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مقدمة
درج الباحثون على تناول إشكالية املواطنة من زوايا مدرسية ،لكن بخالف الدراسات التي
تتناول املواطنة من زاوية حقوقية-قانونية ،ستتناول هذا الورقة مسألة املواطنة بوصفها إشكالية
ا
ا
فلسفية على املستوى املعرفي أول ،وعلى املستوى الوجودي ثانيا.1
ا
تظهر على املستوى املعرفي راهنا اإلشكالية املعاصرة للمواطنة التي نبنيها على أساس التمييز
بين مرحلتين:
األولى ،مرحلة الحداثة التي أنتجت الدولة/املواطنة؛
الثانية ،مرحلة ما بعد الحداثة التي هي الفوض ى العمياء ،أي العماه"." CHAOS
ا
ّ ا
وعليه ،غدت املواطنة غير ّ
متعينة وفقا ملرحلة الحداثة ،ألن ما بعد الحداثة يجعلها معلقة
بين عاملين ،هما :النظام أي الدولة/املواطنة؛ الالنظام أي الالمواطنة.
ويحيل هذا األمر في مرحلة ما بعد بعد الحداثة إلى جمع تضايفي بين الدولة التي تتع ّين بها
ا
التعين (بحسبان أن ّ
حداثيا والعماه الذي يلغي إمكانية ّ
التعين  :Determinationما هو
املواطنة
ا
ليس؛ أي ّ
التعين بالنفي ،ذلك أن املواطن هنا ليس (عميال) هناك!

 1يستند الجزء املفاهيمي لهذا البحث إلى محاضرة ألقيت في مؤتمر ببيروت.
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املواطنة تفلسفا
ماذا يعني أن تكون مواطنا؟
ّا
ا
ا
وحقوقا ،وتلتزم بواجبات .وي ُّ
ا
فلسفيا للمواطنة ،أي
عد النتماء بعدا
انتماء
يعني أنك تملك
ا
أنك تحوز إرادة أن تكون مواطنا في هذا البلد ل ذاك .النتماء ليس الجنسية ،ألن الجنسية قد
ا
ا
تكتسبها كينونيا (أي بالولدة) وقد تنزع عنك قانونيا بحكم قضائي أو بمرسوم ،بناء على اعتبارات
مصلحة الدولة العليا ملطلق دولة "."Raison D'Etat
اإلشكالية

عربيا2

ا
يبدو النتماء في مقاييس "الوطنية" التقليدية السائدة في الثقافة العربية ،مزيجا من
ا
ّ
أحيانا ل ُّ
يقر به ،ول
(الحب والوفاء) وهو ما يتجاوز البعد القانوني؛ بل
الكينونة والرومانسية
يتأسس على ما هو فلسفي.
ا
ّا
سياسيا .وهذا ما ي ّ
فسر نزعات التعامل مع الخارج في
فكريا ول
ولهذا فاملواطنة ل تتأصل
ا
بعض البلدان العربية انطالقا من أنها إما من (طبيعة األشياء) أي من طبيعة تلك الدول التي ليس
لها سيادة وتابعة لإلقليم أو للدول العظمى ،أو بمنطق النكايات بأنظمة لم تعمل على تأصيل
ا
ا
املواطنة فلسفيا وحقوقيا ،أو لحسابات املنفعة ) (Benefitالشخصية ،ما يتوافق عليه بالعرف
السائد بالعمالة.
ا
ا
وهنا بالذات يمكن التنبيه إلى أن اختالطا في املفاهيم يحدث أيضا في املنطقة العربية بين
ا
ا
مفهوم املصلحة ) (Interestومفهوم املنفعة ،حتى ليكاد الختالط بشكله السائد يرتكب خطأ نوعيا
ا ا
ا
ّ
منحى عاما ،إذ إن كافة الدول تقوم على مصالح،
بالتجني على املصلحة ،بصفتها (اهتماما) يأخذ
ّ
(مصلحية) ،ناهيك عن أن املنفعة ،بصفتها أنانية
كما أن العالقة بين املواطن والدولة هي عالقة
ا
ا
ّ
شخصية تتعارض أحيانا مع املصلحة وأحيانا تقض ي عليها؛ وهذا ما ندعوه بالفساد ،بدللة أنه
تغليب للخاص على العام.

ا
ّ 2
ّ
لخصوصية ما سوف نعرضه هنا عن الحالة العربية حصرا التي لم تنم فيها حالة
شكل هذه الحالة سمة عربية
ت ِّ
ا
املواطنة بمعنى املصلحة كما سيأتي لحقا.
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ّ
مقومات
إن املواطنة مصلحة ،أي قيمة اقتصادية-إنسانية (باملوارد وبالخدمات وبتحقيق ِّ
الحياة الخاصة بالبشر ،ذلك بضمان العتقاد ،وممارسة طقوسه ،واألمن اليومي .)...
يربط هذا املفهوم املصلحي للمواطنة باإلرادة 3باملعنى الفلسفي لألمر .أي بإرادة حرة واعية
ا
ا
وشعبا املصالح .وهو مفهوم فلسفي-اقتصادي ّ
تعرض
بلد بعينه دولة
أو غير واعية ،بمقاسمة ٍ
لتشويه جاهل انتشر بحكم العقبة اإلبستمولوجية املتمثلة باملعرفة الشائعة (بالزمن األفقي) بينما
ّ
ّ
تتشكل الدول ول املواطنة إل عليه ،بينما تتداعى املعارف الشائعة الرومانسية والكينونية على
ل
أعتاب (طبيعة املواطنة املصلحية) التي تتأسس عليها املواطنة.
هنا بالذات تطرح علينا ثنائية "الدولة-املواطنة" ،إشكالية فلسفية محدثة .فاملواطنة ل
ا
تتبلور إل بالعالقة مع الدولة ،وليس مع األرض بانفرادها عن مفهوم الدولة رومانسيا ،كما تميل
النزعات السائدة أن توحي ،وهذا ما قد نسمح ألنفسنا تسميته "الوطنية الرومانسية" ،بال املصلحة
ّا
ّا
ّ
اديا.
املتعينة
مفاهيميا وإر
اض .وأنت ل تنتمي لألرض بل تقيم
فاألرض مفهوم وواقع خام؛ إذ كل بالد البسيطة فيها أر ٍ
عالقة (نفسية :روحية) مع األرض ،وهذا انتماء بحكم الكينونة والعتياد والئتالف.
ا
ّ
صحيح أنه يشكل واحدا ،من العوامل
التي تتكون (منه) املواطنة ،لكنه ل يستطيع

تطرح ثنائية "الدولة-املواطنة" إشكالية فلسفية
ُمحدثة .فاملواطنة ل تبللور إل بالعقاةة م الدولة،

أن يختزلها ،ول يجوز له أن يختزلها ،وهو
ا
حتما ل يستطيع أن يتكون (عليه) ،فهو عامل رومانسيا ،كما تميل النزعات السائدة أن توحي بقا
وليس م األرض بانفرادها عن مفهوم الدولة

(ميتا) وطني أو حتى (ميتا وجودي) .بمعنى أنه

ّ
ّ
ّ
وإراديا.
مفاهيميا
املتعينة
املصلحة

يتعالى باملعنى الترنسندنتالي على ما هو وطني

ّ
ليعود بتغذية خلفية راجعة ) )Feedbackليدعم النتماء الوطني ،لكنه ل يختزله إل عندما تضطر
الدولة للتعبئة فترفعه إلى املرتبة العليا في الحروب والكوارث؛ لتجعل العالقة بين املواطن والدول
ليست معادلة أخذ للمصالح فقط إنما هي عطاء كي تستطيع أن تعاود بدورها العطاء له ولألجيال

ّا
ا
ّ
ورومانسيا بخالف التجربة الغربية التي تأصل فيها مفهوم املصلحة فغدت
 3وهو مالم تعرفه التجربة العربية إل إنشائيا
ا
ادة .إننا هنا نربط اإلرادة باملصلحة ،أي بمرحلة اقتصادية ّ
بعينها ،تفض ي إلى اقتران املصلحة باإلرادة باملواطنة.
املواطنة إر
إشكالية املواطنة بين الحداثة وما بعد الحداثة وما بعدهما

4

ا
ا
ّ
ّ
تتمثل بـ(الحقوق
وتسميه واجبا في ثنائية حقوقية
القادمة ،وتدعو ذلك (صوريا) بالوفاء
والواجبات).
ا
وهذا ما ّ
يفسر كيف أن الدولة قد تتخذ التعبئة العامة حقا لها على حساب حق الحياة
األولوي عند املواطن لتجعل حق حياة الدولة واألجيال القادمة فوق حق الحياة  Biophiliaللفرد،
وهو ما ي ّ
فسر كيف أن مجموعات بشرية تتنصل في هذه الحالة من الدعوة للدفاع عن الوطن
ا
ّ
الفردي.
لتهاجر طلبا لحق الحياة باملعنى
هنا تتنازع مفهوم املواطنة نزعتان مفارقتان :نزعة الحق الطبيعي باختيار وطن (تؤخذ) منه
تجريدي متعال ّ
ّ
يعد
املصالح ،وينتصر في لحظة األزمات ،لحب الحياة على املوت الحتمالي بدافع
ٍ
ٍ
ا
ا
الذات أنا ،4وتتعالى األنا على الذات وتندمجان أحيانا ،فتصبح الذات املندمجة في سياق نزعة
استقصاء Maximizeالستمرا ية في الحياة ومنافعها ومصالحها َ
ذات أولوية.
ر
ا
والنزعة الثانية التي تعتبر أن الحق والواجب والرومانسية بالنتماء يختلطون معا ليتم تغليب
ا
ّ
(النيكرو فيليا) أي تعشق املوت طلبا لحياة أفضل ملن يتبقى على قيد الحياة ولألجيال القادمة
بناء على أن أي أخذ يجب أن يقابلة عطاء .وهنا تتم التضحية باألنا لحساب الذات املتموضعة
في سياق الدفاع عن اآلخرين واألرض واملستقبل وهي كلها شؤون (ميتا)-أنا.
ا
ّ
ّ
وطنية .فاألولى وطنية باملعنى
هذا ،ومن منظور فلسفي محض فكال األمرين يشكل حالة
ّا
مصلحيا ،والثانية باملعنى التاريخي .واحدة تربط املواطنة بالوجود اآلني
الوجودي (املحايث)
ّ
والجمعي.5
والفردي والثانية تربط املواطنة بالوجود املستقبلي
ا
وهنا يقام الحد على األولى أحيانا من زاوية حكم القيمة األخالقي (أي ما يجب أن يكون)؛
ّ
لكنه ل يستطيع رفع املواطنة عمن تخلف عن الدفاع عن بالده في لحظة الكوارث والحروب ،ويتم
ّ
التعامل مع األمر من زاوية الخطأ والعقاب ،وهو تقييم قانوني مغلف بما هو أخالقي .وهذا التناقض
بين نوعين من املواطنة هو التعبير األمثل عن أن املواطنة هي مسألة فلسفية تعالج في ...سياق!

 4األنا هي ما تتأتى مع الكائن بالولدة أما الذات فهي  Subjectأي الفاعل ،وبالتالي الذات هي األنا عندما تتموضع في
سياق.
ّ
ّ
ّ
 5نعم كلتاهما مواطنة ،لكن الرؤية الرومانسية أو التعبوية تتحرز من عد املحايثة وطنية ،مع أنها بمنظور املصلحة
ّ
اآلنية مواطنة .فالعقل السائد النمطي واإليديولوجي لم يستطع أن يقبل أن املواطنة مصلحة.
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ا
إلى البوهيمية والعبثية السياسية ،وتحيل القضايا كافة إلى الال معنى ،وهنا فمنهج البحث في وقائع
عماهية ،سينتهي إلى التالي:
ّ
فعل
 .8أن معامالت امليكرو Micro؛ أعني الوقائع ِّ
الصغرية ،املا بعد حداثية ،في أي ٍ
ّ
دولي؛ املتفلتة من الضبط ،قد باتت األكثر فاعلية في فهم الحراك اإلنساني والدولي
ا
أحيانا ،بمواجه الوقائع املاكروية ( Macroالكبرى) الحداثوية ،وبالتالي نحن لم نعد
ّ
مستقرة ،بل عن
نتحدث في املنظومة الدولية التي أنتجت الدولة-األمة عن منظومة
منظومة تجمع الدول املستقرة مع العماهيات املوازية املتمثلة في اندياح الفوض ى
ّ
والجريمة والخروج على القانون وتشكل مجموعات لها سلطة الدولة في مناطق ل
تصلها يد الدولة النافذة وغير ذلك ،...وهذا هو أحد تشكيالت واقع ما بعد بعد
الحداثة.

ا
بستمولوجيا) أن وقائع العماه (تفهم) ،أكثر منها ت ّ
فسر ،بسبب من
 .2من املعروف (أ
ا
طبيعتها الالقياسية .وبالتالي فإن ما يحدث حاليا بالنسبة للحالة الدولية وما سيتفرع
عنها من مستتبعات على الدول وعلى املواطنيات ،سيتم التعامل معه في مرحلة ما
بعد الحداثة باملزج بين (التفسير) القادم من مرحلة الحداثة و (الفهم) املتأتي من
املرحلة ما بعد الحداثية .وللشرح لبد أن ّ
ننبه إلى أن التفسير يستخدم في العلوم
الفيزيائية والكيميائية ،وقد انتقل بصورة مبالغ فيها إلى العلوم الجتماعية ،لكن
الفيزياء الكوانتية أعادت مفهوم الفهم إلى حقل الفيزياء نفسها ،ومن هنا استقام
ا
لنا أن نقول إن العماه الجتماعي والسياس ي لم يعد قابال للقياس ،وهو اليوم أقرب
فأقرب إلى الفهم منه إلى التفسير ،الذي تم ترحيله إلى ما هو ثانوي في التعامل مع
ظاهرة الفوض ى العارمة.

 .3اعتماد مبدأ كمومي في التعامالت الدولية ّ
يعد أنه ل يوجد ش يء حتمي ،وبالتالي
تكون كافة الحتمالت في فضاء العماه ممكنة ،وهذا سيطال الدول واملواطنة،
بحيث سيتم الجمع بين املواطنة والال مواطنة في ثنائية مفارقة  Paradoxيصعب
ا
ا
تفسيرها ،لكنها أيضا تفهم فهما.
إن الحتمالت كلها مفتوحة وستتعايش املتناقضات والوقائع غير املتوقعة التي ل يبدو –
ا
للتو– أنها ستعيش مع بعضها البعض ،أي ستجتمع املواطنة مع سيولتها معا ،وهذا ما لن تفسره
إشكالية املواطنة بين الحداثة وما بعد الحداثة وما بعدهما
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ا
العقلية القادمة من عصر الحداثة ،ولكنها ستكون مكرهة على أن تأتلف معه مع مرور الوقت.
ا
وهو قد أصبح معروفا بمبدأ التراكب ( .)superpositionهذا املبدأ يصعب التعامل معه بعقل
ا
ا
الحداثة ألنه ل يفسر بل يفهم فهما؛ ألنه يقوم على إمكانية الجمع بين حالتين متناقضتين معا
ا
ا
(الدولة والعماه معا) استنادا إلى مفارقة ما يسمى مفارقة شرودينغر.9
املشكلة األولى التي ستواجه العرب في هذه املرحلة أنها سيكون عليها أن تقطع ثالث مراحل

ا
معا ،أو على األقل أن تجمع محتواها:

 .8الخالص من املحتوى ما قبل الحداثوي
 .2أن تحقق املحتوى الحداثوي
 .3أن تفهم وتأتلف مع عالم ما بعد الحداثة.
يمكن تحديد املعضلة في عاملنا العربي بأن علينا أن نصنع الدولة الحديثة التي عينت
املواطنة على أساس الحداثة ،فيما عصر ما بعد الحداثة يفرض نفسه بالعوملة وبامليوعة املواطنية
وبالعدمية املواطنية .بمعنى أن التحاقب التاريخاني يفرض على العرب مسؤولية ّ
مركبة في أن
ا
ّ
ملواطنيته معا في وقت كانت التجربة العربية عاجزة في مرحلة الحداثة عن إنتاج
يعينوا هويتين
ّ
والرعية.
أكثر من هجين الدولة
والكابوس أنه في ّ
تثبت العقل العربي على الهوية ّ
جراء شعوره بعدم التعيين والستهداف،
فإنه ل يستطيع أن ّ
يقدم فلسفته الخاصة ول يستطيع اللحاق بركب الحداثويين أو ال ّ
تكيف مع

9

إشكالية املواطنة بين الحداثة وما بعد الحداثة وما بعدهما

12

ّ
ا
أل ّ
ركب ما بعد الحداثة الذي لم ّ
يتعين فما بعد الحداثة ليس
يتعين أصال وقد يكون من طبيعته
ا
ا
ا
ا
إل عماهيا وفوضويا وعشوائيا وعبثيا.
ا
فاملؤكد ،بالنسبة لنا على األقل ،أن التجربة العربية لم تستطع أن تقيم قطعا
ا
ا
أبستمولوجيا 10مع الدولة-الرعية وهي ابتكرت نوعا من التلفيق الجامع بين الدولة الحديثة
ا
غالبا لصالح الرعية بينما كان يمكن للقطع التعايش ي التضايفي بينهما أن ّ
يتعين في
والرعية ،كان
لحظة ما لصالح الدولة كمرحلة انتقالية .لكن هذا النوع من القطع لم يحدث ،ما يجعلنا نقول
ا
ا
ا
إن الهجينية لم تكن قطعا أبستمولوجيا بل كانت ِّسفاحا بين هويتين غير متجانستين.
كما أنه في مرحلة ما بعد الحداثة التي

ّ
تتميز بالعماه  Chaosو تنذر ،على القل من
بتحطم
حيث الفكرة و(الهوى) العام،
ٍ
تدريجي ،لم يكتمل ولم يتبلور شكله النهائي

لم تستط

التجربة العربية أن تقيم ةطعا

أبستمولوجيا م الدولة-الرعية وهي ابتكرت نوعا
من التلفيق الجام بين الدولة الحديثة والرعية،
كان غاللا لصالح الرعية.

بعد ،ألسس الدولة الوطنية حيث مفهوم
املواطنة املعوملة أو الكونية يتم وضعه في سياقه التاريخي املرتبط بالتطور الحاصل في النظام
العالمي الجديد الذي لم يتبلور بعد ول نعرف ،بسبب طبيعة ما بعد الحداثة ،هل سيتبلور أم أن
العماه سيمتد لعقود طويلة وهل سيفض ي إلى ُّ
تفسخ الحدود الجغرافية والثقافية التقليدية بين
 10راجع :عماد فوزي شعيبي ،األبستمولوجيا وبعض مسائلها (دمشق :جامعة دمشق .)2188 ،ص.871
أنواع القطيعة اإلبستمولوجية:
ا ا
ا
أول-القطع التام :وفيه تنقطع الصلة بين معرفة سابقة ومعرفة لحقة انقطاعا كليا بمعنى أن املعرفة السابقة تصبح
ا
تماما أمام املعرفة الالحقة وهذا ما أيناه في القطع بين باطليموس وكوبرنيكوس ،إذ ّ
عد باطليموس األرض مركز
ملغية
ر
ّ
الكون ،في ما عد ٌّ
كل من كوبرنيكوس وغاليليو الشمس مركز املجموعة الشمسية ،واألرض –بالتالي– جزء من هذه
املجموعة وتدور حول نفسها وحول الشمس.
هنا تم القطع الكامل بين منظومة معرفية وأخرى.
ا
ا
ثانيا-القطع بالحتواء والتطوير :ومثال ذلك القطيعة بين فيزياء نيوتن وفيزياء أينشتاين ،إذ أصبحت قوانين نيوتن جزءا
أو حالة خاصة من عمومية قوانين نيوتن.
ا
ثالثا-القطع بالتعايش والتضايف :ونموذجه القطع بين نظرية ماكسويل حول الطبيعة التموجية للضوء (والتي تفسر
ظواهر النعراج في الضوء) والطبيعة الجسيمية له والتي ظهرت في نظرية ماكس بالنك (والتي تفسر ظاهرة النتثار وبالتالي
ميل السماء إلى لون الزرقة) ،وتم القطع بالجمع التضايفي والتعايش ي بين النظريتين بحسبان أن الضوء جسيمات
(كوانتات) تموجية.
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ا
البلدان والشعوب أم أنه سيخلق نوسانا بين الدولة القومية والدولة املعوملة ،وبالتالي السؤال
يطرح نفسه بعنف ّ
عما هو شكل املواطنة في عهد الال حداثة أو مرحلتها النتقالية .فهل سنكون
إزاء املواطنة العاملية أو الكونية كشعور بالنتماء إلى مجتمع أرحب يتخطى الحدود الجغرافية
واملواطنة؟
ا
ثم كيف ستدافع الدولة-األمة عن بقائها طاملا أن العالم اليوم ليزال محكوما بلعبة األمم
املتحدة ومؤسساتها ،أم ستتمخض مرحلة ما بعد الحداثة عن استمرار الوضع التعايش ي بين
الدولة واملواطنة العاملية!
ا
ّ
عماهية ما بعد الحداثة ،لكنها تقدم تعريفا
ذلك إلى أن األمم املتحدة تريد أن تتكيف مع
ا
ا
ركيكا للمواطنة العاملية ،إذ اتخذ األمين العام لألمم املتحدة املبادرة العاملية بشأن "التعليم أول"
في عام  2182التي ّ
عدت أن تعزيز "املواطنة العاملية" أحد مجالتها ،فاملواطنون العامليون هم
األفراد الذين يسعون في طريقة تفكيرهم وسلوكهم إلى بناء عالم يتسم بمزيد من العدل والسالم
ومقومات البقاء.
كما أن التقدم في نشر املواطنة الكونية ل بد أن يأخذ بالحسبان البنية املادية للمواطنة
ودللتها املتعددة (املعرفية والقانونية والقيمية والسياسية والتربوية والجتماعية) إلى جانب قيمة
ا
العمل والقيم األخالقية .وهو تعريف يتميز بالعمومية والعماهية معا .هنا يستند هذا التجاه في
إرساء مبدأ املواطنة العاملية على ركيزتين تعكسان بالتعريف عدم التحديد الدقيق وهو ما يتناسب
مع العماهية التي هي من صلب ما بعد الحداثة:

ا
األولى :عاملية التحديات في طبيعتها كعدم املساواة الجتماعية والقتصادية فضال عن عاملية

وسائل التواصل الجتماعي ما يؤثر بشكل هام في تكوين الهوية.
ّ
الثانية :العودة للتناقض او أقله للمفارقة واإلقرار بالتعددية الثقافية كفلسفة ما بعد
ا
حداثوية ،إذ إن هناك أمما ومجتمعات ذات ديانات وثقافات وأعراف وتقاليد ونظم مختلفة،
وبالتالي هذا التنوع يقتض ي اإلقرار بالهويات التعددية ما يعني عدم تعيين املواطنة.
فهنالك حديث متزايد عن مفهومين عماهيين هما اإلنسان التداولي و املواطنة الفتراضية
بحسبان كما يقول علي حرب« :نحن ننتقل من املجتمع الصناعي إلى املجتمع اإلعالمي ،ومن العمل
اليدوي إلى القتصاد املعرفي ،ومن املنتجات املادية إلى املخلوقات األثيرية ،ومن عصر النشر إلى
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عصر البث ،ننتقل من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية اإلعالمية ،ومن الدولة/األ ّمة إلى
الهوية املتجانسة إلى ّ
الشركات املتعددة الجنسيات ،ومن ّ
الهوية الهجينة ،كما ننتقل من املواطن
إلى رجل الشبكة ،ومن املستوى املحلي إلى العمل على املستوى الكوكبي ،وكلها تحولت تتغير معها
مفاهيمنا للمجتمع وللفاعل الجتماعي كما للمدينة والدولة ،بقدر ما تتغير عالقتنا باملكان ونمط
العمل ومعطيات الخلق واإلنتاج» .فالتخريب الدللي الذي ّ
يتعرض له مفهوم اإلنسان باستمرار
ا
يحكم عالم ما بعد الحداثة وهنا وترتبك معه أشكال العالقات الجتماعية والدول ،وصول إلى
املواطنة.
إن أبلغ ما ستتعرض له املواطنة في بلداننا العربية أن مفهوم املواطنة الحداثوي سيخالطه
اإلنسان التداولي واملواطنة الفتراضية ،في عالم ما بعد الحداثة الذي يرهص في تبلوره وولدته
حتى أننا نكاد أن نتوقع أن من ميزاته أل يتبلور .فالعماه ل يستدعي النظام .ما يعني أن الجمع بين
ا
حالة الدولة /األمة وحالة الفوض ى ،سيكون جزءا من حالة ما بعد الحداثة العماهية .بمعنى أن
ا
من ينتظر تبلور نظام ما بعد الحداثة العماهي أو استمرار املواطنة كما هي تماما في مرحلة الحداثة،
ا
ا
ا
ا
كالهما يعيش وهما معرفيا ورغبويا .وكالهما يعيش في املاض ي الحداثوي ألن كليهما يريد (نظاما)!!!
إن حالة عدم التعيين ستتمخض عن جمع تضايفي  complimentaryبين املتناقضات.
ا
دول (بمواطنية هجينية) إحداها تقليدية وأخرى
فالدول التي حافظت على الدولة-األمة ستبقى
كوزموبوليتية .لكن الدول التي دخلت في العماه فقد ل تخرج منه بسهولة وقد تبقى مواطنيتها في
حالة سيولة عالية.
إن بحثنا هذا قد أراد أن يطرح أسئلة العصر على العلن بحسبان أن طرح هذه األسئلة
وحده سيجعلنا ندخل العصر ونكون فاعلين ل منفعلين.
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سورية في ضوء عالم ما بعد بعد الحداثة
ا
يصعب على املرء أن يكتب عن بالد عاش مواطنتها بالنموذج (شبه الحداثوي) فعليا ،ولكن
ا
ا
ّ
ادة متحققة (بالدم)
في سياق حداثو ّي عالمي شكل الدولة-املواطنة وفقا
لسياق وليس وفقا إلر ٍ
ٍ
ا
ّ
ا
وليس وفقا للمصالح التي تشكل جوهر ما هو حداثوي أصال.
إشكالية التكوين السوري بعد سايكس بيكو
لم تتشكل الدول في عاملنا العربي بعد الحربين العامليتين األولى والثانية على أساس إرادة
ّ
ّ
تركة ،فيما كانت الدولة التركية قد تشكلت
جمعية-مصلحية حداثوية ،بل تشكلت بناء على تقاسم ٍ
بالدم وباإلرادة مع تواشيح من املصالح (إذا ما استثنينا امل ّ
كون الكردي التركي املرغم بالقوة على
القبول بهذا التكوين السياس ي الذي يهضم حقه في التعبير عن نفسه) .ولهذا بقيت الدولة السورية
ا
أسيرة الخطوط املرسومة ،واملفروضة دوليا.
الدولة السورية واملواطن

املكون النفس ي-اإليديولوجي نظريات وميو ٌل ت ّ
تأسست على –تلك الدولة "املفروضة"– في ّ
مد
ا
ا
ا
مالطا جامعا بين مكونات كانت جزءا من (قضاء) عثماني ،تمت إعادة تشكيله على شكل دولة
ساعدت عهود (الدولة املمسوكة) في منع ّ
تحوله إلى نموذج مشابه للحالة اللبنانية ،إذ عمل على
ا
جعل البنى الفوقية (إيديولوجية "الدولة القومية" ذات املنحى العلماني) تعزيزا لهذا املالط الجامع
ا
ّ
في ّ
تصور ّ
أولي أن البنى الفوقية ستذيب مع الوقت التشظي وتسمح للتنوع أن يكون مواطنة باملعنى
ا
ّ
التصور ،ربما كان يحتاج إلى وقت طويل يمتد قرونا إلرسائه ،إن تمكن
الحداثوي للكلمة .لكن هذا
ا
ا
فعليا من هذا (وهو مجرد احتمال!) ،فضال عن أن مرحلة دخول سورية "همروجة" الحداثة لم
ّ
تترافق "بمشروع" ،إذ بدأت في مرحلة (تمكن) الدولة (املاسكة) مشاريع نظرية ،مستوحاة "من هنا
وهناك" كانت تطمح إلى أن تشكل دولة باملعنى الحداثي ،لتنتهي إلى (سلطة) متزاوجة مع بنى دولة
شبه حداثوية تقضمها حالة السلطوية ،ول تؤسس إل ملواطنة بحكم واقع الحال ل بحكم املصالح
ّ
كما تقتض ي ذلك الدولة الحداثوية ،األمر الذي شكلها دولة ( Semiشبه) حداثوية.
إن السلطة بالتعريف ) (Authorityوتعني التفويض ،وعندما يبالغ أصحاب املشاريع في
ا
الوصاية على الدولة واملجتمع باسم التفويض (الفكري ذي املنحى النقائي"البيوريتاني" أحيانا)
ا
أيضا في سم ميزان للقوى مائل بشكل مبالغ ملصلحتكم ،إلى ّ
يبالغون
حد إلغاء أي فرصة للتداخل
ر
ٍ
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الخا جي ومنع أي ّ
تبدل داخلي ،وهنا تتبدى الحالة السلطوية التي ل تتطور و ل تفسح في املجال
ر
ا
أمام تجديد دم السلطة واملجتمع معا ،فتقوم بعملية تعقيم (بسترة) لكل ش يء ،فتقض ي على
ا
ا
الجراثيم واألنزيمات املفيدة في عمليات الهضم الجتماعي معا ،وتكون النتيجة مجتمعا غير مخترق
ا
ا
خارجيا وغير قابل للتطور داخليا.
ا
ا
والواقع أن املواطنة قد تأسست فعليا في التكوين الجمعي السوري الشعبي ،تحديدا
اإليديولوجي منه ،على شكل املواطنة بالخلف ،أو بالنكاية بمراحل الستعمارين العثماني والغربي،
ا
لكنها لم تتأسس حداثويا على قاعدة املصالح الفعلية ،وإن كانت ثمة "وشائج" مصلحية قد
انداحت في الدولة ،ولكن سرعان ما تغلب عليها البعد "السلطوي" أكثر مما تمظهرت (كجوهر)
ا
لدولة حداثوية ،فغدت غالبا منفعية ،وسمة للحالة السلطوية (باملعنى الفردي ملآل املفردة) بينما
املصلحية (هي املصلحة العامة).
األةليات واملواطنة
ل يمكن لالزورار عن واقع التشكيل املوزاييكي السوري الذي مورس في املستوى الفوقي،
سابق الذكر ،أن يلغي حقيقة أن سورية لم تستطع (بسبب من الزمن املحدود للتجربة ،واحتمالية
ا
ّ
تتحول من األقلية واألكثرية الكينونيتين ،املتأتيتين بالولدة ،إلى
–ل حتمية– نجاحها معا) أن
أقلية/أكثرية باملعنى الحداثوي-الوطني املبني على املصالح ،أي على توافق اجتماعي-مصلحي على
الندراج في دولة ،بسبب من اإلرادة القائمة على ما يتقاسمه البشر من مصالح.
وواقع الستمرارية في بقاء البنى ما قبل القومية ،ما قبل الدولة( ،كالقبلية ،العشائرية،
املنطقية ،الدينية ،الطائفية )...املستمرة ،قد أكد أن املواطنة لم تغد حداثوية ،وأنها مترددة بين
(قسر) البنى الفوقية لها ،في وقت لم تستطع (واقعية) البنى الفوقية
مخزونها ما قبل القومي وبين
ِّ
ّ
أن تدير ظهرها لهذا التكوين ما قبل الحداثوي ،فاضطرت لتمثيله بنسب في الوزارات املشكلة،
والتي انتهت بعد النتقال من املشروع إلى الدولة إلى السلطة ،إلى تحويل ذلك التعامل الواقعي إلى
تكريس واقع هجين يجمع البنى ما قبل القومية ما قبل الحداثية ،مع بنى شبه حداثية ،األمر الذي
ّ
لم ي ّ
عين ّ
هوية املواطنة التي غارت في الحالة التسلطية ،ومع العتياد والئتالف مع الحالة تلك ،لم
تعر أهمية لتأسيس مشروع اقتصادي -فكري -حداثوي يعطي هوية مواطنية للبشر الذين تجمعهم
الجغرافية.

إشكالية املواطنة بين الحداثة وما بعد الحداثة وما بعدهما

17

وواقع الحال أن مفهوم األقلية يجب تناوله بطريقة أعمق ،فاألقلية باإلنكليزية هي Minority
وتعني في عمق املفهوم الذين لم يبلغوا سن الرشد ،وفي استدعاء للنموذج السويسري والسويدي
وغيرهما في التعامل مع األقليات ،فإن الذي لم يبلغ سن الرشد هو األولى بالرعاية وبالمتياز ،ولهذا
تعطي سويسرا ،بكانتوناتها العديدة والسويد ببنيتها املوحدة ،األقليات امتيازات؛ وهنا يتحقق
مفهوم املصلحة التي تضمن تحقق املواطنة .وهذا النوع من التفكير الحداثوي املصلحي يستطيع
أن يحقق ،إذا ما تم التعامل معه بعقل الوفرة ،فرصة للقبول بواقع خاص سمته التاريخية التنوع
فيما تفترض الكالسيكية الحداثوية للدولة أن تكون واحدية ،بينما املطلوب أن تكون ّ
موحدة.
ّ
متعسف في التفكير وغير ديموقراطي.
فالواحدية تتعارض مع البنى املتنوعة واملوازيكية ،وهي نمط
ويفيد التنبيه إلى أن األقليات اإلثنية هي أكثر األقليات حاجة لتطبيق مفهوم )(Minority
عليها .ولبد من التعامل معها على أساس احترام حقها في تساوي قوميتها بالقوميات األخرى ،ل
ّ
عدها مجرد تكوين ثقافي محض وهذا تصور باألصل ما قبل حداثي .فواقع التراكب الذي ستعرفه
الحالة ما بعد بعد الحداثية ل يسمح بالستمرار في العقلية تلك ،بل إن عدم التعامل من هذا
املنظور كان نقيصة في املنظور الحداثوي للدولة.
إن أهم مسؤولية حداثية وما بعد

األةليات اإلثنية هي أكثر األةليات حاجة لتطليق

حداثية ،على الدولة السورية في مرحلة ما

مفهوم ) (Minorityعليها .ولبد من التعامل معها

بعد الحرب ،إعادة تشكيل مفهومي األقلية

على أساس احترام حقها في تساوي ةوميتها
بالقوميات األخرى ،ل ّ
عدها مجرد تكوين ثقافي

واألكثرية من منظور يتجاوز البعد الكينوني،
ا
إلى بعد حداثوي وما بعده ممثال باملصالح
ا
(حداثويا) وقبول التنوع ما بعد (حداثو ٍي).

محض وهذا تصور باألصل ما ةلل حداثي.

وهذا مرة أخرى يحتاج إلى مشروع وإلى رواد!
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مرحلة ما بعد الحداثة وإشكالية ا ملواطنة السورية على ضوء
الحرب
ما حدث في البالد من دخول في مرحلة ما بعد الحداثة؛ نعني القتتال والعماه اللذين تجاوزا
ّ
ا
بحجم التشظي الفوض ى القابلة إلعادة التنظيم لحقا ،أضاع فرصة تشكيل مجتمع سياس ي
حداثوي يقوم على الدولة العلمانية املواطنية الديموقراطية ،إذ إن التأخر بالنتقال من دولة
اإلكراه (التسلطية) إلى دولة

القانون11

كمرحلة وسيطة لالنتقال إلى العلمانية فالدولة

الديمقراطية ،قد أضاع الفرصة؛ لكن الحرب أدخلت سورية حالة من ما بعد بعد الحداثة؛ التي
ستتعايش فيها ،على األغلب ،حالة الدولة مع استمرارية الفوض ى ،وهو مال تعهده النخب التي
ا
تتصور أن انتهاء الحرب ممكن أول باملعنى الكامل للكلمة ،وأنه يمكن العودة بالزمن إلى مرحلة
الدولة شبه الحداثوية التي كانت قبل بدء األزمة ،وهذا قياس منطقي استقرائي فاسد باملعنى
الفلسفي للكلمة ،فال التاريخ يعود إلى الوراء ،ول الستقراء ممكن في مرحلة ما بعد الحداثة،
وحيث ليس ثمة من استعداد لقراءة العالم على أساس هذا الجمع الهجين  Hypridبين عاملين غير
حداثية التكوين ،حيث لم يعتد
الحداثية التعريف ،والفوض ى املابعد
متجانسين ،هما الدولة
ِّ
ِّ
الفكر السياس ي السائد على عالم ما بعد بعد الحداثة ،املخالف للحس العام وللمنطق املعتاد
ا
عليه ،تيمنا بالنظرية الفيزيائية الكوانتية؛ التي تجمع عاملين :ماكروي له قوانين ،و ميكروي ل
قوانين له ويحكمه العماه.
ّ
إن أخطر ما سوف تواجهه املواطنية السورية أنها لم تجذر بعدها الحداثوي ،وارتكست في
أغلب األحيان إلى ما قبل الدولة ،وغارت في بعدين ما بعد حداثويين هما :بعد القتتال؛ وبعد
ا
الهجرة الكبيرة وفائقة النتائج في محمولتها واملتراوحة بين طيف من الدوافع؛ بعضها بحثا عن
ّ
ّ
بيوفيليا (تعشق للحياة) في مواجهة نيكروفيليا (تعشق للموت) ينداح كالتسونامي ،وبعضها كاره
 11راجع كتابنا :من دولة اإلكراه إلى الديمقراطية (دمشق :دار كنعان ،)8991 ،والذي أكدنا فيه على ضرورة النتقال
بسرعة من دولة اإلكراه إلى دولة القانون .وقلنا وقتها التالي:
تستنفد دولة اإلكراه وظيفتها عندما تحول البشر املنفلتين من عقالهم إلى مواطنين يخشون األجهزة .وبمجرد استمرار
وظيفة اإلكراه بشكلها البدائي سيمنح أجهزة الدولة قوة التكلس والتصلب في وضعية التسلط ،وهذه أحد أشكال التعفن
السياس ي ،وستقلب الطاولة على مشروع الدولة .وهنا بالذات ،على من يقود املشروع السياس ي الواعي املبني على أساس
البدء بدولة اإلكراه أل يتأخر .ص .28-21إذ نحذر من أن احتمال النتكاس والدخول في تفتت مجتمعي ،وارد بل وربما
أكيد في بعض األحيان .ص .28ونأسف أن هذا الكالم لم َ
يلق من ينتبه إليه؟
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ّ
بجرعة حقد من تراكمات نفسية وأخرى ما قبل قومية ،وبعضها متنكر لهذا الوطن،
للوطن
ِّ
ا
ّ
املنفي!  ...ما سيترتب عليه حالة التراكب  Superpositionالتي تناولناها سابقا،
وبعضها بحكم
ا
كحالة كمومية ما بعد بعد حداثية ،ستعصف بواقع ومفهوم املواطنة إلى أبعد ّ
حد وستسم عقودا

قادمة من َ
(الن َوسان والضطراب) وعدم ّ
التعين ،ما لم تتوافق ن ٌ
خب فاعلة ومؤثرة على اجتراح
ّ
ا
(مشروع) يغلب صيغة الحداثة (الدولة) على ما بعدها ،وهذا بحد ذاته سيكون ضربا من الستثناء.
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