف ونعمة ،يجابيةإ ميزة التنوع يكوف قد ومف َث
 بو تعصؼ أف يمكف التي نقساـواال  الصراع لعوامؿ عرضة تركناه إف نقمة أو مشكمة إلى يتحوؿ وقد

 .المجتمع هواستقرار  وحدة ييدد الذي والتشرذـ التشظي مسار إلى وتحولو
 مف ثناياه في المتضمنة التساؤالت مف مجموعة البحث طرح المركّبة الفرضية ىذه مف ولمتحقؽ

 مف أي ؟وجود سؤاؿ ىو اليوية سؤاؿ وىؿ السطح؟؟ عمى الحدة بيذه اليوية مشكمة برزت لماذا: قبيؿ
 التّصدع إلى راسخة بيويات تدفع قد التي العوامؿ ما ثـ الوجود؟؟ ىذا كيفية عف سؤاؿ ىو أـ ؟نحف
 القواسـ إلى والوصوؿ اليوية أزمة تفكيؾ في إليو الركود يمكف الذي السبيؿ ما وأخيراً  نقساـ؟واال 

 .الوطنية؟؟ والمحمة المجتمعي التضامف تعزز التي المشتركة

 :السابقة الدراسات
 الوسيـ دار: دمشؽ) وطفة، عمي. د ترجمة اليوية، كتاب ميكشيممي، أليكس
 (1221 األولى، العربية الطبعة الطباعية، لمخدمات
بوصفو مفيومًا  اإلنسانية العمـو مجاؿ في اليوية مفيـو عف( اليوية كتاب) كتابو في تحدث
 في الكتاب ىدؼ ويتحدد. المكونة لعناصره تحميمية سمسمة عبر المفيوـ ىذا شرح عمى وَعِمؿَ  ،شمولياً 
َـّ  المحددة، اإلجرائية التعريفات شبكة في المفيوـ ودمج اليوية تعريؼ مناحي تطوير  تعريؼ ومف َث
 اليويةو  الوثقى، اليويةو  الذاتية، اليويةو  الموضوعية، اليوية: مثؿ اليوية لمفيـو متعددة نماذج

 .والتفاضمية السمبية اليويات ثـ االجتماعية، اليويةو  الحاضرة،

 عالـ: الكويت) توفيؽ، سحر ترجمة الحتمي، المصير وىـ: والعنؼ اليوية سف، أمارتيا
 (9222 يونيو ،159 العدد المعرفة،
 واحدة ىوية ىناؾ ىؿ: مفادىا حديثة قديمة إشكالية عف لإلجابة محاولة طرحو في الكاتب رأى

 اختزاليا يمكف ال والجماعات واليويات االنتماءات مف متعددة دوائر في يدخؿ اإلنساف أف أـ لإلنساف،
 وما المنغمقة؟ اليويات مميزات وما اكتشاؼ؟ أـ اختيار اليوية وىؿ وحدىا؟ العرقية أو الدينية بيويتو
 .والمجتمعات؟ األفراد في والجانبية السمبية آثارىا
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 (9222 الثانية، الطبعة ناشروف، لمعمـو العربية الدار: بيروت) اليوية، خطاب حرب، عمي
 ألف. الحرية مقتؿ ىي كما اليوية، فخ ىي والنموذج، واألصؿ االسـ أحادية إفَّ  :كتابو في يقوؿ
 ليست ىنا، ومف. وحيد أو واحد، عنوافب تحشر أف مف وتركيباً  تنوعاً  وأشد وأوسع أغنى ىي اليوية
نما النفس، مع خاوية مماىاة مجرد المرء ىوية  مبنية سوية ماىي بقدر وممتبسة مركبة صيغة ىي وا 
 وىي والعالقات، الروابط مف شبكة ماىي بقدر واألىواء الميوؿ مف عقدة وىي والتعارض، التعدد عمى

 يحاوؿ كما. والتقمبات التحوالت مف ومتحركة نامية سيرورة ماىي بقدر والمحرمات العقائد مف توليفة
 السحيقة، الفجوات أو الفاضحة والثغرات الفارغة المساحات مف التطابقات بيف يقوـ ما رؤية الكاتب
. واألمكنة البيئات صعيد عمى أو واألقنعة، الوجوه صعيد عمى أو واألطوار، األزمنة صعيد عمى سواء
 العالقة حيث مف مشكؿ إلى أو والقيمة، المعنى مع العالقة حيث مف محنة إلى اليوية يحيؿ الذي األمر
 .والمطالب األماني مع العالقة حيث مف ىوة إلى أو خر،واآل المختمؼ مع

 محسف، حميد حاتـ ترجمة واليوية، الثقافة سوسيولوجيا وىولبورف، ىارلمبس
 (9212 األولى، الطبعة والتوزيع، والنشر لمطباعة كيواف دار: دمشؽ)

 ويحدد الثقافة يعرؼ ِإذْ . المجتمعات معظـ لدى تاريخياً  تطورت وكيؼ الثقافة أصؿ في الكتاب بحث
 موضوع عند يتوقؼ الكتاب مف األخير الجزء وفي. لمثقافة الوظيفية االتجاىات إلى وينتقؿ أنواعيا
. الحداثة بعد لما وكموضوع ،لمتنوير كموضوع لميوية المختمفة المفاىيـ ويحمؿ اجتماعي، كتشكؿ اليوية
 .لميوية المختمفة المصادر إلى يتطرؽ ثـ ،وبالعولمة بالتغيير اليوية وعالقة

 مركز: الكويت) الوطني، باالنتماء والشعور الوطنية اليوية تحديات وطفة، عمي. د
 (9211 مارس ،13 العدد العربية، والجزيرة الخميج دراسات
 السياسية وتحدياتيا الوطنية اليوية بإشكاليات المتعمقة والجوانب القضايا مختمؼ الدراسة تتناول

 الوطني والوالء االنتماء قضايا في الكويت جامعة طالب مف عينة آراء وعالجت والثقافية، واالجتماعية
َـّ  ،الحداثة بعد وما والميديا العولمة عصر في الوطنية اليوية تفرضيا التي التحديات سياؽ في  ومف َث

 بالتحديات وعييـ ومدى الجامعييف الطالب لدى الوطني الوالء مستوى عف الكشؼ الدراسة تحاول
 والقمؽ بالخوؼ شعورىـ ودرجة لموطف والئيـ نسؽ تقّصت كما الوطنية، اليوية تيدد التي والمخاطر

 اليوية تأصيؿ عمى تحض التي التوصيات مف العديد إلى الدراسة وخمصت. الوطنية الوحدة عمى
 .األكاديمية والمؤسسات الجامعات في الطالب لدى االنتماء مقومات وتعزيز ،الوطنية
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 عربياً  اليوية محددات عمى بالتركيز استعرضناىا، التي السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة تتميز
 مغايرة وبصيغة والمرّكب، المتعدد السوري االجتماعي الواقع بتنوع تيتـ أنيا كما الثقافي، وبالمعنى

 وحاولت ،المعرفي المستوى عمى اليوية بمشكمة المتصمة المفاىيمية المعطيات مف الدراسة أفادت
 في والمشارؾ المختمؼ اآلخر مع والتفاىـ التواصؿ وضرورات وتحميميا التنوع إدارة قضايا لفيـ توظيفيا
 .مشتركة وطنية ىوية إنتاج

 واالنتماء:لميوية أواًل: اإلطار المفاىيمي 
سفية إلى منظومة متكاممة مف المعطيات الثقافية مولتو الفكرية والفميشير مفيـو اليوية في ح

وتستعمؿ في ة باإلحساس باليوية، ّسدوالنفسية والمعنوية واالجتماعية والسياسية، تتميز بوحدتيا المج
التي تعّبر عف خاصية مطابقة الشيء لنفسو، أو  اليوية ""Identityداء معنى األدبيات المعاصرة أل

االشتراؾ مع شيء آخر في الصفات والخصائص، وقد فرضت كممة ىوية نفسيا كمصطمح فمسفي يدؿ 
َـّ "عمى ما بو يكوف الشيء نفسو"،  ولما  ،ىو وعييا لذاتيا ؛فإف ىوية فرد أو جماعة أو أمة ومف َث

 (1)يميزىا عف اآلخريف.
االنتماء أحد عناصر " Affiliation"يّشكؿ وـ اليوية يتسـ بطابع الشمولية، و وعميو فإف مفي

اليوية التي تتكوف مف شبكة مف االنتماءات والمعايير، ذلؾ أف االنتماء يؤكد حضور "مجموعة متكاممة 
مف األفكار والقّيـ واألعراؼ والتقاليد التي تتغمغؿ في أعماؽ الفرد فيحيا بيا وتحيا بو، حتى تتحوؿ إلى 

 (2).اه"وجود غير محسوس كأنو اليواء الذي يتنفسو وال ير 
إجابة عف سؤاؿ اليوية  بوصفوية وعصب الكيونية االجتماعية ويّشكؿ االنتماء جذر اليوية الثقاف

األمر معينة،  مف نحف؟ وىو مجموعة الروابط التي تشد الفرد إلى جماعة أو عقيدة أو أمة :في صيغة
مفيوـ العصبية الخمدوني في دالالتو التي تتجاوز رابطة قرابة الدـ، إلى قرابة النسب  إلىالذي يحيؿ 

ف االنتماءات الضيقة والموروثة والمشكمة تنشأ عندما يقع التعارض أو التناقض بيوالنصرة والتآزر، 
وطني األوسع، مع االنتماء ال ،كاالنتماء لمعائمة أو لمعشيرة أو لمطائفة أو لمعقيدة ،قبؿ حديثة الماو 

ع أحيانًا أخرى، واإلنساف المعاصر تتوازعو مجموعة مف وقد تتناز  ،تماءات قد تتساوؽ أحياناً فاالن
 مشاعر االنتماء تبدأ باألسرة وتنتيي باإلنسانية.

                                                           
 .926، ص6891معن زيادة: الموسوعة الفمسفية العربية، المجمد األول، معهد اإلنماء العربي، بيروت،  1-
 .61، ص6881العدد الثاني " مستقبل التنمية العربية، القاهرة، المجمد األول، المشاط، "التعميم والتنمية السياسيةعبد المنعم  2-
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وبينما يأخذ مفيـو اليوية طابعًا سيكولوجيًا وفمسفيًا بالدرجة األولى، فإف مفيـو االنتماء يأخذ طابعًا 
  سيسولوجيًا ليعّبر عف مستوى التجانس والتنوع الموجود في مجتمع مف المجتمات.

 ثني في المجتمع السوري:سيسولوجيا التنوع الديني واإل ثانيًا: 
تتبايف الرؤى والمنيجيات العممية التي تحاوؿ تفسير الظواىر االجتماعية والثقافية المعّقدة، كظاىرة 

، التي تسـ معظـ المجتمعات المعاصرة، ومنيا المجتمع السوري، عمى مستوى ثنيإل التنوع الديني وا
لمفيـ والتحميؿ، إذ يذىب بعضيا إلى مدخؿ االنثربولوجيا التكوينية في محاولة  الُفْضَمىاختيار المقاربة 

افي يختار آخروف مدخؿ التحميؿ السوسيو ثق في حيفلفيـ األصوؿ القارة/ الراسخة لمبنية االجتماعية، 
الذي يجمع بكفاءة بيف ضرورات االنتقاؿ مف التوصيؼ السيولوجي لمظواىر إلى معرفتيا وفقًا لممدخؿ 

 بباقي مستويات البنية االجتماعية. مع أّنو يرتبطالثقافي كمستوى مستقؿ 
وكيؼ يحيؿ عمى المختمؼ، والمغاير، والمختمط، وحتى  ؟"diversusفما الذي يعنيو مفيوـ التنوع "

ير المتناسؽ والمتعارض والمبعّثر؟ ثـ ما الفائدة إذا تمت مقاربة االختالؼ فقط في سبيؿ عمى غ
التعريؼ بو، دوف لحظ ما يجمع ويوّحد مف خالؿ االختالؼ، أي العثور عمى المشترؾ والمتكامؿ 
و والمتناغـ والمنسجـ في إطار وحدة أعمؽ وأرقى تّشكؿ إطارًا لمتفاعؿ تسمى مجتمعًا، تشبو عالقت

 نغاميا وعازفييا المتنوعيف.أبمكوناتو إلى حٍد كبير، عالقة االوركسترا بآالتيا و 
يتبدى العمؽ الحضاري لسورية  في حقيقة أف جغرافيتيا البشرية وموقعيا جعال منيا أقدـ الموائؿ 
الحضرية المأىولة في العالـ القديـ، إذ يشيد تاريخيا المديد، عمى تعاقب عدد كبير مف الحضارات 

تفاعؿ مستمر ودائـ  العربية(، فضاًل عفو  -الفينيقيةو  -لسريانيةوا -الكمدانيةو  -االشوريةو  -)اآلرامية
 مع حضارات الجوار الجغرافي القريب واألبعد مف يونانية وفارسية ورومانية وىندية وسواىا.

 ِإذْ الزمف موطف تبادؿ تجاري وتفاعؿ ثقافي ولغوي وتنوع ديني واعتقادي مدىش،  وكانت عبر
في كؿ تفصيؿ مف  ( حضارة مرت بسورية، وىذا واضح12يتحدث عمماء التاريخ واالنثريولوجيا عف )

ثني والفنية، مثؿ وضوحو في التنوع اإل تفاصيؿ الفسيفساء السورية والمتممات المعمارية والمغوية 
والموسيقا والغناء ؽ العيش واألزياء وأنماط الرقص ائعراؼ والتقاليد وطر األوفي والديني والمناطقي، 

التي تنطوي عمييا السيكولوجيا الجمعية  عياد واألفراح واألحزاف، ومختمؼ صيغ التفاعؿوصواًل إلى األ
وكأننا أماـ لوحة ال تكتمؿ معالميا وال تتضح مالمحيا "، Social Imaginationوالمخياؿ االجتماعي "

يا حصيمة مركّبة مف/ ومتفاعمة مع التفاصيؿ السابقة، بؿ ىي نّ إمف عناصرىا التكوينية،  بغياب أي  
تفيُض عنيا لترمز إلى سورية اإلنساف المتجّذر صاحب الموجة الحضرية األولى، موجة الحضارة 
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الزراعية، مكتشؼ األبجدية، ومروض البحر والتاجر والحرفي والمغامر، كما تدلؿ الشواىد واألساطير 
 .(3)سورية الحاضر والمستقبؿ بكؿ ما تنطوي عميو مف ممكنات واحتماالتوالفنوف، مثمما ترمز إلى 

تتسـ البنية االجتماعية المعّبرة عف اليوية السورية بتكوينيا المّركب والمتنوع عمى المستويات 
ذا كاف مف الشائع تصنيؼ المجتمعات العربية مف حيث درجة تنوعيا  المغوية والعرقية والدينية، وا 

 إلى ثالثة أنواع: المجتمع الفسيفسائي، والمجتمع التعددي، ثـ المجتمع المتجانس ستواهوم وانسجاميا
، فالفسيفسائي ىو حميـ بركات في كتابو الشيير "المجتمع العربي المعاصر" االجتماععمى ما فعؿ عالـ 

فييا  المجتمع الذي يتكوف مف جماعات تغّمب ىويتيا الخاصة عمى اليوية العامة، وتتصؼ العالقات
القضايا األساسية، ومحاوالت  عمىعدـ القدرة عمى االتفاؽ جح بيف التعايش والنزاع، وصواًل إلى بالتأر 

كما في النموذجيف العراقي  ،بناء الدولة عمى أسس المحاصصة الطائفية ذات االرتباطات الخارجية
سولوجيا، إال أنو ينطوي عمى كونو بأحد وجوىو تعبير عف واقع الحاؿ سي معوالمبناني، فإف ىذا التنوع 

نقاط ضعؼ ومشكالت قائمة أو محتممة تحتاج بشكؿ مستمر إلى مقاربات غير تقميدية في إدارة الشأف 
 العاـ.

أنيا تمكنت مف إيجاد  إالَّ بينما يتكوف المجتمع التعددي مف عدة جماعات تحتفظ بيويتيا الخاصة، 
مة، وصواًل إلى إقامة صيغة لمدولة مقبولة مف الجميع، صيغة توافقية بيف ىويتيا الخاصة واليوية العا

تمع ومف التفاىـ عمى بعض األسس والقواسـ المشتركة كما في المجتمعيف السوري والمغربي، فالمج
ثنيات واألدياف، ولكف الجماعات استخدمت القواسـ المشتركة بينيا السوري متعدد االنتماءات واإل 
 .(4)ختالفات الموجودة بينيابغض النظر عف االووظفتيا في بناء الدولة، وذلؾ 

ففي مستوى التركيبة السكانية المتنوعة لممجتمع السوري يمكف الحديث عف وجود عرب وأكراد 
 وشركس وأرمف وداغستاف وتركماف وشيشاف وغيرىـ.

ا مف ناحية األدياف والمذاىب والطوائؼ فيمكف الحديث عف مسمميف سنة، وعموييف وشيعة، أمَّ 
 بؿ وآالفيا. ومسيحييف، ودروز، واسماعيمييف، وأقمية ييودية، وقد تعايشت ىذه المكونات مئات السنيف

الحكـ العثماني  مرحمةخارجية، كما حدث في  ات القميمة التي تدخمت فييا دوؿٌ ولـ تتناحر إال في المر 
شيدنا  ِإذْ رية ولبناف، في القرف التاسع عشر، وبداية القرف العشريف، وأياـ االحتالؿ الفرنسي لسو 
، "Absurd conflict" أحداثًا طائفية وصراعات أىمية توصؼ عادة بأنيا صراعات غير مثمرة تاريخياً 

 أف الجميع فييا خاسر، بصرؼ النظر عف الرابح والميزوـ آنيًا. إفَّ 

                                                           
 ./hhp:wwwmaaber/issv,july12 2162، حسان عباس: إدارة التنوع في سورية، معابر، تموز 3-
 .761، ص2111حميم بركات: المجتمع العربي المعاصر، بحث في تغير البنى واألحوال، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  4 -
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 التعصب ىوية مغمقة:ثالثًا: 
يدفع يّشكؿ التعصب المستوى الثقافي والتعبير الفكري عف العصبيات التقميدية الموروثة، بيذا المعنى 

اعتقاد المتعصب بأنو المالؾ الوحيد لمحقيقة بو لمتطرؼ والشطط والمبالغة، ومف ىنا يتعامؿ أبناء ثقافة 
ي شف الحرب عمى الغير التطرؼ مع ىويتيـ المتخيمة كما لو أنيا خطاب فكري وظيفتو األساسية ى

تباعيـ، فتتحوؿ اليوية إلى فكر يديف أيديولوجي لتعبئة إواآلخر المختمؼ، بمقدار ما ىي جياز ثقافي 
 اآلخريف بوصفيـ أعداء داخمييف أو خارجييف.

عتقاد بأنو وأنصاره سادة الخمؽ وخمفاء اهلل في ائي الذي يحوزه المتعصب يخولو االطففالمعتقد االص
ف سواىـ عمى النيج المستقيـ، ، وىـ السائروف وحدىـ دونيـ يمثموف خير األمـ والشعوباألرض، وأ

مف نازية وصييونية  كّميا الحركات العنصريةو عمى ما تشير إدعاءات الييود والمسمميف المتطرفيف 
 وفاشية، وصواًل إلى الغطرسة األمريكية المعاصرة.

أصولية تتمثؿ بمحاوالت مستمرة لمعودة إلى الماضي، الحقيقي ؿ ثقافة التطرؼ إلى ثقافة حيما تُ  وغالباً 
يظف أصحاب النزوع الماضوي أف العصر الذىبي ، إذ ومشكالتو سئمة الحاضرألمبحث في  ،أو المتخيؿ

وجد في الماضي أو في بعض نماذجو وتجاربو وشخصياتو، وىذا ما يفسر الحرص عمى استحضار 
إعادة بناء  عمىباس والسموؾ ونمط العيش، ألف ذلؾ يساعد نماذج السمؼ الصالح عمى مستوى الم

اف والظروؼ، فيصموف إلى وىـ المطابقة صرؼ النظر عف اختالؼ الزماف والمكولئؾ األسالؼ بأتجارب 
وحيازة النموذج تعويضيًا، فمشكالت الحاضر وتحدياتو ذات طبيعة وتركيب مختمفيف عف مشكالت 

َـّ الماضي،  التي قدميا األسالؼ وحازت النجاح بنسبة أو بأخرى، لـ تعد االستجابات فإف الحموؿ و  ومف َث
وف عف مقاربة كافية وال متاحة اليوـ، وىكذا وبمقدار ما ُيصر السمفيوف عمى التماىي مع الماضي يبتعد

سئمة الحاضر والمستقبؿ مؤجمة وال تستحؽ أ ش بطريقة عممية وذات فائدة، وتبقىقضايا الراىف والمعي
 ماـ.االىت

احتكار المشروعية الدينية مف قبؿ فئة تمارس الوصاية عمى  يعّمؽليية الذي ويأتي شعار الحاكمية اإل 
"أبو عمي المودودي" و"سيد قطب" وسواىـ مف المنظريف  الناس باسـ المقدس، كما ظيرت في كتابات

 ف وممارساتيـ.عند اإلخواف المسممي الذيف وجدوا استمراريتيـ
قصاء وعدـ االعتراؼ باآلخر  تعصب، تأتي استراتيجية الرفض واإلالذي يعزز ال نفسو وفي السياؽ

سواء تحت مسمى الديف أو القومية أو المذىب أو القبيمة أو العشيرة أو سواىا مف  ،المختمؼ
مما يتيـ االنتماءات، وىذا فضاًل عف التعامؿ مع المختمؼ في الخارج بوصفو ماديًا وممحدًا وضااًل، مث
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واالرتداد والمروؽ، وفي الحالتيف نحف أماـ توجو ينكر االختالؼ ويحاوؿ إزالتو  المختمؼ الداخمي بالكفر
.  (5)بشتى السبؿ لموصوؿ إلى النقاء المزعـو

النتيجة الطبيعية المترتبة عمى صيغ التعصب السابقة، يكوف استخداـ العنؼ واإلرىاب ىو بذلؾ و 
، نفسو ر ويعتقد ويسمؾ السبيؿكّ تقاـ والثأر، ىو نصيب كؿ مف ال يفنويصبح القتؿ والتصفية بدافع اال 

عبر كـ كبير مف الفتاوى  ،فتكوف ثقافة العنؼ والفتنة والقتؿ ىي مف يشرعف الممارسات العنيفة
التحريضية التي تبث ثقافة الكراىية، فيكوف االختالؼ سببًا لمتمييز والنبذ واالقصاء، وذلؾ تمييدًا لمقمع 
والتصفية والقتؿ، عمى ما تفعؿ العديد مف المنابر الدينية والفضائيات الطائفية ذات النزوع التحريضي 

 في المنطقة العربية.
وذلؾ عمى طريقة  ،بصورة غير مسبوقة ،*قصائية وتكفيريةا  ىويات قاتمة و  ترتب عمى ذلؾ ظيور

ء العائمي أو الطائفي حياء االنتماءات التقميدية الما قبؿ حديثة كاالنتماإ، وتـ وأخواتيا القاعدة وداعش
التي أخذت تنازع االنتماء الوطني، ومفاىيـ الوطف واألمة والدولة الحديثة ميددة ىذه أو القبمي، 

المفاىيـ التي أصبحت جميعيا مأزومة، بؿ أصبح المجتمع والدولة بالمعنى الكياني والوجودي في 
ىناؾ مف يعيد تفصيؿ الوطف بما يتناسب مع مقاس االنتماء الضيؽ الذي يمثمو بمفاعيؿ  ماداـخطر، 

 وتأثيرات داخمية أو خارجية.

 ساـ والتعايش بيف الوعي التقميدي والوعي الحديث:إلنق: ارابعاً 
سالمية، ف مختمفيف لمعالـ أي الغربية واإلالمظير اآلخر ألزمة اليوية ثقافي ويعود في جذوره إلى رؤيتي

والتنوير في أوروبا،  نيضةتعود األولى إلى اليوناف وفمسفتيـ في منزعيا االنسانوني الذي تطور مع ال
مكنت البشر مف خوض مغامرة التاريخ المستمرة اعتمادًا عمى العقالنية والمعرفة العممية التجريبية التي 

المفارؽ، و تعالي تعتمد الثانية عمى المعرفة المتصمة بالم في حيف، والتكنولوجيةومنجزاتيا الصناعية 
االستمداد "الذي يفيض باستمرار بما يؤكد عنايتو الشديدة والمستمرة بالبشر، اعتمادًا عمى منيج 

 .(6)مسددًا ومنقذًا، وفي أخرى معيقًا ومحبطًا تبعًا لنوع التواصؿ معو مرحمة، الذي يكوف في "اليدائي

                                                           
 .6، ص5002صالح، اإلرهاب، الشراكة، المركز الثقافي العربي، بيروت، اإلعمي حرب: أزمنة الحداثة الفائقة،  5 -
 .2، ص5002محمد سبيال: قراءة في أعمال داريوش شايفان، المسألة الدينية بين الفكر التقميدي والفكر الحديث، مؤمنون بال حدود، ديسمبر،  6-
 .52، ص5002انظر: أمين معموف: الهويات القاتمة، قراءة في االنتماء والعولمة، ترجمة نبيل محسن، دار الفارابي، بيروت.  *

 Samuel p. Huntington, Who Are We? The Challenges  To Amercica's Nationalلممزيد من التوسع انظر: 

Identity, (New york Summ & Schuste, 2004) p.78 
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قد الغربية نيا وفي صيغتيا أالحضارة الحديثة،  ي يعتريثباتو الخمؿ الذإبصدد  يعتقد "داريوش شايغاف"
ومكّنيا مف التوسع  ،ما ساعدىا عمى بسط سيطرتيا عمى الطبيعة القوة المادية والتكنولوجية مف راكمت

ي قد أفقرىا حيازة القوة وانتصار العقؿ األداتعمى حساب الحضارات األخرى، إال أف ىذا اإلفراط في 
 (7)ة وجودية عميقة يصعب عمييا تخطييا بمفردىا.وأخذت تعاني مف أزم ،روحياً 

الكياف البشري بطاقة  تمد   ،وما تزخر بو مف قيـ روحية ومعنوية ،وبالمقابؿ فإف ثقافة الشرؽ وحضارتو
ذلؾ أف الوىـ بامتالؾ ىوية تاريخية ناجزة زماتو، إال أنيا ال تفي بالغرض، ىائمة تقفز بو عمى أ

وبو مف الرد عمى ف شعامتالؾ أسباب النجاح في عالـ اليوـ، ولـ يمكّ  عمىممة لـ يساعد الشرؽ تومك
 -الروحي غناه معالتحدي الغربي الطاغي والمتغطرس، وكانت النتيجة أف الشرؽ متخمؼ ومّفوت 

ف رصيده القيمي  ،إمكانية السيطرة عمى مصيره ورسـ مستقبمو /إلى حٍد كبير/ التقميدي، ويفتقد  وا 
 ف.ميجنبو مرارة المعاناة واالنحسار أماـ اآلخر المتوسع والميي والثقافي الكبير لـ

مف  ،المادي والروحي ،وبالمحصمة نحف أماـ وعي شقي ومشروخ، وحضارة إنسانية تعاني في قطبييا
نقص في التوازف ومف وضع حرماني ثقيؿ، وال سبيؿ إلى تجاوزه إال مف خالؿ وعي يقظ بإمكانو تحويؿ 

وصواًل إلى اكتشاؼ التكامؿ والجمع بيف اهلل  ،األزمة إلى فرصة تاريخية لمتواصؿ والتشابؾ والتفاعؿ
  (8)اآلخر. بعد أف تبيف صعوبة االستغناء عف أحدىما لحساب ،والعمـ بيف الروح والمادة

ؽ فيميـ، لكّف ائوطر  التناقضات السابقة عمى وعي البشر بوجودىـ وىويتيـ وأساليب عيشيـ انعكست
أخذ يعّبر عف نفسو  ،ب وعميؽمركّ "Alination"يعاني مف قمؽ وجداني واغتراب وجودي  جميعيـ

بالبحث عف سبؿ ومسارات لمحؿ، فظيرت االيديولوجيات عمى اختالؼ توجياتيا الكبرى مقدمة نفسيا 
عمى أنيا الحؿ، فكاف أف زادت مف مفاعيؿ األزمة بداًل مف أف تسيـ في وضعيا عمى طريؽ الحؿ، 

نحو االنفتاح عمى المعيف قدرة الوعي النقدي اليادؼ إلى تخطي سجف التاريخ  حّد مفاألمر الذي 
ال فإف  المتعدد والثري لمفضاء اإلنساني، بيدؼ تحقيؽ التجاوز وتصحيح األخطاء ومراجعة الخبرات، وا 

 ميددة في أصؿ وجودىا، وفي استمراريتيا!!.ستبقى الحضارات التقميدية 
يا ميددًا، فتقوـ ميعاود سؤاؿ اليوية الظيور في كؿ مرة يصبح فييا حاضر الجماعة ووجودىا أو مستقب

ورسوخ مقومات بقائيا في عالـ ال ينفؾ  ،األمة بمحاولة لمتأكد مف ثبات عوامؿ وجودىا /الذات الجمعية
 عف التحوؿ والتغير والتشّكؿ المستمر.

                                                           
 .5المرجع السابق ص 7-
 .8المرجع نفسه ص 8-
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َـّ  ،وسؤاؿ اليوية يضمر إجابتو المسبقة والجاىزة إذا كاف المقصود منو تحديد االنتماء الحضاري  ومف َث
إننا عرب وننتمي إلى فضاء الثقافة العربية ذات الجذور  :لشعب أو أمة، كأف نقوؿ واالثنيالمغوي 

الضاربة في التاريخ المكتوب. لكف إجابة كيذه سرعاف ما تبدو قاصرة إذا كاف المقصود مف السؤاؿ 
 ـَ بِ و  ؟معنى أوسع مف المعطى التراثي، بحيث تكوف الصيغة األصح لطرح السؤاؿ ىي: كيؼ نحف اليـو

 :اآلتيبصيغة أخرى يصبح األمر مطروحًا عمى النحو  ؟أو بماذا يتميز اآلخروف عّنا ؟نتميز عف غيرنا
 معًا؟ كيؼ نكوف عربًا ومعاصريف في آفٍ 

في سياؽ استكشاؼ إمكانيات اإلجابة، مف خالؿ ما يجري في الساحة الثقافية العربية مف سجاالت 
موضوع اليوية، سيجد الباحث في الفكر العربي المعاصر  فيونقاشات ووجيات نظر متباينة ومتنوعة 
يمكف تشخيص  ،نعاني مف أزمة ىوية في الوطف العربي إنَّنا :أنواعًا متعددة مف االنتماء تسمح بالقوؿ

أىـ مالمحيا عبر مجموعتيف مف المخاطر: تنتمي المجموعة األولى إلى جممة الوالءات واالنتماءات 
 ؿيـ الجغرافي أو الدوالوالءات التقميدية لمعائمة أو القبيمة أو المذىب أو اإلقم :مثؿ ،الماقبؿ قومية

الوالء الديني أو الطبقي أو  :مثؿ ،في حيف تتصؿ المجموعة الثانية بالوالءات المافوؽ قومية ،القطرية
 .العولمي، كاالنتماء إلى اإلسالـ أو اإلنسانية أو العولمة

ذا كاف بعض ىذه االنتماءات  سابقًا عمى الحداثة ومحايثًا ليا مثؿ االنتماءات اإلثنية والدينية وا 
الحداثة واكتماؿ شروط انتصارىا في السياسة  ف بعضيا اآلخر كاف مشروطًا بظيوروالقبمية، فإ

تشكمت انتماءات جديدة بمعادالتيا السياسية  ِإذْ واالقتصاد والثقافة واالنتقاؿ إلى نمط اإلنتاج الرأسمالي، 
وأخيرًا  ،أو االنتماء إلى إنسانية أوسع عمى أسس طبقية« Nation- Stateالدولة ػ األمة ػ »مثؿ 

 الراىنة في جعؿ العالـ قرية كونية مترابطة وواحدة. «Globalization»محاوالت العولمة 
ال ننظر إلى اليوية بوصفيا معطى مسبقًا أو جوىرًا غير قابؿ لمتغيير، األمر الذي يسقط ونظرًا إلى أنَّنا  

القوؿ باليوية القائمة عمى اإلثنية أو العنصر النقي كما فعمت النازية، كما يسقط الشعور الكاذب 
ؿ الدعوات التي تحي في الحيف ذاتوبالتفوؽ واألفضمية كما روجت الصييونية عف نفسيا، ويسقط 

، فإف ما نقصده ةت التاريخ ومعطيات الجغرافياليوية إلى مقولة ميتافيزيقية وناجزة ال تطاليا متغيرا
باليوية في حالة المجتمع العربي ىي حالة االنتماء إلى التراث العربي اإلسالمي الذي يشّكؿ ذاكرة األمة 

فضاء الذي يشّكؿ قاسمًا مشتركًا بيف الحية والفاعمة إلى جانب الثقافة العربية المعاصرة التي تكّوف ال
 الذيف يتواصموف في مجاؿ ثقافي ولغوي مشترؾ. كّميـ أولئؾ
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 إشكالية اليوية: خامسًا:
الحكـ  مرحمةفي أواخر  ،في صيغتيا الحديثة عربياً  تتبموربالعودة إلى جذور إشكالية اليوية التي أخذت 

العثماني، فقد عرفت المجتمعات العربية في تاريخيا الحديث والمعاصر، منذ عصر النيضة، صراعًا ضد 
ف(، وصراعًا ضد الفئات الموالية لمغرب داخؿ وػ األوروبي العثمانيوفالييمنة اإلمبريالية في الخارج )

وال يزاؿ، بصيغتيف متباينتيف. المجتمع العربي. في غضوف ذلؾ، ومف حينو، كاف قد طرح سؤاؿ اليوية، 
ا األخرى فيي التي إحداىما كانت محور الخطاب العربي النيضوي العقالني، المتجو إلى المستقبؿ. أمَّ 

ذا كانت شروط الفعؿ  راحت تموذ بالماضي، ظنًا منيا أنيا مف ىناؾ تستطيع الدفاع عف الذات. وا 
التراث، مف أجؿ االنطالؽ منيا وبيا إلى النيضوي قد اقتضت العودة إلى األصوؿ في التاريخ و 

المستقبؿ، عمى ما تشيد كتابات رفاعة الطيطاوي، ومحمد عبده، وعبد الرحمف الكواكبي، وخير الديف 
التونسي وصواًل إلى فرح أنطوف وشبمي شميؿ وقاسـ أميف وعمي عبد الرازؽ مف النيضوييف العرب. 

 كزي الذي تمحورت حولو معظـ جيود النيضوييف وىو:وذلؾ في إطار محاولتيـ لمقاربة السؤاؿ المر 
 ف؟وقدمت أوروبا وتخمؼ العرب والمسمملماذا ت

غير أف ىذه العودة ذاتيا قد تحولت بعد إخفاؽ محاوالت النيضة إلى سبات أيديولوجي فكري، بدا معيا 
عف محاوالتيـ، أدى إلى انقطاع في السيرورة النيضوية. وراح  وفصنكيأصحاب مشروع النيضة في 

الفراغ الذي نشأ عف ذلؾ ُيمأل بالمنتجات الثقافية ذات المصدر التكنوقراطي والبيروقراطي، المعبريف عف 
 الطابع االستيالكي لمدولة القطرية كأحد شروط االندماج في التبعية لممراكز اإلمبريالية المسيطرة.

ذًا عممية النيضة الثقافية والحضارية العربية مطروحة عمى جدوؿ األعماؿ التاريخي لألمة ال تزاؿ إ
العربية. ومف حؽ النخب الثقافية العربية، بؿ مف واجبيا، أف تتخذ مف التراث الفكري العربي، الذي أنتج 

لياـ تؤكد معو جدارة األمة في  المية. إف اليوية في الحضارة الع اإلسياـفي الماضي، مصدر اعتزاز وا 
العربية ليست جوىرًا ثابتًا مغمقًا منجزأ. وىي لذلؾ تحتاج إلى مواكبة متغيرات العصر، ونقد التراث في 
ضوء اإلنجازات الثقافية والعممية والفمسفية التي شيدىا العالـ عمى غير صعيد، وأف تأخذ وتعطي في 

صر العولمة، يزداد اإللحاح عمى ضرورة األخذ وفي ع .سيرورة الحوار الثقافي التكاممي بيف الحضارات
فاليوية القابمة لمحياة ىي التي تجعؿ  .والعطاء في إطار مف االنفتاح عمى الحضارات األخرى وثقافاتيا

 مف مكوناتيا الخاصة رافدًا كونيًا لحضارة شاممة عمى المستوى العالمي.
ى باألخذ، أخذت بروح مبدئية وبتصميـ، عف لقد تكونت الحضارة العربية اإلسالمية في العصور الوسط»

ثقافات سابقة في المنطقة وخارجيا، وكانت ثقافة أصيمة، كمية، أي كونية، وذات ديمومة. قبميا تكونت 
الثقافة اليونانية بالتفاعؿ، أخذت المواد مف الشرؽ األدنى القديـ، وصنعت بيذه المواد شكاًل جديدًا، 
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وقبميا إلى العرب أيضًا. ىذا ما يسمى بالمعجزة اليونانية. ىناؾ معجزة  انتقؿ في وقت الحؽ إلى أوروبا
عربية. كاف العرب أسيادًا ومنتصريف، كاف ليـ ىوية، ولـ يكف عندىـ عقدة ىوية. فقد أخذوا مف 

 اً ، بؿ فمسفة وعمومؽ حياةائاليوناف ومف الشرؽ، وشكموا ثقافة كبيرة جدًا. ليس فقط تقنيات إنتاج وطر 
 .(9)«اً وآداب اً وفنون

قد كاف دأب منظري الغرب المدافعيف عف شبكة ف عقدة اليوية وبيف إشكاليتيا. و ثمة فارؽ كبير بي
الييمنة والسيطرة جعؿ مسألة اليوية عند الشعوب عقدة يصعب حميا.وكانت إحدى وظائؼ االستشراؽ 

ظيار تمؾ  تعميؽاألوروبي ىي  عقدة اليوية مف خالؿ تقديـ صورة لمشرؽ بعيوف وعقوؿ غربية، وا 
 الصورة وكأنيا الحقيقة الوحيدة التي يجب أف تبني عمييا النخب المحمية نظرتيا لنفسيا.

أسيب المفكر العربي إدوارد سعيد في تحميؿ دور « االستشراؽ: المعرفة ػ السمطة ػ اإلنشاء»في كتابو: 
تأصيؿ الوعي الزائؼ في صفوؼ النخب األكاديمية اتجاه واقعيا الخاص. فأشار إلى  االستشراؽ في

سالمي يستطيع المخاطرة بتجاىؿ ما يحدث في المجاالت البحثية، »حقيقة  إنو ما مف باحث عربي وا 
 .(10)«روبا، غير أف العكس ليس بصحيحوالمعاىد والجامعات في الواليات المتحدة وأو 

عش في مجتمع متأخر، تابع ومستباح، توقؼ تاريخو الخاص وتعطمت فيو آليات إف عقدة اليوية تنت
فّ   االنتظاـ، وتخثر فيو الوعي، وتخندؽ خمؼ شعار الخصوصية عمى ما يرى المفكر عبد اهلل العروي. وا 

دة إنكار الثقافة الغربية ال يستطيع أف يشكؿ في حد ذاتو ثقافة، والرقص المسعور حوؿ الذات المفقو »
 .«يجعميا تنبعث مف رمادىالف 

، غير الكافي، لتجاوز حالة االلتباس بيف عقدة اليوية وبيف إشكاليتيا، يقـو عمى  بيد أف الشرط الالـز
نحف؟ إلى: كيؼ نحف؟ ألف السؤاؿ األوؿ يحيؿ عمى اإلجابة مف موقع  فْ تطوير سؤاؿ اليوية مف: مَ 

شاحة النظر عف الكوف والعالـ. أمَّ  ا في الثبات والتحجر والفصؿ بيف الذات واآلخر وجدؿ عالقتيما، وا 
المجاؿ الذي يجري فيو البحث أف  نستطيع ولوج إشكالية اليوية، عمى اعتبار فاإلجابة عف كيؼ نحف؟ 

شكالياتو المترابطة، التي تحتاج حاًل نظريًا موحدًا يىذا السؤاؿ، ىو الواقع الحي المع عفعف إجابة  ش وا 
بحياة « اليوية»يتجاوز الثقافة، أو باألحرى ال يتوقؼ عندىا كشيء جامد ومستقؿ، ليربط المشكمة 

حف؟ إلى كيؼ نحف؟ ن َمفْ  :األفراد والمجتمع. ولعّؿ األىـ ىنا ىو أنو في بحثنا عف اليوية باالنتقاؿ مف

                                                           
 .0181الياس مرقص: الغزو الثقافي لموطن العربي وخمق أدوات المقاومة، مجمة اآلداب، بيروت، ربيع  9-

 22، ص0180ادوارد سعيد: االستشراق، المعرفة، السمطة، اإلنشاء المؤسسة العربية لألبحاث، ترجمة كمال أبو ديب، بيروت،  10-
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الواقع، بما في ذلؾ بنيتو الثقافية ذاتيا، مذىبًا إلعادة تجديد الثقافة ذاتيا التي  نقدُ ننكوف قد أخذنا 
 .(11)عف اليوية بثوابتيا ومتغيراتيا تعبرّ 

بيذا المعنى يرى بعض المفكريف في إطار صياغتيـ ألبعاد إشكالية اليوية، وتواشجاتيا مع اإلشكاليات 
البحث في األسباب الكامنة خمؼ أزمة اليوية الثقافية التي يعاني منيا الواقع العربي » أفَّ األخرى، 

ي منيا أكثر مشكالت واقعنا المعاصر، سيقودنا إلى التنقيب في طبقات الوعي الثقافي الدفينة التي ترتو 
الثقافي إلحاحًا، وأشدىا استعصاء عمى العالج يبدأ مف إشكالية التناقض التاريخي الحاد بيف المثقؼ 

غيرىا مف المؤسسات االجتماعية الراسخة،  ئدة سواء أكانت مؤسسة السمطة، أووالمؤسسة السا
عب العريضة، وضعؼ تأثيرىا فييا، حرية التعبير وعزلة المثقؼ والنخب عف جماىير الش ومشكالت

خفاؽ الحركة العقمية في تحويؿ إنجازاتيا إلى مؤسسة تبني األجياؿ الالحقة فييا عمى إنجازات األجياؿ  وا 
 .(12)إلى إعادة خوض معاركيا مف جديدالسابقة، وال تحتاج 

الفكر والثقافة  في ضوء ذلؾ تكوف الصيغة التقميدية إلشكالية اليوية ىي تمؾ التي تحصرىا في مجاؿ
التاريخ والصيرورة االجتماعية، تاريخ »ا الصيغة األخرى فيي التي تنقميا إلى ميداف بؿ في التراث. أمَّ 

تاريخ إنتاج البشر لوجودىـ االجتماعي. فيرتبط لدييا مفيـو اليوية بالفاعمية اإلنسانية الحية وبفكرة ال
 .(13)«والتغيير ومفيـو التقدـ
ئؿ التي تتعمؽ بإشكالية اليوية أيضًا ىي مسألة االنتماء، وال سيما االنتماء ولعؿ مف أىـ المسا

يد العالمي. فيو يقـو عمى القومي، بوصفو االنتماء األحدث في مسار التطور التاريخي عمى الصع
 كؿ انتماء ما قبؿ قومي، مف دوف أف يمغيو أو يحذفو.تجاوز 

العالقات بيف مختمؼ االنتماءات في دائرة واحدة، ىي فالتجاوز ىنا ىو عممية ارتقاء يعيد تنظيـ 
القواـ المجسد لالنتماء  االنتماء القومي. وتمؾ االنتماءات ما قبؿ قومية واقعية وضرورية ألنيا تعد  

القومي العاـ، ودوف ذلؾ يبقى االنتماء القومي كالمًا مجردًا خاليًا مف المضموف الحي، فيصبح ىوة 
لمكونة لألمة. إف مفيـو اليوية في اإلشكالية التقميدية بوصفو نقيضًا لمتنوع تسقط فييا العناصر ا

والخصوصية والتعددية ينتج مفيومًا تقميديًا لالنتماء ينفي سائر االنتماءات الواقعية. فال تناقض، عمى 
يًا أو مغربيًا سبيؿ المثاؿ، في كوف اإلنساف العربي قوميًا وديمقراطيًا ووطنيًا سوريًا أو مصريًا أو خميج

في حزب أو جمعية أو نقابة. إف  اً أو مؤمنًا أو عممانيًا.. الخ، إلى جانب إمكانية كونو أيضًا عضو 

                                                           
 16، ص0122يديولوجيا العربية المعاصرة، دار الحقيقة، بيروت، عبد اهلل العروي: اإل 11-
 .0112صبري حافظ: هويتنا الثقافية وتصورنا لمعالم وعالقات الهيمنة، مجمة الطريق العدد الرابع، بيروت،  12-
 .08، ص0112جاد الكريم الجباعي، حرية اآلخر، دار حوران لمنشر، دمشق،  13-
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وينبثؽ مف االختالؼ والمغايرة، وليس مف  ،مفيـو اليوية بيذا المعنى ينطمؽ مف أساس المواطنة
فر أسس امثمر لألمة، ومعو تتو التماثؿ اإللغائي. فبو تتسع المجاالت لمتعبير عف الوجود الحي وال

المنعة والقوة في المكونات الذاتية لميوية، عمى اعتبار أف مثؿ ىذا المفيوـ يتواشج مع المستوى 
األعمى لإلنجازات الثقافية والحضارية عمى المستوى الكوني، ويشكؿ مانعًا في مواجية حقيقية وفعمية 

 لالجتياح والغزو الثقافييف.
يكوف صالحًا لمتعامؿ مع مشكالت األقميات القومية الموجودة في المجتمع العربي مثؿ ىذا التصور قد 

زمة لنزع صفة التعصب عف ىذه األقميات يكمف في ال والزنوج والبربر. فأوؿ الشروط المثؿ األكراد 
امتالكيا إمكانية التعبير عف نفسيا بحرية تسمح بتحوليا إلى جزء عضوي مف حياة الوطف المؤَسس 

والحؤوؿ دوف تحوليا إلى عامؿ سمبي أو  ،راطيًا، وىو السبيؿ األقصر واألقؿ كمفة لمتعامؿ معياديموق
نقطة ضعؼ في البنية الداخمية لمجتمعاتنا يسيؿ استغالليا لصالح المستفيديف مف ضعؼ وحدتنا 

 في الخارج. الوطنية

 ًا: بيف اليويات الفرعية واليوية الوطنية:سادس
ار التشظي واالنقساـ عمى أف ىذا النمط مف الحادة التي عصفت باليويات وأدخمتيا مدبرىنت األزمات 

الصراعات غير مثمرة تاريخيًا ألف الجميع فييا خاسر، وألنيا ال تفضي إلى االرتقاء إلى مرحمة أعمى 
اعية مف تمقاء نفسيا، وىنا يأتي دور إدارة التنوع لتوفير شروط تفاعؿ بّناء بيف المكونات االجتم

وال  غير ُمجدٍ  المختمفة التي تشّكؿ األساس الموضوعي لميويات الفرعية، فإذا كاف نكراف ىذه المكونات
قومي سوؼ بدياًل لالنتماء األوسع المجتمعي الوطني أو ال وعّدىاممكف، فإف المبالغة في تضخيميا 

 ر والصراع مرة أخرى.تعيدنا إلى ميداف التناح
الوحدة في التنوع، وىؿ مف المفيد التفكير في القواسـ المشتركة والمصالح فيؿ يمكف الحديث عف 

 وأسس العيش المشترؾ؟؟ ،المشتركة
الكفاءة التعايش، عمى اإلقرار الضمني أو الصريح بوجود حد أدنى مف  "Coexistence" يحيؿ مفيوـ

بذلؾ قيمتيف أساسيتيف الناجمة عف التواصؿ مع اآلخر ومعرفتو عبر سبؿ الحوار والتفاىـ، ويتضمف 
ف ىاتيف نجاح التعايش واستمراريتو مرىوف بخمؽ توازف بي إفَّ ىما قيمة االختالؼ وقيمة المساواة، إذ 

 ىما لحساب األخرى.احدالقيمتيف وعدـ التضحية بإ
ىو بطبيعتو و فالتعايش إذًا ىو حصيمة بناء عالقة إيجابية بيف حؽ االختالؼ وضرورة المساواة، 

ومضمونو ال يمغي التناقض أو الخالؼ بيف المكونات والتعبيرات واألطياؼ المختمفة في المجتمع، إنما 
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واالختالؼ مع رفض الوسائؿ العنيفة  ستحديد وسائميا ويضبط عالقاتيا الالزمة الستمرار التنافيقـو ب
 .(14)لفض النزاعات أو إدارة التباينات بمستوياتيا كّميا

 اً حالة طبيعية وجزء يعّدىاوال محوىا، بؿ  بأشكاليا كّمياني التعايش إدانة االختالفات والتباينات يعال و 
وسيمة لمتعدي عمى يرفض أف تتحوؿ عناويف االختالؼ إلى  مف الوجود اإلنساني، لكنو اً أساسي

المختمؼ أو امتياف كرامتو أو سمب حقوقو الخاصة أو العامة، ذلؾ ألف تمثؿ التعايش كمفيوـ 
وكممارسة، ال يّشرع ألي طرؼ، ميما بمغ اختالفو، التعدي عمى الحقوؽ أو تجاوز األصوؿ والثوابت في 

دلة متوازية وحيوية بيف معاالتعامؿ مع المختمؼ وفؽ ضوابط العدالة، مف ىنا فإف السعي لخمؽ 
 االختالؼ والمساواة ىو جذر التعايش وجوىره.مفيومي 

و أو ثوابتو أو مقدساتو، إنما يعني ف انتمائ، ال يعني أف يتنازؿ أحد عووفقًا ليذه الرؤية فإف التعايش
لموقؼ مع قناعات الطرؼ اآلخر، بصرؼ النظر عف ا كّميا مقتضيات االحتراـ والعدؿبااللتزاـ بالتعامؿ 

منيا، األمر الذي يساعد عمى قطع الطريؽ عمى بذور الفتف واالنشقاؽ والتفمت " Dogmatic"العقدي 
دارة التبايف كّميا مف الثوابت واألصوؿ لدى األطراؼ ، وذلؾ مف خالؿ اإلصرار عمى خيار التفاىـ وا 

 بعقمية حضارية توفر لمجميع حقوؽ التعبير عف آرائيا وقناعاتيا. وموضوعات االختالؼ
و ضد اآلخر المختمؼ في مستوى المجتمع والوطف، ال تبني مّ فإف خطابات التحريض والتشدد والغ وعميو

واالجتماعية ضد  تعايشًا وال تؤدي إلى االستقرار، ألنيا تخمؽ المزيد مف الحساسيات والحواجز النفسية
زاء نيج التعصب والمقوالت إويصبح الصمت صداـ، يـ في إذكاء نار التوتر والكما تسالمختمؼ، 

 في إفشاؿ نيج التعايش عمى مستوى المجتمع والوطف. إسياماً التحريضية ونشر الفتف، 
في أي مجتمع، سوؼ يسيـ في تقويض نسيج  أو ضمورىا ومف المرجح أف ضعؼ حقائؽ التعايش

، وسيزيد مف الفجوات والفروؽ بيف مختمؼ وطموحاتيا الوحدة الوطنية وييدد مشاريع التنمية البشرية
التكوينات االجتماعية، بما يجعؿ اليوية الوطنية مييأة لمزيد مف االنقسامات والتشظيات وصيغ 

 التفتيت.
الوعاء الحاضف لنا جميعًا، وبما تعنيو وتحيؿ عميو مف حمولة فكرية بيذا تغدو قيمة المواطنة، بوصفيا 

يتو العودة إلى الغ عدـ ، وىي التي تضمفكّميا وحقوقية، ىي األقدر عمى استيعاب التنوعات واالختالفات
وانحباس األفراد في انتماءاتيـ الخاصة، األمر الذي يستدعي تعزيز قيـ المواطنة بوصفيا المخرج الذي 

 حقوؽ الجميع. يكفؿ
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 ًا: في نقد األقمية واألكثرية:سابع
دوف اآلخر؟ وىؿ يستطيع أف يستغني عف اآلخر؟ الفرد أو الجماعة أف يفيـ نفسو  ىؿ يمكف لإلنساف

 إنَّو :ة بيف الذات واآلخر عمى المستوييف الفردي والجمعي بحيث يمكف القوؿأـ أننا أماـ عالقة مركبّ 
َـّ يتعذر فيـ الذات إال بفيـ اآلخر،  فإف اليوية بوصفيا وعيًا لمذات وتعبيرًا عنيا، بحاجة إلى  ومف َث
 اآلخر ميما كاف تعريفو أو ىويتو؟؟.

يجابية بيف الذات واآلخر، وعمى ضرورة انفتاح إومع األىمية التي تكتسبيا مسألة نسج عالقات 
وحدىا أف ات األخالقية ال تستطيع عمى بعضيا، إال أف التوجي وتعبيراتو كّميا مكونات المجتمع الواحد

في تعزيز التواصؿ  يسيـ إسيامًا فّعاالً تقـو بيذه الوظائؼ، وىنا يبرز فضاء المصالح المشتركة الذي 
وتقوية العالقات وتوسيع شبكة المصالح المتبادلة وصيغ التفاعؿ، فعندما تكوف مصالح الناس متباعدة 

ا إذا كانت شبكة ير بعض الحاالت الفردية، أمَّ خالقية ستعالج عمى أبعد تقدات األلتوجيومتناقضة فإف ا
المصالح اليومية بيف الناس متداخمة، فإف مفاعمييا وآثارىا ستفرض باستمرار وقائع جديدة عمى صعيد 

فضاًل عف التعاوف  ،العالقات الداخمية في المجتمع، فالعالقات وأشكاؿ التواصؿ وصيغ المنافع المتبادلة
األفراد " الذي يتقوى ويزداد بمقدار ما يتمكف Social Capitalوالثقة كجزء مف الرأسماؿ االجتماعي "

عمى ىؤالء ناجمة عف مف إقامة جسور تفاىـ وتعاوف وتشبيؾ، األمر الذي يعود بدوره بمنافع مادية 
إرث القطيعة واالنفصاؿ  تمّكف مف تجاوزىي التي  (15)ت الدراسات التنموية الحديثةنيّ يـ كما باتعالق

بحيث يقتنع الجميع بأف مصمحتيـ تكمف في التمسؾ بأسباب االنسجاـ وتقوية أواصر التضامف الوطني 
 عبر إشاعة أجواء التفاىـ والتواصؿ وتعميقيا.

ف ت التقميدية في العديد مف البمدااإلنتماءاوعمى النقيض مما سبؽ نالحظ ظيور نزوع متزايد عند 
ىذه النزعات ىي العنواف  أصبحت ِإذْ ية، لدينية والمذىبية والقومية والمحمالعربية، تزداد فييا العصبيات ا

عاني منيا، وسواء اتفقنا عمى أسباب تزايد نمو انتشار ىذه كثير مف المشكالت واألزمات التي نلاألبرز 
تسّمط، وممارسات االحتالؿ والقير العصبيات، مف خالؿ عزوىا إلى انتشار العنؼ واستمرار الظمـ وال

وتقديـ سبؿ  ،نتيجة طبيعية لإلخفاقات التنموية والعجز عف تحرير األرض المحتمة عددناىاأو  ،الدولي
األفقية  إلى االنتباه إلى أشكاؿ االحتقاف العيش الالئؽ لإلنساف العربي، ففي الحالتيف نحف بحاجة

استقراره االجتماعي والسياسي، مثؿ حاجتنا لدرء أسباب الفتنة دد العربي التي ُتيالوطف عمودية في وال
عادتيا إلى حالتيا ووظائفيا اإلنسانية الطبيعية.  مف خالؿ ضبط ىذه العصبيات وا 
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زاؿ مفيوـ األقمية يشير إلى يتصؿ ذلؾ بنقد مفيـو األقمية واألغمبية في العقؿ السياسي العربي، إذ ما 
ثنية أو الدينية، األمر دلؿ عمى األقميات الطائفية أو اإل ات الفرعية وتدوف سياسية تتصؿ باليوي معافٍ 

الذي يسبب خماًل يصعب تصويبو باعتماد آليات الديمقراطية المعتمدة في إدارة الشأف العاـ، في حيف 
يشير مفيـو األكثرية واألقمية في التداوؿ السياسي إلى أغمبية سياسية وأقمية سياسية تنجـ عف 

االنتخابية، وىذه العالقة غير ثابتة، إذ مف الممكف أف تتحوؿ األقمية السياسية في وقت ما إلى العممية 
أف التنافس  نظرًا إلى ،أغمبية سياسية عندما تحوز برامجيا وأطروحاتيا السياسية عمى ثقة األكثرية

القائميف عمى  والصراع ينبغي أف يكوف بيف خيارات سياسية بغض النظر عف مذاىب أو أدياف أو أصوؿ
 ىذه الخيارات.

والوصوؿ إلى ىذه النتيجة التي تعني تجاوز االنتماءات التقميدية والعصبيات الضيقة، إلى فضاء 
" Minorityالمنافسة والصراع عمى قاعدة المواطنة الواحدة والمشتركة يستدعي تحديد معنى األقمية "

يوية أشمؿ في أحد يز عف الجماعة الوطنية بالتي تتما بأنيا التكويف البشري أو  الجماعةالسائد 
: الديف، والمذىب، والمغة والساللة، وىذا التمايز تعبير عف التنوع الطبيعي لمبشر في اآلتيةالعناصر 

، لكف التمايز في أحد ىذه العناصر األربعة ال يعني أف (16)المجتمع الواحد أو في المجتمعات المختمفة
بقدر  ،ىذه العناصر ىو مناوئ لمطمب الوحدة الوطنية واليوية المشتركة كؿ مف يخالؼ األكثرية في أحد

نسب بف ا  و  ،تعقد التركيب االجتماعي ومدى التنوع الذي تنطوي عميو المجتمعات المعاصرةإلى ما يشير 
، فإذا كاف وأساليبو ودرجات متفاوتة، والمشكمة دومًا ال تكمف في التعددية، بؿ في كيفيات التعامؿ معيا

فإف إدارة ىذا التنوع عمى قاعدة احتراـ آراء  ،لتعدد المكونات المجتمعية اً ووصف اً موضوعي اً لتنوع واقعا
ىي األىـ، بؿ أبعد مف ذلؾ فإف طبيعة التعامؿ مع التمايزات واالختالفات سواء  وعقائدىـ المشاركيف فيو

ىو الذي يّحوؿ واقع التنوع إلى مشكمة أو إلى ميزة، فإذا  ،أو مف طرؼ الحكومات ،مف طرؼ المجتمع
شعور بالتمييز السمبي سرعاف جرى التعامؿ مع االختالفات بعيدًا عف مقتضيات العدالة والحرية، فإف ال

ت ، ويدفع إلى المزيد مف التشبعميؽ الشعور بالنبذ أو اإلقصاءضي إلى التيميش وتما يف
ويدفعيا إلى مزيد مف التقوقع، وىنا يتحوؿ وجود األقميات  ،الميددة بالخصوصيات الضيقة والعصبيات

قيـ االحتراـ والتعايش وصيانة حقوؽ  تعميؽضاء المشترؾ مف ىذا الف يخفؽإلى مشكمة بمقدار ما 
وتقوي أواصر المحمة الوطنية بيف أبناء  ،الجميع التي تّسرع في زيادة مستويات االندماج االجتماعي

 د.المجتمع الواح
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تستدعي القراءة النقدية لمفيـو األقمية، التأكيد أف حرص التحميؿ عمى رؤية مختمؼ جوانب الظاىرة 
وفيميا بشكؿ معمؽ، ال يحتاج إلى تبرير واقع االنقساـ والتشظي، بؿ يحتاج إلى رؤيتو كما ىو لقطع 

ذه التناقضات ى مف لإلفادةصحاب المصالح والمخططات الداخمية منيا والخارجية أالطريؽ عمى 
، وىو ما يتطمبو السعي (17)ؼ الحالة الفسيفسائية لخدمة مصالح دوف أو فوؽ وطنيةوالتباينات وتوظي

دوف الوقوؼ معرفيًا وسياسيًا ضد ال يتحقؽ لبناء مفيـو الوحدة الوطنية في كؿ بمد عربي، األمر الذي 
ثنيات عف دوائرىا ووظائفيا التقميدية وكياناتيا واإل كّميا، وكي ترتفع األقميات  محاوالت التفتيت واالنقساـ

يـ في إشراؾ افر عوامؿ موضوعية تسالذاتية المغمقة إلى مستوى المواطنة الجامعة، فيي بحاجة إلى تو 
 وائر في بناء مفيـو األمة أو األوطاف الحديثة.دىذه ال

 تصّمب التكوينات االجتماعيةا األقميات في المشرؽ العربي" يكيتو بولفي كتابو "جي يالحظ جورج قـر
في المجتمعات العربية الذي يشؿ حركتيا ويسمب قدرتيا عمى التطور في نسؽ حضاري،  وجمودىا

أىمية التنوع االجتماعي ويرى "أف المجتمع العصري يتألؼ مف شرائح وفئات مختمفة  تأكيدفيصؿ إلى 
وااللتزامات والمسؤوليات التي تتبايف ترتبط في منظومة حضرية ومعقدة وفاعمة مف المصالح واألىداؼ 

 .(18)درجة انسجاميا وتناقضيا"
وذلؾ حسب درجة التطور الحضاري لممجتمعات المعنية، فكمما اقتربت مف إدارة التنوع بشكؿ ديمقراطي 

ا التعامؿ غير وعززت الوحدة الوطنية، أمَّ  ،في تحويؿ واقع التعدد والتنوع إلى ميزة إيجابية أسيمت
ر التعصب تتمثؿ في انفجا ال عقالنيةوصيغ  طي مع االختالفات فغالبًا ما يتحوؿ إلى مآسٍ الديمقرا

القياـ بو بصورة فّعالة، األمر الذي بالعربي  الوطفالدولة العربية الحديثة في  حجوالصراع، وىذا ما لـ تن
 والوطف.والئو لمدولة مف يفسر بقاء والء الفرد لمقبيمة أو الطائفة أو العائمة أقوى 

ي يخمص إلييا محمد عابد الجابري في نقده لمعقؿ السياسي العربما ولعؿ ىذه النتيجة نفسيا ىي 
عندما يؤكد أىمية االنتقاؿ مف السموؾ العشائري لمقبيمة وعصبيتيا إلى تنظيـ سياسي مدني، ومف 

ائـ عمى الغنيمة والغزو إلى التطرؼ الديني لمعقيدة إلى حرية الرأي واالعتقاد، ثـ مف االقتصاد الريعي الق
 (19)اقتصاد إنتاجي.

تجاوز منظور التشرذـ بيا وربما تكوف ىذه النقمة الحضارية النوعية التي نحتاج إلييا، والتي نستطيع 
والتخمؼ كما يقوؿ أحمد األميف: "ىناؾ حاجة مضاعفة، اليـو في البمداف العربية، إلى فمسفة تربوية 
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الخروج باإلنساف العربي مف فرد في القبيمة إلى عضو في المجتمع المدني، تضع في رأس اىتماماتيا 
واالنتقاؿ بالعالقات االجتماعية مف عالقات قبمية إلى عالقات مدنية تتجاوز األطر العشائرية 

 (20)والطائفية"
 ياكمّ  ننا بحاجة إلى صيغة انتماء جديدة وعصرية قادرة عمى استيعاب الفئات االجتماعيةأما يعني 

في الوقت ، كيؼ نحافظ عمى ذواتنا الحضارية وتكوف بالحسبافأخذ ضمف عقد اجتماعي عربي جديد ي
 جزءًا فاعاًل في عالـ اليوـ وشركاء حقيقيف في العصر. نفسو

 :نتائج البحث
ا كمبادىء الذي يمكف الركوف إليو في تفكيؾ أزمة اليوية، وما االعتبارات التي يمكف اعتمادى ما السبيؿ

 :اآلتيةحاكمة لمتوصؿ إلى حموؿ؟ في محاولة اإلجابة يمكف التفكير بالمبادئ واألسس 
بالصفاء دعاء ا، وأف أي ّمياك اإلقرار بأف التنوع واالختالؼ واقع موضوعي وموجود في المجتمعات .1

َـّ ومف  ،يًا أـ دينيًا، سوؼ يوصؿ إلى العنصرية والتعاليأو النقاء، سواء أكاف عرق  ،إلى التعصب َث
 قصائيًا يصعب إيقافو.إوسرعاف ما يوّلد مياًل 

كؿ ما بينيـ مف اختالفات وتمايزات، التعبير عف وجودىـ أو  معاالعتراؼ بأف مف حؽ الجميع،  .9
معتقداتيـ أو ىوياتيـ، )التنوع ضمف الوحدة( دوف اإلساءة أو التطاوؿ عمى حؽ اآلخريف المماثؿ، 

قة بيف حرية الفرد وحرية المجتمع وبيف مصمحة الفرد ومصمحة المجتمع، التي تمامًا كما تفيـ العال
 وتفسيرىا كؿ مف موقعو. ،اإلجابة عنيا كّميا تحاوؿ الجيود واألفكار والنظريات السياسية

ُيقر صراحة بحؽ اإلنساف الفرد، بوصفو إنسانًا بغض النظر عف االحتكاـ إلى مبدأ المواطنة الذي  .1
التي أقرىا القانوف العاـ أو  كّميا الحقوؽبفي التمتع  أو دينو، أو أي انتماء آخر،لونو أو جنسو 

وال  ،الدستور، بيذا المعنى يتحوؿ مفيوـ األقمية واألغمبية إلى مفيـو سياسي يخضع لمبدأ التنافس
 يبقى مقتصرًا عمى األغمبية العددية ليذا الطرؼ أو ذاؾ.

االندماج االجتماعي وتقوية أواصر الوحدة الوطنية في صمب مياـ الدولة الحديثة، وذلؾ في  َعد   .3
االنقساـ الداخمي وتجزيء الكياف الوطني، وتحدي الغرؽ في معًا، تحدي  مواجية تحدييف في آفٍ 

والمالية  عالمية والمعرفيةسيادة الدولة الوطنية بقوتو اإل لمة المتنامي النفوذ، الذي ييددتيار العو 
رؽ ، والغوالتقوقع مف جية الؽغناإل سي، أي محاولة التخمص مف خطري وصواًل إلى نفوذه السيا

                                                           
قامة الديمقراطية، دراسات عربية، العدد  20- -0أحمد األمين: إعادة بناء العقمية العربية: مقدمات من أجل بناء المجتمع المدني وا 
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في خضـ العولمة الجارؼ وفقداف الذات مف جية أخرى، وىذا المعنى ىو الذي حاوؿ الزعيـ 
، لكني كّميا اليندي "الميماتا غاندي" أف يوصمو عندما قاؿ: "سافتح نوافذي لمريح مف الجيات

 تقتمع جذوري". أالَّ سأحرص عمى 

يمكف مالحظة أف قمؽ اليوية وأزمتيا وسؤاليا ىو قمؽ الطرؼ الميدد والضعيؼ والعاجز عف  .5
عمى ذلؾ مف واقعو أف اليابانييف والروس  مستوييف الفردي والجمعي، وال أدؿ  تحقيؽ ذاتو عمى ال

مة، ال تشعر بالخوؼ وال تطرح سؤاؿ اليوية واأللماف واألمريكاف والصينييف وسائر الشعوب المتقد
تمؾ  أفَّ  يعود في جوىره إلىأو السورييف، ولعؿ السبب في ذلؾ واضح، و  كما نفعؿ نحف العرب

مف خالؿ نجاحاتيا في االقتصاد والتنمية والبحث  باستمراروتعيد صياغة ىويتيا  الشعوب تنتج
 العممي وسواىا مف حقوؿ اإلبداع المعاصرة.

عمى القواسـ المشتركة في تكويف اليوية الوطنية المتصمة بالذاكرة الجمعية والفضاء  التركيز .2
" مف Crenticعمى المغة كعنصر تكويني " اً أساسي ارتكازاً المرتكز  ،الثقافي والحضاري المشترؾ

إلى جانب المعتقدات واألعراؼ والعادات والخبرات المشتركة وأنماط العيش عناصر اليوية، 
المعارؼ العامة والحس وًا في الجماعة فضاًل عف وكؿ ما يكتسبو المرء بوصفو عض والسموؾ،

مكونات الثقافة التي تميز  وىيلوجي الموّسع، نثرويو عنى األ السميـ، كأجزاء مف تعريؼ الثقافة بالم
 شعب أو مجموعة بشرية/ أمة عف سواىا.

مف موقع الراىنية والفعؿ، ال مف موقع  مف ضرورة تحصيف الذات وبناء مقومات بقائيا، كّمو يأتي ذلؾ
 االكتفاء بالتمقي السمبي وممارسة ردود األفعاؿ إزاء ما يحدث.

 الخاتمة:
ليوية، بؿ إف الوقت قد واف إلعادة النظر بالمسممات والبداىات والمخاوؼ المتصمة بموضوع اآف األ 

حداث التي تباغتيا بأنيا لتبيف الوقائع واألحتيا طوياًل صمف األفكار والرؤى التي سممنا ب كثير حاف لنقد
لـ تعد صالحة أو كافية لمتفسير والفيـ، ما يعني أننا بحاجة إلى تفكيؾ المقوالت وتحديد المفاىيـ 

إلنتاج فيـ مرّكب  وتحميميا مف إعادة قراءة خطابات اليوية وأوىامياوبما يمكننا  ،وفحص البداىات
لخطابات واألوىاـ والمستجدات، وىذا ما ينطبؽ بشكؿ أساسي عمى امختمؼ ومعرفة نقدية لمتعامؿ مع 

 -العشائريةو  -الطائفيةو  -المذىبيةو  -اليويات المبنية عمى انتماءات تقميدية ما قبؿ حديثة )االثنية
وتدخؿ في صراع وتنافس معو تارًة  ،الحديث تارة الوطني القبمية...الخ(، التي تتعايش مع االنتماءو 
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