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 التواطن أنّ  يرى وهو(. الصدر اإلمام مؤسسات يف والتطوير األبحاث مدير) بسام محمد .أ من األوىل للمرة املشتقة هذه سمعت 

( الوطن) ما وزمان ما مكان يف شؤونهم إدارة يف الناس تفاعل عملية يعني والتواطن. الساكنة مواطنة من أفضل تعاونو  تثاقف بصيغة

 من( اإلنسانية) ومكان زمان كل يف املطلق والخري جهة، من( الهويّة) عليها يولدون التي والخصوصيات  االنتامءات بني يوفّقون بحيث

 .والعدالة والحرية الكرامة مهاأه مبدئية أسس وعىل أخرى؛ جهة
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  املقدّمة .1

يحتاج املتتبع ألوضاع املنطقة التي ننتمي إليها إىل استحضار الكثري من األسباب التخفيفية حتى 

ور املنظ ولن يتغرّي االنطباع مهام كان الراهن. يلطّف من قساوة الحكم التي يطلقه عىل وضعنا 

ما أنجزته حضارات املنطقة  عىللقياس فيام لو حاولنا االذي نستخدمه: منظور املايض 

وشعوبها عرب التاريخ، أو منظور الحارض وما يعتوره من وحشيّة وإقصاء، أو منظور املستقبل 

 وما يرتبص بنا من مخاطر وترشذم. 

ب متلّك وسائط االتصال الحديثة، أو يف إنشاء س  كّمي يف التعليم، أو يف ن   ما تحقق من تضّخم

وصيانة الكرامة االنتامء إىل الحداثة املدن والناطحات... ال يحجب حقيقة الفشل الذريع يف 

اإلنسانية والحقوق. ويوًما إثر يوم تتناسل األسئلة والهواجس، بينام تشخص النخب والقادة 

. بل هي عاجزة عن تشكيل اإلطار املفاهيمي لحّد األدىن من اإلجابات واألملعاجزة عن توفري ا

والبحثي املمكن استخدامه لقراءة املجتمعات العربية واإلسالمية استطراًدا، والستيعاب 

 املعضلة املعارصة مبنهجية علمية موثوقة. 

توّسل سبيل الحق وت سلسة لقاءات ليطرح "ثالثاء الكليّة" يف جامعة القديس يوسف يف بري 

والعدل والرحمة والسالم كام نطقت بها األديان الساموية. وها نحن نختتمها اليوم بندوة 

إذ أشكر الجامعة وكليّة العلوم  ،التحديات املعارصة املتالزمة مع اإلسالم واملواطنة. وإنني

ء مهابتي إذ أقبل  عىل هذا التحّدي الجميل، ال يسعني إخفانيالدينية والسيدات والسادة القيّم

ومكمن الصعوبة هو يف معالجة إشكالية الدين وضبابية.   صعبةالتصّدي للمهّمة يف لحظة 

واملواطنة يف اللحظة الراهنة. وأشدد عىل بُعد املعارصة واآلنية ألن املناخ العام موبوء بكم 

اإلسالم. إذ  هائل من االلتباسات واألحكام املمسكة بأحد األديان، وهو يف موضوعنا اليوم،

بينام نزلت األديان إىل البرش لتشّدهم إىل األعىل، استفحلت الحالة الطائفية فأنزلت األديان إىل 

رشّه ليفتك باسم ساحات القتل والفساد. ويف النتيجة استوى ظاملان: املتأسلم الذي تأبط 

عىل قارعة طريق، أو .. صدف أن التقاه مسلم.الدين، واملتألّه الذي أباح لنفسه الحكم عىل كّل 

 أو عىل قناة تواصل الكرتوين.  ىقارب هجرة، أو يف مقه

الذي تتوخاه  أو املغزىالحق والعدل والرحمة والسالم قيم إنسانية وسياسية تحتل قّمة الهرم 

صلب املوضوع تتداعى  نقرتب مناألديان والدساتري واألنظمة والدول واملجتمعات. وإذ 

أقربها إىل موضوعنا: املواطنة والهويّة واالنتامء والقومية  ، لهاال حرصمفردات ومرتادفات 

  إلخ. إلنسان والدميقراطية واملدنيّة، واألّمة والعلامنية والتعددية والوحدة وحقوق ا

ر الكليّة أن ناقشها عىل مدى الشهو أتيح يل االطالع عىل عناوين املحارضات التي سبق لثالثاء 

يل أن موضوعات النبّوة يف اإلسالم كام يف الالهوت املسيحي قد  الخمسة املاضية.  وتبنّي 

ة التي نواجهها  يف ظل أدرجت ونوقشت مسبًقا. وارتأيت أن أنقل تركيزي إىل التحّديات املعارص 

العوملة  املستعر وتذرذر الهويات القومية والخصوصيات الوطنية  يف مهّب االحرتاب 

 ومضاعفات النيولربالية. 
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سياق الراهن قبل أن نوّضح ما نعنيه باملفاهيم األساسية ومدى شكالية يف السنعرض لل 

مساحة تعريف املفاهيم  يستغرقربطها بالتحديات املعارصة. مع  ترابطها ببعضها البعض

وافرة نسبيًا، ألن الجهد هنا يتجاوز العرض األكادميي ويدخل يف عمق الجدل املعاش حول 

املواطنة، الهويّة، العلامنية، واملجتمع  بالتفصيل كالً من  نعرض هذه األفهومة أو تلك. 

املدين. ثّم نتناول العالقة الجدلية بني العوملة املعارصة مبا تفرزه من آليات إقصاء وتهميش. 

وهي اآلليات التي تفاقم من تهشيم النسيج املجتمعي يف الدول الفاشلة واملجتمعات املتعرثة 

املجتمعات اإلسالمية. ثم نطرح دينامية الدفاع الغرائزي عن الهوية وما تنمويًا وسياسيًا، ومنها 

 بعضها التكفري واالنكفاء والعنف.نشهده من مخرجات وتحّديات 

 

 الريبة والقلقفي زمن  اإلشكالية .2

هل منو التفّرعات والخصوصيات والتعدديات الثقافية يف املجتمع العريب مؤرش عىل إضعاف 

صيانة الخصوصيات الثقافية وما السبيل يك ال تؤدي واطنة الجامعة؟ دور الدولة ومفهوم امل

ل االرتقاء به دإىل سحب املجتمع نحو االنتامءات املاقبل دولتية )العائلة والقبيلة والطائفة( ب

ومنظامت حقوق  منظامت املجتمع املدين كاألحزاب والنقابات (نحو التشكيالت املابعد دولتية

 ؟(اإلنسان

تتبع لتطورات األحوال يف الدول العربية )واإلسالمية استطراداً( أن يلح  تنامي يستطيع امل

األطراف ، أو لناحية القلق عىل حقبة العنف تداعيات . إن لناحيةالهواجس عىل أكرث من مستوى

، يتشعب السيناريو األسوأ إىل آخرينويف نظر  الضعيفة، كالنساء واألقليات الدينية والعرقية؛

 نظرًا ملا يجسّده وجودهم منالهجرات الجامعية ملسيحي الرشق، أثر   ألول هوا خطرين:

والخطر  مكّون حضاري هو دليل البرشية أو خشبة خالصها تجاه شؤم "رصاع الحضارات"؛

، وما تثريه من كوابيس لها جذورها العميقة يف الثقافة اإلسالمية-اإلسالميةالفتنة الثاين هو يف 

، وعىل عالقاتها مبا عفاتها املدمرة عىل املجتمعات والشعوب اإلسالميةوالذاكرة، ولها مضا

  .ومبن يجاورها

مل تكن قضايا األقليات وحقوقها الثقافية يوًما عىل السخونة وحتى يف اإلطار العاملي األوسع، 

 Theاملعاهدة اإلطارية لحامية األقليات القومية )ففي مادتها األوىل، أكدت التي هي عليها اآلن. 

 Framework Convention for the Protection of National Minorities أن هذه الحامية هي )

لألحداث الجارية يف املنطقة ال يتجزأ من حقوق اإلنسان وتقتيض تعاونًا دوليّا. صحيح أن  ءجز 

حني بفعل تدفقات الناز  . وذلكعىل امتداد الكوكبو  إىل اشتداد، تأثريها املهم، لكن السخونة 

. وهي املعضلة التي تؤدي إىل ومعضلة اندماج املجموعات املهاجرة يف البلدان املضيفة

مفارقة تبعث عىل التعجّب واملرارة يف آن مًعا. إذ بينام يتدافع عرشات اآلالف عرب املتوسط 

نحو  طلبًا للسالمة يف أوروبا وما بعدها، نشهد ترّسبًا معاكًسا من الشباب من كل البلدان الغربية

  . ساحات القتال. وهم شبّان وشابات ولدوا يف الغرب ونشأوا فيه 
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وإذا كانت املوجتان األوىل )الزراعية( والثانية عرف العامل الحديث عّدة موجات من الهجرات. 

)صعب،  تا عىل مالمح ومفاهيم وخالصات، فأن املوجة الراهنة )املعرفة(س  )الصناعية( قد ر  

اإلرهاصات، وغموضها متصل بإشكاليات امللكية الفكرية والهويّة الثقافية ما تزال غامضة  (2195

رضورة ونرشها، إلخ. لكن هذا املخاض ال يحجب مالمح العرص الجديد، وأبرزها  املعرفةوانتاج 

قبول التنّوع ورشعنته. بل أن ضامن السلم الدويل مرتبط بتنّوع مكونات العامل قيد التشّكل، 

نّوع قائم عىل التاميز واالختالف والتكامل. وتكنولوجيا االتصاالت هي وليس العكس. وهو ت

 لهذا التنّوع والتي تتيح ترويجه ومنّوه وتكامله.املفرتضة الرافعة 

سيايس وفكري يشري بإصبع ك تيّار إالّ أن حامية التنّوع لن تخلو من محاذير وألغام.  وهنا

ية االختالف.  ألنه يؤدي إىل جنوح األقليات إىل االتهام إىل مخاطر ما يعتربونه جنوًحا يف حام

الطائفية والقبلية واإلثنية. ولتفكيك ات والدول إىل كياناتها األولية التمرد، وإىل تفكك املجتمع

 هذه اإلشكالية ال بّد من عرض  أوىف للمفاهيم ودالالتها. 

 

 في املفاهيم .3

ُن وط   :املواطنة . و ط ن  ي ط  فيه. واستوطن وتوطّن باملكان  ناً باملكان أي أقامجذرها اللغوي: و ط ن 

أي اتخذه وطناً. يف التعامالت املادية الحديثة، التوطني يعني تثبيت مكان التعامل. يف الفقه: 

الوطن الرشعي هو املكان الثابت ملامرسات الحياة الروحية واملادية. يعني مكان اإلستقرار 

هنا املعنى، وال يتوفر يف سواه من أجزاء الوطن القومي  واإلطمئنان، وألن الوطن الرشعي يوفّر

ركعاتها بالصالة تقترص في السفر مثاًل، حيث وضعت أحكام تسّهل بعضاً من مامرسة العبادة، ف

السفر اإلفطار فيه، وأحكام أخرى من حالة الخروج من الوطن يفرض كام  األربع عىل ركعتني. و

 اإلصطالحي.

ي هو املكان الذي تعيش فيه ومشهور بأنك منه، وتستقر نفسياً والقول بالوطن اإلصطالح

واجتامعياً لكل تحركاتك فيه، وبناء كامل العالقات املادية واإلنسانية يف مناخه، وتلتزم بأعرافه 

وعاداته وتقاليده وما سواها. ولذلك حدد الفقه وطناً رشعياً هو حدود ما متارس راحتك الحياتية. 

ي تشكل فيه حياتك اإلجتامعية والثقافية واالقتصادية. والذي تنظم له، أنت والوطن القومي الذ

وكل اآلخرين قواعد التعامل، وميارس كل ما هنالك من كفاءات ويبذل من طاقات متفاعالً مع 

اآلخرين، ومتبادالً معهم، مع اختيار كل جامعة ذات كفاءات متامثلة طريقة التقائها يف وحدة 

 بحيث تكون الدولة هي املؤسسة اإلجتامعية الكربى.نشاط باسم مؤسسة، 

(  املواطنة بأنها " عالقة فرد ودولة، كام يحددها قانون 21تعرّف املوسوعة الربيطانية )املجلّد 

، فاملواطنة تتطلب مستوى من فيهانه تلك العالقة من واجبات وحقوق تلك الدولة، وما تتضمّ 

الوة عىل العالقة التعاقدية، املواطنة سلوك حيايت وهي الحّرية تصاحبها مسؤولية مناسبة".  ع

قد تكون عالقة املواطنني بدولتهم  .(Britannica) تعبري عن التشكّل املجتمعي بكّل مكّوناته
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بالقّوة( أو الرضوخ واالمتثال مضطربة، وقد يصل رفضهم للحاكم إىل التمرّد العنفي )التغيري 

نت العالقة قامئة عىل التفاعل والرتحيب، فهذا تجسيد لالنتامء الخنوع واالستقالة(. أّما إذا كا)

 الحّر أي املواطنة اإليجابية. 

 communal)أسامه ديفيد جرين "الليبريالية الكومينية" يف طور التشّكل. وقد إطار جديد هناك 

liberalism) ،تهدف اىل بناء "شعور جامعي أو تضامني ينسجم مع الحرية". ومجتمع قوي وهي 

يف تضامنه الجامعي هو مجتمع غني باملواطنة، يتعهد فيه الناس رعاية املؤسسات، والعادات، 

واألخالق التي يقوم عليها املجتمع البرشي. وتتضمن األخالقيات املدنية تلبية الحاجات البرشية 

 بشكل مبارش وطوعي. وتعني أيضاً تحويل أعامل الخري اىل فرص ملعاملة الناس كلهم عن طريق

 .(2113)إيربيل،  ل تحسني الذات وتطوير الصفات الشخصيةثُ تعزيز مُ 

 كام أوردها (Charafeddine, Raedcharafeddine.net, 2005) وفقاً ملقتضيات العقد االجتامعي

، تعمل الدولة عىل حامية مصالح مواطنيها أي مكّونات املجتمع املدين الذي يشكّل جون لوك

لة/ املواطن )أي املجال الخاص( والدولة )أي املجال العام(. ويرى املنطقة العازلة بني العائ

سبينوزا أن املواطنة هي العقد االجتامعي الذي يحمي حقوق كّل فرد ويحدد واجباته. وتربز 

راهناّ معطيات ملحة يتصل بعضها بالسوق )الذي هو أيضاً مجال عام، إمنا يتحكم فيه القطاع 

لعقد الكوين، أي العابر لحدود املجتمعات واألوطان، الخاص( ويتصل البعض اآلخر با

وكمفهوم  .واملتمثل يف املعاهدات الدولية ومباديء حقوق اإلنسان ومقتضيات البيئة وغريها

إرادة العيش املشرتك بني أبنائها،  ان: الدولة الوطنية مبا فيهيقانوين، تتضّمن املواطنة عنرص

الحقوق والواجبات، وميكن متثيل الدميقراطية عىل أنّها والنظام الدميقراطي أو التوازن  بني 

ي م: ق    أربع. وهي ترتكز عىلiذي عليه تعرب العالقة بني الدولة املدنيّة واملواطنةلالجرس ا

 املساواة، الحريّة، املشاركة، واملسؤولية االجتامعية.

ألفراد بقضايا املجتمع التزام ا، فالوطنية تعني الوطنية واملواطنيةكلمة أخرية للتمييز بني 

يعكس ضامن املجتمع لحقوق األفراد أّن  ، يف حني الكربى والتوافق عىل الهوية والدور

واطنية. وحسب املنطق، فإن املواطنية تبني وطنيّة، بينام العكس ليس صحيحاً. مثال: مل امل

 ينتج التزام الشعوب العربية بقضية العرب الكربى مواطنني مكرّمني وكرميني.

ويّة مشتقة من الضمري "هو" وتعني ما يكون به اليش  أو الشخص، والذي لغويًا، الهُ  الهويّة:

مكونات مييّزه عن غريه. أي أنّه وعاء القيم والعادات واملامرسات التي متيز جامعة عن غريها. 

لحقوق الحيّز الجغرايف، الذاكرة الجمعية، الثقافة، واإلطار التعاقدي الذي يحدد ا هي الُهوية

ويّة )بفتح الهاء( تعود إىل الجذر اللغوي "هوى" أي وقع وأحّب ه  أن ال والواجبات. والطريف،

وهام، أي أنّها املحّددات واألحاسيس التي تربط الشخص بفكرة معيّنة أو هي اإلحساس 

هي  إىل جامعة بعينها تقيم مًعا أو ترتحل مًعا يف الجغرافيا. وهذه املشاعر علّق واالنتامءتبال

التي تتبلور يف عالقات وأمناط ثابتة نسبيًا. ثّم تتأطر هذه العالقات وما تتضمنّه من أشكال 
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التبادل السلعي يف نظم ولوائح وقوانني تحف  حقوق األفراد  وتحدد واجباتهم تجاه الجامعة 

 التي ينتمون إليها.  

 وإن كانا. مفهوم املواطنةالهويّة والحقوق هام الركنان األساسيان اللذان يتشّكل منهمها ف

يتباعدان باضطراد حسبام تثبته الوقائع املعارصة. فبينام تنحو الهوية نحو التاميز  مكوننّي

(، تنحو الحقوق نحو التعميم والعاملية )أي الشمول Exclusivityوالخصوصية )أي االستثناء 

نا نتوّسل دعم املجتمع من الوقائع املاثلة أمامنا هو يف كون(. Inclusivenessوالتضمينية 

حدث هذا يف ليبيا  الدويل بكّل ما ميثّله من عاملية القيم واملصالح لنرصة حقوقنا املحليّة.

والعراق وسوريا ولبنان، ويف كّل مكان، وبرصف النظر عن مآرب ومآالت عمليتي  االستدعاء 

 املحيل والتدخل الخارجي. 

االحتجاجات الواسعة ،  نالح  أن املنطقة العربية املحيطة أي يفلو حرصنا التأمل يف الدائرة 

م عىل أرضية املطالب الهوياتية الفرعية بل مل تقُ  ، وهي إىل احرتابات داخليةباإلجامل أفضت 

وكانت املطالب ترنو عموًما إىل قيم عليا مثل العدالة والحّرية ،  بشعشملت كافة قطاعات ال

لسان حال األكرثية يلهج بالحنني إىل حات، وصار عان ما تالشت هذه الطمو ، ثم س والكرامة

د السيايس رغم أخفقت يف التجسّ كانت الهوية العربية  علاًم بأن .ما فيه من مثالب. لاملايض بك

حسب الجابري، فإن إخفاق الهويّة القومية يف و أنها ما تزال حارضة وجدانيًا عند معظم الناس. 

يف البالد العربية،  تضعضع مفهوم املواطنةفالوطنية،  التحقق سياًسا، ألحق االهتزاز بالهوية

 وبال استثناء تقريبًا.

األنا  األناشيد الوطنية نحو الرنجسية كلاّم صغر حجم الدولة )تضخم تبقى اإلشارة إىل جنوح 

قصان املواطنة ) د. وجيه ن هذا يعكس أو يعو ض فائض الهويّةرجح أن . وامل(كتعويض.... 

 كوثراين(.

ويعترب سبينوزا أبرز من  ،إىل الذهن فكرة االنفكاك عن الدين  -غالبًا –تستدعي وهي  نية: العلام

 ثابتة وموحاة، بينام الدولة كيان متطّور.  -ليهبالنسبة إ–دعا إىل فصل الدين عن الدولة. فالرشيعة 

أي  الزمن ويشري إىل العمر املفرتض لشخصالدنيا و يتصل ب)سيكيوالريس( الالتيني األصل 

ال م أي الدنيا. وبهذا يكون الحديث بوالعلامنية  الزمن الالزم لتجدد شعب. العربية مشتقة من ع 

الزمن العلامين إىل مجتمع أفقي مساوايت ال يشري  ننا.الامنية حديثًا عن عاملنا ودنيانا وزمعن الع  

تقف اآللهة حيث  تمّد نشأته من أي منبع متعال عليه، بخالف املجتمعات الشاقولية القدميةسي

ويشغل البرش القاعدة، بينام يتحرك الكهنة وامللوك يف املنطقة الوسيطة. ويف  يف قمة الهرم

املجتمع العلامين األفقي املساوايت، يتساوى البرش يف الحقوق والواجبات، أي أن الدميقراطية 

األفعال املشرتكة علامنية بالرضورة، والعكس ليس بصحيح.  فالفاشية علامنية حيث املساواة و 

.  ولو حاولنا الربط بني (2195)زهران،  للزعيم فقطيرُتك التعبري عنها لكّن تعكس إرادة مشرتكة  

. بالتوازي، ال تعّدد يف الوالءات ثحيباملواطنة  نستعيد ما عنيناهمفهومي املواطنة والعلامنية، 
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علامنية، أي أن يكون  تالّ إذا كانالدولة، ككيان ناظم، أن تتمتّع بالحياد الطائفي إ ال تستطيع 

 التمييز واضًحا بني الدين والدولة، يف املجال ويف الدور ويف الهيكلية.  

املجتمع املدين هو املجال الذي يعرّب فيه املواطنون عن حقوقهم املجتمع املدين: 

ريف ومسؤولياتهم ويرتجمون حوارهم يف صياغة العقد االجتامعي الذي يرتضون. وبهذا التع

يتجىّل الرتابط الوثيق ليس فقط بني املجتمع املدين والعقد االجتامعي، بل أيضاً املواطنة 

)الحقوق واملسؤوليات( والدميقراطية )آآلليات الحوارية املفضية إىل صياغة التعاقد ومراقبة 

 تطبيقه وتطويره(.

املصادر العديدة إمكانية حلول مصدر واحد للعقل العام محل فوىض  املجتمع املدينيتيح 

شري إىل تلك املساحة املتحركة بني الفرد مع حيّزه العائيل وي . (2195)عثامن،  للعقل الخاص

منظامت املجتمع املدين تشري مفهومياً إىل كل األطر املتمتعة و الخاص وبني املجال العام. 

العدالة بالحد األدىن من التنظيم سواًء سعت إىل التغيري االجتامعي لصالح الحرية و 

االجتامعية، أو جهدت إلعادة إنتاج النظم القامئة مع ما ينطوي عليه ذلك من تفريغ للمواطنة 

من قيمها األساسية تحت مسميات الحفاظ عىل الرتاث والخصوصية والتعامل مع املواطنني 

 كرعايا أو كأتباع لعشرية أو طائفة أو فئة.

بعض هو شكل ومضمون العالقة التي تقيمها مع ما مييّز منظامت املجتمع املدين عن بعضها ال

. وإذا كانت الدولة تتعامل مع الجمهور وفق إجراءات وقواعد مقننة (Aljabri, 2004) جمهورها

)عالقة تعاقدية(، وإذا كان السوق يتعامل مع الجمهور كزبون وفق إمكانية تبادل سلعة أو خدمة 

املدين تتاميز مبقدار ما تتسع عالقاتها مع  اقتصادية(، فإن منظامت املجتمع-)عالقة تجارية

جمهورها بالتفاعل الذي محوره االقتناع، أي من موقع الحرص عىل إرشاك جمهورها يف تنظيم 

أن تدخل منظامت  -والحالة كذلك–نفسه ويف الدفاع عن حقوقه وتأمني احتياجاته. والطبيعي 

 . فس ورصاعاملجتمع املدين مع بعضها البعض يف عالقات تنسيق وتنا

املجتمع املدين بني مكونات شديدة التباين وتتمثل فيه الرؤى االجتامعية والفكرية  يجمع

تمتع بالقليل من الكياسة املدنية أن تهذه املكونات  يكفيوالسياسية، تتنافس فيه وتتعايش.. 

حيال اآلخر املختلف حتى تتأهل لتكون عضواً يف املجتمع املدين برصف النظر عن مدى 

"تقليديتها" أو "ليرباليتها"، "روحانيتها" أو "علامنيتها". فالجامع بينها هو قيم التسامح واملشاركة. 

، األطر االجتامعية الطوعية الوسيطة بني الدولة واملكونات األساسية )األفراد، العائلة -إذن -هي

ختم هذا وهنا ن م.( املعرّبة عن قيم أعضائها ومصالحهم، وذات االهتامم بالشأن العاالقبيلة

السؤال التايل:  هل بإمكاننا تخيّل مجتمع مدين فاعل يتوسط بني الدولة التعريف بطرح 

القطبني شديد الوهن أو شديد البأس؟ أي فعالية  كونات أألوليّة إذا كان أي من هذينوامل

 بل كيف للمجتمع املدين أن يتنفس يف مناخ قبيل عشائري؟ملجتمع مدين يف ظل طاغية؟ 

جسامً موحداً، وال  ما كان يوًماملجتمع السؤال عىل حالتنا اللبنانية حيث ا اختربناوال بأس لو 

أو تتحدد بعدد املنظامت املدنية  خصائص النظام السيايس ال وحيثالدولة جسم متجانس. 
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ا عندنوموازينها. تتعايش بل بالعالقة بني مراكز القوى يف املجتمع آليات الضغط التي متارسها، 

مع القوى العقائدية سواء كانت أيدولوجيا  ، القوى االقتصادية الحداثية باملفهوم الليربايل

 وهي قابلة للتحّولأى عن االنزالق إىل فخ التقوقع، ليست مبنف"الوطنية"  أّمادينية أم علامنية. 

مت عنرصي أو قد تتحّول إىل تّز . نحو إحقاق الحقوق وإرساء العدالةعقيدة معيقة للتقّدم  إىل

باملقابل، هناك ميٌل عند نسبة وافرة من الشباب تحديًدا إىل اتبّاع صيحات املوضة  مقيت. 

والتفلّت ومعظم ما هو غريب )يف املوسيقى وقّصات الشعر واألزياء ولغة الكالم، إلخ(.  وهذا 

 ألصيل. يعكس صدًعا يف االنتامء إىل حضارة بعينها، وييش بعدم االهتامم بالرتاث الثقايف ا

 بواعث من التاميز االجتامعي القائم عىل وجودالثقافة املجتمعية السائدة ياملقابل، نلح  يف 

 ونلح  تواتر بعض التعابري التي و إثني أو مناطقي أو قبيل.اعتبارات عنرصية عىل أساس ديني أ 

 (. لحق""الفرقة الناجية"، "الجامعة املؤمنة", و"أهل اتيش بهذا القبيل من املفاضالت )

شّدة اإلنزواء يف منطقة التاميز وشّدة التفلّت نحو فضاء الهجني، تعكسان خلاًل والحالتان، أي 

 يف عالقة الفرد مبجموعته ومبا هي عليه ماضيًا أو حارًضا أو مستقباًل. 

 

 والشأن العاماإلسالم  .4

شؤون  )ص( مديف الجزيرة العربية، مارس النبّي محيف سياق مسريته إلصالح أوضاع الناس 

 اآليات والتعاليم الدينية.  تبلّغ الوحي وتبليغالحكم، وجمع يف شخصه السلطة الزمنية إىل 

 ﴾ وأمتمت عليكم نعمتي.. كم دينكمل اليوم أكملت ﴿وطاملا أن الوحي اكتمل مع الرسول 

وانتشار مع اتساع الدولة  -، فإن الخلفاء الذي تداولوا السلطة من بعده واجهوا   [3ملائدة: ]

التزم بعضهم بالنص والسرية واجتهد آخرون يف العديد من املعضالت الفقهية.    -الدين

وال تزال إشكالية عالقة اإلسالم بالسياسة  واآلراء فتعددت املدارس والفرق.اجرتاح الحلول 

 والحكم عىل حيويتها وسخونتها إىل اليوم.

 . هناكذنا بديهياً إىل الجانب اإلجتامعي منهالحديث عن اإلسالم والشؤون العامة يأخيف النص: 

يحف  نفسه حاجة الفرد للمجتمع يف كل مقتضيات الحياة، وباملقابل، فإن عىل املجتمع أن 

: التي يتدفع باإلنسان نحو اآلخرين، ومنهاالعوامل الثالثة  هناك بعض بحف  مكوناته األساسية.

 بعض املخاطركرب من طاقات الفرد، وكون التفاوت يف الكفاءات، وكون األهداف واملصالح أ

أي رغبة اإلنسان يف تكوين  ،ة. ولهذا فاملدنيّ عىل تحّملها منفرًدا واملضار أكرب من طاقات الفرد

اإلحساس بالحقوق  الرغبة يف األخذ والعطاء،ويشتمل ذلك عىل  .وأصيلةاملجتمعات طبيعية 

 ليك يُعمقه.ه يفلسفر واإلسالم حينام يأيت عىل هذا الشعو  ...والواجبات.

لقد  ﴿ مل يرد يف القرآن الكريم كلمة وطن. أّما عن مشتقاتها فقد ورد كلمة "مواطن" يف اآلية:

، وهي مبعنى أماكن جغرافية أو مجازًا، أي يف [25التوبة: ]سورة   ﴾ةنرصكم الله يف مواطن كثري 

و ا ن" يف الكثري من األدبيات املقامات التي تتوافر فيها رشوط معينة. وقد وردت كلمة "م  ط 
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رآن اإلسالمية والعربية، وداللتها غالبًا هي املقامات واملواقف. أّما الديار والدار  التي ترّد يف الق

ال ينهاكم الله عن ﴿فهام تشريان إىل الوطن باملعنى الذي نفهمه اليوم. من مثىل اآلية يم الكر

]سورة  ﴾ياركم أن تربّوهم وتقسطوا إليهمالذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل يخرجوكم من د

 . [8: املمتحنة

البعض من أن هذه "العامليّة" تنذر بفرض  ويظنّ هناك لغط حول عاملية اإلسالم.  باملقابل، 

ة اإلسالم واتساعه بتعني رحاالـ"عاملية" كام نزل بها  القرآن .  اإلسالم باإلكراه عىل كّل العامل

 ي اآليات واألحاديث التي تتناول االختالفات هعديدة و الشعوب. لكل الثقافات واالختالفات و 

. اختالفات األصل والعقيدة واللون ال تحّدد املسافة من اللهفوترسم اإلطار الشامل ملعالجتها. 

﴿ي ا أ يُّه ا النَّاُس إ نَّا  [ وجاء يف مكان آخر91يونس: ]سورة  ﴾وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا﴿

ل ق   ار فُوا إ نَّ خ  ل ن اكُم  ُشُعوباً و ق ب ائ ل  ل ت ع  ن  ذ ك ٍر و ُأن ث ى و ج ع  ُكم   ن اكُم  م  ن د   أ ك ر م  اكُم   ع  . ]سورة ﴾اللَّه  أ ت ق 

عىل هذا املعنى بقوله "ال فضل لعريب عىل أعجمي )ص( كام أكد الرسول محمد  [ 93: الحجرات

  التقوى" . إالّ بالتقوى، وال أبيض عىل أسود إالّ ب

احرتم اإلسالم حياة اإلنسان وأعترب من أحياها كأنه أحيا الناس جميعاً، ومن قتلها متعمداً كأنه 

من قتل نفساً بغري نفس فساٍد فكامنا قتل الناس جميعاً ومن ﴿ قتل الناس جميعاً وجزاؤه جهنم.

وجوب حف  نفس اآلخرين، اإلسالم يف  ؤكدوي[ . 32:. ]املائدة﴾أحياها فكامنا أحيا الناس جميعاً 

يف  ويهدد الذين يهملون شؤون فقرائهم وأيتامهم، بحيث يودي إىل موت أحدهم فقراً وعجزاً.

الحديث: ))إن أهل القرية يربأون من ذمة الله ورسوله(( وذلك ألنهم خانوا أمانة الله ونقضوا 

لية موجودة مع أي نوع عهد الله عندما مل يؤدوا مسؤوليتهم تجاه الفرد. والحقيقة أن املسؤو 

 اإليذاء واإلساءة إىل الفرد.و  من أنواع املوت وعن األرضار 

 ة. ما يقال عن القرية جاٍر  يف املدينة ويف األوطان ويف أرجاء األمة التي تشكل وحدة متكامل

وأكباد حرى. ..  غرىثمستنكراً: ))أأبيت مبطاناً وحويل بطون )ع( اإلمام عيّل بن أيب طالب يسأل 

أأرىض أن يقال أمري املؤمنني، ولعل بالحجاز أو الياممة من ال طمع له بالقرص، وال عهد له 

بني العدالة االجتامعية )حقوق األفراد عىل )ع( . يجول اإلمام عيل ]نهج البالغة[ ((.!بالشبع

د عن املجتمع( واملسؤولية االجتامعية لألفراد )واجبهم تجاه املجتمع( املتمثلة يف الذو 

 211"عمرت البلدان بحب األوطان" )تحف العقول: طانهم وإعامرها وتطويرها. وهو يقول: أو 

 (45/15وبحار األنوار: 

من املفيد التذكري بالرتكيبة التي  شكلت مجتمع شبه الجزيرة العربية، وما  يف الواقع املبكر: 

تليها العائلة فالفخذ والبطن أو ذاك. فاألسة هي الخليّة الصغرى يزال معمواًل بها إىل هذا الحّد 

النظام االجتامعي الذي يخضع لسلطة )العشرية( ثم القبيلة. الشعب هو والعامرة والفصيلة 

القوم. أّما األمة فتعرّب عن األقوام  مشعوب الذي يتحدثون لغة مشرتكة هدولة، ومجموع ال

 ان أن تكون مرجعيته شيعيةبإمكان اإلنس الذين يتشاركون سلوكًا ثقافيًا متاميزًا عاّم عداهم.

وأممي الرؤى. أي أن  الفقه، وأن يدين باإلسالم وأن يكون لبناين الجنسية وعريّب اللسان والهوى
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اإلنتامءات املختلفة ميكن أن تتعايش وتتفاعل عند الفرد الواحد دون أن تتسبب بصداع أو 

ىل اختالف  لغاتهم كل الذين يدينون باإلسالم، ع  -إذن -و أّمة اإلسالم هيانفصام. 

ومدى التزامهم بحرفيّة النص الديني وما يتعرّض لها من اجتهادات وتفسريات وحضاراتهم 

 وتأويالت باختالف األماكن واألزمان.

يتفق املسلمون عىل القرآن مرجعية جامعة، وعىل السرية النبوية إمّنا بتفاوت نسبي. فهناك 

ها مام يخضع للتشكيك والتمحيص.   وفيام يخّص أحاديث متوافق عليها باإلجامل، وهناك غري 

عرب  املامرسة العملية املثبتة من مدخلمفهوم الرسول للسالم  موضوعنا اليوم، نؤثر مقاربة

"صحيفة املدينة". والتي يعتربها البعض أّول دستور مكتوب نظّم العالقة مع فئات التطرّق إىل

ح ألصحاب األديان األخرى بالعيش مع املسلمني املجتمع، وكفلها ووثقها.  وهو األمر الذي سم

تعترب الصحيفة النص النبوي التأسييس الذي رّشع قيام الدولة عىل االتفاق السيايس، بحرية. 

)جورجيو،  ومل ينف مواطنة غري املسلم يف تلك الدولة ،كام رشعن تعايش الفئات املختلفة

عل اًم من معامل مجدها اعتربه الكثريون مفخرة من مفاخر الحضاكام . (9183 رة اإلسالمية، وم 

 .(2016) السيايس واإلنساين

)يرثب  يهدف هذا الدستور باألساس إىل تنظيم العالقة بني جميع طوائف وجامعات املدينة

أول  وغريهم اليهوديةوالفصائل  األنصارو  املهاجرين، وعىل رأسها قبل أن يغرّي الرسول اسمها(

يف يرثب بعد هجرته ) ص( مؤسسة اجتامعية كربى يف اإلسالم كانت منذ أن استقر النبي محمد 

إليها من مكة. ويف يرثب كان العهد مع مجاميع املواطنني من املسلمني واملسيحيني واليهود، 

 أن متارس كل جامعة عباداتها وعاداتها وحتى الذين استمروا عىل الرشك، ويف العهد نّص عىل

ها العقيدية واإلجتامعية مع اإللتزام بالنظام الجامع العام.  وبعدها استبدل اسم يرثب وروابط

باملدينة، وقد يكون هناك ارتباط بني التسمية والعهد، وهو يناسب مفهوم اليوم للمدينة، 

للدولة املتعددة الجامعات، يوّحدها النظام العام يف الحق والواجب مع إحرتام 

 امل لدستور املدينة متوافر عىل األنرتنيت(.الخصوصيات )النص الك

إىل مالك )ع( أيب طالب الذي أرسله أمري املؤمنني عىل بن اإلدارة والقيادة كتاب اخرتنا كام 

واألحكام  للحكم الصالح يتضمن املبادىء مدّونة  -برأينا -ه مرص.  وهو األشرت حني والّ 

 يتضمن مواصفات ومؤهالت الحاكم الصالح. والقواعد واآلليات  الخاصة باإلدارة والحكم، كام

عنوانًا بني املبدأ واملواصفة واآللية، وننتقي منها ما يتصل  14أحد الكتاب املعارصين أحىص 

ملعاهدات والعقود، مصارحة املعارصة: خصائص القائد، رشوط ا مبارشة باملفاهيم والحديات

لمظامل، الرقابة االقتصادية، التنمية أواًل، الناس، تحّمل مسؤولية التقصري، املتابعة املبارشة ل

أصول حّل املشكالت، تقييم األعامل والعاًمل، منع املداهنة، رعاية الشعب، العدل أساس 

 . (2118)نورالدين،  الحكم، املشاريع وليس األشخاص.... إلخ

  هي:تاريخيًا، سالمياً إ منوذجاً  "العهد"الختيار  الدوافع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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.  وهو العالقات بني الحاكم والناس،  وبني الناس أنفسهم لنمطدستور مكتوب فيه  -9

وثيقة رسمية صادرة عن أعىل مرجعية زمنية ودينية يف وقتها.  فهو إىل قوته السياسية، 

الحاكم األعىل محّرر الوثيقة، والوالة، ومكتوب، أي أنّه محّصن تجاه  -ملزم للحاكم

 االستنسابية وتبّدل األمزجة؛

الحني،  ورمبا  حتى ذلك رف من مراسيم توليةواألشمل فيام عُ  طوليعترب) العهد( األ  -2

 وبتميزه  -نا احتياجات ذلك الزمان مع احتياجات زماننانسبيا حتى اآلن ــــ إذا قاّر 

ر قوة اجتامعية قادرة عىل تنظيم املوارد الطبيعية وتأهيل اإلنسان مبنهجية توفّ 

.. واألهم واجتامعياً واقتصادياً ونفسياً  وأخالقياً،لتنميتها، ولتأيت  كحركة متكاملة سياسياً 

تحرير اإلنسان وإطالق قدراته ومبشاركته،  إىل -منطقيًا -يف تلك الحركة أنها تؤّدي

 .بغرض تأمني  االستقرار والرفاه العام

العمل به يحقق االطمئنان النفيس واالرتياح االجتامعي واالستقرار السيايس ملجتمع  -3

وال يزال  .تنيلقلق واالضطراب فأودى بحياة خليفتصاعد فيه ا ش، ه وظرف سيايس 

 ؛فيه ما يستفاد منه عىل تقادم الزمن

 إىل يومنا هذا. مقبولة التي ما تزال الخصائص طاقة استرشاف هائلة. إذ يالح  وفرة فيه  -4

وفيه جوانب  معمول بها، وميكن تعديل  صيغة جوانب أخرى فيعمل بها، مع أنه كان 

 .ه ومجتمعه وحياتهلزمان

األمثلة  عانيها واالجتهادات، كام استخراجالغوص يف مو استحضار مباين اآليات واألحاديث، 

والشواهد من التاريخ اإلسالمي... بحٌث ال ينتهي. وفيه الدامغ والقطعي كام الرمادي الذي يقبل 

 عالجتصية المعة شخ لتجربةالتأويل واملجادلة. سنقرتب قلياًل من الزمن الحارض، ونعرض 

املعنى الحقيقي لرسالة لبنان، وجاهدت يف سبيل حامية تلك الرسالة وبثها يف أثري العالقات 

اإلمام  تجربةإىل ذلك، نختار املتأرجحة بني غرب ورشق، وشامل وجنوب، ومسيحي ومسلم. 

 الصدر ألنه المس املعادلة املنشودة للتوفيق بني الدين والدولة.

   (Charafeddine, Raedcharafeddine, 2014) (اإلمام موىس الصدر سعي) هنيف الواقع الرا

املدارس الفقهية اإلسالمية آخذة يف التشعب، بل إّن وسائل االتصال الحديثة تكاد تجعل من 

املستحيل اإلحاطة بأفكار وآراء املسلمني حول القضايا الفقهية التاريخية واملعارصة، كام وإّن 

املستجدة يف اتجاهات أو مدارس محددة يخرج عن إطار  هذا البحث، كام  تصنيف اإلسهامات

وعىل تعددية املرجعيات وإنّها ما تزال يف مرحلة التبلور والتفاعل يف املجتمعات اإلسالمية.  

 عرب العامل، معطوفة عىل مفهوم االجتهاد وما يتيحه من آفاق التكيف والتجديد، اإلسالمية

لدينا منوذج لرجل الّدين عصيّة عىل التفكيك. إمّنا  لزعامة وآليات الحكممعضلة السلطة واتبقى 

عىل  -مل تكن عصيّة عىل اإللهام والتجريب. فهو  ته. وتجرباملواطن واملسؤول واملُسائل

مل يطرح نفسه محرتفاً ميارس السلطة مبعناها التقني؛ بل  -تصديه الواضح للعمل السيايس

دة والتحشيد والضغط لوضع اإلصبع عىل مكامن النزف والهدر ه كمواطن يف القيامارس حقّ 
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، ولهذه األسباب سيجرة الرتكيز والتمييز، وعمل عىل تعزيز املواطنية بركنيها الحقوق والواجبات

 عىل سعي اإلمام موىس الصدر. 

إىل  املفكّر منري شفيق يدعو. املعارصة املتصلّة مبوضوعناسنعرض ملاًما لبعض األفكار بدايًة، 

سليم العّوا يؤكد عىل  دواملشاركة السياسية عرب مؤسسات متثيلية.  محم شورىتوسيع دائرة ال

ي التعددية والدميقراطية يف اإلسالم رغم إقراره بأن االستبداد كان سمة الحكم عموًما يف بُ  عد 

الخطاب  ن املخاطب يفالعربية.  حسن الرتايب يشري إىل مسألة هامة وهي أ  -الدولة اإلسالمية

ال  ليا هي للمجتمعات وليس للحاكم الذيالناس، أي أن املرجعية السياسية العالقرآين هو 

مبا يؤكده راشد الغنويش  ميعدو أن يكون مفوًضا من الشعب لخدمة مصالح املجتمع.  ونخت

بأن مرشوعية أي نظام تتوقف عىل ما يرتأيه املجتمع، حتى ولو كان غري ديني، إذ أن حريّة 

 عتقد ينص عليها الدين نفسه.امل

املجتمع هو اإلنسان زائد العمل  اإلمام موىس الصدر بأن بالعودة إىل الحالة املختارة، يقول 

مجموعة أحاسيس تربط ما بني أفراد املجتمع الواحد وبني هذا التفاعل وينتج عن  املتبادل. 

ظم العالقات، ويحدد تشكيالً ين لتفاعلهذا ايقتيض . ومجتمعات العاملاملجتمع هذا 

مقابل املسؤولية الفردية عن سالمة املجتمع، ويوحد ما بني مؤسسات املجتمع.  ،املسؤوليات

مسؤولية القرية بجميع أبنائها عن )الفقهاء تثبت  ىولية الجامعة عن الفرد. ويف فتاو تأيت مسؤ 

  .(موت شخص جوعاً 

وبني اإليديولوجية اإلسالمية، هو جزء من  اإلنفصال بني مبدأ العدالة اإلقتصادية واإلجتامعية،)

اعة املسلمني عىل مختلف بقنمأساة الفصل بني العقيدة والرشيعة. هذا اإلنفصال بوجوده و 

، حتى أصبحت العدالة اإلقتصادية ةفئاتهم فيه، أفقد العمق والشمول والدوام وأسس العدال

  .(2118)الصدر،  (رصفاً  واإلجتامعية وغريهام مطلباً إجتامعياً وموضوعاً سياسياً 

)إن  ا كان يقوله منذ أن حّل يف لبنانوضاع لبنان مرّصاً عىل مأل  هتدارك اإلمام الصدر أثبتوقد 

الطائفية لها أكرث من معنى، فقد تكون سياسية. وكثرياً ما يقصد بالطائفية اإلهتامم بشؤون 

، واتخاذ الطائفة الخطرة هي السلبية الطائفة، منهم من يقصد بذلك التدين. ولكن الطائفية

حاجزاً أمام التعاون والتفاعل ال قاعدة لهام. وهذا معنى آخر، وعالجه الرتبية الدينية الصحيحة، 

وسعي املخلصني سعياً مطلقاً بعيداً عن املساومات. وإين أعتقد أن الشعب اللبناين إذا ترك 

)إن أكرث  . مواطنيه بكل إخالص( لطبيعته فهو ليس طائفياً سلبياً، بل يرغب يف التعاون مع

الناس تعصباً للطائفية يف لبنان هم أبعدهم عن التدين. الطائفية ما وضعت كدين قائد 

للحكم، ولكن كتقسيم للناس. وعىل هذا األساس، فالطائفية يف لبنان بحث سيايس، وليس بحثاً 

كن أن يوافق عىل هذا ألن دينياً، وعليه يناقش املوضوع عىل الصعيد السيايس. واإلنسان ال مي

      (9111)الصدر ا.،  معناه تحديد الكفاءات وتجميد الكثري من الطاقات(

نظم طاقات ي أراد اإلمام الصدر أناملجلس اإلسالمي الشيعي األعىل،  من خالل تأسيس 

)التنظيم سيؤدي إىل تنسيق الطاقات يف املسار العام للمجتمع.  الشيعية ويؤطرهاالطائفة 
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د أهداف التنظيم ومهامه، يضعه يف . وبعد أن يعدّ وتجنيدها ومنعها من الهدر واإلصطدام(

)يسهل مهمة التوحيد الكامل عن طريق الحوار، املكان الذي يتيح  خدمة لبنان، رأى أنه 

    . والتفاهم والتقارب وال حوار إال بني املمثلني الحقيقيني(

ألمانة مع كّل ما أنعم الله عليها من قدرة وكفاءة وإمكانية أمانة الله هي اإلنسان. حفظاً لهذه ا

ذهنية وجسدية وعاطفية وحركية. ولهذا نجد اإلمام الصدر وهو يعري الطائفية السلبية يقدم 

التعايش لنا التعايش صورة حياة للنسان اللبناين دون متييز يف عقيدته أو مهنته أو منطقته. إذ )

أمانة يف يد  اللبنانيني ومسؤوليتهم وواجبهم وليس حقهم. نتمسك  ليس ملكاً للبنانيني، لكنه

بوحدة لبنان ونحاف  عليها وعىل استقالل لبنان وعىل انسجام لبنان مع املنطقة، وعىل صيانة 

 هذا الكيان الذي هو أمانة للحضارة العاملية.

بهذا قتناعهم حرص اإلمام الصدر ليس فقط عىل مشاركة الناس يف مرشوع التغيري بل عىل ا

وإشهار موافقتهم عليه )مهرجان بعلبك ومهرجان صور(؛ وهذه املامرسة هي ما يفيد  املرشوع

الجامهري املتحركة يف املدن العربية اليوم. هي بحاجة إىل القيادة املعروفة، واضحة 

 األهداف، والحريصة عىل نيل رشعية الناس ودعمهم.

م وتفحص القيمة التي أضافها اإلمام الصدر عىل املنظور السيايس لتقيي عندما نستخدم

أن منهجيته يف أن يتوىل الناس تحديد حاجاتهم الحياتية ويتمكنوا  نستخلصاإلنسانية.  تناتجرب

من حلّها بأنفسهم هي بيت القصيد. والناس بالنسبة إليه كانوا املرأة والرجل، وهذه إضافة 

م عن هذه املشاركة حالة من اإلحساس بالرىض جوهرية يف األرياف والحوارض الرشقية.   ينج

والثقة بالنفس، وهي الرشط الرضوري للثقة باآلخرين متهيداً للعمل معهم، والتلذذ بإنجاز 

قيم املشاركة والحوار واالعرتاف باآلخر، مبا ، بل يعّزز م نحو األفضل. يتيح هذا التقّدمالتقدّ 

ا عىل مستوى العائلة واملرشوع املحيل، كام يفيض إىل تعزيز فرص السلم والتعاون. ويصح هذ

عىل مستوى العالقات بني الطوائف والدول والشعوب. وخيار اإلمام الصدر أن يكون لبنان هو 

  .والسياسيةواالجتامعية ية ادطروحته يف تحقيق العدالة االقتصاملصداق عىل صّحة أ 

الحالة  التي تجعل منملاثلة الورقة، سوف نستعيد املعوقات والفرص ا فيام تبقى من هذه 

اللبنانية منوًجا يُحتذى، وأفًقا نستشف منه بعض األمل.  إال أننا سنعرض قبل ذلك إىل تحليلنا 

 النسداد األفق من حولنا.

 

 واملواطنةدول املنطقة  .5

، ويف عّز الثورة الصناعيةُحكمت أوروبا باسم "العناية اإللهية" لقرون طويلة،  العوملة والعامل: 

قمعت األنظمة التسلطية األخرى يف  ومؤخرًا،  . النازي مقولة تفّوق الجنس اآلري أطلق النظام

 عن مستعمراتها السابقة أوروباانكفاء  وكان أوروبا واالتحاد السوفيايت كل أشكال التعددية. 

 هجرات برشيةقد سبق ذلك  و عديدة. فتوحات تكنولوجية و قتصادية ا تطورات مع  يتواكب
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األمر  تها لشؤونها الذاتية. بلورت أمناط معيشتها وأسلوب إدار  وهي ة إىل العامل الجديد،كثيف

ضع تالزم وهو و  إىل استقالل مستعمرات ونشوء دول متعددة اإلثنيات والقوميات. الذي أّدى 

الكثري من مضامينها  -بغياب األخرى -إحداهام  تفقدحيث فيه بعدا "املواطنة" و"التعددية" ب

   اها. بل كأنهام وجهان لعملة واحدة. متاًما كام االستبداد والتمييز. وجدو 

مهولة لن متر  معضلة التعددية يف املجتمعات الغربية مرور الكرام، وسوف نشهد ارتكاسات 

 . الواحد والعرشينيف مطلع القرن  بشاعتهاأسفرت عن 

 لرن !

وز تجمعات اقتصادية وإعالمية عمالقة الحدود أمام السلع واألفكار واألموال مع بر  سوف تنهار

تتجاوز القوميات والحدود، وتتحكم بالكثري من الوسائل واألدوات املتبدلة باستمرار واملتحركة 

-املعلوماتية. تعمل اآللة السمعهي وسائل االتصال  -عىل اإلطالق -برسعة هائلة. أبرز منتجاتها 

بأنه هو موضع االهتامم )ظاهرة  كل متلقٍ تأثر مبحتواها بحيث يشعر برصية عىل لحظنة ال

االستفراد وإلغاء دور الوسيط االجتامعي(، إالّ أّن أحداً لن يطالبه بجردة حساب أي بتبعات 

سياّم وأنه انفعال ال يعطي املجال للرتوي، ويتم استثامره برتويج ال الدخول طرفاً يف اللعبة. 

)والتعبري لجورج  اإلعالم والعوملة توأمانهذه السلعة أو تلك، وعىل غفلة من املستهلك. ف

وال ، والدخول يف لعبتهام قدر وليس خياراً. الفريد هنا أن العوملة ليست نظاماً للسلطة  غانم( 

هي حملة للسيطرة عىل هذه األرض أو تلك وال هي يف وارد إخضاع هذا املجتمع أو ذاك. إنها 

ل الدولة من مجتمع سيايس إىل سوق ببساطة حركة التحّكم بالسوق، وينتج عنها تحوي

، يفقد ر واأللوانعبور الّصو . ويف حأمة االستالب بالسلعة واالنشداه ب(2111)خوري، استهاليك 

 املكان قيمته ويتشلّع االنتامء وتتالىش الهويّة. 

وجود التكتالت  (Charafeddine ،Raedcharafeddine.net ،2115) املعارصأبرز آثار املشهد 

، فتنوء األخرية وتتفسخ واملجتمعات الصغرية ة التي تجثم بثقلها وضخامتها عىل الدولالعمالق

أنها  الخطري يف األمرسلطتها عىل مجتمعاتها املحلية، وتتالىش سيادتها باملفهوم الكالسييك. 

 .تكتالت مبالمح هالمية، وتكاد تكون بال عنوان، وليس هناك من دليل ملساءلتها أو مراقبتها

الهويّة الثقافية يتنامى الحديث عن م تلك التحوالت الكربى الصامتة منها والعنفيّة، يف خض

يخىش كثريون من أن تُسهم "املوجة الثالثة" يف طغيان وسيادة الدولة عىل إقليمها ومواطنيها.  

بة وتنميط عادات الشعوب وطمس ثقافة األقليات. ويعتقد آخرون بأن وفرة االتصاالت ل  ثقافة الغ  

قياًسا  ،وكفاءتها ستساعدان عىل دمقرطة املعلومات، وعىل إتاحة إيصال صوت كائن من يكون

مباٍض ليس ببعيد، كان الصوت فيه حكرًا عىل املنترص أو القوي أو النخبوي. وإذا كان النقاش 

الفكري بني التيارين ما يزال حامي الوطيس، فإن الرصاع العقائدي والكباش املادي عىل أشدهام 

 غري منطقة من العامل. وبينام نشهد "رضوًخا" أو خضوًعا مساملًا حيث حجم األقليات يف

ا ومؤملًا الثقافية ضئيل قياساً بحجم املجتمع  الحاضن أو الدولة املضيفة، نجد  الرصاع دمويً 

تجاور مجموعة أقليات، أو عندما تستشعر األكرثية بروز أقليّة وازنة. يف الحالة القصوى،  عند
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وإال فإن موجات النزوح بني املناطق تؤدي إىل تصفية متبادلة  دي الرصاع إىل تطهري عرقي. يؤ 

 لكّل مختلف عن العوام. 

بينام بناء )اآلخر  إلغاءاستيالد الهويّة عرب أنبوب البندقية، األمر الذي يفيض إىل نشهد اليوم 

(. نشهد ونتابع مجازر ل اآلخرالهويّة باملعني الصّحي واإليجايب يشري إىل وعي الذات من خال

رهيبة بحق مجموعات إنسانية عىل خلفية متايزها الثقايف أو اإلثني أو العقائدي. حدث ذلك يف 

تستعر غري  مكان من العامل، وهو يجتاح حاليًا بلدان الرشق األوسط، أي مهد الحضارات.  

وهنا تتكامل عنارص املأساة ء. اإلسالموفوبيا لتحارص ماليني البرش عىل خلفيّة الشبهة واالنتام

بجرم متايزها يف امللبس أو املأكل أو العزف عىل )أو تُحتقر( فتُقتل الشعوب واملجموعات 

 واالعرتاف والحامية. القيثارة. وهي املزايا التي كان يفرتض أن تكون تذكرة عبورها إىل التقدير 

يف تنّوعات املجتمع ظاهرة الحل  تباشريهذا الواقع الكئيب، يراهن الكثريون عىل أن  مأما

املدين وتشكيالته. وهو بقدرته الفريدة عىل التقاط الخيوط الرفيعة والدفينة يف املجتمع 

وإدخالها ضمن النسيج االجتامعي األعم. هو الالعب األكرث مهارة عىل إدارة اللعبة، وعىل إرجاع 

ة الصحية. هو بهذا يعيد إىل املهمشني الالعبني الهائجني إىل حلبة القواعد والتسويات واملنافس

إحساسهم بالكرامة والثقة بالنفس وبالقدرة عىل التعبري عن شخصيتهم وخصوصيتهم 

  وثقافتهم، أي عن تراثهم الثقايف غري املادي. 

، وتتداعى تنظيامته للتحرك والتوافق تداركاً وهذه الُفر ص يتنبّه املجتمع البرشي لتلك املخاطر

ويستطيع املراقب أن يرصد عرشات بل ومئات االتفاقيات والربوتوكالت التي  ملا هو أسوأ.

تتناول قضايا الهجرة واالتصاالت والبيئة. إمنا املالح  أن قطار العوملة يهدر متفلتاً من الكوابح، 

وأن البرش ميعنون يف مصادرة حقوق األجيال القادمة يف املوارد بوترية متسارعة، بينام تتحرك 

قيات وآليات إبرامها ومراقبتها ببطء شديد بحيث أنها ال تصل إىل ميدان التطبيق إال االتفا

باإلجامل، تتشكل البنى  ووجدت واقعاً جديداً يحتاج إىل أنواع جديدة من املعالجات.

االقتصادية واالجتامعية بفعل قّوة األمر الواقع يف غري مكان، بل يف كّل مكان تقريباً. وتتفاوت 

ة لتحديات النظام العاملي الجديد بني القبول اإليجايب والبحث الحثيث عن دور وعن االستجاب

يف مكان وصوالً إىل الرفض الكامل والتقوقع إما يف زمن مىض )والزمن منطلق إىل األمام(، أو 

 .(مكان ناٍء )واألمكنة إىل تالٍش 

املشاعر الوطنية مع  عندما تتطابق حدود الدولة مع حدود األّمة، تتطابقالعوملة ونحن: 

يشتعل رصاع ف يف املنطقة العربيةأّما املشاعر القومية وتختفي الرصاعات حول الهويّة. 

ت البلدان العربية بفعل تنابذ املرجعيات تشظـّ  -بعد انهيار السلطة العثامنيةإذ أنّه الهويات 

شظيات سابقة عىل نشوء نجليزية، برتغالية....(. وهي تإ دبة )إيطالية، فرنسية، أملانية، املنت

ضارب عميًقا يف الثقافة العربية منذ حقبة الدول العربية ذاته، بل إن بعضها له الطابع القبيل ال

 الجاهلية، أي منذ ما قبل اإلسالم. 
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أي  –بعد للدولة يف الكثري من البلدان العربية، ويالح  أنّها  تستتبكن قد اأن األمور مل ت نعلم

كن مع النظم السابقة عليها مثل القبيلة والعشرية والعائلة. واملعضلة، أنّه مضطرة للتسا -الدولة

يف ظّل العوملة هناك ضغوطات هائلة لتعزيز دور منظامت املجتمع املدين وغريها من 

املنظامت األهلية، أي أن الحكومات مطالبة بالتخيّل عن جزء من دورها ملصلحة النظم الالحقة 

 ن هذه األخرية مل تحّل مشكلتها بعد مع النظم السابقة لظهورها. لظهور الدولة، يف حني أ 

، فلم يفرقوا بني إصالح الدولة وانحالل الدولة أو تآكل هيبتها الكثرييناختلط األمر عىل 

األولية )العشرية والطائفة(  التشكيالتوسلطتها. وهو ما أّدى يف العديد من الحاالت إىل يقظة 

ن ضعف الدولة. وما حدث يف غري بلد عريب أّن هذا االنحالل أّدى إىل الفراغات الناجمة ع ءملل

انحالل النظام العام ماّم عكس قصورًا عند الناس يف التمييز بني الدولة كجهاز، وبني النظام 

العام وما يستتبعه من أنظمة فرض القانون واالنتظام العام مثل الرشطة والقضاء واألجهزة 

 إنّه االنهيار الشامل. لطاقة وتوزيع املياه وإدارة النفايات ومعالجتها.  الخدمية كمرافق توليد ا

يف كّل مكان: رصنا جزءأ من مشكلة أعم كان آخًذا يف التفاقم  ما زاد الطني بلّة، أّن االحتقان

، وال يجدون مكانًا لهم إالّ يف سوق يبحثون عن فرص عمل 2مليون شاب عريب 25تتصل بنحو

ال منلك ترف التاميز للبحث عن حلول ألزمة الشباب مبعزل عاّم حوله،  بنان يف ل نحنو . الحرب

يتنافس مع أقرانه من السوريني والفلسطينيني واملرصيني وغريهم عىل اللبناين بل أن الشباب 

حجز أماكنهم يف سوق العمل ذاتها يف الخليج، وهي السوق اآلخذة يف االنكامش، أو سوق 

الواليات املتحدة  إىلتتقاذفها األنواء والنوائب،  أو سوق الهجرة اللجوء يف أوروبا، سوق 

 كندا واسرتاليا، وهي السوق املأخوذة بالذعر واالرتياب.  األمريكية و 

لقد تحرّكت املخرجات التعلميّة وتكنولوجيا االتصال والتعبئة األيديولوجية يف اتجاهات 

 فسه يف فخ القلق وفقدان األمل:، فوجد الشباب العريب نومتضاّدة غالبًا عشوائية

ارتفع حجم الطلب عىل التعليم العايل يف البلدان العربية يف العقد املنتهي عام  -

)مسودة تقرير املؤمتر العريب اإلقليمي حول التعليم  مليون 1،1مليون إىل  3من  2118

العمل كام . وكان لهذا النمو الدراماتييك تداعياته عىل االقتصاد وأسواق (2111العايل، 

 عىل األمن االجتامعي؛

تالشت األهمية التقليدية للحدود السياسية بفعل وسائل التواصل االجتامعي، وصار  -

كام يف قضايا ة ة واأللعاب واملوضتفاعل فيام بينهم يف أمور الرياضبإمكان الشباب ال

 التعبري والحرية الشخصية وغريها.

                                                           
 ويصل عامليا %6 مقابل %21-95 بني العريب الوطن يف البطالة نسبة أن إذ العريب، العامل تواجه التي املعقدة املشكالت من البطالة مشكلة تعد 2

 مليون 3.4 سنويا إليهم يضاف عامل، مليون 921 نحو يبلغ عاملة قوى إجاميل من عاطل مليون 25 حوايل العريب العامل يف العمل نع العاطلني عدد

 العاطلني عدد يصل أن معه يتوقع الذي األمر وهو سنة، 25 الـ سن دون العربية البالد سكان من تقريبا %61 أن مفادها حقيقة ضوء يف سنويا، عامل

 لخلق وذلك العربية، الدول يف االقتصادي النمو معدالت لرفع دوالر مليار 11 نحو ضخ يتطلب مام عاطل، مليون 81 حوايل إىل 2125 عام ملالع عن

  :arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/2012_07_31/83473637/http// :لمزيدل .سنويا عمل فرصة ماليني 5 عن يقل ال ما

 

http://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/2012_07_31/83473637/
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اتسعت الهّوة بني الحاكم والناس، وصار تراكمت اإلخفاقات القطرية والقومية، كام  -

امليدان مرتًعا لكل أشكال التعبئة والتجييش. كام تّم توظيف تكنولوجيا االتصال 

 الستغالل بطالة الشباب واستقطابهم يف التيارات املتطرفة.  

ومجتمع بعد أن انهارت كل منظومات باملحصلة، تالىش اإلحساس باالنتامء إىل وطن ودولة 

الهويّات بالخطر الشديد بعد أن بلغ تهميشها الذروة بل أحّست  والثقة والرعاية. كام األمان 

  وقفزت يف ... الفراغ.  مقمانتفضت وكرست القف؛ تهشيمها

 

  ؟الخالصة: نافذة لبنانية .6

، أي أننا عىل بعد أيام من الذكرى التسعني  إلشهار 9126أيار  23صدر الدستور اللبناين يف 

عي املكتوب.  تغرّيت أمم وانعتقت شعوب وزالت امرباطوريات ونشأت دول عقدنا االجتام

 تعايش بني الطوائف اللبنانيةكرّسه الدستور  لل وتقلّبت أحوال وانبثقت مفاهيم، واإلطار الذي 

 :األربعة لتكريس الطائفية رئيسيةالجاالت عىل حاله. لنستعرض امل

يضمن لألهايل احرتام نظمهم يف  : حرية االعتقاد مطلقة والدستور1يف املادة  -

 األحوال الشخصية واملصالح الدينية؛

: حريّة التعليم ما مل يخّل بالنظام العام، وال ميكن املّس بحقوق 91يف املادة  -

 الطوائف يف إنشاء مدارسها الخاصة؛

: توزيع النواب بحسب الطوائف، والذي تم تكريسه بعد تعديل الحصص 24يف املادة  -

 طائف؛يف اتفاق ال

 الوزارات. ا: متثل الطوائف بصورة عادلة يف الوظائف العامة مبا فيه15ويف املادة  -

االلتباس الذي يكتنف أمام اللبنانيني عموًما، والباحثني واألكادمييني تحديًدا، جهوٌد كأداء لكشح 

 املجاالت األربعة املذكورة أعاله.  أعني بذلك تقييم أثر أنظمة األحوال الشخصية عىل

املواطنية اللبنانية، دراسة تأثري املدارس التي تدور يف فلك طوائفها عىل تواطن اللبنانيني 

الدميقراطية التوافقية عىل  يف االختيار  والنقد والقرار، وترشيح كل مضاعفات كأفراد أحرار 

 لنا ومجالسنا وذهنياتنا. هياك

ية يف كيانات عىل مقاس مكّوناتها إلغاء دور الدولة ورشذمة السلطة الوطن أّن  عرضنا كيف 

اإلثنية والعرقية والطائفية يسمح بازدهار الجامعات الفاشية التكفريية يف تقاطعاتها مع مصالح 

دول ورشكات بعيدة وقريبة والتي تحمل مرشوعها الفايش الخاص بها والذي يتغذى عىل انهيار 

خراب أسباب املعاش  ة الناتجة عنبات الطائفية والعرقيدولة ما بعد الحداثة وعىل االحرتا

وسبل العمران. وكرُثٌ من املنارصين يظنون هذا املرشوع الفايش أنّه أيديولوجية العودة إىل 

ه مرشوع ا ميكن توظيفه يف خدمة مآربهم. إنّ األصول اإلسالمية، وينتقون من الرتاث التاريخي م

قي والطائفي وعىل تقديس فايش راهن يف ظروف وأحداث راهنة يقوم عىل التطهري العر 
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الطاعة لويّل األمر يف الحرب واالحرتاب، سبياًل "لعظمة األمة" يف هويتها الصافية، كام انفجرت 

 اليوم يف أوروبا والعامل. والفاشية يف أوروبا، وكام تتنامى النازية

عىل كلمة  رضورة التعاوننّص "إعالن مراكش لحقوق األقليّات الدينية يف العامل اإلسالمي" عىل 

سواء قامئة ال عىل مجرّد التسامح واالحرتام بل عىل االلتزام بالحقوق والحّريّات التي ال بّد أن 

يكفلها القانون ويضبطها عىل صعيد كّل بلد. غري أّن األمر ال يكفي فيه مجرّد التنصيص عىل 

 كّل أنواع قواعد التعامل؛ بل يقتيض قبل كّل يشء التحيّل بالسلوك الحضارّي الذي يقيص

. كام ذكّر اإلعالن باألسس املنهجيّة للموقف الرشعي من حقوق اإلكراه والتعّصب واالستعالء

األقليات ليدعو إىل االجتهاد يف سبيل "تكييف تنزيل األحكام" مع املتغريات التاريخية والثقافية 

 يف عامل اليوم.

عىل السخونة التي هي عليها اآلن. وحقوقها الثقافية يوًما الدينية مل تكن قضايا األقليات 

لألحداث الجارية يف املنطقة تأثريها املهم، لكن السخونة تشتد عىل امتداد الكوكب بفعل 

 تدفقات النازحني ومعضلة اندماج املجموعات املهاجرة يف البلدان املضيفة. 

رشعنته. بل أن وأبرزها قبول التنّوع و بل يفرضها.   هذا املخاض ال يحجب مالمح العرص الجديد

ضامن السلم الدويل مرتبط بتنّوع مكونات العامل قيد التشّكل، وليس العكس. وهو تنّوع قائم 

التنّوع والتي تتيح عىل التاميز واالختالف والتكامل. وتكنولوجيا االتصاالت هي الرافعة لهذا 

 الحّي لهذا التنّوع. النموذج  هو  -قدميًا وحديثًا -نواملفيد ذكره هنا أن لبنا ترويجه ومنّوه وتكامله.

التوصيف لناحية األسباب والسريورات والنتائج. إالّ أنها  وف حّقها يف مل ت التجربة اللبنانيةف

عقائدية وخصوصيات ثقافية  مجموعاتتجربة تستحق كل البحث والتمحيص، كونها تجربة 

الثاين أنها عىل خط متاس  تبحث جميعها عن صيغة عجائبية تُهديها بلساًم إىل العامل. والسبب

إسالم، أو متاس املوجات الثالث مًعا )زراعية،  -جنوب، أو مسيحية-غرب، أو شامل-رشق

أن معظم اللبنانيني يعيشون خارج بلد منشأهم،  -واألهم –وصناعية ومعرفية(. والسبب الثالث 

سفري الجّوال وهم بالتايل رواد تثاقف، ومروجو عادات ومهارات وفلكلور وأفكار. وهذا ال

والناظرين أجندة الدارسني  يفثروة بحثية ما تزال يف طورها الجنيني  هوللتثاقف والتواطن 

 . بعني األمل إىل غد أفضل للبرشية كلّها، والتي أسدل الله عليها هويّة تشبهه

 اإلنسانية!

 وشكرًا.
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