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 ميس الكريديأ.

َعدُّ والدة املفاهيم 
ُ
 في الجديدة ال ت

ً
 سهال

ً
ال تخضع لقواعد التطور الصناعي  مجتمعات  أمرا

 في اإلدماج و تتطلب  ،تنظيرية وتحتاج مزاوجات وهجونات ،والتقني
ً
خلق النظرية الجديدة إبداعا

  ،راجع نظريات العقد االجتماعي والبنى الفلسفية للمفاهيمن ، وعندماليات تطبيقهاآو 
ً
تحديدا

وحتى في مقلب آخر  ،جون ديوي ووليم جيمس :مثل ،ماتيةغالفلسفة البرا كما وردت عند رّواد

  ذلكليس معنى ، سميث
ً
لكن تهجينها واستنباط حاالت جديدة بمقاربات  ،ألفكارهم تبنيا

 مجتمعاتنا األخالقية.

التي لم تنشأ من وهي الدولة املتحكمة في العالم –الواليات املتحدة األمريكية توصلت 

 إذ كانت ،إلى قاعدة العيش املشترك القائم على املنفعة- تجمع متجانس من البشر في األصول 

مثل العنصرية ضد السود ، قاس   طبيعي   هيمنة تأخذ شكل اصطفاء  تمارس املجموعات املتقاربة 

 املصلحة االقتصادية ضمن منعكس عندما فرضت ذلك انتهى ولكن، وضد الهنود الحمر

 العيش املشترك. قوانين حماية ،سياس ي

 فكير به يمكن الت ما
ً
هو العقد  شعيبيالدكتور الواردة في ورقة لبعض النقاط  وفقا

)االستهالكي السريع العصر تنطلق من قيم  ،االجتماعي الضامن للمواطنة ضمن عالقات حداثية

. بقوة اقتصادية وعسكرية ضخمة( واملحمياملسخر لصالح احتكارات كبرى بقرار عالمي  اإلنترنيتي

، يتطلب  ،هكذا عصر
ً
 خدمّيا

ً
عليه  املتوافقيربط مصالح أكبر فئة ممكنة بالنظام السياس ي عقال

 
ً
 .لالستقرار لضمان حمايته واستمراريته تحقيقا

 االستقرار هو البيئة الحاضنة للنمو االقتصادي

 املتوافقتعلن عن والدة النظام  ،األزمةبعد األزمة أو في اليوم التالي لنهاية  سورية ماإنَّ 

  ذلك ألنه سيكون نتاج توافق دولي )حتى لو ،عليه
ً
أو تم تعديله إال أنه  بقي بشكله الحالي تماما

 خاض 
ً
 مريرا

ً
 أيّ  إلى ما سيكون عليهأوصله  صراعا

ً
 (.كانت الطريقة ا

 .فالبد من حل التناقضات التي ولدت األزمات ،أن العالم محكوم بمصالح كبيرة هذا، وبما

 وتتطلب  ،عملية طويلة ومستدامة إنها
ً
 .دقيقة تخضع لتعديل تكنولوجي مستمر خططا

للمواطنة املركبة التي تتعدى الحديث عن  منظورناهذا املوضوع الحساس يحدد إنَّ 

 .الحقوق والواجبات الوطنية
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 نةاألزمة السورية تتعلق باملواط مالحظات في

 
ّ
 .طبقة متشردةو  ؛طبقة حاقدة :طبقتيناألجور القليلة وانخفاض مستوى املعيشة د تول

  ،للعمل ضد الوطن في أي لحظة الطبقتين جاهزتانوكلتا 
ً
؛ بل مكانا

ً
 ألنهما ال تعّدانه وطنا

يجب أن تنطلق من الطبقة  ،بما أن العالج مرحلي وتراكمي فالحلول و  لالستعباد واالضطهاد.

 و الطبقتين السابقتين  عددناالثالثة إذا 
ً
هذه الطبقة التي  .هما األولى والثانية من األسوأ وصعودا

  ليست متشردة وال
ً
بعالقة  حاقدة هي أوسع مساحة لبناء عالقة مواطنة مدعومة مصلحيا

وفي الخطط  .البالد مع الزمن إلى جيش مجتمعي يدافع عن تحولهااقتصادية ونفعية مشتركة 

الطويلة املدى عبر منظومة تعليمية ورقابية البد من تآكل الطبقتين الباقيتين بكافة الوسائل 

 .املمكنة

في حروب طحنت ماليين البشر  ماتية الدول تسببتغوبرا ،النفعية السياسية ظاملةإنَّ 

ألن الفاست اليف ، عبثية يحتاج إلى غطاء شعاراتي أو نضاالت وهذا اليوم ال ،القتسام املصالح

(fast life) يجد طريقة للمواكبة ودوران محرك العوملة قادر على سحق من ال ،بذلك تسمح ال. 

  لم يعْد الحديث عن املواطنة
ً
 يجب أن يكون على أساس وإنماباملعنى التقليدي؛  مناسبا

 .الشعاراتي أو املشاعري القراءة املجردة من العاطفة والقائمة على التحليل املنطقي وليس 

رجال املال في العالم يقودون السياسة ألن حياة كثير من الناس مرتبطة بهم من 

وفق القاعدة املصلحية يخلق متوالية  اآلخرينوالتشبيك مع  ،مستخدمين وعمال ومنتفعين

  ،مصالح
ً
 ...هي الحاكم تجعل الحلقة األقوى فيها اقتصاديا

كافة بالحسبان وهذه الهجونة تأخذ  ،رة مع منطقتناذ  ونة َح هذا املنطق يطبق وفق هجإنَّ 

هو دون  ثني واملذهبي والعشائري وكل مايضة كالعامل الديني والعائلي واإلالعوامل النفسية النق

لتفكيك املنظومة  ،وجناحاه اجتماعي وفكري  ،عماده االقتصاد :وبمخطط ثالثي األبعاد ،الدولة

لقد خضعت كل املفاهيم في األزمة لنظرية الشك  .املعادية للدولة والوصول إلى املواطنة املنتمية

لذلك يجب أن تقتنص فرصة مرحلة  ،رغم كل التبعات العنفية ،فيها العامل الروحي والديني بما

حداثية كما يسميها الشك الستقطاب أكبر كم ممكن للطبقة القابلة لتكون نواة املواطنة ال

 .شعيبيالدكتور 
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   د. نهلة عيس ى

 
ً
- في أن الدول العربية شعيبيأتفق باملطلق مع د.  ،العملية-العلمية مرجعيتيبحكم  ،بداية

من  ،مرور سنوات طويلة على استقاللها لم تستطع رغم -واآلخر ذاتي يوألسباب بعضها موضوع

 باملفهوم  ،باملفهوم القانوني والحقوقي ،ل أو إنجاز مشروع الدولة الوطنيةاستكما
ً
وأيضا

 من املحاكاة  ،وأن هذه الدول العربية ،قتصادي واالجتماعي وحتى الثقافيالسياس ي واال
ً
كانت نوعا

)نوع من  ستوكهولمأي كمتالزمة  ،لظاهراتية للدول الوطنية الغربيةالسياسية الشكلية وا

وهي حالة من االنتماء  ،دات وتوافقات وتعاقدات وطنيةأكثر منها عاكسة إلرا ،(دالتماهي مع الجال 

الفهم الجمعي  ،بما يتناقض وربما يفسر ،املتاح واملأمون واملؤكد بحسبانهاغرافيا )األرض( للج

  ،في إطار الدولة الوطنية املعاصرةامللتبس ملفهوم امللكية العامة 
ً
ويتجاوز  ،يتعالى بصفته مفهوما

إلى معنى االنتماء  ،لخإ القروي .. ،العشائري  ،باملعنى القبائليتماء للجغرافيا مفهوم االن

التصدع في ما ى حّد  كما يفسر إل ،بما عليها باملفهوم الكلي الشاملواملسؤولية عن الجغرافيا 

 لنظريات علم االجتماعأ بحسبان ،طنية السورية في السنوات األخيرةالجماعة الو 
ً
 ،نه وفقا

 منها في الجماعات غير مظاهر التصدع في الجماعات 
ً
ة  نتيج ،املنظمةاملنظمة أكثر شيوعا

 ،للثواب والعقاب وعدم تقنين ضوابط ،وضعف االنتماء للجماعة ،لالعتماد أو االتكال املتبادل

 إال أن ذلك كله ليس مدعاة النقسامها أو تفككها. ،والشعور باملحن واإلحباط ،وتساوي املشاركة

"االنفعال" بحكم  في أن دولنا الوطنية قامت على ما أسميه شعيبيكما أتفق مع د. 

ثر من بان استقاللها )البنى الفوقية للحداثة( أكإلطبيعة املرحلة التاريخية  اإليديولوجيةالطبيعة 

ولكن لإلضافة  ،شعيبيليس لالختالف مع د.  ،وهذا ما ينقلني ربما ،قيامها على العقل واملصلحة

ة في نهاية ستينيات ناقضتها التاريخية إلعالن مفاهيم ما بعد الحداثرغم م ،األقرب للتساؤل 

رودلف  ،)تشابمان 1934 ،1917 ،1870 أعوام رغم استخدامها بشكل عابر فيو  ،القرن املاض ي

ز من البشر يبدو من قبل مجموعة من الفنانين التشكيليين لوصف طرا دي أونيس( ،بانفيتز

 من الخارج
ً
 :هي ،ضافتي األقرب للتساؤل إو  في أعماقه! ولكنه متداع   ،صلبا

  
ا
هي  سورية،وفي العمق منها  ،عية السياسية في البلدان العربية: أليست البنى االجتماأوال

 مزيج من بنى ال حداثية وما قبل حداثية )وأصر على كونها ال 
ً
ضافة للعناصر ما إ حداثية،أساسا

 الكلية،مثل: هيمنة امليتافيزيقا واألديان والحكايات الكبرى والخطابات  فيها،قبل الحداثية 

 حتى ننجزها!؟ وعوامل استنادي في املغلقة(، واألنساق 
ً
وأننا لم ندخل مرحلة الحداثة إال شكال

 ،لتي تتجلى في النسبية االجتماعيةا من في مصفوفة قيم ما بعد الحداثةهذا التساؤل تك
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وتفسير  ،ورفض كلية املعرفة ،ورفض العقالنية ،نسانيةورفض النزعة اإل ،والحتمية الثقافية

وهي مصفوفة  ،ضافة الستحالة التحديدإ ،والنقد غير الثوري لألنظمة ،لقوةا بوساطةكل ش يء 

  ،تشكل دولنا العربية
ً
 لها الجمهورية منها وامللكية نموذجا

ً
 ف ،مثاليا

ً
 حيا

ً
ي سنوات ما تجسد واقعا

وفة )على عكس قناعات د. وهي سنوات لم توجد أو تخلق هذه املصف ،العربي" الربيع" بـ سمي

 سمات لم ي ،بل أظهرتها فقط ،شعيبي(
ً
 لرأي وهي أيضا

ً
خلقها تطور تكنولوجيا االتصال وفقا

العربية( مجرد بل شكلت وسائل االتصال )في الحالة  ؛يهاب حسن"إيين املتشددين أمثال "الحداث

وما شكل  ،ألهم من وجهة نظري: ما نسق القيميستدعي طرح السؤال ا ما ،حوامل لها ال أكثر

وأي  ،ا في عصر مجتمع املعلومات الكونيمجتمعاتن تبلورهمايمكن أن  اللذان التعاقدات

وفق "جيرمي  ،الحياة تجربة مكلفة إذ ،الفرص""بـ ما يسمى  التحديات تواجهنا في عصر 

 ريفيكن"!؟

 
ا
على  ،هو اللبس املبهم الفاضح ،من أهم مشاكل تعاقداتنا الوطنية : أليست واحدةثانيا

باستثناء اآلخرين من استخدام بين الحق  ،واملؤسسات من أدناها إلى أعالها مستوى األفراد

والحق بعدم االستثناء  ،ولة على حمايته )امللكية الخاصة(مع التأكيد على مسؤولية الد ،ش يء

وهو لبس  ،لكن لألسف دون املسؤولية عنه ،)امللكية العامة( ء واالنتفاع بهمن استخدام ش ي

يحدد إلى حد كبير جملة ممارساتنا الوطنية في ضوء أن مفهوم امللكية مفهوم جذري في 

انية وهو أساس هيكلية العالقات اإلنس ،ل مجتمعاتنامث ،تمعات "القلة" أو الندرة املاديةمج

 ن أذلك أل  ،واالقتصادية والسياسية فيها
ً
استثناء  حقَّ  بصفتها ،همية امللكية )الخاصة تحديدا

يم غير الق ذ تحتل الصدارةإ ،وتصبح غير ذات معنى ،خرين( تتضاءل في مجتمعات الوفرةاآل 

 واالندماج بما يسمى نظام عالقات القوة. ،خص يوالتحول الش ،املادية مثل: تحقيق الذات

 
ا
تتألف من تكمن في كوننا مجتمعات  ،الوطنيةقناعتي أن أخطر مشكالتنا : في ضوء ثالثا

 ،الفرد معزول وغير موصول  إذ ،عد حداثي في عصر الشبكات والنفاذقبل وما بما  خليط

دور الدولة في تأمين حق الفرد في النفاذ إلى الشبكات  ويتلخص ،هي الحق بالنفاذوالوطنية 

 وهو األمر الذي قد يغري باالستسالم بأنه ال  ،عصر يتجاوز ما بعد بعد الحداثة( العديدة )وهو 

 وفي االعتقاد باستمرار حالة الفوض ى الوطنية أو  ،أمل في بناء تعاقدات وطنية جديدة يوجد

ية والثقافية بالعالقات في عصر يستبدل العالقات االجتماع ،شعيبي ر د.العماه على حد تعبي

صل لإلعالنات التجارية نسانية بالبث املتواستبدل التساؤل عن غاية الحياة اإلكما ي ،التجارية

هي أقرب لإلعالن عن نمط الحياة  ،ل بينها سوى روايات درامية فرديةالتي ال يفص املتواصلة

 املطلوب في عصر الشبكات!؟
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  استسالم،وهو 
ً
،أو هي فرضية تعاني شرخا

ً
كانت  للجماعة،نسان ذلك ألن حاجة اإل عميقا

،فاإلنسان قام بتأسيس التجمعات االجتماعية  اإلنساني،حاجة دائمة عبر التاريخ 
ً
ومن ثم  أوال

طة ارتكاز وهذا أمر يبقى نق األمور،قام بتطوير قوانين للتبادل التجاري والثقافي وغير ذلك من 

 بالتعبير السائد اآلن في إفي إعادة  رئيسةأولى 
ً
 و  سورية(،عمار البنى الوطنية )تيمنا

ً
قد ال  ،ثانيا

 
ً
 لرؤية د.  تشتت، تجميع املشتت الذي يكون سهال

ً
فيما لو  شعيبي،لكنه ليس شبه مستحيل وفقا

( 
ً
 ركزنا أوال

ً
 ونخبا

ً
باملعنى  وتسييسهع الثقافة ما بعد الحرب على قطا ومؤسسات( فيأفرادا

ا على قطاعي االقتصاد قبل تركيزن ،غاية وليس وسيلة بصفتهمل معه أي التعا ،الوطني

بين القيم ألن جوهر الخلل في مجتمعاتنا يكمن في الصراع  ،السوق والحكومة(ي أوالسياسة )

 على الهيمنة املت ،الجوهرية وقيم املنفعة
ً
زايدة ويعد امليل باتجاه اإلطار املرجعي النفعي دليال

املتعة بين عالمي املال وأعني قطاع التجارة السوداء )أي زواج  ،للقطاع الرابع في أي مجتمع

 أو  ،والسياسة
ً
أي كنائسه  ،ألن املؤسسات الثقافية للمجتمع ذلك ،يضاف إليهما الدين( حيانا

ته الفنية ومنظماته وتجمعا ،ومؤسساته املدنية ،يةوالالدين ،ومؤسساته التعليمية ،ومساجده

ها  ،لخإوأنديته الرياضية و... ،غير الحكومية
ّ
عّد كل

ُ
املعين الذي ال ينضب لبناء ثقة اجتماعية ت

 ،رضية الخصبة لنجاح القطاع الثانيكما تعد األ  ،ومجتمع نشط ،رأس املال االجتماعي( بصفتها)

ألنه  ،وموروثنا الثقافي )إعادة هيكلته(نتاجنا إادة تدوير وهو األمر الذي يفترض إع ،أي الحكومة

وهو  ع.وبناء القيم املشتركة للمجتم ،الوسيلة لتحقيق أهدافنا الوطنية وهو  ،وحده مصدر القيم

الفكر التنويري )أو اإلصالح التربوي( على املؤسسات  يعني بالدرجة األولى ضرورة هيمنةما 

بوساطة  ،مسؤولياتهم تجاه املجتمع املدني التعليمية بهدف إعداد الصغار والشباب لتحمل

عيد مما ي ،تعليم ذا صلة بحياة الطالب كاملةوجعل كل ال ،العالقة بين املدرسة واملجتمع تأصيل

 ،ء بيئة متوازنة بين الخاص والعامويسمح ببنا ،ا الراقي في العالقات االجتماعيةللثقافة وضعه

وليس لصالح  ،امة لصالح منظمات املجتمع املدنيويقلل من دور الحكومة في إدارة الشؤون الع

التي تخوض صراع نفوذ حتى  جرامية(ثقافة القوة )الثقافة العنفية اإل اقتصاد السوق السوداء و 

وحتى تنتصر الثقافة بجميع مؤسساتها البد من االعتراف  ،ع الحكومة للسيطرة على الجغرافيام

 بأهمية الجغرافيا في تأسيس أرضية )مصلحة( مشتركة.

رها إن القوة السياسية الواعية للذات ستكون قادرة على إعادة تأسيس دو  ،الحقيقةو 

ع م ،ريق جعل الثقافة املحلية متناغمةفقط عن ط ذلك ،لسوريفي صلب املجتمع ا الهام

ليس عبر  ،ة باألرضوالتنوع الثقافي عبر ترسيخ صلة حميم ،املحافظة على التنوع االجتماعي

وهو  ،ر جعلها أهم وسيلة للحياة بكرامةبل عب ،وغاية بحد ذاتها نموت من أجلها ،جعلها قدسية
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ي أن يحاط ال أريد لبيتندي: "وعبر تمثل قول غا ،ليتهاصو أما يعني نسف شمولية خطاباتنا و 

زهر حول منزلي بكل بل أريد لكل الثقافات أن ت ،وال أن تسد نوافذي ،بجدران من كافة الجهات

والواقع أن التعويل على النخب  ،أو تنسيني بيتي" ،لكنني أرفض أن تجرفني أي منها ،حرية

 ،لية القيمية الثقافية في مجتمعناوإعادة الهيك تسييسومنظمات املجتمع املدني إلنجاح عملية 

 .هو الذي سيحدد مصير السياسة والجغرافيا في القادم من أيامنا

 

   فاتح جاموسأ. 

الدكتور شعيبي، في كل ما يتعلق بالتجريد الفلسفي والفكري والسياس ي، أو  أقدر جهد

امللموسة من العام العالمي إلى الخاص السوري، وعلى هامش هذا  املقاربة التاريخية العيانية

 .األمر أطرح بعض القضايا واملالحظات واألسئلة

 (chaos) مرحلة ما بعد الحداثة ومفهوم العماه

 كل في السلبية وتأثيراتها العماه ظاهرة ومحتوى  طابع وتعميم تجريد علىتصعب املوافقة 

 وهي ،ورقة د. شعيبي هاتحدد كما عماه ظاهرة ليست هي املتطور  العالم ففي العالم، من مكان

 الرأسمالية املراكز لصالح ومؤسساتها، العميقة الدولة تدخل عبر مضبوطة أو محكومة،

 من بسيطة غير درجة إلجراء يضطران كمنظومة الرأسمالي والنظام املراكز هذه لكن الكبرى،

عّد  املعنى وبهذا الجمهور، من االنتخابية الكتلة مع األقل على املصالح، في التوافق
ُ
 أية ممنوعة ت

 من قبيل: حتى أنه وأعتقد املتطور، العالم في منفلتة فوضوية تطورات
ً
 املواطن أنَّ أفكارا

  وأسبابها الهويات، وتعدد وتقاطع واالختالف، والتعددية العالمي،
ً
 الخاصة والثقافة ،جميعا

 أن تناقضاتها على ممنوع العالم، ذلك في امليادين كل في الناعمة التحديدات باتجاه تسير بذلك،

 من وغيره ذلك أجل من بتأثيرها هائلة أمان صمامات وهناك للنظام، تدميرية صراعية تكون 

 يراكم يزال ال أنه إال الرأسمالي، النظام صالح في يزال ال محصلته في األمر أن ورغم ،رالظواه

  اإلنسان تطور  صالح في بطيئة تقدمية حضارية بخطوات
ً
 موضوع وهذا مكان، كل وفي عموما

  االنسان هل بالتأكيد، وحواري  خالفي
ً
 على الصعيدين ويتراجع ينكص أم يتقدم عموما

ً
 خصوصا

 والروحي؟ املادي

 ومحاولة الرأسمالية للمؤسسات التآمري  الجهد لحظ ضرورة ومع املتخلف، العالم في

 أي يوجد ال أنه إال الرأسمالي، النظام صالح في أمان صمامات إلضافة ميدان، كل في اللعب
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  واحدة ظاهرة توجد ال هنا ،الورقة في املعنية العماه لظاهرة تعميم
ً
  تجريدا

ً
 فروق إن .وتعميما

 العصبيات من العربية، منطقتنا في الورقة هاتلحظ املواطنة، قضية في عدة ظواهر تبرز التطور 

 املواطنة ومفهوم األمة الدولة إلى ،الحداثة ودولة املواطنة شبه إلى الراعي، ودولة وطنية قبل ما

 بحسب آلخر مكان من هذا، ويختلف تأثير التطورات العاملية للنظام الرأسمالي .االستغراقي

  هناك في أنَّ  شك وال الذات، كما املوضوع واشتراطات الجيوسياسية، املصالح
ً
 حلقات دائما

 حاالت من الكثير وفي أعلى، ودمار بصعوبات العاملية التطورات تتلقى العالم هذا في ضعيفة

  أكثر وطنية، قبل عصبيات إلى للخلف، نكوص هي التطور 
ً
 العماه مفهوم من بكثير سوءا

 .ورقةال في املوصوف

 النظام، الدولة، السلطة

 
 
  اعتقد أنه كانت هناك أهمية

 
، ليستكمل الدكتور شعيبي مقاربته كبيرتان وضرورة

املنهجية التاريخية، ويتابع التفريق بين النهج الليبرالي والتاريخي، فاألول يركز على الدولة حتى 

ومستقل بذاته، أما الثاني ومع لحظه ألهمية الدولة ومؤسساتها  متعال   ش يء  تبدو وكأنها 

عالقة إال أنه يتم بوساطة جدل افقة، والظواهر املر  وتطوراتها وأهميتها في حياة االنسان،

موضوعات مثل: الحرية، ب أسئلة تتعلق عنإن هذا هو الذي يجيب  .الطبقة والسلطة بالدولة

وقضية والنظم الديمقراطية، ونظم االستثناء، واملواطنة، والحقوق والواجبات، وفلسفة اإلرادة، 

 ، عدمه أو أجلها من حيةوالتض الدولة من واملوقفاألزمات واالنقسامات الوطنية، 
ً
 إضافة

 إلى  الدولة ودور  ثقافة خارج ،الخارج مع والعالقة باالحتالل للقبول 
ً
 النخبة قضية، وصوال

، الورقةفي نهاية  . ذلك إلى أنهوموقع كل ذلك في التطور التاريخي، القومي أو الوطني واملشروع

 وعندما وصل إلى الوضع السوري كان ال بد للدكتور شعيبي 
ً
ولو بصورة  أن يلحظ مشكورا

 .مكثفة، جدل وعالقة التطور بين السلطة والدولة لصالح التسلط

 اإلشكالية الفلسفية للمواطنة

 ذلك واقعية، وإشكالية فلسفية، إشكالية بالتأكيد واملواطنة، واالنتماء اإلرادة بينتوجد 

في ما يتعلق ى أعل اهتماما يستحق األمر وكان املواطنة، قضية تطور  حقبات من حقبة كل في

 
ً
 العميقة، الوطنية واالنقسامات األزمات لحظات في بتنوع اإلرادات في الشروط نفسها، تحديدا

  وطابعها التاريخية املوجات فكرة تكون  ربماو 
ً
 تلك جدل جوانب من بعض عن اإلجابة في هامة

  املتكونة واإلرادة والعصبية والتعدديات الفوقي البناء قضية تكون  وربما اإلشكالية،
ً
  هامة

ً
. أيضا

 كما أنه بسبب .الورقة في جاء كما التعيين عدم يساوي  ال بالتعددية اإلقرار أن إلى بهنالت مع
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  أكثرت الورقة بد املواطنة، لقضية والواجبات الحقوق  فلسفة في بحث أي غياب
ً
 لقضية قربا

 .املواطنة لقضية منه واالنتماء الهوية

أن تجمع معها  الواردة بخصوص استثناء الوضع الكردي، تستحقأعتقد أن املالحظة 

ذلك بسبب التشابه في القضيتين القوميتين، والتشابه في موقف الطرف التركي، األقلية العربية، 

 .بالتغاض ي عن الفارق العددي وأهميته لألقليتين القوميتين

 ،
ً
 وأخيرا

ً
  ُيَعدُّ هاما

ً
ة في القضية القومية داخل ما ورد بخصوص تطبيق معايير واحد جدا

واألكثر أهمية . ، مع ضرورة وضعه في إطاره التاريخي بين املعايير والحق وممارسة الحقةسوري

)الدولة( وأقول  طرح فكرة توافق نخب فاعلة ومؤثرة على اجتراح مشروع يغلب صيغة الحداثة

 
ً
لى ما بعدها( فالخطر هو )ع من القول كما ورد على ما قبلها والنكوص الحاصل في سورية، بدال

 بيننا املتخلفة قبل وطنية.  وإلى العصبياتما قبلها  إلىبالنكوص 
ً
ال بّد من إطالق الحوار مباشرة

ّي   ّد   إلى هذا املشروع، إذ يمكن أن يجمع النخب في حوار وطني ج 
ً
 .استنادا

 

 

    ديانا جبور أ. 

موسوعية على الصعيد املعرفي، كما  أن الورقة املقدمة تتيح إحاطة بانوراميةفي  ال شك 

تتمحور مداخلتي على املنعكس السياس ي و ستفسارات سياسية وأسئلة وجودية وفكرية. اأنها تثير 

 ال مالحظات. استيضاحاتلهذه الورقة الهامة، وهي عبارة عن 

إذ ، بين معامالت امليكرو ووقائع املاكرو  الورقة، هدتمن التمييز الذي أور  ينبغي االنطالق

غرّية،؛ أMicro"أن معامالت امليكرو  أنَّ  ارتأت ل دولي؛ بعد حداثية، في أي فع املا ي الوقائع الّص 

، بمواجه 
ً
تة من الضبط، قد باتت األكثر فاعلية في فهم الحراك اإلنساني والدولي أحيانا

ّ
املتفل

املنظومة الدولية  الكبرى الحداثوية، وبالتالي نحن لم نعد نتحدث في Macroالوقائع املاكروية 

تجمع الدول املستقرة مع بل عن منظومة  ؛عن منظومة مستقّرةاألمة -التي أنتجت الدولة

ل مجموعات لها  علىالعماهيات املوازية املتمثلة في الفوض ى والجريمة والخروج 
ّ
القانون وتشك

و أحد تشكيالت واقع ما ، وهذا هولة النافذة وغير ذلكسلطة الدولة في مناطق ال تصلها يد الد

 .بعد بعد الحداثة"
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ما بعد الحداثة بضاعة تصممها الدول الرأسمالية  أنَّ  -بما يقارب اليقين- يتثبت وعليه،

 املتوحشة للدول الناشئة أو النامية لتغرق أكثر فأكثر في العماه. 

الخالصة، ال إن أراد الباحث بحنكته أن أصل باستدالالتي وباستنتاجاتي الخاصة لهذه 

 
ً
أن خالص العرب وخروجهم من عنق الزجاجة يتم عبر املراحل ، بنصمع روح ال يعود متسقا

أن ، و املحتوى الحداثوي  أن يحققوا، و من املحتوى ما قبل الحداثوي أن يتخلصوا  ، التالية

 مع-ينبغي في سياق الحديث عن العرب و  مع عالم ما بعد الحداثة. يفهموا ويأتلفوا
ً
 انسجاما

 استبدال كلمة "يأتلفوا" بكلمة أخرى: "يواجهوا" أو "يمانعوا".-املنطق الداخلي للنّص 

 
ً
مم من مضمونه ودوره حسب تعريف األ  يرفض الباحث فكرة املواطن العالمي، انطالقا

التي جاء فيها: " فاملواطنون العامليون هم األفراد الذين يسعون في طريقة تفكيرهم املتحدة 

هذه مبادئ نبيلة  .بناء عالم يتسم بمزيد من العدل والسالم ومقومات البقاء"وسلوكهم إلى 

 أن يتحلى بها ويدافع عنها. -اإلقليميةكما في دولته -وسامية وعلى املواطن العالمي 

 
ً
عبر  واألكثريةتكرس مفهوم األقلية  ،داثيةحإلى دولة سورية  يبدو الباحث في بحثه مياال

قلية بإطار من التمييز اإليجابي "إن أهم مسؤولية حداثية وما بعد حداثية، على الدولة تمييز األ

السورية في مرحلة ما بعد الحرب، إعادة تشكيل مفهومي األقلية واألكثرية من منظور يتجاوز 

عن   الجميع متساوون بغض النظرإذ أعتقد أن التمييز ال يعود ذا دور، و البعد الكينوني". 

الجنس أو الدين في دولة املواطنة التي نأمل أن نصل إليها بعد هذه الحرب امللعونة  العرق أو 

 واملتعددة الجبهات.

 

  ي د. حسن مصطفى البحر 

فق مفهومها السياس يّ 
ُ
َعدُّ املواطنة في أ

ُ
مواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم للصفة ، ت

علم االجتماع: بأنها مكانة أو في املواطنة  وتعرف، ي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطنبالواجبات الت

هذه العالقة يقدم  وبوساطةعالقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياس ي )دولة( 

د هذه العالقة بين الفرد  الطرف األول )املواطن( الوالء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدَّ

 .والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة

املواطنة ترتبط وتتمثل في عالقة الحاكم بالسكان من حيث ديد من الباحثين أن ويرى الع

، هي مفهوم حديث(؛ أو تبادل الحقوق والواجبات بناء على الرابطة الوطنية )الحقوق والواجبات
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يفترض هذا املفهوم أن املجتمع مكون من أفراد مستقلين و شكلت على أساسه الدولة الحديثة، 

العامة لهؤالء املواطنين األحرار واملستقلين غير الخاضعين  هي التعبير عن اإلرادة وأحرار، والدولة

؛ 
ً
 لوالءات أخرى بصفتهم أفرادا

 )أي  الباحثون ويذهب 
ً
في علم االجتماع إلى تعريف املواطنة في املجتمع الحديث نموذجيا

م  إذياس ي )الدولة(، كنموذج نظري( على أنها عالقة اجتماعية تقوم بين األفراد واملجتمع الس تقّد 

الدولة الحماية االقتصادية والسياسية واالجتماعية لألفراد، عن طريق القانون والدستور الذي 

إلى قانونها  ويلجؤونقدم األفراد الوالء للدولة يساوي بين األفراد ككيانات بشرية طبيعية، وي

 من الناحية  منللحصول على حقوقهم. 
ً
مميزات هذا التعريف أنه باإلضافة إلى كونه نمطيا

النظرية فهو في الوقت نفسه إجرائي منهجي يتيح دراسة املواطنة وقياسها وتحديد مستوياتها 

هذا التعريف أنه يتضمن ويظهر في  .دائها في أي مجتمعوالتنبؤ بأبعادها وآفاقها وتقييم وتقويم أ

 آلية التعاقد )العقد اال 
ُ
سير الدولة هي املسؤولة جتماعي( فحين يفترض أن تكون الحكومة التي ت

عن ترسيخ الشعور باملواطنة، فإنها إذا أخلت بشروط العقد، أي إذا لم تؤمن الحماية 

 أمام القانون، كان من  ولم تساو  االجتماعية واالقتصادية والسياسية لألفراد 
ً
بينهم عمليا

د بشعور املواطنة والوالء لقانون املجتمع ــ الدولة التي يعيشون الطبيعي أن يخف إحساس األفرا

 بهذه كنفهافي 
ً
 ولو كان وهميا

ً
م لهم شعورا ، وأن يبحثوا عن مرجعية أخرى تحميهم، أو تقّد 

الحماية، كالعودة إلى االرتباط بالجذور الدينية أو الطائفية والعائلية والقبلية والعرقية 

 نسان بأنه مواطن أصيل في بالده ويعد وعي اإل واإلقليمية.
ً
 أصيال

ً
باملواطنة وبأنه ليس فقط وعيا

 يخضع لنظام معين، دون أن يشارك في صنع القرارات داخل هذا النظام. ُيعد هذا الوعي 
ً
ُمقيما

باملواطنة نقطة البدء األساسية في تشكيل نظرة الفرد إلى نفسه، وإلى بالده، وإلى شركائه في 

 على أساس هذه املشاركة يكون االنتماء إلى الوطن. صفة املواطنة. و 

؛ فلكل مواطن الحقوق نفسها وعليه الواجبات هذا، وتأتي املساواة بوساطة املشاركة

ذاتها. فلصفة املواطن ثالثة أركان: االنتماء لألرض، واملشاركة، واملساواة أي الندية. ومن ثم يأتي 

ارسة صفة املواطنة، والتمسك بها، والدفاع عنها؛ جهد الشخص في إطار الجماعة السياسية ملم

وحينما تنجح الجماعة في استخالص حقوق الوطن واملواطن، تظهر اللحظة الدستورية؛ 

فتتحول األرض إلى وطن، واإلنسان، الذي يحيا عليها ويشارك في صياغة حياتها، إلى مواطن. 

ا فكرة املواطنة )الوطن ــــ املواطن وعلى ذلك فالوطن هو ما يؤسس فكرة املواطن، وثم من بعده

 ـــــ املواطنة(. 
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والعالقة بين املواطنة، واملواطن، والوطن، ال تنحصر في االشتقاق اللغوي، وإنما تمتد إلى 

، سواء املواطنة بما يعنيه من مشاركة االرتباط الوثيق في املضامين، فال مجال لتجسيد مفهوم

غير مباشرة ـ في تدبير الشأن العام، ومسؤولية تجاه الوطن، دون وجود  أم ،مباشرة أكانت

مواطن ُيدرك بوعي حقوقه وواجباته، في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية، ويشعر بأنه معني بما يجري داخل الفضاء الذي يسمى الوطن، فال مواطنة بدون 

ن، وتفاعل إيجابي مع قضاياه، وانخراط حقيقي في شؤونه. مواطن، وال مواطن بدون والء للوط

ظاهرة نفسية اجتماعية مركبة،  :Patriotism الوطنيةف وهنا يجب التمييز بين الوطنية واملواطنة.

ق به واإلخالص له والتضحية من أجله. 
ُّ
، قوامها ُحب الوطن والتعل

ً
ويشير مفهوم املواطنة، نظرّيا

تقوم على أساس  قانونية،عالقة : وهي الدولة،عالقة الفرد مع طة بوساإلى عدة جوانب تتحدد 

ويترتب على هذه العالقة حصول الفرد على  الدولة(،عضوية الفرد في املجتمع السياس ي )أي 

 والواجبات،وتشمل مجموعة من الحقوق والحريات  سياسية،عالقة و  الدولة.جنسية 

ويحق لهم االستفادة من الخدمات  واالنتخاب،فاملواطنون هم وحدهم من يحق لهم الترشح 

وتتمثل في انتماء ووالء  وعاطفية،عالقة معنوية و  الدولة.االقتصادية واالجتماعية التي تقدمها 

 والتضحية.وما يترتب عليها من مضامين االلتزام  وثقافة،تاريخ ولغة  ورموزها منالفرد للدولة 

 شروط املواطنة ومقوماتها األساسية

طنة ليست وضعية جاهزة يمكن تجليها بصورة آلية عندما تتحقق الرغبة في ذلك، املوا

وإنما هي سيرورة تاريخية، ودينامية مستمرة، وسلوك يكتسب عندما تتهيأ له الظروف املالئمة، 

وهي ممارسة في ظل مجموعة من املبادئ والقواعد، وفي إطار مؤسسات وآليات تضمن ترجمة 

 رض الواقع؛ مفهوم املواطنة على أ

 هذه املتطلبات من دولة إلى أخرى، ومن زمن إلى 
ً
وإذا كان من الطبيعي أن تختلف نسبيا

آخر بسبب اختالف الثقافات والحضارات، والعقائد والقيم، ومستوى النضج السياس ي، فإنه ال 

مجموعة من املقومات األساسية املشتركة، ووجود حد أدنى من الشروط التي  توافر بد من 

مفهوم املواطنة في الحياة اليومية للمواطنين، وفي عالقاتهم بغيرهم، وبمحيطهم  بفعلهايتجلى 

إلى أهم املقومات والشروط التي ال مجال  ونشير السياس ي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي. 

 :، ذلك وفق اآلتية في غيابهاللحديث عن املواطن

  اكتمال نمو الدولةاملقوم األول: يعد 
ً
 ذاتها ُبعدا

ً
من أبعاد نمو املواطنة، ويتحدد  أساسا

تؤكد على املشاركة واملساواة أمام القانون. وعلى هذا النحو، فإن بامتالكها لثقافة نمو الدولة 
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 من البشر من الدولة االستبدادية ال تتيح الفرصة الكاملة لنمو املوا
ً
 كامال

ً
طنة؛ ألنها تحرم قطاعا

حقهم في املشاركة، أو أن الدولة ذاتها قد تسقط فريسة ُحكم القلة التي تسيطر على املوارد 

للمجتمع، ومن ثم تحرم بقية األفراد من حقوقهم في املشاركة، أو الحصول على نصيبهم  الرئيسة

تخلي عن القيام بواجباتهم والتزاماتهم األساسية، من املوارد. األمر هذا يدفعهم، بداهة، إلى ال

ملة الحقوق وااللتزامات وهو ما يعني تقلص مواطنتهم بسبب عدم حصول املواطن على ج

التي ينبغي أن تتوافر له. وهذا يوضح أن ثمة رابطة عضوية بين اكتمال نمو الدولة  األساسية

 واكتمال، ، من جهةجتمع القوي املتماسكواقترابها من النموذج املثالي للدولة الحديثة، وامل

 املواطنة في مستوياتها غير الناقصة. 

 ذلك بوصف أن الديموقراطية هية بالديموقراطية، ارتباط املواطناملقوم الثاني: 

هذا اإلطار تعني الديموقراطية التأكيد على ال مركزية القرار،  الحاضنة األولى ملبدأ املواطنة. وفي

في مقابل اختزال مركزية الجماعة. كما تعني أن الشعب هو مصدر السلطات، إضافة إلى التأكيد 

على مبدأ املساواة السياسية والقانونية بين املواطنين، بصرف النظر عن الدين أو الُعرف أو 

 املذهب أو الجنس. 

 املقوم الثالث: 
 
ع املواطنين، بكافة الحقوق السياسية والقانونية واالجتماعية تمت

  يؤكد على أنَّ  قيام عقد اجتماعي. وهذا يعني واالقتصادية والثقافية
َ
مصدُر  في األمة املواطنة

  كّل 
ً
ما يتعلق بالحقوق والواجبات وفق أي  لرفض أي تحيز في مصدر  الحقوق والواجبات، وأيضا

 الثقافة.  أم ،اللغة أم ،الثروة أم ،العرق  أم ،الدين أم ،الجنس أكان ر، سواءمعيا
ً
وُيعّد ضرورّيا

تأكيد التالزم بين الحقوق والواجبات القانونية والسياسية، والحقوق االجتماعية في هذا االتجاه 

ذلك حتى تتحقق الديموقراطية الكاملة. وفي هذا اإلطار يتطلب التأكيد افية، واالقتصادية والثق

ما يتعلق بتوزيع الفرص االقتصادية  على املواطنة التأكيد على املساواة والعدل االجتماعي، في

 واالجتماعية والثقافية، وبطبيعة الحال السياسية. 

بصفته ، ساسية للمواطنةونات األ ُيعد الفرد البالغ العاقل أحد املكاملقوم الرابع: 

 
ً
لعملية التنشئة االجتماعية والثقافية والسياسية التي تقوم بها مؤسسات املجتمع  خاضعا

الفرد على أن  -في حالة اكتمالها-ة التنشئة املختلفة، بإشراف الدولة وسيطرتها. وتساعد عملي

يستوعب أهداف الجماعة وتراثها، ويعّبر عن مصالحها، ويتعايش مع الجماعة، دون أن يذوب في 

 إطارها. 
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، في أبعادها االقتصادية إشباع الحاجات األساسية للبشر املقوم الخامس: ُيعد

ر تواجه وفي هذا اإلطا للمواطنة. الرئيسةوالسياسية واالجتماعية والثقافية، أحد املقومات 

املواطنة أزمة إذا تخلت الدولة عن القيام بالتزاماتها املتعلقة بتهيئة البيئة املالئمة لتحقيق 

الرفاهية االجتماعية واالقتصادية للبشر. ومن الطبيعي أن يؤدي عدم إشباع الحاجات 

شير في مجملها إلى تآكل اإلحساس باملواطنة. وتبد
ُ
أ هذه األساسية للبشر إلى ظواهر عديدة، ت

 بعدم اإلسهام أو 
ً
الظواهر باالنسحاب من القيام بالواجبات، مادامت الحقوق قد تآكلت مرورا

املشاركة الفعالة على كافة األصعدة، وحتى الهروب من املجتمع، والبحث عن مواطنة جديدة، أو 

  التمرد على الدولة والخروج عليها، واالحتماء بجماعات وسيطة، أو أقل من الدولة.

 

    أنــس الراهــبد. 

عمقه الورقة سأتجاوز مديح ه
ُ
. مع اإلشارة إلى هاما جاء في ّل ، وأوافق الباحث على ُج ةامل

أن العناوين التي جاءت بها الورقة البحثية من األهمية العالية لتطرح في وقتنا هذا، بعد أن 

 لهذا املوضوع. الباحثون فيهمض ى وقت طويل لم يتطرق 

اخترت بضعة عناوين في هذه الورقة كان لها خصوصية لدي: فنجد أن الباحث قد 

، وهو خروج عن املألوف الذي قرأناه ودرسناه في ملفهوم املواطنة من الناحية الفلسفيةتعرض 

 الناحية القانونية 
ً
الكتب الحقوقية التي كانت تصب ضمن خطاب جامد، إذ تتناول عموما

د االجتماعي دون غيرها. ومن هنا فقد تماش ى الباحث مع التطورات العق صيغةللمواطنة، أو 

 سقاط هذا املفهوم على املنطقة العربية، إالدولية واستطاع 
ً
في سورية، ولذلك نجد أن  تحديدا

  مفهوم املواطنة لديه 
ً
، فأخذ املفهوم العام واملفهوم الخاص ليخلص إلى مفهوم كان شامال

 اإلنسانية( وربطها باإلرادة. –)االقتصادية املصلحة املرتكز على القيمة 

بين نزعة الحق الطبيعي باختيار وطن  التنازع في مفهوم املواطنةكما بين الباحث موضوع 

أن األخذ يقابله العطاء  والحّق والواجب  بحسبان من جهة منه املصالح وتنتصر فيه األنا تؤخذ

  من جهة أخرى. التضحية باألنا،فتتم 
ً
عندما أقر الباحث بالحالتين، وإن اختلف فكان موفقا

 الشكل بينهما.

: العالقة بين الدولة واملواطنة أال وهو: عنوان في غاية األهميةلقد جاء في الورقة 

وضرورة تطوير العالقة بينهما، والتركيز على حرية االنسان وحقوقه الطبيعية، وحقوق الدولة 
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ن وفي املستقبل القريب تطوير البحث في هذه العالقة اآل  وأقترحبحيث ال تنتهي إلى الفوض ى. 

 والبعيد، وتعزيزها بأبحاث موسعة ومستقلة.

تفضل به الباحث في كيفية  مابيكو.  –في إشكالية التكوين السوري بعد سايكس 

، أرى باإلضافة ملا 
ً
تشكل الدولة )بناء على تقاسم تركة( ضمن خطوط مرسومة ومفروضة دوليا

ل استفادت منه بريطانيا وفرنسا وعصبة األمم بعد أن ورد في ال
ّ
 فهمتورقة أن هذا التشك

ك الوقت، وما يقابله من جهل يديولوجي في املجتمع السوري وسلوكه في ذلاملكون النفس ي واإل 

ل حالة )االحتالل العثماني(. وتم العمل على استمرار استغال رادي أصاب هذا املجتمعإغير 

يديولوجي في املنطقة العربية، فلجأ الغرب إلى ترسيخ هذين املكونين ما بعد املكون النفس ي واإل 

االستقالل عن طريق خلق نزعة فردية للحكم، وترتيب أوهام لدى املجتمع لقبول هذه النزعة 

ص الوطني
ّ
حسني الزعيم وما بعده حتى منتصف الخمسينات(. تناس ى  -باالنقالبات )املخل

شغل بالشعارات والعواطف تجاه القومية، فعمل على تحدي الخارج املواطن بناء الداخل، وان

 األمة قبل بناء الدولة، فضاعت هويته.ببناء ونادى 

في املفهوم البريطاني  ُت ، وقد وجداألقليات واملواطنةتعرض الباحث إلى عنوان آخر هو 

  -يبلغ سن الرشد( الذي أشار إليه الباحث )من لم-لألقليات 
ً
 حكيما

ً
بعد الخبايا مفهوما

يصلح هذا املفهوم نفسه في بريطانيا وغيرها من الدول األوروبية، السياسية وراء ورقة األقليات. 

 .إذ يتجلى في الطائفية واملذهبيةلكنه يتحول إلى مفهوم آخر في دول العالم الثالث ومنها سورية، 

 تخطيط إلذكاء نار الفتنة.نفسها في هذا الوضع عن التحريض والوال تتورع هذه الدول األوروبية 

 إلى مرحلة 
ً
 مساواةولكي نصل إلى مرحلة أن املواطنة واحدة للجميع، فيجب أن نصل أوال

ذلك، عندما ال يكون لألكثرية امتيازات خاصة وال لألقلية نواقص، الجميع أمام القانون. 

ة تندرج أن املواطنة هي األساس، ووجود التنوع ليس إال سمة إيجابية للحياة البشري وحسبان

 تحت اسم املواطنة
ً
عندها يختفي مفهوم الطائفية واملذهبية والدينية واملعتقدات  ،دائما

في دول العالم واملواريث البالية، وغير ذلك من دالئل تشير إلى األقليات بحسب املفهوم املطبق 

 .الثالث
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  كريم أبو حالوة د. 

،
ً
 ، وسأكتفي بنقطتين فقط:املسائلويحتوي الكثير من  ُيَعدُّ موضوُع املواطنة إشكالّيا

 والسياسية الفكرية بحمولته باألساس يحيل املواطنة موضوع أن أعتقد: األولى النقطة

 العقد فكرة زالت ما هل: السؤال طرح نعيد يجعلنا وبالتالي والواجبات، الحقوق  قضايا على

 وما عشر السادس القرن  في األولى، الحديثة القرون في املواطنة فكرة عليها قامت التي االجتماعي

 أن أساس على تقوم االجتماعي العقد فكرة كانت إذا مواطنين؟ اليوم تنتج ألن صالحة بعد،

 أعلى، سياسية وحقوق  حريات إلى الوصول  أجل من الطبيعية حقوقهم بعض عن تنازلوا البشر

 لكن بعضهما، بشرعية ومعترفين متعاقدين طرفين هناك أن يعني فهذا الطرح، جوهر كان وهذا

 القانون، باسم ليحكموا للحكام الشرعية إعطاء أو تفويض هو االجتماعي للعقد األبعد الهدف

 .  فقط املشروعية إعطاء التقليدي االجتماعي العقد وظيفة تكن لم لكن

 يوفر لكي ، مختلف جديد، اجتماعي عقد بصيغة التفكير إلى بحاجة اليوم أننا أعتقد    

 تقول  كما التي واملركبة املعقدة العالقة بهذه النظر إعادة على القدرة واملشروعية للشرعية

  آن   في عاملين في اليوم فنحن. اإلضافات من الكثير تحتمل الورقة،
ً
 ما وعالم الحداثة، عالم، معا

 اليوم يسمى ما على يركز أن الجديد العقد من واملطلوب .الالتعيين إلى املفتوح الحداثة بعد

ز، ألنها العالم في الحكومات تنتخب فاليوم اإلنجاز، أو شرعية سلطة نج 
ُ
 تتمكن ما فبمقدار ت

 وأنا باإلنجاز، التفويض ربط بمعنى الثقة، على تحصل ما بمقدار اإلنجاز من السلطات هذه

 وماذا لي، أنجزت ماذا هو وفوضتها ثقتي أعطيتها التي الحكومة هذه من اليوم يهمني ما كمواطن

 .أحاسبها أن يمكنني األساس هذا وعلى أجلي؟ من تفعل

 في هامة فالنخب تفكير، إعادة يستحق الذي النخب بمفهوم تتعلق الثانية النقطة

 نعرف للكلمة الحديث باملعنى املجتمعات عن نتحدث كنا وإذا شك، دون  الحديثة، املجتمعات

  للنخب أنَّ 
ً
 العارفة املوسعة النخب بمعنى النخب عن تحدثنا إذا سيما ال األهمية، شديد دورا

 والتصورات الرؤى بإعداد تقوم األقل، على املتقدم، العالم دول  كل وفي اليوم هي التي

بنى التي واالستراتيجيات
ُ
 بهذا .للسياسة الخلفي املطبخ فهي وبالتالي والسياسات، القرارات عليها ت

 إلى ننظر عندما عنه، التخلي يمكننا ال الذي التنموي  املنظور  من لكن ،هامة فالنخبة املعنى

 النجاح أنَّ  العالم في الناجحة التنمية تجارب تعلمنا فاليوم املشاركة، موضوع يهمنا النخب

  يقتض ي التنموي 
ً
 ولهم ومشاركين فاعلين مواطنين عن نتحدث ما فبمقدار املشاركة، من مزيدا

 هذا االجتماعية، الحياة في السياس ي املستوى  تفعيل عن نتحدث ما بمقدار ومبادرين، مصلحة
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، ضروري 
ً
 النخب فيها حيث مجتمعاتنا، في بالنخب االعتناء بين التوفيق يمكن فكيف جدا

 .إسعاف أطباء النخب وكأن مشكلة، تحصل عندما إال بها االستعانة يتم وال ومهمشة، منسية

، النخبة وإلى العام، الرأي إلى التوجه يتم السياسة في    
ً
 وأمام القرار، صنع أجل من أيضا

  السياس ي يكون  أن ينبغي جميعها املستويات
ً
  حاضرا

ً
، ومبادرا

ً
 مع الحديث يتم أن أما وفاعال

  فهذا اإلعالم وسائل في فقط العامة
ً
 سياسّيا

ً
 إنتاج إعادة هي املواطنة أن حين في ،ليس عمال

 في وتطورها البشر حاجات مع يتطابق بما ،االجتماعية الحياة مستويات من كمستوى  السياس ي

 نوسع أن استطعنا فإذا املعنى، بهذا بالنخبة النظر إعادة إلى بحاجة نحن .الراهن اليوم عالم

 وليس املشاركة، من تمكينهم أي الناس، من عدد أكبر إلى األدوات نتيح أن بمعنى املشاركة،

. مزر   املشاركة واقع لكن عليه، متفق فهذا املواطنين، مشاركة حقهم من نإ :بالقول  االكتفاء

 !!.الحقيقية؟ املشاركة إتاحة وبين بالنخبة العناية بين نوفق فكيف

 

    د. إسعاف حمد

سأتحدث هنا عن دراسة ميدانية قمت بها في جامعة دمشق عن مفهوم املواطنة لدى 

 على عينة مؤلفة من 
ً
  788طلبة جامعة دمشق، وقد طبقت الدراسة مؤخرا

ً
، من ست طالبا

كليات هي: اآلداب والحقوق واإلعالم والتربية والهندسة والطب البشري، وقد كان سبب القيام 

 نتيجة التغيرات الخاصة التي بهذه الدراسة هو مالحظت
ً
 كبيرا

ً
نا أن مفهوم املواطنة قد شهد تحوال

 ، ال سيما في أوساط الشباب.2011عصفت باملنطقة العربية بعد عام 

كانت مخيفة ومخيبة لآلمال، إذ تبين أن  إنها :وأما عن نتائج الدراسة، فيمكن القول 

 
ً
 جدا

ً
في مفهوم املواطنة وأبعادها املختلفة:  مستوى وعي الطلبة في مختلف الكليات كان ضعيفا

 بين هذه املفاهيم، 
ً
 كبيرا

ً
االنتماء والتعددية واملشاركة السياسية وقبول اآلخر، وأن هناك تداخال

 ال سيما مع مفهوم الوطنية، إذ يعتقد الكثير من الطالب أن املواطنة هي الوطنية.

 في الوعي  فالنتيجة األولى التي كانت مفجعة ومخيبة لآلمال هي
ً
املستوى الضعيف جدا

بمفهوم املواطنة لدى هؤالء الطالب وفي مختلف الكليات، مع العلم بأن الطالب الذين طبقت 

،  إذ ُيفترضعليهم الدراسة كانوا من السنة األخيرة من التعليم الجامعي، 
ً
أن يكونوا األكثر نضجا

 
ً
 وتبلورا

ً
 . وأن تكون املفاهيم بالنسبة إليهم أكثر وضوحا



   

إشكالية املواطنة بين الحداثة وما بعد الحداثة وما بعدهما –مداخالت   18 

 

ولدى دراسة بعض املتغيرات البسيطة كمتغير املستوى االقتصادي للطالب، والتخصص 

 بمفهوم املواطنة من اإلناث، وفي
ً
. تبين أن الذكور أكثر وعيا

ً
ما يتعلق  الدراس ي، والجنس أيضا

بّين أن الطالب الذين ينتمون إلى األسر ذات الدخل 
َ
باملستوى االقتصادي ألسر هؤالء الطالب ت

 بمفهوم املواطنة، وأما بالنسبة للتخصص الدراس ي 
ً
املتوسط )الطبقة املتوسطة( هم األكثر وعيا

 بمفهوم املواطنة من بقية الكليات األخرى، تالهم طالب 
ً
فَتبّين أن طالب الحقوق كانوا أكثر وعيا

االجتماع كلية اإلعالم، وفي املرتبة الثالثة جاءت كلية اآلداب )حيث كان طالب الفلسفة وعلم 

 بهذا املفهوم(.
ً
 األكثر وعيا

، مكونات ثالثةوتوصلت الدراسة إلى خالصة بسيطة وهي أن كيمياء املواطنة تنطوي على 

تشكل منظومة متداخلة من الشعور باالنتماء للوطن، واملشاركة السياسية واالجتماعية، والوعي 

املواطنة الذي  مفهوم كما أنَّ  والثقافي.بالحقوق والواجبات لبناء اإلطار السياس ي واالجتماعي 

وجدناه عند الطالب بضعفه يشكل، إلى حد  كبير، عامل هدم للمجتمع وللدولة، ألن هذا املفهوم 

، بقدر ما نكون في 
ً
 وناضجا

ً
مشوه عندهم، فبقدر ما نسعى إلى أن يكون هذا املفهوم واضحا

ة من مناهجنا التربوية، كما أشار البعض، الصحيح لبناء هذه الدولة. وربما تكون البداي الطريق

 ومن مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة واإلعالم، وأن نبدأ باملدرسة بالدرجة األولى. 

 

    أ. تحسين الحلبي

 فلسف
ً
 نظريا

ً
 يتعلق بهذه القيمة التي هي املواطنة، باكانت الورقة بحثا

ً
 معرفيا

ً
لنسبة لي يا

كل ش يء محكوم بمرحلة تاريخية، وأتمنى أن يكون هناك بحث حول ن سأذهب في اتجاه القول: إ

، مع تقديري لكل ما تقدم من ناحية معرفية ونظرية وفلسفية تتعلق باملواطنة.
ً
 املواطنة تاريخيا

مها السلطنة ئة عام في مواطنة إسالمية، اسوبتقديري أننا كنا نعيش منذ خمسم

ا مباشرة إلى حالة أخرى، فوجدنا أنفسنا حوالي العام كان شكلها، انتقلنا بعده العثمانية كيفما

اسمه  مصطلحعلى سورية "سورية الكبرى"، ولم يكن هناك وقتئذ  ملك  فيصل  نقول: إنَّ  1919

االستقالل". بوساطة املواطنة السورية، وبالتالي كان يجب أن نخلقها بأي شكل من األشكال، "

لطان العثماني إلى امللك فيصل، ولم تتم املسألة من الس، السلطان بملك استبدالفذهبنا إلى 

، جاء بعدها االستعمار انتقاليةعبر صناديق االقتراع أو استطالع رأي؟!! لقد كنا في مرحلة 

حكم السلطان" إلى املواطنة العربية، يوم اخترنا عنى أننا انطلقنا من تلك الحالة "الفرنس ي. بم
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 به ألن مصطلحات تلك املرحلة كلها كانت تقول  ،بل العربية ة؛هذا امللك، وليس املواطنة السوري

 على العرب، أي كل العرب.
ً
وبالتالي فإن تسليط الضوء على مسألة أن املواطنة مصلحة  ملكا

 عند وقيمة اقتصادية، هذا لم يكن 
ً
من قاد بداية األحزاب العربية التي لم تكن آتية من واضحا

لم نصل في ذلك الوقت إلى مرحلة نعي فيها  السنوات. بل من مرحلة نهضة قبل عشرات ؛عدم

  أنَّ 
 
 قيمة

ً
  هناك فعال

 
  وحاجة

 
للمواطنة، إن غابت فهي ليست حقنة توضع في الدماغ  اقتصادية

، فهي مصلحة اقتصادية أساسية، وأنا أستشهد هنا بقول لينين: "سكة 
ً
فأصبح بذلك مواطنا

هما اللتان واملصلحة االقتصادية ديد فإن القيمة الحديد هي االشتراكية العلمية"، وباختصار ش

  املواطنة أصبحت في البناء الفوقي. أنَّ ما بعد  في تتوجان

 

   د. أحمد الحاج علي

، لكن لدي بعض املالحظات في املنهج، رغم أن اإلطار العام ةهامأن هذه الورقة ال شك في 

 
ً
اشتمل على نصفين، نصف فلسفي بحت مستقى من كل فلسفات العالم، وليته كان متصال

 بالحالة التطورية الحضارية التي شهدها العالم، إنما كانت هذه النظرات الفلسفية 
ً
من  نوعا

ه، ولربما دخل بعض دوله م، وبعد أن شكل دولالترف الفكري، بعد أن سيطر الغرب على العال

شباع من قهر اآلخرين، والنصف الثاني اقترب أن يكون حالة تالمس الواقع، الحالة في حالة إ

 الوطنية.

األساس الفلسفي ضروري، نجد أنَّ   نحن اآلن في كل ما نسعى إليه، وفي كل ما نطلقه،

 ولكن األساس الفلسفي ندعه 
ً
 ثّرا

ً
نأخذه إلى التطبيقات العملية في الواقع، في ، لكي مصدرا

 الوطن، لذلك أسارع إلى القول:

: إشكالية املواطنة والوطنية، املواطنة هي شكل، فأي شخص يذهب إلى أي بلد 
ً
أوال

 في ذاك البلد، ويندمج ويخضع لقوان
ً
لكن الوطنية هي حالة القيم، حالة ينه يصبح مواطنا

أردنا أن نطبق هذا املفهوم على الحالة السورية، نجد أن املواطنة الروح، حالة التربية، لذلك لو 

ال تعطينا اإلجابة الكافية، فماذا نقول في أولئك الجنود الذين يقاتلون ويستشهدون، وجميعهم 

نحن  ا في ظل هذه الظروف القاسية، إذن،من الذين قد حرموا من املزايا االقتصادية، وعاشو 

نة على أنها إطار يجب أن يثّبت، ومع نقل هذه الحال في املواطنة إلى نريد أن نتعاطى مع املواط

الحالة الوطنية، أي حالة االنتماء والتضحية والقيم والشهادة والفداء والغيرية وكل ما يتصل 
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بهذه األمور، وهذه قصة هائلة في تاريخنا، ألننا نختلف عن غيرنا في هذه املوضوعات التي تصل 

 الة الوطنية.ما بعد إلى الح في

: قامت الورقة
ً
، إذ  ثانيا

ً
بين جهتين أو طرفين ال تصح  قاربتعلى أساس متناقض تماما

، ونحاول إيثار 
ً
 في هذه املقاربة، نعّد أنفسنا متشكلين حضارّيا

ً
املقاربة بينهما، فنحن بصفتنا طرفا

ل نفسه ذلك
ّ
النظر فيه  ويجب علينا االستمرار في تعديله ونقده وإعادةوتفضيله،  التشك

ردت في من انطبقت عليهم األفكار التي و  لتخليصه من كّل ما فيه سلبيات؛ لكن اآلخرين هم

 .  الورقة

نه علينا إعادة ن السماء واألرض، وقد نقول اآلن إنحن لدينا ذاكرة متشكلة، تبدأ ما بي

لينا أن نلغيها النظر في تفسير وتوظيف هذه الحالة، "الحالة بين األرض والسماء"، ولكن ليس ع

أو نقفز فوقها، اآلخرون لم يعيشوا هذه اللحظة، لذلك جاءت كل تصوراتهم ميكانيكية، وكل 

 تطبيقاتهم ميكانيكية، ثم بدأنا نأخذ نحن بشكل انتقائي منهم هذه القضايا.

في إطار  ا، وقلنا ما هي الفوائد منهه الورقةوبالنسبة لقضية التوقيت، فلو أخذنا اآلن هذ

عن ش يء مجرد، قائم الورقة تحدثت  الذي يستطيع أن يعطينا اإلجابة؟ ع التطبيقي، منالواق

املواطنة في ما يخص  ذلك أنه ،طوال مئات، بل آالف السنينفي فراغ العالم واإلنسانية 

والوطنية، نحن نريد اآلن أن ننطلق من الحالة القائمة، ليس الحالة التي تعاني منها سورية، بل 

 أن من الحالة 
ً
العربية الكبرى، نعم، نحن نريد أن نعدل في هذا املوضوع، ولكن نريد أيضا

 مفيد في إطار أن نعيد النظر في ه الورقةنستفيد من هذا األمر الذي طرحت
ً
، وهو أمر جدا

، إذ تم الحديث لم تقترب الورقة من هذه املسألةتشكيالتنا، وأن نصرفها في الوقائع املحددة، و 

 من نقص في بعض األشياء، وأن عندنا  عن أننا نعاني
ً
، وأن عندنا أخطاء في بعض فسادا

 لم نجده في الورقة. جرأة في التشخيص، وهذا ماتوجد الحاالت.. وغيرها، وهنا يجب أن 

لى زمن وإلى أحقاب، كما في إ فقرة األخيرة، أستطيع أن أقول إن الورقة تعرضتفي ال

الواقع والحداثة، وهذا ما  الورقة حداثة، ونسيتقبل الحداثة، ومصطلح ما بعد ال مصطلح

 أفقده الكثير من ضروراته، ومن النتائج املترتبة عليه.
ً
 محضا

ً
 نظريا

ً
   أعطى للبحث بعدا
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 العميد تركي الحسن

من "ليس"،  شعيبيالدكتور  إكثار  قة التي تناولت إشكالية املواطنةفي هذه الور ُيالحظ 

 نتيجة "أعتقد أننا سنصل اآلن إلى و 
ً
لكن أثار بعض الحاضرين ، أي عدم تعيين، ليس" أيضا

 موضوع القوننة واملواطنة واملصلحة، فعدنا إلى األساسيات في هذا املوضوع.

، ألن املواطنة ننا سنصل إلى ما بعد بعد الحداثةال أعتقد بأن املواطنة ستنتهي، وأ

باألساس غير االنتماء الطبيعي، هناك شعور، يشعر به الفرد في االنتماء إلى الوطن، وبالتالي 

يدافع عنه، وقد ذكر الدكتور شعيبي أن هناك فريقين، فريق يذهب إلى املوت، وفريق يذهب إلى 

على نسق واحد، الحياة، وهذا األمر مشروع، وموجود عبر التاريخ، وممكن، فليس كل املجتمع 

وهذا التفاوت ش يء طبيعي، فكما أننا نتفاوت باألشكال واألجسام فإننا نتفاوت بالتفكير ، 

 في النظرة إلى املصلحة، وأؤكد على ما قاله الدكتور شعيبي 
ً
مصلحة،  بأن املواطنةونتفاوت أيضا

 وليست منفعة.

نا اآلن أمام حالة تعيين في تقديري أنه يجب أن نخرج من إشكالية املواطنة بنتيجة، ألن

للمواطنة في سورية، ألن هناك هويات ناتئة تنافس اآلن املواطنة، فهناك من ال يقر باملواطنة 

، ويقول  ويعّدها
ً
في األخوة ليست في الوطن، بل األخوة في الدين، وهؤالء موجودون  إّن كفرا

ن هنا أمام حالة ويجب أن نح وما نحن فيه اآلن هو جزء منه.مجتمعنا، وعلينا أن نقر بذلك، 

نخرج بنتيجة، بمشروع وطني يركز على أساس املواطنة، وهذا حق للجميع أن يشارك فيه، كيف 

 سيكون أساس املواطنة في املرحلة القادمة؟ وكيف سندعو إلى ذلك؟

نحن اآلن في حضور مجموعة من األشخاص الذين ينتمون إلى الطبقة املثقفة، وبالتالي 

 حول املواطنة، نحارب فيه كل النت علينا أن نصيغ
ً
 جديدا

ً
وءات التي ظهرت في تلك مشروعا

،  فيناالتي أثرت املرحلة 
ً
في البنية االقتصادية. وأعتقد  وعانينا من تدمير فدفعنا دماًء غالية جدا

، فكيف إذا كنا سنعيد بناء كل ما هو كائن أننا
ً
  ؟نحتاج إلى وقت طويل لنرمم ما كان قائما
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    املناقشات

تور، فهناك مواد جيدة وإيجابية، في الدس تكمن املشكلة اعتقد أن: د. إنصاف حمد -

لكن مع وقف التنفيذ، من مضمونها مباشرة، فهي موجودة،  لكن سرعان ما أفرغت

 دون إمكانية للفعل، ألن هناك 
ً
 وبقيت نصا

ً
تتناقض معها، فدستورنا يعاني من  موادا

عدم االتساق، إذ ينص على املساواة دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة 

 للجمهورية.
ً
 هذا، إلى أّن الشريعة ...الخ، ثم ال يسمح للمسيحي بأن يصبح رئيسا

، بشكل كامل من مصادر التشريع، وبالتالي املرأة ليست مواطنة أساساإلسالمية مصدر 

املرأة مواطنة كاملة األهلية، لكن القوانين  تنّص على أنَّ رغم أن هناك مادة في الدستور 

، بشكل كامل ليست مواطنةتنّص على أنها التي يفترض أن تتوافق مع هذا الدستور، 

 مثل قانون األحوال الشخصية الذي يتناقض في بعض مواده مع نصوص الدستور.

 .للطعن في دستورية تلك القوانينالقانونية د الوسيلة نفتق، لألسف، لكننا

 

، فقد كان لنا تجربة الحسن أريد فقط أن أستكمل كالم العميد تركي: د. نهلة عيس ى -

 
ً
الشهور املاضية في إعداد دستور جديد للبالد، وقد كنت منسق  طوالطموحة جدا

 
ً
هذه اللجنة، وكان فيها كبار املفكرين في البلد على اختصاصات مختلفة، قدمنا مشروعا

، وربما، قدمنا إجابة في
ً
ما يتعلق بما تحدث عنه سيادة العميد، وهو كيف  طموحا

 لالمركزية وكانت ا نوافق االختالفات في املواطنة الجديدة؟
ً
من الحلول التي  واحدا

، وهي في الوقت نفسه للتخفيف بحسبان أنَّ الالمركزية بديل عن التقسيمطرحناها، 

من دور الحكومة املركزي، بالشكل الذي يسمح لكل الفئات، ولكل الطوائف، ولكل 

ان األعراق باالحتفاظ بخصوصياتها، فربطنا الثوابت باإلدارة املركزية بما يسمى البرمل

ما أريد قوله هنا أن  ما يتعلق بخصوصية كل محافظة. الوطني، ولدينا إدارة للتسيير في

 تستطيع الخروج 
ً
، هناك حلوال

ً
التفكير واحد منها هو بنا من املأزق الذي يبدو مغلقا

.
ً
 وأرضا

ً
 خارج الصندوق، بالشكل الذي نحافظ فيه على وحدة سورية شعبا

 

، كالعدل دولاملتداولة ما أود قوله هو أنه حتى املفاهيم : ميس الكريديأ. -
ً
 وعامليا

ً
يا

 ليست مطلقة
ً
، تلجأ إلى خداع فأغلب الحكومات في العالم، والسالم وغيرها، هي أوال

وليست نواتج للعدل وال الشعوب، ألن هذه املصطلحات في النهاية نواتج سياسيات، 

ذلك إلى أنَّ  اس نهاية املصالح لصالح األقوى.على أس كما أّن الفكرتين مبنيتان، للسالم
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: قال جان لوك، وقال سبينوزا... وغيرهم، قبيلاملسألة األخرى تتعلق بتكرار مقوالت من 

نحن نبحث عن أشخاص يفهمون معنى الهجونة، ينبغي أن نوائم، ألن تلك املجتمعات ال 

حديث عنه هو التطور املأمول، أهم ما أود الإنَّ  تشبه مجتمعاتنا، ولدينا أزمات مختلفة.

 فعندما يكون لدينا عصر قوميات، فهذا يعني 
ً
 شموليا

ً
، ونتحدث عن طمس الهوية عصرا

 الفردية، ولكن ما حصل هو ظهور هويات أسوأ عشائرية ومناطقية، 
 
ولم تظهر ُهوّية

 
 
 لهؤالء أي صوت،  إبداعّية

ً
ن نسير للخلف، ال نح إذن،وال هوية فكرية، ولم يكن أبدا

لكن من املفترض أن يكون عصر القوميات مرحلة انتقالية، تنقلنا إلى نتقدم لألمام، 

حالة من التطور املجتمعي الكامل. كذلك فإن املنظومة السلطوية تتوارى خلف 

، طاملا 
ً
 اقتصاديا

ً
املفاهيم الشمولية، مثل االشتراكية وغيرها، ألنها ال تريد املواطن شريكا

وهي القائمة على توزيع  عن االشتراكية وهي غير مطبقة في العالم، حديثهناك  أنَّ 

، وهذا هو سبب الهروب من االستحقاق  إذن، الثروات.
ً
 اقتصاديا

ً
املواطن ليس شريكا

العالمي، وهو االنتقال إلى املنظومة الليبرالية، ورغم أنني ضدها، ولكن هي تحول قادم 

في بلد  وسيظهر هذا، واملمسوخكارات باملعنى املشوه في العالم، فبدل أن تنشأ احت

بنى على أساس القوننة. 
ُ
املسألة الرئيسة هي أننا نقول إنَّ كبلدنا، لذلك ُيفترض أن ت

، أن لدينا دولة
ً
ليست سياسية، ألنها ال ملفاتها غير ناضجة، والدولة غير الناضجة،  دائما

منية، ألنها تعتمد االستمرار في البقاء، نتاج حالة سياسية، إنما ملفاتها أتقوم على إ

وليس الوصول إلى استحقاق سياس ي موجود إلرضاء الناس جميعهم، وبالتالي فهذه 

، لدينا سجال إذن. دون جدوى ، يصبح هذا السجال كله ناضجةالدول بما أنها غير 

بالقوننة وسلطة  وحيد، هو إنضاج الدولة، والسؤال هو: كيف يتم إنضاج الدولة؟

 من وضع عقد اجتماعي جديد، يصبح فيال
ً
ما بعد االستثناء فيه هو  قانون، وبدال

القاعدة، يمكن أن نعمل على القوانين البسيطة، كقانون األحوال الشخصية، وهو إذا 

، ف
ً
 مدنيا

ً
، ال فإذنوسياس ي،  هو كفيل بالذهاب إلى استحقاق جديما أصبح قانونا

 وسلطة القانون. القوننة بوساطةتنضج الدولة إال 

أواخر التسعينيات "من دولة اإلكراه إلى دولة كتب الدكتور شعيبي في : د. إنصاف حمد -

القانون"، فوضعنا أمام هذا االستحقاق، بأن دولة اإلكراه هي مرحلة مؤقتة ينبغي أن 

 تليها مباشرة مرحلة دولة القانون، وهذا ما لم نستطع إنجازه. 

 

يحق لي أن أستنتج بأن الدكتور شعيبي توجد لدي مالحظتان: األولى، : أ. فاتح جاموس -

قد وضع هندسة ميكانيكية، فتحدث عن التيرموديناميك، وعن إشكالية الفلسفة 
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 مع نهايات وصول "قانون عدم التحديد"، ولفت نظري بحديثه اليوم 
ً
والعلوم، تحديدا

القانون الثالث واألخير،  ل منها علىوُيعّو  بأنه يعتمد بكثرة على قوانين التيرموديناميك، 

عماه وليس فقط عدم التعيين وهو قانون الفناء الحراري. وهو ما يوصل إلى فكرة ال

جملة أو منظومة وحيدة، من منظور من الدكتور شعيبي أال يرى العالم فقط. أتمنى 

، مثل العالم اآلن في سورية
ً
وفي أمريكا،  فالعالم جمل مفتوحة، وامتداده ال نهائي تماما

عالم مفتوح وال نهائي، وبالتالي هذا الربط بين الدراسات العلمية وما يتعلق باإلنسان، 

، فأهم املقاربات الدقيقة، هي مقاربات اإلنسان
ً
 .أكثره ربط تعسفي جدا

، ألن 
ً
 ا، وال عالقة لهةفوق سياسي الورقةاملالحظة الثانية، أنا لم أتحدث بالسياسة أبدا

، أتمنى أن تقام ندوة ثانية حول املواطنة، و بالسياسة، 
ً
وأن يتم تناول املوضوع سياسيا

فيه تجريد وفيه تعميم، لخروج من املوضوع. فالبحث نخبوي، ذلك ملناقشة كيفية ا

وهذا حق الباحث، بأن يذهب إلى الفلسفة في الطرح، ومن الهندسة إلى الفلسفة هذا 

، حقه. ولكن األهم من هذا التجريد والتعمي
ً
 هو  إنَّ الهامم هو الدخول في الواقع تماما

مفهوم املواطنة في الدستور القادم، مفهوم العقد االجتماعي، إشكاالت األكثرية واألقلية 

 ن منظور قوميات وأثنيات أو أدنى.من منظور سياس ي، إشكاالت األكثرية واألقلية م

 

غير املتوقع أن نتلقى إجابات قطعية ونهائية، كما أن ذلك من  من: د. كريم أبو حالوة

 ،
ً
أعتقد أن األهم هو أن نوفر البيئة واملناخ، لنفكر بصوت و غير املنطقي وغير املفيد أيضا

، ونختلف، ونبّين بأننا نستطيع نحن  ، على األقل، أن نقارب الحقائق املجتمعينعال 

ي الحقيقة، مجتمعاتنا فيها من العجب ف ومفيدة. املختلف عليها وامللتبسة بطريقة خالقة

الكثير، وسأكتفي بذكر عجب واحد، فكل شعوب العالم اليوم تتسابق على امتالك 

مقومات القوة، لكن املشكلة أن مقومات القوة في عالم اليوم تتغير، فالقوة اليوم 

م أن ليست قوة اقتصادية فقط، وليست عسكرية فقط، وليست ديمغرافية فقط، رغ

  هاماالقتصاد والعسكرة والديمغرافيا كل منها قوة، لكن اليوم يدخل عنصر جديد 
ً
جدا

 وهو املعرفة، فمن ال يمتلك املعرفة لن يمتلك الحاضر ولن يستطيع أن يشكل املستقبل.

 أال يعتقد أي منا أنه وصل إلى القبض على الحقيقة، دعونا نتفق أنه قد و 
ً
أتمنى دائما

مقاربة الحقيقة أكثر، إن وفرنا املناخ املناسب، وإن أعطينا النخب واألفراد نتمكن من 

واملفكرين واملثقفين ما يلزم لتشجيعهم على قول ما ال يقال، أما إذا بقينا نتحدث 

 دون املأمول.
ً
 أيضا

ً
أعتقد بأنه قد آن  بالطرق التقليدية واملعتادة، فستكون نتائجنا

جاهزة، فكل واحد  منا، يفكر في وصفة لهذا املوضوع األوان للخروج من الوصفات ال



   

إشكالية املواطنة بين الحداثة وما بعد الحداثة وما بعدهما –مداخالت   25 

 

ويعتقد بأنها ستوصلنا إلى الخالص، هذه الطريقة الخالصية في التفكير، من أيام 

 بالتأكيد غير منتجة وغير مفيدة. سقراط إلى املسيح إلى اليوم مغرية وجذابة، لكن

 

، ألن هذه الجلسات تركي الحسن أود أن أثني على اقتراح السيد العميد: أ. ديانا جبور 

هي جلسات عصف فكري، إلى حد  ما، وتأثيرها مهما بلغت دوائره من االتساع، فهي 

 ستكون في حدود ضيقة، 
ً
  بعيد نشبه بعضنا وأننا إلى حد ّ  تحديدا

ً
، لذلك فأنا مع بعضا

 
ً
التأكيد على تطوير هذا املقترح وتظهيره بورقة أو بمؤتمر أو بآلية ما، نبحث فيها جديا

 ملجتمع مدني يمكن أن يرمم  كتجّل  ، أبحاثكيف يمكن أن نطور الفكرة؟ كمركز 
ً
أيضا

 الثغرة أو الفجوة ما بين سلطة وجمهور أو جماهير.

 

 : د. عماد الشعيبي
ً
، أننا بالنسيظهر حقيقة

ً
بة للتركيز على القطاع الثقافي وجعله أساسا

داخل دائرة معيبة، والحل يكون بتحويلها من دائرة إلى خط مستقيم، وإيجاد طرفين 

، والناس 
ً
 ما زالوا يتكلمون علىلها، على األقل، ما زال صراع القوى الخام مستمرا

يست قوة وأشياء أخرى، وأنا موازين القوى باملعنى الخام للكلمة، بمعنى السياسة قوة ول

 على أن
ً
فأنا لم أكن أعمم  ،بالنسبة ليكما أنه السياسة قوة وأشياء أخرى.  أركز دائما

ظاهرة العماه، وهناك سوء فهم لهذه القضية، وأنا أقول إن هذا األمر موجود اليوم في 

وفي نظرية  لعماهعالم الفيزياء، هو ليس بالتيرموديناميك فقط، بل موجود في نظرية ا

ال يجب أن نرى العالم من جملة فيزيائية، هذا صحيح  إنهأما القول . الفيزياء الكوانتية

ونحن ال نرى العالم من جملة فيزيائية واحدة، والغريب في األمر هو أن الفيزياء الكوانتية 

 ،متناقضة الخمساليوم تعمل على خمس نظريات دفعة واحدة، وهذه النظريات 

  ابعضه ويراعي
ً
، ينعكس ذلك على الفيزياء وعلى السياسة وعلى االقتصاد، وبدأنا بعضا

نقرأ عن أنه في االقتصاد ليس هناك حالة تعيين بل هناك حالة عدم تعيين على 

، والتصور  اإلطالق، وهذا كله ليس فانتازيا، بل هو واقع ما هو قائم، وما هو آت 

 حاالت متبلورة.
ً
حالة ال توجد  ، على سبيل املثال،أمريكافي و الحداثوي كان فيه دائما

كروي وامليكروي قريبان أنَّ املستويين املالكنها مضبوطة، بمعنى ، فوض ى توجدعماه، بل 

، وهم أمة مسيطرة في العالم.من بعضهما
ً
 كثيرا

ً
 ، ألنهم يملكون ماال

س األمور، وأنا بالنسبة لإلقرار بالتعددية الديمقراطية وعدم التعيين، فأنا ال أسيّ هذا، و 

لكن واقع الحال اليوم هو الذهاب باتجاه عدم التعيين، واألهم هو عدم مع التعددية، 

اليقين، وهنا تكمن الخطورة، ذلك في استخدامنا لقوانين الحداثة من أجل الفهم 
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وكذلك تعليمها في الجامعات، في حين أن العالم يسير في غير اتجاه. أما موضوع الربط 

، وهذا واقع الحال، فالعلوم االجتماعية والنفسية والسياسية، أتت فهو ليس تعس
ً
فيا

 كلها بعد نيوتن، وهي محاولة إليجاد قوانين.

التساؤل املطروح، هل ما زالت فكرة العقد االجتماعي صالحة؟ فهو  ذلك إلى أنه حول 

 من أسئلة هذه املرحلة، ألن هناك فكرة 
ً
العقد  لىعفي هذا األمر، وهي أن من تكلم  هامة

 كان يتكلم 
ً
هو موجود، وأما نحن فإننا ننظر ملا سنفعله،  على مااالجتماعي سابقا

 عندما تكلم عن فمونتسكيو
ً
العقد االجتماعي كان يتكلم عن النموذج السويسري  مثال

كان يبحث في القضاء على الجمهورية وإعادة امللكية، أما لوك  وجون في ذلك الوقت، 

ما يتعلق بالخروج من الوصفات الجاهزة فهذا من عالم عدم  ي. وأما ففمنظروننحن 

.
ً
 التعيين وعدم املوثوقية أيضا

  هامةلفكرة "ال امتياز لألكثرية وال نواقص لألقلية"، فهناك فكرة  كما أنه بالنسبة 
ً
جدا

إذ إنَّ علينا االنتباه لها وهي مفهوم األكثرية واألقلية من منظور املاينورتي وامليجورتي، 

املاينورتي الذي لم يبلغ سن الرشد، فهذا يتم إعطاءه امتيازات، ويتم االهتمام به أكثر، 

 فاألقليات 
ً
 واحدا

ً
 ناقصا

ً
، وليس مواطنا

ً
 واحدا

ً
 زائدا

ً
، وأنا لست مع فكرة تساوي مواطنا

، ومن األمثلة على ذلك، فكرة العلمانية، إذ ال يوجد فصل
ً
بين  تام التساوي إطالقا

ة، وهذا من أوهامنا الثقافية، وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية الدين والدول

، ومن األمثلة على ذلك 
ً
، أو نظريا

ً
واملكسيك هي التي تقر فقط بهذا الفصل، وتقره جزئيا

، أنه في بلجيكا التي تلتزم بالحياد الديني، تعقد صلة خاصة مع ديانة الغالبية، 
ً
أيضا

، الكنيسة األنغليكانيةبريطانيا ما تزال امللكة هي رأس % من الناس، وفي 70والتي تشمل 

 حول هذه القضية.  هاموهذا الكالم 
ً
، وهناك أمثلة كثيرة جدا

ً
لكل من يكتب دستورا

 وبالنتيجة هناك مشكلة حقيقية في هذه اإلشكالية عند كتابة الدستور.

ر َح 
ُ
اطنة لدى الشباب، حول مستوى الوعي املتدني باملو ذلك إلى أنه في ما يتصل بما ط

فهذا مؤسف، ونحن نتحمل مسؤولية في هذا األمر، فاإلبقاء على املقررات القديمة في 

الجامعات وعدم تعديلها، بحيث تحتوي على مفاهيم جديدة وحديثة ومعاصرة، يدلل 

 على وجود مشكلة حقيقية بالتأكيد.

 هامةي، وفكرة االئتالف ما يتعلق بتيار "ما بعد الحداثة"، فهو تيار تطبيق فيكما أنه 

، وهي ناتجة عن التمييز بين الفهم والتفسير، نحن على املستوى األبستمولوجي، نميز 
ً
جدا

سَّ العلوم الطبيعية  موضوعات بين
َ
ف

ُ
فَهم،  وموضوعاتر، التي ت

ُ
العلوم االجتماعية التي ت

 من ر 
ً
 للقاعدة التي تقول، بدءا

ً
وسو إلى ومن عناصر الفهم هو االئتالف معها وفقا
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ماركس، لكي تطيعنا الطبيعة يجب أن نطيعها، بمعنى أنه إذا أردنا التجاوز، باملعنى 

االئتالف، وهنا  هو الهيغلي للكلمة، فالتجاوز هو التحقق ثم النفي، وجزء من املواجهة 

يقصد باالئتالف التحقق والنفي، أي االئتالف مع املوجود وليس معنى ذلك االنصياع 

 نهما كبير، وهو ما يسمى "وعي الضرورة".له، والفارق بي

 بالنسبة للعالم امليكروي، هو ليس 
ً
 احتماليا

ً
فقط، هو عالم ليس له قوانين، وهذا عاملا

، وقصة هايزنبرغ 1994تموز  8متوافق عليه اليوم، وذلك منذ مؤتمر نيويورك في 

 وقديمة، وهناك اليوم وجهات نظر أخرى جديدة تقول 
ً
إن هناك  أصبحت بعيدة زمنيا

.
ً
 حالة عدم تعيين تماما

، وهذه هي حالة الالتعيين، فليس من 
ً
في عالم اليوم ليس هناك تبلور ألي ش يء إطالقا

قبل حالة الفوض ى 
ُ
املعروف إذا كان سيتم االستمرار في حالة الدولة، وبالنسبة لآلخر ت

والقضية هي أنهم  تعلق األمر بهم أم بنا،أسواء  ،والعماه والالقومية، وهي مقبولة عندهم

ألنهم يمتلكون القدرة على التأطير في املآل األخير، وبالتالي ال  ؛ال يخشون هذه الحالة

 عند هذه التفاصيل الصغيرة، ألنها صغيرة بالنسبة لهم، أما بالنسبة لنا 
ً
يتوقفون كثيرا

.
ً
 وجوديا

ً
 فهي تشكل خطرا

 
ً
املقاييس ولدى كل األشخاص لم تآكل فعلي في املواطنة، فالحرب بكل يوجد حقيقة

 ولم تعتمد على مشروع، وقد تحولت في أغلب األحيان إلى دفاع وهجوم، 
ً
تنتج مشروعا

 وهذا طبيعي في تكنيك الحرب بحد ذاتها، ولكنه غير طبيعي ملن يريد أن يقيم دولة.
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