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الهويات  باتت  فقد  الراهنة،  العالمية  للسياسة  عامًا  إطارًا  يشبه  ما  الهوية  سياسات  تمثل 
من  ليس  لكن  الدولية؛  السياسة  إليها  ترتكز  أدوات  والوطنية  والدينية  والطائفية  العرقية 
الهّين أن نفهم ما هي الهوية، وكيف تبنى الهوية الوطنية في الظروف االجتماعية-السياسية 
المختلفة ووفقًا لمقتضياتها، األمر الذي يؤكد الحاجة إلى رؤى وآليات نظرية وعملية لالنتقال 
من الهويات الفرعية إلى الهوية الوطنية. وفي سورية لم يتحول بناء الهوية الوطنية السورية، 
على أهميته، إلى مشروع متكامل على المستويات السياسية والثقافية واالجتماعية، تعمل 
من أجل تحقيقه الفواعل المعنّية كافًة. وظلَّت القضايا المتصلة بالهوية الوطنية مغفلة أو 
متروكة لمشاريع ما دون الهوية الوطنية )الطائفية والمذهبية والعشائرية( أو ما فوق الهوية 

الوطنية )القومية واألممية والدينية(، رغم ارتباطها الوثيق باألمن الوطني.
 وتواجه سورية اليوم مخاطر وتحديات غير مسبوقة على صعيد الهوية، فقد حاول الكثيرون 
منذ بداية األزمة السورية استخدام موضوع الهويات واالنتقال منه إلى الحديث الطائفي واإلثني 
األضيق والهدام، فلم تهدف -بشكل عام- المقاربات التي عّدت األزمة السورية “أزمة هوية” إلى 
الوصول إلى هوية سورية جامعة، بل إلى تأجيج الخالف وتوسيع الهوة لتحقيق أهداف ومصالح 
سياسية، تتعارض بالطبع مع مصالح سورية الدولة والشعب. وأمام الظرف الذي تشهده سورية، 
بات على الجميع الوقوف لحظة للمراجعة وإعادة النظر، فالهويات أداة للصراع، وهي هدف رئيس 
له في الوقت نفسه. وَكُثر الذين يختزلون الهوية في انتماء واحد متحّيز ومذهبي ومتعصب 
وإقصائي وعنيف، ما يهدد بمزيد من التأزم االجتماعي، ومزيد من التدخالت الخارجية، فسياسات 

الهوية كانت والتزال بوابة للتدخل األجنبي في الشؤون الداخلية للدول والمجتمعات.
لذلك جاء مؤتمر “الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية”، الذي 
 ،2018 الثاني  كانون   20-21 يومي  دمشق  في  والدراسات-مداد،  لألبحاث  دمشق  مركز  عقده 
باب  النقاش حوله، من  الوطنية، وافتتاح  الهوية  التفكير في موضوع  كمحاولة إلطالق شرارة 
انطالقًا من  يراه مركز دمشق تحديًا وجوديًا لسورية، وليس  لما  الثقافية والفكرية  االستجابة 
أجندة سياسية أو إيديولوجية بعينها، وال يريد من وراء ذلك أن يرسم أو يحدد هوية وطنية 
لسورية، وال أن يدفع نحو تقديرات ومدارك هوية بعينها، بل أن يشجع على تكوين رؤية مشتركة 
بين جميع مكونات الشعب السوري لهوية مستقبلية، تؤسس لجدلية التعدد واالختالف داخل 
الوطن الجامع، بما يدل على الغنى الحضاري النادر الذي يعبر عن عراقة سورية على المستوى 

التاريخي.

مؤتمر الهوية الوطنية
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 مركز دمشق لألبحاث والدراسات

 ِمداد

 الوطنية الهوية تصدع من القلق
 حالوة أبو كريم. د
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 مقدمة

ِة، فامتالك وإنتاج وتفسير  لطِة الرمزيَّ يقع الّصراُع على الُهوّيِة في قلِب محاوالِت حيازِة السُّ

م –الرموز 
َ
عار واأليقونة والعالمة كرموز دالةوالهوية رمز راسخ وواضح، إضافة إلى الَعل ِ

ّ
و ه –والش

الذي يموقُع كلَّ طرٍف، ويحدد حصته في عملية إنتاج وتوظيف الرموز، سواء أكانت تراثية 

 
ً
/حفريا

ً
 جينالوجيا

ً
ومقدسة، أم راهنة وعصرية، وهذا ما ينطبق على مفهوم الهوية بوصفها تركيبا

فه يحتوي على مختلف طبقات الوعي املتعلقة بال 
ّ
حساس بالهوية واالنتماء إليها باملعنى الذي وظ

 .1ميشيل فوكو، في عملية إعادة فهم ونقد ما أسماه بالسرديات الكبرى للحداثة

ُيظهر الحفُر في تراكيب وطبقات الوعي السوري بمسألة الهوية، العديد من التموضعات 

فاعلية فيما يخص الوعي والتكوينات األساسية ممتزجة مع بعض اللويحات والصفائح األقل 

بالهوية ومكوناتها، والتي تتمظهر في اللغة والخطاب وأنماط التعبير غير اللفظية كالفن والرسم 

 في اآلثار واملباني 
ً
ة

َ
ل
َّ
 عن األوابد الحضارية التي تجسد الهوية املادية لإلنتاج، ُمَمث

ً
واألزياء، فضال

ة تي تحكي برمزيتها ودالالتها املجّسدة سردية الهويوالتماثيل واملنحوتات واملوزاييك والشرقيات ال

 البصرية لسورية وغناها وجمالياتها.

تنطوي كل هوية على مكونين: األول، عميق وراسخ وأقرب إلى الثبات والبقاء؛ والثاني، مرن 

يدلل على سيرورة بناء وتطور الهوية وتجددها. فاللغة واألعراف والعادات وطريقة وعي العالم 

نة املقدس أقرب إلى املكونات الثابتة واملستقرة في الهوية؛ بينما تشغل بقية املكونات الثقافية ومكا

واالجتماعية املتصلة باملخيال االجتماعي والذاكرة الجمعية ومكونات العلم والجمال والفلسفة 

ي الهوية، ة فدور الفاعل الراهن في وعي الهوية وتكون في الوقت نفسه األقرب إلى العناصر املتغير 

والدليل على قدراتها الذاتية في التكيف والتمظهر بصور وكيفيات متجددة، أي: أنَّ كلَّ ُهوّيٍة تفصح 

.
ً
 عن مكونات ثباتها وتغيرها، وعن مقومات تماسكها وتفاعلها في آٍن معا

  

                                                                 
، ترجمة: سالم يفوت )بيروت: املركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، حفريات املعرفةانظر: ميشيل فوكو،  1

 (.7891، 2ط

 (.2001، 2ترجمة: محمد سبيال )القاهرة: دار التنوير للطباعة والنشر، ط ،نظام الخطابوكذلك فوكو، 
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ا
 والحرب الهوية -أول

، والتفكير فيها 
ً
 مختلفا

ً
 بوصفهإنَّ للهوية في زمن الحرب وقعا

ً
 عميقا

ً
ا يكتسب معنى وجوديا

 على هذا الوجود، أي بوصفها محاولة 
ً
 وقلقا

ً
 على الرسوخ والحضور في املكان والزمان وخوفا

ً
تأكيدا

لتتعرف الذات، فردية كانت أم جمعية، على انتمائها الذي ال يطمئن إال بالتواشج مع عمقها 

 فة في التعبير عن الفرادة والخصوصية والتميز،الحضاري ذي األبعاد االجتماعية والثقافية، مع كثا

األمور التي أتقن النسان السوري التعبير عنها وإيصالها بما ال يحص ى من األساليب واملواقف التي 

برهنت على جدارته بالعيش وانتصاره للحياة، رغم كل أشكال املوت والعنف التي عايشها ودفع 

.
ً
 أثمانها غاليا

 مواجهِة 
ُ
 لحظة

ُ
ف ِ

ّ
املوِت املديدِة عمَق االحتفاِء بثقافة الحياة، وبينما نواجه تحدي  تكث

 في العقل الجمعي الذي يختزنها ليقدم استجابته التي ستعيد كلَّ الخبرات الثاوية عميالبقاء، ن
ً
قا

تفوق التحدي، وتطلق طاقاتنا الكامنة والالزمة للبرهنة على الجدارة واالستحقاق، لكنها وبالوقت 

 كل األقنعة وأشكال الزيف، لنعود في نفسه، تظ
ً
، وتسقط عنا تباعا

ً
 وإيجابا

ً
هر أقص ى ما فينا سلبا

قلب الصراع إلى ما قبل الحضارة، إلى الوحشية وصراع الفناء. وهذا ما يحدث في كّلِ الحروب على 

 اختالف تسمياتها وأشكالها واألسلحة املستخدمة فيها.

فهم املغايرة واالختالف لال تكفي التوصيفات التقليدية لألنا واآلخر واملبنية على أساس 

الحروب ما بعد الحداثية، فهي تقسم 

الذوات واألسر واملناطق والثنيات واألديان 

والهويات، وتعيد بناء اصطفافاتها بصيغ فيها 

ة والفوض ى والعبث ما يصعب  من الِجدَّ

 تبلور املواقف 
ً
 فشيئا

ً
تفسيره، لكنها شيئا

وتدلل على تخندقات وتحالفات، سرعان ما 

ضح معاملها على األرض وفي امليدان، كما تت

  في الفكر والسياسة والثقافة.

وما أن يبدأ غبار الحرب باالنحسار حتى نعود للتفكير فيما بعد البقاء، أي بتحسين شروطه، 

فنعيد اكتشاف النسانّيِ والتواصلّيِ والقابل للبقاء فينا، وبينما نعاود التعرف على اآلخر املختلف، 

يد على أساس إنَّ الرهان على بناء استقرار مد

ِد الّصراع أمٌر يستدعي على  إزالة مسببات تجدُّ

ُهوياتي، بناء هوية وطنية مستوى الوعي ال

تعترف بالتنوع والختالف، وتضفي  جامعة،

عليه قواسمها املشتركة، يحميها الدستور 

 وتعززها ثقافة املواطنة.
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تنا بذواتنا التي تتفاعل مع املشتركات التي تكفل التعايش والتعاون والتفاعل ومللمة نصقل معرف

 ندوب وشروخ الحرب ومفاعيلها.

؛ بل وسيلة يتم استخدامها لبلوغ األهداف، 
ً
وبما أنَّ الحرب في نهاية التحليل ليست هدفا

زم لضمانة عدم فإن النصر فيها على أهميته ليس الهدف األبعد للحروب، لكنه الشرط الال 

، أي أن الظفر باملكونات الالزمة لعدم تجددها، يعني التمكن من حيازة مقومات 
ً
اندالعها مجددا

 .2بناء السالم وضمان االستقرار، كما يشرح لنا استراتيجيو فلسفة الحرب

ِد الّصراع أمٌر يستد ي عإذن، إنَّ الرهان على بناء استقرار مديد على أساس إزالة مسببات تجدُّ

على مستوى الوعي الُهوياتي، بناء هوية وطنية جامعة، متنوعة لكنها موحدة، تعترف بالتنوع 

 واالختالف، وتضفي عليه قواسمها املشتركة، يحميها الدستور وتعززها ثقافة املواطنة.

: "حاذر وأنت تقاتل 
ً
ومن وحوش نيتشه إلى وحشية الرهاب يتردد التحذير النيتشوي مدوّيا

. 3ن أن تتحول إلى وحش مثلهم، آنذاك، فأنت الخاسر، سواء ربحت املعركة أم خسرتها"الوحوش م

 
ً
 وأخالقيا

ً
 مسبٌق لهزيمته، سياسيا

ٌ
، مع أن هذا شرط

ً
وبالصراع مع الرهاب ال يكفي هزمه عسكرّيا

 علينا التغلب على وحش الرهاب، ومن األهمية 
ً
. فعلى هذه الجبهات جميعا

ً
 وفكريا

ً
واجتماعيا

كان القطع معه ومع منظومته التي تنتج الكراهية وتعّمق االنقسام وتنتصر للموت، بوصفه بم

إرادة القوة للحاق الهزيمة بالشرور، فإنه  ردوس املوعود. وإذ يستحضر نيتشهالسبيل إلى الف

 ةيتوسل إرادة املعرفة لضمانة تفوقنا النساني واألخالقي عليها، ونحن اليوم أحوج ما نكون ملعرف

من هذا النمط وما يكفي من الرادة لطالق إمكانيات هذه املعرفة لتأكيد مكانة النسان الجدير 

 وال 
ً
بتحقيق هذه املهمة، في إشارة لإلنسان املتفوق. لكن التفوق الذي نتطلع إليه ليس عرقيا

؛ بل هو التفوق الحضاري لإلنسان الذي عاش فوق هذه األرض، أرض الشمس، والتي
ً
 متعصبا

حضارة حسب علماء  89تعاقبت عليها أقوام وشعوب وحضارات عابرة ومقيمة تجاوزت 

 للديانات والفلسفات التي 4األنثروبولوجيا
ً
، منذ األساطير األولى، طفولة الفكر البشري، وصوال

، احتفظ بخصوصية وفرادة النسان 
ً
 أصيال

ً
 ثقافيا

ً
حفظتها األبجدية وأتاحتها، لتصبح رافدا

                                                                 
، ترجمة: باسل الشيخ محمد )دمشق: األكاديمية كيف تصنع األمم السالمتشارلز دبليو كيغي وغريغوري رايموند،  2

 .869(، ص 2071السورية الدولية للتدريب والتطوير، 
 (.2001ترجمة: علي مصباح )بيروت: منشورات الجمل، هكذا تكلم زرادشت، ه، فريدريك نيتش 3
  املرجع السابق. 4
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ي لم ينقطع عن التواصل مع الجوار القريب والبعيد؛ ذلك بحكم الجغرافيا والتبادل السوري الذ

 التجاري والثقافي واملجال الحيوي آلسيا الصغرى قلب العالم القديم وموطن حضاراته الكبرى.

وألن قلق الهوية يراود الذات في لحظات ضعفها وأزماتها أكثر، يعاود سؤال الهوية الظهور، 

ير صوب أسباب هذا الضعف وعوامله وكيفيات تجاوزه، فما هي التهديدات ويتجه التفك

والتصدعات التي تواجه الهوية الوطنية السورية؟ وكيف يمكن االنتقال من وعي هوياتي قائم على 

 التفتت واالنقسام يحمل في طياته التبعثر والضياع إلى وعي باٍن للهوية ويتسع للجميع؟
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ا
 القلق؟ ملاذا -ثانيا

يالزم القلق الوجودي النسان، وفي املواقف واللحظات الفارقة يتزايد قلقه بتزايد املخاطر 

والتهديدات التي تواجه الذات، وسواء أكان األمر يتعلق بالقلق على الهوية، أم بقلٍق يعتريها، إبان 

تي الهويات الاألزمات والحروب، فإننا بمواجهة األسئلة الشاقة من قبيل: ما العوامل التي تدفع ب

لها إلى هويات مغلقة   طويلة، إلى مدار التشظي والتصدع واالنقسام؟ ما الذي يحّوِ
ً
بدت راسخة مّدة

ومتعصبة وقاتلة؟ وكيف السبيل بالتالي للتجاوز واالنتقال من الهويات الضيقة واملوروثة واملفخخة 

ًء أوسع على أسس وثقافة إلى هوية وطنية جامعة، تعترف باالختالف والتنوع وتبني منه انتما

 املواطنة؟

على القسم األول من األسئلة املتصلة باملخاطر والتهديدات في مدار التفكر في تقع الجابات 

إدارة االختالف والتنوع؛ أما القسم اآلخر من األسئلة فيأتي في سياق التطلع املستقبلي لبناء مجتمع 

وثقافة ال تنقطع عن املاض ي، لكنها متجذرة في الراهن واملعاش والعصري واملحايث، وهي السبيل 

التي تتبدى في الوجود الفيزيائي في القرن  ،ل ازدواجية املاض ي والحاضر، التقليد واملعاصرةلح

 ومظاهَر، مع عقلية ال
ً
ن إنه القلق م قرون الوسطى وسلوكها وممارساتها!الحادي والعشرين، شكال

مع ورياض امفارقات الحداثة الرثة وتمظهراتها في البيت والشارع واملدرسة والجامعة والبرملان والج

األطفال ودور املسنين، في األسواق واملقاهي واألذواق والتشاطر والتكاذب والتنميط اللفظي الذي 

يحمل على حالة طالق عميق بين الجوهر 

واملظهر بين الظاهر والباطن، بين املصرح به 

واملسكوت عنه، واملغّيب تحت رموز ومظاهر 

 فقط، والتي
ً
 الورع والتقوى املطلوبة شكليا

ي ثقافة الكراهية ونبذ اآلخر 
ّ
تعمق وتغذ

املغاير دون أن يرف لها جفن، ودون أن تفقد 

 من فضيلتها املفبركة واملزعومة!!
ً
  ظاهريا

وبتعبير آخر ال توجد ُهويات نهائية ناجزة ومكتملة وصالحة لكل العصور، مع أن كل هوية 

ي وامها. مثلما ال تستطيع الهوية وعتنطوي على مقدار من الثبات والتماسك الكافي لإلفصاح عن ق

، دون أن تكون قادرة على التفاعل 
ً
 وثقافيا

ً
 ونفسيا

ً
العالم وتلبية الوظائف املطلوبة منها معرفيا

ل تستطيع الهوية وعي العالم وتلبية الوظائف 

، دون أن 
ا
 وثقافيا

ا
 ونفسيا

ا
املطلوبة منها معرفيا

تكون قادرة على التفاعل العميق مع 

املستجدات والتغيرات التي يشهدها العالم إذا 

 ما أرادت أن تكون مؤثرة وحاضرة في زمانها.
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العميق مع املستجدات والتغيرات التي يشهدها العالم إذا ما أرادت أن تكون مؤثرة وحاضرة في 

 زمانها.

تجنح باتجاه التصلب والتعصب بدافع الضعف هذا، وتحت ضغط األزمات تتقس ى الهوية و 

والخوف، فتبدأ مكوناتها بالتصدع، وتعلو الحواجز واألفكار والصور املسبقة تجاه اآلخرين، 

فينخفض مخزون الهوية من قيم الرأسمال االجتماعي التجسيري والتفاعلي، وتتعرض الثقة 

ملجتمع الواحد متعددي املشارب املجتمعية الهتزازات عميقة؛ وبالتالي يضعف تعاون أبناء ا

واالنتماءات، على مواجهة وحل املشكالت، فتنتشر ثقافة الكراهية والقصاء ويظنُّ كلُّ طرٍف أنَّ 

الطرف اآلخر هو سبب معاناته، ويزيد التدخل الخارجي من شدة االنقسامات ويوظفها لخدمة 

 إلى بعض املكونات الداخلية التي راهنت 
ً
 مع رعاتها وداعميها على تعميم الفوض ىأجنداته، استنادا

والخراب. فيخسر الجميع جملة من القيم والعالقات واملشتركات الجامعة ملكونات الهوية الوطنية، 

فما هي التهديدات واملخاطر التي تعصف بالهوية الوطنية السورية، وهل يمكن التفكير في استثمار 

 أكثر رحابة ويتسع للجميع؟! الفرص التي تالزمها باتجاه بناء وعي بالهوية
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ا
 مغلقة هوية التعصب -ثالثا

كل التعصب املستوى الثقافي والتعبير الفكري عن العصبيات التقليدية املوروثة، بهذا 
ّ

يش

املعنى يدفع اعتقاد املتعصب بأنه املالك الوحيد للحقيقة به للتطرف والشطط واملبالغة، ومن 

هويتهم املتخيلة كما لو أنها خطاب فكري وظيفته األساسية هنا يتعامل أبناء ثقافة التطرف مع 

هي شن الحرب على الغير واآلخر املختلف، بمقدار ما هي جهاز ثقافي إيديولوجي لتعبئة اتباعهم، 

 فتتحول الهوية إلى فكر يدين اآلخرين بوصفهم أعداء داخليين أو خارجيين.

عتقاد بأنه وأنصاره سادة الخلق فاملعتقد االصطفائي الذي يحوزه املتعصب يخوله اال 

وخلفاء هللا في األرض، وأنهم يمثلون خير األمم والشعوب، وهم السائرون وحدهم دون سواهم على 

النهج املستقيم، على ما تشير ادعاءات اليهود والسالمويين املتطرفين وكل الحركات العنصرية من 

 إلى الغطرسة األمري
ً
 كية املعاصرة.نازية وصهيونية وفاشية، وصوال

، إلى ثقافة أصولية تتمثل بمحاوالت مستمرة للعودة إلى 
ً
 التطرف، غالبا

ُ
كما ُتحيُل ثقافة

املاض ي، الحقيقي أو املتخيل، للبحث في أسئلة ومشكالت الحاضر، إذ يظن أصحاب النزوع 

 ااملاضوي أن العصر الذهبي وجد في املاض ي أو في بعض نماذجه وتجاربه وشخصياته، وهذا م

الِح على مستوى اللباس والسلوك ونمط العيش،  يفسر الحرص على استحضار نماذج السلِف الصَّ

ألن ذلك يساعد في إعادة بناء تجارب أولئك األسالف بصرف النظر عن اختالف الزمان واملكان 

، فمشكالت الحاضر وتحدياته 
ً
والظروف، فيصلون إلى وهم املطابقة وحيازة النموذج تعويضيا

بيعة وتركيب مختلفين عن مشكالت املاض ي، وبالتالي فإنَّ الحلوَل واالستجاباِت التي قّدمها ذات ط

األسالف وحازت النجاح بنسبة أو بأخرى، لم تعد كافية وال متاحة اليوم، وهكذا وبمقدار ما ُيصر 

 ةالسلفيون على التماهي مع املاض ي يبتعدون عن مقاربة قضايا الراهن واملعاش بطريقة عملي

 وذات فائدة، وتبقى أسئلة الحاضر واملستقبل مؤجلة وال تستحق االهتمام.

ويأتي شعار الحاكمية اللهية الذي يكّرس احتكار املشروعية الدينية من قبل فئة تمارس 

الوصاية على الناس باسم املقدس، كما ظهرت في كتابات "أبو األعلى املودودي" و"سيد قطب" 

 ين وجدوا استمراريتهم عند الخوان املسلمين وممارساتهم.وسواهما من املنظرين الذ

هذا، وفي السياق نفسه الذي يعزز التعصب، تأتي استراتيجية الرفض والقصاء وعدم 

االعتراف باآلخر املختلف، سواء أكان ذلك تحت تسميات من قبيل: الدين، أم القومية، أم املذهب، 
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 عن التعامل مع املختلف في الخارج أم القبيلة، أم العشيرة، أم سواها من اال 
ً
نتماءات، فضال

 الداخليُّ بالكفر واالرتداد واملروق، وفي الحالتين 
ُ

َهُم املختلف ، مثلما ُيتَّ
ً
 وضاال

ً
 وملحدا

ً
بوصفه مادّيا

 .5نحن أمام توجه ينكر االختالف، ويحاول إزالته بشتى السبل للوصول إلى النقاء املزعوم

 املترتبة على صيغ التعصب ويكون بذلك استخداُم ال
َ
 الطبيعّية

َ
عنِف والرهاِب النتيجة

ر ويعتقد ويسلك 
ّ
 بدافع االنتقام والثأر نصيَب كّلِ من ال يفك

ُ
السابقة، ويصبُح القتُل والتصفية

 عن شرعنِة املمارسات العنيفة، عبر 
ً
السبيل نفسه، فتكون ثقافة العنف والفتنة والقتل مسؤولة

 للتمييز والنبذ كم كبير من الفتاوى 
ً
التحريضية التي تبث ثقافة الكراهية، فيكون االختالف سببا

 على ما تفعل العديد من املنابر الدينية 
ً
 للقمع والتصفية والقتل، قياسا

ً
واالقصاء؛ ذلك تمهيدا

 والفضائيات الطائفية ذات النزوع التحريض ي في املنطقة العربية.

بصورة غير مسبوقة؛ ذلك  ،6قصائية وتكفيريةة وإترتب على ذلك وحايثه ظهور هويات قاتل

هما، وتم   لفَّ
َّ

ل قبإحياء االنتماءات التقليدية املا على طريقة تنظيمي القاعدة وداعش ومن لف

، والتي أخذت تنازع االنتماء الوطني، ومفاهيم الوطن  حديثة كاالنتماِء العائلّيِ أو الطائفّيِ أو القبلّيِ

مهددة هذه املفاهيم التي أصبحت جميعها مأزومة؛ بل أصبح املجتمع  واألمة والدولة الحديثة

والدولة باملعنى الكياني والوجودي في خطر، طاملا أن هناك من يعيد تفصيل الوطن بما يتناسب 

 مع مقاس االنتماء الضيق الذي يمثله بمفاعيل وتأثيرات داخلية أو خارجية.

  

                                                                 
 .6 (، ص2002)بيروت: املركز الثقافي العربي،  أزمنة الحداثة الفائقة: الصالح، اإلرهاب، الشراكةعلي حرب،  5
 (.2002دار الفارابي،  :ترجمة نبيل محسن )بيروت، الهويات القاتلة، قراءة في النتماء والعوملةانظر: أمين معلوف،  6
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ا
 الحديث الوعيو  التقليدي الوعي بين النقسام -رابعا

، ويعود في جذوره إلى رؤيتين مختلفين للعالم، أي: الغربية   ِة ثقافيٌّ إنَّ املظهَر اآلخَر ألزمِة الُهويَّ

والسالمية: تعود األولى إلى اليونان وفلسفتهم في منزعها النسانوني الذي تطور مع النهضة والتنوير 

 على العقالنية واملعرفة  في أوروبا، إذ مكنت البشر من خوض مغامرة التاريخ
ً
املستمرة، اعتمادا

العلمية التجريبية ومنجزاتها الصناعية والتكنولوجية؛ بينما تعتمد الثانية على املعرفة املتصلة 

 
ً
باملتعالي واملفارق الذي يفيض باستمرار، بما يؤكد عنايته الشديدة واملستمرة بالبشر، اعتمادا

 على منهج "االستمداد الهدائي"، ال
ً
 ومحبطا

ً
قا ، وفي وقٍت آخَر معّوِ

ً
 ومنقذا

ً
ذي يكون في وقٍت مسددا

 لنوع التواصل معه
ً
 .7تبعا

شايغان بصدد إثباته الخلل الذي يعتري الحضارة الحديثة، أنها وفي صيغتها  شداريو يعتقد 

الغربية قد راكمت من القوة املادية والتكنولوجية ما ساعدها على بسط سيطرتها على الطبيعة، 

ومكّنها من التوسع على حساب الحضارات األخرى، إال أن هذا الفراط في حيازة القوة وانتصار 

، وأخذت تعاني من أزمة وجودية عميقة يصعب عليها تخطيها العقل األداتي 
ً
قد أفقرها روحيا

 .8بمفردها

رق 
َّ

 الش
َ
ويقابُل ذلك أنَّ ثقافة

وحضارته، وما تزخر به من قيم روحية 

ومعنوية، تمد الكيان البشري بطاقة هائلة 

تقفز به على أزماته، إال أنها ال تفي بالغرض؛ 

ذلك أن الوهم بامتالك هوية تاريخية ناجزة 

ومكتملة لم يساعد الشرق في امتالك 

ن شعوبه من الرد على التحدي الغربي الطاغي واملتغطرس، أسباب النجاح في عالم اليوم، ولم يم
ّ
ك

التقليدي، ويفتقد إلى حٍد كبير  -وكانت النتيجة أن الشرق متخلف ومفّوت رغم غناه الروحي

                                                                 
بال  مؤمنون  ،انغقراءة في أعمال داريوش شاي "محمد سبيال، "املسألة الدينية بين الفكر التقليدي والفكر الحديث 7

 .2 ، ص2072ديسمبر، كانون األول/، حدود
 .2 ص ،سابقالرجع امل 8

نحن حضارٍة إنسانّيٍة تعاني في قطبيها، املادي 

والروحي، من نقص في التوازن ومن وضع 

حرمانّيٍ ثقيٍل، ول سبيل إلى تجاوزه إل 

بوساطة وعٍي يقٍظ بإمكانّيِة تحويل األزمة إلى 

 يخّيٍة للتواصل والتشابك والتفاعلفرصٍة تار 
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إمكانية السيطرة على مصيره ورسم مستقبله، كما أنَّ رصيده القيمي والثقافي الكبير لم يجنبه 

 خر املتوسع واملهيمن!مرارة املعاناة واالنحسار أمام اآل 

وباملحصلة نحن أمام وعٍي شقّيٍ ومشروٍخ، وحضارٍة إنسانّيٍة تعاني في قطبيها، املادي 

والروحي، من نقص في التوازن ومن وضع حرمانّيٍ ثقيٍل، وال سبيل إلى تجاوزه إال بوساطة وعٍي 

 إلى اكيقٍظ بإمكانّيِة تحويل األزمة إلى فرصٍة تاريخّيٍة للتواصل والتشابك 
ً
تشاف والتفاعل، وصوال

التكامل والجمع بين هللا والعلم بين الروح واملادة، بعد أن تبّينت صعوبة االستغناء عن أحدهما 

 .9لحساب اآلخر

انعكست التناقضات السابقة على وعي البشر بوجودهم وهويتهم وأساليب عيشهم وطرق 

ب وعميق، أخذ "Alienation"وجودّيٍ  فهمهم، لكّن الجميع يعاني من قلٍق وجدانّيٍ واغتراٍب 
ّ
مرك

، فظهرت اليديولوجيات على اختالف توجهاتها  يعّبر عن نفسه بالبحث عن سبل ومسارات للحّلِ

 ،  نفسها على أنها الحلُّ
ً
مة ّدِ

َ
الكبرى من إسالموّية وعروبية وسورية ومشرقية وأممية ومعوملة، ُمق

 من أ
ً
، األمر الذي حّد فكان أن زادت من مفاعيل األزمة، بدال ن تسهم في وضعها على طريق الحّلِ

من قدرة الوعي النقدي الهادف إلى تخطي سجن التاريخ نحو االنفتاح على املعين املتعدد والثري 

للفضاء النساني، بهدف تحقيق التجاوز وتصحيح األخطاء ومراجعة الخبرات، وإال فإن الحضارات 

 في أصل وجود
ً
 ها، وفي استمراريتها!!.التقليدية ستبقى مهددة

يعاود سؤال الهوية الظهور في كل مرة يصبح فيها حاضر الجماعة ووجودها أو مستقبلها 

، فتقوم الذات الجمعية/األمة بمحاولة للتأكد من ثبات عوامل وجودها ورسوخ مقوِّ 
ً
مات مهددا

ل املستمر.
ّ
 بقائها في عالم ال ينفك عن التحول والتغير والتشك

ة يضمر إجابته املسبقة والجاهزة إذا كان املقصود منه تحديد االنتماء وسؤال الهوي

إننا عرب وننتمي إلى فضاء الثقافة  :الحضاري وبالتالي اللغوي والثني لشعب أو أمة، كأن نقول 

العربية ذات الجذور الضاربة في التاريخ املكتوب. لكن إجابة كهذه سرعان ما تبدو قاصرة إذا كان 

لسؤال معنى أوسع من املعطى التراثي، بحيث تكون الصيغة األصح لطرح السؤال املقصود من ا

هي: كيف نحن اليوم، وبم نتميز عن غيرنا، أو بماذا يتميز اآلخرون عّنا، بصيغة أخرى يصبح األمر 

 على النحو التالي:
ً
؟ مطروحا

ً
 ومعاصرين في آن معا

ً
 كيف نكون عربا

                                                                 
 .9 ص ،فسهناملرجع  9
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يجري في الساحة الثقافية العربية من  بتحليل مافي سياق استكشاف إمكانيات الجابة، 

ة، سيجد الباحث في الفكر ويّ سجاالت ونقاشات ووجهات نظر متباينة ومتنوعة حول موضوع الهُ 

 متعددة من االنتماء تسمح بالقول 
ً
في الوطن  ٍة ويّ نعاني من أزمة ُه  إننا :العربي املعاصر أنواعا

يمكن تشخيص أهم مالمحها عبر مجموعتين من املخاطر: تنتمي املجموعة األولى إلى جملة  ،العربي

أو  ،بأو املذه ،أو القبيلة ،الوالءات التقليدية للعائلة :مثل ،الوالءات واالنتماءات املاقبل قومية

 ،قومية وق ف في حين تتصل املجموعة الثانية بالوالءات املا ،القطرية ل أو الدو  ،القليم الجغرافي

 أو الطبقي أو العولمي، كاالنتماء إلى السالم أو النسانية أو العوملة. ،الوالء الديني :مثل

 لها مثل االنتماءات الثنية 
ً
 على الحداثة ومحايثا

ً
وإذا كان بعض هذه االنتماءات سابقا

 بظهور الحداثة واكتمال شروط 
ً
في  انتصارهاوالدينية والقبلية، فإن بعضها اآلخر كان مشروطا

دة تشكلت انتماءات جدي إذالسياسة واالقتصاد والثقافة واالنتقال إلى نمط النتاج الرأسمالي، 

إلى إنسانية أوسع على أسس  أو االنتماء« Nation-State األمة-الدولة»مثل بمعادالتها السياسية 

 محاوالت العوملة  ،طبقية
ً
الراهنة في جعل العالم قرية كونية مترابطة  «Globalization»وأخيرا

 وواحدة.

 غير قابل للتغيير، األمر الذي  وبما
ً
 أو جوهرا

ً
أننا ال ننظر إلى الهوية بوصفها معطى مسبقا

يسقط القول بالهوية القائمة على الثنية أو العنصر النقي كما فعلت النازية، كما يسقط الشعور 

لدعوات ا في الحين ذاتهروجت الصهيونية عن نفسها، ويسقط  مثلماالكاذب بالتفوق واألفضلية 

 .التي تحيل الهوية إلى مقولة ميتافيزيقية وناجزة ال تطالها متغيرات التاريخ ومعطيات الجغرافيا
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ا
 الوطنية والهوية الفرعية الهويات بين -خامسا

 التي عصفت بالهويات وأدخلتها مدار التشظي 
ُ
ا واالنقسام على أنَّ هذبرهنت األزماُت الحاّدة

، ألن الجميع فيه خاسر، وال يفض ي إلى االرتقاء إلى مرحلة 
ً
 من الصراعات غيُر مثمٍر تاريخيا

َ
النمط

أعلى من تلقاء نفسه، وهنا يأتي دور إدارة التنوع لتوفير شروط تفاعل بّناء بين املكونات االجتماعية 

ل األساس املوضوعي للهويات ا
ّ
لفرعية، فإذا كان نكران هذه املكونات غير ُمجٍد املختلفة التي تشك

 لالنتماء األوسع املجتمعّيِ الوطنّيِ أو القومّيِ 
ً
، فإن املبالغة في تضخيمها وحسبانها بديال

ً
وال ممكنا

 سوف تعيدنا إلى ميدان التناحر والصراع مرة أخرى.

 التفكي
ً
ة ر في القواسم املشتركفهل يمكن الحديث عن الوحدة في التنوع، وهل ُيَعدُّ ُمفيدا

 واملصالح املشتركة وأسس العيش املشترك؟؟

" التعايش، إلى القرار الضمنّي أو الصريح بوجود حّدٍ أدنى من Coexistenceيحيل مفهوم "

الكفايِة الناجمة عن التواصل مع اآلخر ومعرفته عبر سبل الحوار والتفاهم، ويتضمن بذلك قيمتين 

الف؛ وقيمة املساواة. إذ إنَّ نجاح التعايش واستمراريته مرهون بخلق رئيستين هما: قيمة االخت

 توازن بين هاتين القيمتين وعدم التضحية بإحداهما لحساب األخرى.

 بناِء عالقٍة إيجابيٍة بين حّق االختالف وضرورة املساواة، وهو 
َ
إذن، ُيَعدُّ التعايُش حصيلة

بطبيعته ومضمونه ال يلغي التناقض أو 

نات والتعبيرات واألطياف  الخالف بين املكّوِ

املختلفة في املجتمع، إنما يقوم بتحديد 

ار الستمر وسائلها ويضبط عالقاتها الالزمة 

التنافس واالختالف مع رفض الوسائل 

العنيفة بكل مستوياتها لفّض النزاعات أو 

 .10إدارة التباينات

وال يعني التعايُش إزالة االختالفات والتباينات بكل أشكالها وال محوها؛ بل تكوُن فيه حالة 

 من الوجود النساني، لكنه ال يتيح أن تتحول عناوين 
ً
 أساسا

ً
االختالف لوسيلة طبيعية وجزءا

                                                                 
ت، ، بيرومنتدى التنمية والثقافة والحوار، "العربي وأسئلة الحداثة واالختالف والتعايشالعالم "محمد محفوظ،  10

 .9 ، ص2072

التعايش ل يعني أن يتنازل أحد عن انتمائه أو 

ثوابته أو مقدساته، إنما يعني اللتزام 

بالتعامل بكل مقتضيات الحترام والعدل مع 

 ت الطرف اآلخر.قناعا
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للتعدي على املختلف أو امتهان كرامته أو سلب حقوقه الخاصة أو العامة؛ ذلك ألن تمثل التعايش 

رع ألي طرف، مهما بلغ اختالفه التعدي على الحقوق أو تجاوز األصول 
ّ

كمفهوم وكممارسة، ال يش

ية ي لخلق معادلة متواز والثوابت في التعامل مع املختلف، وفق ضوابط العدالة، من هنا فإن السع

 وحيوية بين مفهومي االختالف واملساواة هو جذر التعايش وجوهره.

 لهذه الرؤية فإن التعايش، ال يعني أن يتنازل أحد عن انتمائه أو ثوابته أو مقدساته، 
ً
ووفقا

إنما يعني االلتزام بالتعامل بكل مقتضيات االحترام والعدل مع قناعات الطرف اآلخر، بصرف 

ِدّيِ "الن
َ
" منها، األمر الذي يساعد على قطع الطريق على بذور الفتن Dogmaticظر عن املوقِف الَعق

واالنشقاق والتفلت من الثوابت واألصول لدى كل األطراف؛ ذلك بفعِل الصرار على خيار التفاهم 

 حقوق التعبير ع
ً
آرائهم  نوإدارة التباين وموضوعات االختالف بعقلية حضارية توفر للناس كافة

 وقناعاتهم.

و ضد اآلخر املختلف في مستوى املجتمع 
ّ
وعليه، فإن خطابات التحريض والتشدد والغل

 وال تؤدي إلى االستقرار، ألنها تخلق املزيد من الحساسيات والحواجز 
ً
والوطن، ال تبني تعايشا

ُت إزاء يصبح الصمالنفسية واالجتماعية ضد املختلف، كما تسهُم في إذكاء نار التوتر والصدام، و 

 في إفشال نهج التعايش على مستوى 
ً
نهج التعصب واملقوالت التحريضية ونشر الفتن إسهاما

 املجتمع والوطن.

ُح أن ضعف أو ضمور حقائق التعايش في أي مجتمع، سوف يسهم في تقويض نسيج  وُيَرجَّ

 فجوات والفروق بينالوحدة الوطنية، ويهدد مشاريع وطموحات التنمية البشرية، وسيزيد من ال

مختلف التكوينات االجتماعية، بما يجعل الهوية الوطنية مهيأة ملزيد من االنقسامات والتشظيات 

 وصيغ التفتيت.

، وبما تعنيه وتحيل عليه 
ً
ينبغي أن تغدو قيمة املواطنة، بوصفها الوعاء الحاضن لنا جميعا

نوعات واالختالفات، وهي التي تضمن من حمولة فكرية وحقوقية، هي األقدر على استيعاب كل الت

عدم العودة إلى الغيتو وانحباس األفراد في انتماءاتهم الخاصة، األمر الذي يستدعي تعزيز قيم 

 املواطنة بوصفها املخرج الذي يعزز االنتماء للعصر ويكفل حقوق الجميع.
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ا
 ونتائج خاتمة -سادسا

 استكماِل بناِء الُهوّية الوطنيِة 
ُ
ة ُمنتظرة ومطروح –كي ال أقول: هندسة الُهوّية–تبدو عملية

ن الجميع من 
ّ
، فسيرورة االنتقال والعبور نحو الهوية التي تمك

ً
 ومستقبال

ً
على السوريين راهنا

 
ً
 باملناهج املدرسية ومرورا

ً
السهام في معمارها وتعطيهم الحقَّ والفخر في االنتماء إليها، بدءا

 إلى صيغة توافقية للعقد االجتماعي الجديد والدستور بالسياسات الثقافية والتنموية، و 
ً
وصوال

املنبثق عنها، بمعنى: أن استكمال بناء الهوية ال ينفصل عن مهمة استئناف بناء الدولة الوطنية 

 بمؤسساتها ومشروعيتها بوصفها مشروعنا تجاه املستقبل وتجاه أنفسنا.

الهوية، وما هي االعتبارات التي يمكن فما السبيل الذي يمكن الركون إليه في تفكيك أزمة 

اعتمادها كمبادئ حاكمة للتوصل إلى حلول؟ في محاولة الجابة يمكن التفكير باملبادئ واألسس 

 اآلتية:

القرار بأن التنوع واالختالف واقع موضوعي وموجود في كل املجتمعات، وأن أي ادعاء  .7

، س
ً
 أم دينيا

ً
 وف يوصل إلى العنصرية والتعالي، وبالتاليبالصفاء أو النقاء، سواء أكان عرقيا

 يصعب إيقافه.
ً
 إقصائّيا

ً
د ميال

ّ
 إلى التعصب، وسرعان ما يول

االعتراف بأنَّ من حّقِ الجميع، رغم كل ما بينهم من اختالفات وتمايزات، التعبير عن  .2

 وجودهم أو معتقداتهم أو ُهوياتهم، )التنوع ضمن الوحدة( دون الساءة أو التطاول على

 كما تفهم العالقة بين حرية الفرد وحرية املجتمع وبين مصلحة 
ً
حق اآلخرين املماثل، تماما

الفرد ومصلحة املجتمع، والتي تحاول كل الجهود واألفكار والنظريات السياسية الجابة 

 كلٌّ من موقعه. ،عنها وتفسيرها

 بغض االحتكام إلى مبدأ املواطنة الذي ُيقّر صراحة بحّق النساِن الف .8
ً
رِد، بوصفه إنسانا

النظر عن لونه أو جنسه أو دينه، أو أي انتماء آخر، في التمتع بكل الحقوق التي أقّرها 

القانون العام أو الدستور، بهذا املعنى يتحّول مفهوم األقلية واألغلبية إلى مفهوم سياس ي 

 على األغلبية العددية لهذا الط
ً
 رف أو ذاك.يخضع ملبدأ التنافس، وال يبقى مقتصرا

َعدُّ االندماج االجتماعي وتقوية أواصر الوحدة الوطنية من صلب مهام الدولة الحديثة؛  .2

، تحدي االنقسام الداخلي وتجزيئ الكيان الوطني، 
ً
ذلك في مواجهة تحديين في آن معا
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وتحدي الغرق في تيار العوملة املتنامي النفوذ الذي يهدد سيادة الدولة الوطنية بقوته 

 إلى نفوذه السياس ي، أي محاولة التخلص من خطري االعال 
ً
مية واملعرفية واملالية، وصوال

االنفالق والتقوقع من جهة، والغرق في خضم العوملة الجارف وفقدان الذات من جهة 

ا غاندي" أن يوصله عندما قال: متاأخرى، وهذا املعنى هو الذي حاول الزعيم الهندي "امله

 كل الجهات، لكني سأحرص على أن ال تقتلع جذوري"."سأفتح نوافذي للريح من 

يمكن مالحظة أن قلق الهوية وأزمتها وسؤالها هو قلق الطرف املهدد والضعيف والعاجز  .2

عن تحقيق ذاته على املستويين الفردي والجمعي، وال أدلُّ على ذلك من واقعة أنَّ اليابانيين 

شعوب املتقدمة، ال تشعر بالخوف وال والروس واألملان واألمريكان والصينيين وسائر ال

تطرح سؤال الهوية كما نفعل نحن العرب أو السوريين، ولعل السبب في ذلك واضح، 

ويعود في جوهره إلى تلك الشعوب تنتج وتعيد صياغة هويتها باستمرار، بسبب نجاحاتها 

 في االقتصاد والتنمية والبحث العلمي وسواها من حقول البداع املعاصرة.

ركيز على القواسم املشتركة في تكوين الهوية الوطنية املتصلة بالذاكرة الجمعية والفضاء الت .6

، على اللغة كعنصر تكويني "
ً
 " منGeneticالثقافي والحضاري املشترك املرتكز، أساسا

عناصر الهوية، إلى جانب املعتقدات واألعراف والعادات والخبرات املشتركة وأنماط العيش 

 عن املعارف العامة والسلوك، وكل 
ً
 في الجماعة، فضال

ً
ما يكتسبه املرء بوصفه عضوا

والحس السليم، كأجزاء من تعريف الثقافة باملعنى األنثروبولوجي املوّسع، وهي مكوناُت 

 أو مجموعة بشرية/ أمة عن سواها.
ً
يأتي كل ذلك من ضرورة  الثقافِة التي تمّيُز شعبا

من موقع الراهنية والفعل، ال من موقع االكتفاء  تحصين الذات وبناء مقومات بقائها،

 بالتلقي السلبي وممارسة ردود األفعال إزاء ما يحدث.

آن األوان لعادة النظر باملسلمات والبداهات واملخاوف املتصلة بموضوع الهوية؛ بل إن  .1

 لتبين الوقا
ً
ع ئالوقت قد حان لنقد الكثير من األفكار والرؤى التي سلمنا بصحتها طويال

واألحداث التي تباغتها بأنها لم تعد صالحة أو كافية للتفسير والفهم، ما يعني أننا بحاجة 

إلى تفكيك املقوالت وتحديد املفاهيم وفحص البداهات، وبما يمكننا من إعادة قراءة 

ب ومعرفة نقدية للتعامل مع 
ّ
وتحليل خطابات الهوية وأوهامها؛ ذلك لنتاج فهم مرك

، على الهويات املفخخة مختلف الخطابات 
ً
واألوهام واملستجدات، وهذا ما ينطبُق، أساسا

 لعشائريةا – الطائفية – املذهبية – املبنية على انتماءات تقليدية ما قبل حديثة )الثنية
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إلخ(، والتي تتعايش مع االنتماء الوطني الحديث تارة وتدخل في صراع وتنافس  القبلية... –

 أخرى، وهي 
ً
 مصدُر التهديِد الداخلّيِ األساس للهوية الوطنية إلى أمٍد غير منظور.معه تارة
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