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2 الصفحة     

 

 مةمقّد 

 يكت��ي البحث �� نمذجة الهوّ 
ّ
ا�خطط وال��امج ة، و�� رسم  ياسة عاّم ات علم الّس ية بارزة �� أدبيّ ة أهّم قافيّ �ات الث

 
ّ
ا�خاصّ قافيّ الث الّد ة  ببناء  خاصّ ة  ا�حديثة  املتخصّ   ؛ةولة  والباحثون  ا�خ��اء  برهن  الهوّ فقد  تحديد   �� �ات صون 

اإليديولوجيّ  حموال��ا  أّن   ،ةوتحليل  الهوّ   ع��  مسألة  تدب��   سوء 
ً

جدال �عرف  ال�ي  البلدان  �عض   �� هوّ �ة  ا  �اتي�  

 محتدًم 
ّ
 لم االجتما��ّ ا إ�� ��ديد الّس تبعات خطرة، تصل أحيانً ب عنھ  ا، قد ت��ت

ّ
عرات ة والنّ ائفيّ ، و�ثارة األحقاد الط

الّس ثنيّ اإل (البوسنة،  الّس ة  رواندا،  التّ 1ودان...) يخ،  وال��امج  ا�خطط  مختلف  �سف  يمك��ا  بل  وتأجيج نمو�ّ ،  ة، 

االجتما��ّ الصّ  املستو��ن  ع��  والقالقل  مّم يا��يّ والّس   راعات  ي ،  التّ ا  دون  تحول  وتدب��  جعلها  املش��ك  عا�ش 

 االختالف.  

 

 �ات نمذجة الهوّ  .1

األدبيّ تأسيًس    �� عديدة  محاوالت  قامت  ذلك،  ع��  الّس ا  واألن��بولوجيّ وسيولوجيّ ات  الهوّ ة  طبيعة  لدراسة  �ات، ة 

ع الباحث�ن إ�� مساءلِة ا�خصاِئِص ا�جوهر�ّ   .أو موضوعا�ّي   أو بنيوّي   وظيفّي   سواء من منظورٍ 
َ
 وهو ما دف

ّ
باع ة والط

 فسيّ النّ 
ّ
والث تم�ّ قافيّ ة،  ال�ي  هوّ ة   �ُ 

ً
وشعبً   �ة أخرى،  شعٍب   اعن  ودينً عن  ديٍن..  ا،  ث.  عن  من  نمذجة  ّم إ�خ.  تكت��ي   ،

 �ات، السيّ الهوّ نا من وضع خر�طة لطبيعة  �ا تمكنّ أل�ّ   ،ل ة �� املقام األوّ ية علميّ �ات أهّم الهوّ 
ّ
دة  يا��ا املتعّد ما �� تجل

 
ّ
الن ا�جتم��ّ داخل  �عٌد فالنّ   ؛الواحد  سيج  لها  ملموسة  استكشا��ٌّ   معر��ٌّ   مذجة  معطيات  أساس  ع��   ،يقوم 

نصّ  وخطابيّ وممارسات  (شفهيّ ية  كتابيّ ة  أم  �انت  الهوّ   .ة) ة   �� باحثون  أو  ّتاب 
ُ

ك ��ا  لغة يقوم  ف��ا  وتمارس  �ات، 

أ أو  دورً الكتابة  رئيًس سلو��ا  خاناٍت ا  داخل  وضعها   �� ��ائيّ   .دةٍ محّد   ا  ت�ون  ال   قد 
ً
لك�ّ ة تتغ�ّ ،  تتجّد �ا  أو  حسب �  د 

تجّد تطوّ  أو   ر 
ّ

الذ أو  حامل��ا  خطاب  أّن د  يخفى  وال  ع��ا.  الّد أهّم   ائدين  بمفهوم  ارتباطھ  من  نا�عة  املوضوع  ولة ية 

 �ات متعا�شة، وهو ما �ع�ي أّن ة، أو لهوّ �تھ ا�جماعيّ لهوّ   دولة من تحديًد   ا�حديثة، إذ ال تخلو ديباجة دستور أّي 

 
ّ
املتعل بالهوّ البنود   قة 

ً
نمذجة تمارس  وتحديًد وتصنيًف   �ة  يتّم ا  التّ   ا  أخرى بموج��ا  و�قصاء  أشياء  ع��  نصيص 

املثال  ؛رورةبالضّ  سبيل  الّد   ،فع��  �ان  املغر�ّي إذا  (  ستور  فصلھ  2011ا�جديد   �� أّن   األول )  ع��  ولة الّد   ينصُّ 

 
نظر با�خصوص: -1

ُ
 ا

- MaaloufAmin, Les identités meurtriers, Paris, Grasset et Fasquelle, 1998.p.29. 
محسن   لنبيل  (ترجمة  مّرت�ن  القاتلة"  "الهّو�ات  عنوان  تحت  العر�ّية  غة 

ّ
الل إ��  الكتاب  (دار  1999(ترجم  بيضون  ل��لة  وأخرى   ،

 .) 2004الفارا�ي، 
- Kwame Anthony Appiah, The etics of Identity, by Princeton University Press, 2005. P. 8-9 
- DescombesVincent, les identités collectifs, La Découverte, « Revue du MAUSS » 2001, 2 n° 18, pages 305 à 337.Voir aussi, Les 
embarras de l'identité, Paris, Gallimard, 2013. 
- SenAmartya, Identity and violence, The illusion of Destiny, Norton & Compagny, 2006, p.11– 15. أمارتيا صن، الهو�ة والعنف، ترجمة (   

)  2008، 352فة، ال�و�ت، عدد �حر توفيق، سلسلة عالم املعر    
 - RachikHassan, Éloge des identités molles, La Croisé des chemins, 2016.  

رق)، البيضاء، 
ّ
بع بالّدار نفسها (ملتقى الط

ّ
 .) 2019(ترجمنا هذا الكتاب وهو قيد الط

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallimard
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3 الصفحة     

أّم املغر�يّ   ة" 
ٌ
جامعٍة   ة ثوابت  ع��  حيا��ا   ��    �ستند 

ّ
الّد تتمث  �� اإلسالمّي ل  الوطنيّ الّس   ين  والوحدة  متعّد مح،  دة  ة 

وأّن الرّ   العر�يّ   وافد، 
ّ
الل  �� الرّ ة  للّد غة  (الفصل  سمية  األمازيغيّ   ،)ا�خامسولة  أيضً وأّن  ر ة  لغة  ولة للّد ة  سميّ ا 

 باعتبارها رصيًد 
ً
 ؛ ا ب�ن جميع املغار�ة بدون استثناء"ا مش���

ّ
 ھ من حيث املبدأفإن

 
ّ
 غات واألديان األخرى. �ستث�ي �عض الل

هوّ التّ   إّن  ع��  بصورةٍ نصيص  �ع�ي  وثقافا��م،  ولغتمودي��م  و�ثنيا��م  األفراد  وتمي��هم  مسبقٍة   �ة  تصنيفهم   ،

 
ّ
 يختلفون ع��م، قر�ب�ن �انوا أم �عيدين.سبة إ�� من بالن

2-  
ّ
 الن

ً
 مذجة سبيال

الهوّ    �اتلفهم 
ّ

مقّد يؤك  �� رشيق  حسن  مقصديّ د  هناك  أن  الكتاب  ديداكتيكيّ مة  مقار�تھ ة  وّجهت  مبّسطة  ة 

ر نمذ�ّ�ٍ ��ات ا�ختلفةال�ي استعرضها �� كتابھ،  دراسة الهوّ   يمكن القول إّن   ،. و�ناء عليھ2�ات للهوّ  ستند إ�� تصوُّ

أو   إ�� املس��   يحيلنا 
ّ
املت �� دراسة وتحديد ظاهرة معيّ املن�ج   بع 

ّ
ُيف��ض كو��ا معق ثمّ ،  دة ومتشابكة نة،  ة  ومن 

ين�حب ع�� األفراد، كما    إجرائيٌّ   مذجة مفهومٌ . والنّ 3تبسيطها وشرحها و�م�ان تصنيفها داخل أنواع أو خانات

 باتيّ ينطبق ع�� األنواع النّ 
ّ
فك�� دة، مثلما ينطبق كذلك ع�� أش�ال التّ ة، ملموسة �انت أم مجرّ واهر البشر�ّ ة، والظ

 ارات وغ��ها.ا�ختلفة لدى البشر، من لغات ومذاهب وتيّ 

الّس تأسيًس   ع��  لنمذج ا  محاولة  ضمن  رشيق  حسن  دراسة  تأط��  يمكن  ذكُرُه،  الهوّ الف  أوّ ة  بوصفها،  ال، �ات 

اجتماعيّ  نصّ ظواهر  وممارسات  الهوّ ،  ة يّ ة،  خصائص  إفراغ  ُب 
َّ
مايتطل وخانات وهو  وتصنيفات  فيقوالب  �ات 

عمّ ،  دةمحّد  والكشف  ومقارن��ا،  محتو�ا��ا  استنباط  اآلخر�عد  عن  �عضها  يمّ��  أو  يفِرد   ا 
ّ
إن ثم  ال  .  مطلٌب  ھ 

 
ّ

ى للباحث إال   �عد اإلحاطة واليتس�َّ
ّ

حك م �� كتلة املعلومات املتداخلة، والكشف عن الفروقات، وتحليل سياقات تَّ

ناقضات ال�ي تحبل ��ا �عض ا�خطابات حول  ا ف�ح �عض التّ ر�ح واملضَمر، وأحيانً مي�� ف��ا ب�ن الصّ ا�خطاب، والتّ 

الهوّ الهوّ  �انت  لذلك  هوّ �ة.  الكتاِب   �� املساءلة  مثّق �ات  عن  صادرة   �ات 
ّ

ومفك ر�ن ف�ن 
ّ
ومنِظ ثّم   .ر�ن  ف�ي  ومن   ،

اعتبارها    تكتسب مشروعية 
ً
تجليّ ا خطابي� متن والفكُر   

ُ
الكتابة ُل 

ّ
�ش�  ا 

ّ
الل مستوى  وامتداداتھ ع��  و�الغة  اتھ  غة 

 ا�خطاب.

ِھ لهذه املقـــــــيصل بالّس ا يتّ ــــفيم   ،ار�ةـــــــــاق املوّجِ
ّ

 روطيمكن أن �ستخلص �عض الش

�العاّم  مت 
َّ

تحك ال�ي  التّ ة  من�ج  يتّ �  ما  هناك  الباحث.  عند  أوّ ناول  اإليديولو��ّ صل،  بالبعد  السيّ للهوّ   ال،  ما �ات، 

أّن الهوّ  يرى  من  الباحث�ن  من  وهناك   .
ً
متطّرِفة أو   

ً
أصولية املسّماة  املبدهوّ   �ّل   �ات  حيث  من   ،�� �ة هوّ   إ،�ة 

لكّن 4ُمؤد�َجة  هوّ   .  ع��  تبخيسية  أو  ازدرائية  أح�اٍم  إصدار   �� ل 
َّ
تتمث ال  رشيق،  نظر   �� معيّ األد�جة   �ة 

ّ
و�ن ما نة، 

بوصفها    �
َّ

 تتج�
ّ
الث القيم  من   

ً
واألف�ار قافيّ منظومة واملعتقدات   ة 

ّ
املنظ يميل  لذلك  الّس .  ون ياسيّ رون 

 واملتخصّ 
ّ

 رون �� موضوع الهوّ صون واملفك
ّ
، بل  خاذها مناَس �ة إ�� ات

ً
 بة

ً
   وفرصة

ً
، لتصر�ف �عض أف�ارهم، أو سانحة

 
2- RachikHassan,Éloge des identités molles,La Croisé des chemin,p. 11. 

 ".دة أك�� �ساطةوتصنيفات من أجل جعل ا�حقائق املعّق   (types)ببلورة أنواع    "النمذجة علٌم يختّص أن    ):2019. ورد أيضا �� م�جم رو��� ا�جديد (3
 ).(typologieانظر مادة

4. Descombes Vincent, les identités collectifs, op.cit., p. 27.  
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 ال
ّ

ط��م ومحاضرا��م وكت��م، أو  ذ
ُ

ود عن معتقدا��م، �غية استمالة عدد أك�� من األنصار واألتباع. لذلك ال تخلو خ

إّم  إل��ا،  ا�ختلفة من اإلشارة  إ�� وسائل اإلعالم  الواقع، هم من  أحادي��م   �� أو ضمنية. فهؤالء،  ا بصورة صر�حة 

دُ   يحّدِ
ّ

   �اتية، و�صنعون أو �عيدون ُصنع تار�ِخ موز الهوّ عارات والرّ  الش
ّ
 جماعا��م �ل

ّ
التّ بـت الّس ما تطل ار�خية ياقات 

خطاباٍت 5ذلك  ينتجون  َمن  وهم  النّ   ،  إ��  التّ تجد طر�َقها  وسائل  ع��  ا�ختلفة.  اس  األيديولوجيا تدّل   لهذا،واصل 

املعارِف الهوّ  من  علىمجموعٍة  ��وّ   ،�اتية  املرتبطة  واملعتقدات،  واملشاعر،  جماعيّ والقيم،  علينا  ،  ة �ة  ُن  و�تع�َّ

الهوّ التّ  الّس أل�ّ   ؛�اتية عرف ع�� هذه األيديولوجيا  ُھ  توّجِ الفرديّ �ا  ُد بصورة صر�حٍة طُرق  ة، وتحّد ة وا�جماعيّ لو�ات 

 التّ 
ّ

والش لوِك  السُّ وأنماِط  من  فك��  مجموعة  ع��  يجب  ال�ي  التّ عور  املتخصّ األفراد   �
َّ
و�تو� ��ا.  د  الذين قيُّ صون، 

 6.هذا املبت��  تحقيَق  ٍن، بَدْعٍم من املناضل�ن واملتعاطف�ن،أث�� قدر اإلم�اِن �� جمهوٍر مع�ّ يرومونإ�� التّ 

الهوّ   ةأيّ   إّن  إيديولوجيا   �� الصّ قراءة  واملمارسات  ا�خطابات  ثنايا   �� مضَمرة  أف�ار  وجود  تف��ض  عن  ادرة  �ات 

 
ّ
املنظ أو  ع��ا  أحيانً املدافع�ن  ينطلقون  وهؤالء  لها.   ر�ن 

ّ
مسل من  الزّ   ومعتقداٍت   وقناعاٍت   ماٍت ا  ف��ا  من  يمارس 

د  �ة مغايرة، مجرّ �ا تبدو لطرف محايد أو لهوّ غم من أ�ّ ا �� ترسيخها ودوامها، ع�� الرّ ا حاسًم دورً   ار���ّ ياق التّ والّس 

 �ا، �� نظر رشيق،  . إ�ّ (Idées reçues)ة  متلقاأخطاء أو أف�ار  
ّ
يفرضها طرح أسئلة ال  فك��  أنماط من االعتقاد والت

نا بھ؟    من نحن؟محيد ع��ا مثل:  
َ
ُد عالقت معاي�� د  تھ يحّد قوّ   فالبعد اإليديولو�� ب�ّل ومن يكوناآلخر؟ كيف نحّدِ

ا�ياالنتَماء الهوّ     وطبيعة الوالءات، وكذلك هرِمّيَ��ا ،�َّ
ً

ا ا قبل أن ي�ون مغر�ي� ا أو عر�ي� أن ي�ون املرء أمازيغي�   :(مثال

العكس) األساسيّ وغالبً .  أو  املفاهيم  �عض  ت�ون  ما  مثلا     :ة 
ّ
والعالت وا�خصوصيّ ر ار�خ،  واألصالة،  ة،  اقة، 

 وا�جذور، والوحدة، والرّ 
ّ

 ،  ة، والبوتقة خصيّ موز، وال�
ّ
�والت االنتماء  م�ُّ أهّمِ شعارات  يلعب ، من  املذ�ور. كذلك 

اإليديولو��ّ  دورً البعد  تحديد  ،   ��  ا 
ّ

الش ما    عور طرق  وما  من قبيل  بل  و�سعَد، ونحزن عليھ؛  بھ  ر 
َ

نفخ أن  ينب�� 

ھ، أو أن نكَرَهھُ  ة ال�ي يجُب أن يتقاسمها مواطنو  . واملثال الذي يضر�ھ الباحث هو املشاعر الوطنيّ ينب�� أن نحبَّ

 
ّ
 ، هز�مة املنتخب الوط�يّ نديِد بحَدٍث من األحداث (غزو، استعمار، اعتداء إرها�ّي رة والتّ و بلد ما، مثَل الغضِب والث

. و�مكن أن نضيف إ�� ما سبق 7ة) من األحداث (تحر�ر بلد، انتصارات ر�اضيّ   لكرة القدم) أو الفرح واالع��از بنوٍع 

   ؛لوكأنماط الّس 
ّ
الّس   ،نٍة معيّ   ر�قة ال�ي يناضل ��ا املرء ضمن جماعٍة فالط ة، و�ختار ��ا ما حيّ الم والتّ مثل تبادل 

(السيّ  مناسباٍت يلبسھ   �� الّس دةٍ محّد   ما  أنماط  من   �� تز�ينھ،  أو  البيت  فضاء  تأثيث   �� أسلو�ھ  وكذلك  لوك )، 

إقصائھ، ة اح��امھ، أو إدماجھ، أو  د سلو�ات أخرى ��مُّ طر�قة ا�حديث إ�� الغ��، وكيفيّ عل��ا تتحّد   و�ناءً   .�ا�يالهوّ 

 حق�� منھ. أو التّ 

و   أو��،  جهة  من  جهة  هذا  يتّ ثانيةمن  ما  هناك  بالّس ،   صل 
ّ
الث الهوّ وأهّم   قا��ّ ياق  نمذجة   �� واملقصود يتھ  �ات. 

 -ياق االجتما��ّ بالّس 
ّ
 الث

ّ
 ؛ �تھا هوّ ا حقيقي� ن ��� وعيً دات ال�ي تجعل الفرد �� مجتمع مع�ّ روط وا�حّد قا�� جملة الش

االجتما�فالّس   -�ّ ياق 
ّ
بأهّم   قا��ّ الث وشعوره  ماللفرد  مجموعة  إ��  االنتماء  يؤّج   ، ية  الذي  أن  هو   �� رغبتھ  داخلھ  ج 

 
5. Rachik Hassan, Éloge des identités molles,op. cit, p. 23. 
6 . Ibid., p. 24 
7 . Ibid., p. 26. 
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   .�ات أو تتصارعتتضارب فيھ الهوّ   ف نفسھ ضمن مجتمٍع يصنّ 
ّ
 ثقافي� -ا  ا اجتماعي� راع �عًد ما أخذ الصّ و�ل

ّ
 نمت ا إال

ت أصواتھ
َ
ھ وعل

ُ
ت ياق �� االعتبار، سواء ال�عدامھ �تھ إ�� عدم أخذ هذا الّس قد �عود إهمال أو تجاهل الفرد لهوّ   .ِحدَّ

 
ّ
ألن أو  شعورً باملّرِة،  �غدو  أو  ا�جماعة،  أو  األفراد  سلوك   ��  �

َّ
يتج� ألن  قابل  غ��  مضَم ھ   رً ا 

ّ
إال عنھ   � ُ�ع�َّ ال  عند  ا   

 رورِة.  الضّ 

 -  ياق االجتما��ّ كما يمارس الّس 
ّ
 ا �� نمذجة الهوّ ا مهم� دورً   قا��ّ الث

ّ
 �ات، ألن

ّ
م �� ف��ات احتدام ا�جدل ھ هو الذي يتحك

وألّن الهوّ  خفوتھ.  أو   الّس   �ا�ي 
ّ
الث    قا��ّ ياق 

ّ
الّس يتج� املواقف  من  كث��   ��  ياسيّ � 

ّ
الث أو  الّد قافيّ ة  أو  ح�ّ ة  أو  ى ينية 

املصا�ح االقتصاديّ  لغة  ف��ا  �غلب  ال�ي     ؛ة 
ّ
الط يأخذ  فمن  أن  الهوّ بي��  �شأن  �عًد ا�جدل  ثقافي� �ات  الغالبا   ��  . ا 

أّن والّس  أّن هوّ   �ّل   بب  تف��ض     �ة 
ً
إرث ماضيً لها  عر�ًق ا  الّد ا   �� بھ  ح 

َّ
تتس� إّن ا  وكينون��ا.  مصا�حها  عن     فاع 

ً
ا  حدث

 اجتماعي� 
ً
�ة �� نات الهوّ ن من م�وّ غافل عن م�وّ ، أو التّ ا من قبيل استعمال لغة و�قصاء أخرى �� محفل عامّ ا �سيط

   -ين الّد   -أو فرض م�ّوِن وحيد دون آخر (العرق   ،نةة معيّ أّم 
ّ
   -غة الل

ّ
الهوّ قافة) من شأِنِھ أن ُ�شعل الصّ الث �ا�ي راع 

 و�ؤّج 
ّ

ش�ن �� إطار الّس ل أصوات املقصيّ جھ. وهنا تتدخ  �ن أو املهمَّ
ّ
عب�� عن استن�ارهم، أو  للتّ   االجتما��ّ   قا��ّ ياق الث

 . باإلنصاف ع�� األقّل مطالب��م 

ل كتاب " �ات ليس  موضوع الهوّ   ألّن   ؛لكن ليس داخلھ فحسب  ،ياق العاّمِ " �� إطار هذا الّس �ات املرنة مدح الهوّ يتن�َّ

عند العهد  حديثة  املوضوعات  مشروعھ  املؤلف  من  امتداد  ع��  رئيسٍة  بم�انٍة  عنده  يزال  وال  حظي  بل   ،

   .األن��بولو��ّ 
ّ
 ، هو   هذا الكتاَب الذي يم��ُّ   . بيد أّن 8املباحِث األث��ِة إ�� نفسھ ھ أحد  ولذلك وصفھ بأن

ّ
 أن

ً
ھ يروم مقار�ة

 وديداكتيكيّ 
ً
طة  إلش�االت الهوّ مبسَّ

ً
خذ من املغرب ُمنطلًق   ،�ِة. وهوة  و�ن �ان يتَّ

ّ
ُد من ُرقعة  ا �� مساءل��ا، فإن ھ يمّدِ

شَمل األش�ال الهوّ الّد 
َ
�� العالم العر�ِيّ   ِة ة و�اليديولوجيّ الفكر�ّ   ا�ختلفِة �� �عض املنظوماِت ا��ا  ة وتجليّ �اتيّ راسة لت

�ضِة (محمد عبده و  ، منذ عصر ال�َّ ة (حسن ِة واألصوليّ ا با�حر�ات اإلسالميّ ، مرورً )األفغا�يجمال الدين  واإلسالمّيِ

 ة). ة، سلفيّ ة، عرو�يّ �ا (قوميّ ا�ؤى املعاصرة ع�� اختالِف مرجعيّ بالرّ  املودودي)، وان��اءً وأبو األع��  البنا

 
ً

سبيال لذلك  استطاع  ما   
ً
موجزة ت�ون  أن  ملقار�ِتِھ  الباحث  الهوّ   ؛أراد  ف  تبعً فصنَّ املدروسة  للّس �ات   يّ ا 

ّ
الث   قا��ّ اق 

 ،  الذي برزت فيھ  يا��يّ والّس 
ً
 عديدة

ً
م أمثلة ر�ن لها. إّن من    وقدَّ ِ

ّ
�ة  رشيق ليست الهوّ حسن  �ة ال�ي �سائلها  الهوّ   املنظ

الهوّ الفرديّ  وال  االجتماعيّ ة،   �ات 
ّ
و�ن محام)،  عامل،  (طالب،  ِسواملهَنِة 

ْ
با�جن املرتبطة  هوّ ة  تقاليَد ما  �ستد��  �اٍت 

 وثقافيّ جماعيّ 
ً
 ودينيّ ة

ً
 ولغو�ّ ة

ً
 ة

َ
. من ث

ً
م �� �ّلِ    فإّن ،  ّم ة

َّ
شا��ات واالختالفات ال�ي تتحك

َّ
ما �س���� االنتباه هو رْصد الت

يناديفي الوقِت نفسھ    ،�ة مامن ينادي ��وّ   ف�ّل ؛  ى استعمال العنف لتحصيل حقوقهاٍة، أو ح�ّ د �ة محّد مطالبٍة ��وّ 

غبِة �� التّ  � عن اآلخر�َن أو االنفصاِل ع��مبالرَّ داِم. وهذا  ّد ال  ،و�� أق��ى ا�حاالت  ،م�ُّ خول معهم �� املواجهة والّصِ

ع �عض الباحث�ن إ�� مساءلِة العنف من منظور البحث �
َ
 ما دف

ّ
 فسيّ باع النّ � ا�خصاِئِص والط

ّ
ُ� ة ال�ي تم�ّ قافيّ ة والث

آخَر شعبً  عن  أّم ا  أو   ، 
ً
دينً   ة أو  أخرى،  ديٍن   اعن  لذلك9عن  بالهوّ   فإّن   ،.  أفراد القول  ب�ن  يجمع  بما  القول  هو  �ة 

 مجموعة معيّ 
ُ
فرّ م�ّ نة من خصائص ت

ُ
 �� عدٍد -ضمن ا�جماعة ذا��ا-ا يجعل الفرد �ش��ك مع آخر�ن  مّم   دهم،�هم وت

 
8. Rachik Hassan, Éloge des identités molles,op cit., p. 10.  
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سلو�اٍت   �� تصر�فها  يمكن  ال�ي  واألهداف  واملقاصد  واملعطيات  ا�خصائص  وصور   ٍة يوميّ   من  ورموز  ومعاي�� 

 
ّ
 باس والغذاء والتّ وتمثيالت (�� الل

ّ
 ة...إ�خ). قوس والفنون والعالقات االجتماعيّ قاليد واالحتفاالت والط

 ة�ة ا�جماعيّ ة والهوّ �ة الفرديّ الهوّ ب�ن . 3

  
ّ

الش ي�ون  بالهوّ قد  الفرديّ عور  أوّ �ة  الهوّ ة   �
ّ

تج� عن  بوصفها مفهوًم ل شعور  وغالبً دً ا مجرّ �ة  الفرد.  لدى  يتّم ا  ما    ا 

   ينصّب   ذلك بطرح سؤاٍل 
ّ
الفرد:  نة. يقول  معيّ   شابھ ب�ن الفرد وغ��ه، أو بينھ و��ن جماعاٍت ع�� مكمن االختالف والت

 
ٌ

�ة  فيما يخص أص�� أو انتمائي أو مهن�ي أو دي�ي ...إ�خ. الهوّ   ٍة را�خثوابت وقناعاتٍ   لدّي   ألّن   ،عن اآلخر�ن   أنا مختلف

غالبً الفرديّ  صوتً ة  تبدو  ما  واحًد ا  االستقاللية  ،اا  نحو  ��ديٍد   ،تن�ع  بأي  �شعر  ال  أّم   وقد  الهوّ معّ�ن.  ا�جماعيّ ا  ة �ة 

 
ً
�ن أو ال�ّ   ثقا��ّ   -ق اجتما��ّ ا �سيا دوًم   فت�ون مسنودة

ُ
ون بأّي ما، وأ�حا��ا �شعرون بالغ  ��ديٍد   �ميش عندما يحسُّ

يتعرّ محتمٍل  عندما  أو  للّ� ،  التّ ضون  أو  فإّن خر�ة  رشيق،  حسن  يقول  وكما  ا�جماعيّ الهوّ   نكيت.  �انت �ة  و�ن  ة، 

 
ً
   �ستحضر ما يجعلها مختلفة

ً
   أو متماثلة

ّ
، إذ يمك��ا أن تكمن �� استثمار االختالف ا�جما��ّ ��ا  قوّ    أّن مع اآلخر، إال

 ا و�خصيّ �ة وطبعً ا لتكتسب هوّ ا فشيئً تتبلور شيئً 
ً
أّن وروًح   ة يم�ّ   ا، ع�� اعتبار  الهوّ هذه ا�خصائص �� ما  �ة  �ها. 

إ��    ة ترنو�ات ا�جماعيّ الهوّ   وت الواحد، �� ح�ن أّن دح باالستقاللية �� نطاق الصّ الفردية ال تصبو سوى إ�� الصّ 

جماعٍة  صوت  ت�ون  �ع�ّ أل�ّ   ،أن  بلٍد �ا  روح  عن  و�خصيّ   �  املم�ّ ما،  (الرّ تھ  املغر�يّ �ة   وح 
ّ

ال� العر�يّ خصيّ ة،  ة ة 

 سالميّ اإل 
ّ
 ). ، الفكر األملا�ّي سبا�ّي بع اإل ة، الط

 ا�جمتضطلع الهوّ 
ُ
، �� نظر اعيّ ــــ�ة

ُ
ِة ـــكب�ٍ� من الوظائِف االجتم دٍد ـــــ، �عاملؤلفة  . اعيَّ

وضوًح   أك��ها 
ً
و�داهة    ا 

ّ
الت

ُ
 صنيفيّ الوظيفة

ُ
هوّ   ؛ة عن  خ��نا 

ُ
ت النّ ف�ي  تصنيفهم  �ِة  ع��  ُمتعّد اس  معاي�َ�  دة:  حسب 

 
ّ
 ين، األصلغة، القبيلة، ا�جنس، الّد الل

ً
ف النّ . هكذا، مثال �ن، أو  �ن، أو مسيحيّ اس حسب أديا��م إ�� بوذيّ ، ُيصنَّ

  10.. �ن، أو أمازيغ.ا��م إ�� إسبان أو مغار�ة... وحسب لغا��م إ�� َعرب، أو باْسكيّ ��ود، أو مسلم�َن... وحسب جنسيّ 

صنيفيّ  ة ِة  و�نب�� أن ُيضاف إ�� هذِه الوظيفِة التَّ  الَعمليَّ
ُ

 من �ة ا�جماعيّ فالهوّ   ؛الوظائف
ً
، ومجموعة

ً
ر قاعدة ِ

ّ
ة توف

ِة، وتأو�ِلها. و�� إم�ا��ا ة وا�خارجيّ ة، الّداخليّ ضاء جماعٍة تنظيَم عالقا��م االجتماعيّ األف�اِر والقَيِم، ال�ي تتيح ألع 

ھ اختيار األصدقاء، والزّ  وّجِ
ُ
وِج، وا�جاِر �� جماعٍة مالِء، والزّ أن ت  .  دةٍ محّد  �ائِن، والزَّ

 هوّ  ة �ة ا�جماعيّ الهوّ  أّن  ،ا سلفُ�ستفاد مّم 
ٌ
  �ة

ٌ
 فقط من د �ا ال تحّد ، بمع�ى أ�ّ آمرة

ما  ن�ون 
ّ
   .11ما يجب علينا فعلھ كذلك ، و�ن

ّ
ة،  �ات ا�جماعيّ ما، ب�ن نوع�ن من الهوّ   مي��، إ�� حّدٍ ھ يمكن التّ وا�حال أن

عن  تبعً  ُم 
َّ
ُيت�ل إذ  ودرجتھ.  نفوذهما  المتداد  ا�جماعيّ الهوّ ا   �ة 

ّ
الش إ��    ة موليّ ة  ��دف  مجاالت عندما  �ل  �سر�ب 

   ،لوكالفعل والّس ة ��  ا�حياة االجتماعيّ 
ّ
   �ك�� ع�� البعد الفرجوّي بال�

ّ
 املتمِث

ً
 ل مثال

ّ
  �� ا�جسد، الل

ّ
 ؛أثيثباس، الت

الهوّ  إليھ  ��دف   فما 
ّ

الش  موليّ �ات 
ّ
والل ا�جسد  تنميط  هو  أّن ة  ذلك  �ع�ّ النّ   باس،  ع��  اس  مرغمون  هم  (أو  �ون 

لباسهم وجسدهم (شعر طو�ل،التّ  ي�ونون من خالل  عَ   عب��) عّمن  الشَّ  حلق 
ّ

ال� الوشم). ر، ش�ل  ا�حجاب،  حية، 

 كما �عمل الهوّ 
ّ

 أخرى حول نوعيّ   ة ع�� فرض قيوٍد ة ع�� مستوى العالقات االجتماعيّ موليّ �ات الش
ّ

ر�اء الذين ة الش

 
10 . Rachik Hassan, Éloge des identités molles,op cit.p.14. 
11 . Ibid.p.15. 
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الزّ يتع�ّ  زمالء،  شر��ا�حياة،  (األصدقاء،  ا�حياة   �� اختيارهم  الهوّ   .�ناء...)ن  مقابل   و�� 
ّ

الش �ة  الهوّ د  تحّد   ،ةموليّ �ة 

 االنتقائيّ 
ّ
يكونون ةللن من  يتع�ّ   ،اس  مناسباٍت وما   �� فعلھ  عل��م  قطاعاتٍ دةٍ محّد   ن  و��  ا�حياة   محدودةٍ ،  من 

مع�ّ االجتماعيّ  لباس  ارتداء  مثل  العائليّ ة،  املناسبات  أو  األعياد  خالل  والقفطان)  (ا�جلباب  ا�جنازة    ؛ة ن  ففي 

النّ  ع��  (الرّ �عاُب  غر�ي  لباس  ارتداء  ح�ن  اس   �� ال��ملانيّ ومي)،  الزّ يلبس  الّد   الوط�يّ   س�يّ الرّ   ّي ون  افتتاح  ورة يوم 

 . عاٍم  األو�� منھ �� شهر أكتو�ر من �ّل 

 للهوّ   شمو��ٍّ   وقد نجد أنفسنا أمام مفهوٍم 
ً

 ،  �ة إذا التمسنا من املغار�ة مثال
ّ
عب�� ا للتّ حصرً   قليدّي باس التّ ارتداء الل

 �� حيا��م اليوميّ   وط�يٍّ   �ن كذلك ارتداء لباٍس أو إذا طلبنا من ال��ملانيّ   ،12��معن مغر�يّ 
َ
�ة اآلمرة الهوّ   ، فإّن ّم ة. من ث

اس � النّ ة وتنميطها، وهدفها األس�ى هو محو ما يم�ّ ة وا�حميميّ ة، ا�خاصّ اس االجتماعيّ ��دف إ�� تنظيم حياة النّ 

اآلخر عن  ومتشاو�التّ ،  �عضهم  متماثل�ن  جعلهم   ا�� 
ّ
و�ل الهوّ ���ن.  �انت  ا�جماعيّ ما  ع��  �ة  ومقتصرة  انتقائية  ة 

  ،�عي��ا من ا�حياة قطاعاٍت 
ْ
.  �سلط��ا اآلمرة ت�ون أضعف وأقّل  إذ

ً
 تأث��ا

�عض   بل إّن   ،وح�ٍن   وقٍت   ة إ�� إبرازها �� �ّل �ة جماعيّ ون عندما يدافعون عن هوّ اس ال يضطرّ النّ   و�الحظ رشيق أّن 

 
ّ

 13تكف��م لإلحالة عل��اعارات  الش
ّ

   د أّن . من املؤك
ّ

. ماسك االجتما��ّ ة من أجل ا�حفاظ ع�� التّ عارات ضرور�ّ تلك الش

 
ّ
 ومع ذلك �ل

ّ
ت الش

ّ
ع��  ة اآلمرة  ا�جماعيّ �ة  �ة) أوسع. تنطوي الهوّ �ان استقالل الفرد (من منظور الهوّ   ،عاراتما قل

 
ّ
(منظ العقو�ات   تنظيم 

ّ
منظ غ��  أو  ��  مة  ا�حّدِ مة)  املعاي��  خرق  لهوّ حالة  جماعيّ دة  عن  �ة  نقدم  أن  و�مكن  ة. 

 
ّ
 �ن الذين يضطرّ مة مثااللفران�وفونيّ العقو�ات غ�� املنظ

ّ
 غة العر�ية. أّم ون ل�حديث بالل

ّ
فيمكن    ،مةا العقو�ات املنظ

 
ّ
 لم ـــة �العالوطنيّ موز بالرّ  (�� حالة املّس  انون الوض��ّ ـــبالعقو�ات املنصوص عل��ا �� القل لها أن نمث

  الوط�يّ 
ً

 . 14)مثال

 �ة ا�جماعيّ وال �سعف الهوّ 
ّ
ماة فقط،  قافيّ ة �� تصنيف األفراد ورسم ا�حدود الث

ّ
 إ�ّ ،  ةلها وظائف عمليّ   و�ن

ّ
ر �ا توف

 
ً
   لنا قاعدة

ً
فتحديد أصل   ؛فاعالت ب�ن األفراد وا�جماعات وتأو�لهامن األف�ار والقيم ال�ي تتيح تنظيم التّ   ومجموعة

وجنسيتھ   �خٍص  ودينھ  وعائلتھ     ،وقبيلتھ 
ّ
بتوق لنا  الّس �سمح  وتقييمِ ع  عنھ  سيصُدر  الذي  الهوّ لوك  وتحمل  �ة ھ. 

 ا(�حيحة أو خاطئة، أح�ام مسبقة) عن اآلخر وعن العالقة املناسبة  ة معلوماٍت ا�جماعيّ 
ّ
 جاهھ.  ت

 . كما يمكن أن �ستخدم للتّ 15اا تصنيفي� ة بوصفها نظاًم �ة ا�جماعيّ و�مكن أن تظهر الهوّ 
ً
 سياسيّ   عبئة وأداة

ً
�� إطار   ة

الّس التّ  ع��  املعنيّ نافس  ا�جماعة  ت�ون  أن  ذلك  و�ف��ض   لطة. 
ّ
منظ التّ ة  طور   �� (أو  غ��  مة  بطر�قة  نظيم) 

ع�� البعد ة  ات الغائيّ ظر�ّ د النّ و�شّد   .إ�خ)..  ة.، حركة اجتماعيّ ة، حزب سيا��يّ ة (جمعيّ أو رسميّ   ،ة(القبيلة)رسميّ 

 �ات ا�جماعيّ فالهوّ   ؛ة�ات ا�جماعيّ للهوّ   العم��ّ 
ٌ
   ة وسيلة

ٌ
 عبئة من أجل االستئثار بالّس للتّ   قابلة

ّ
ھ �� وسع  لطة. كما أن

 . 16ٍة أو جماعيّ  ٍة فرديّ  وا إ�� وحدة جماعا��م و�عبئ��ا لتحقيق أهداٍف أ �ن أن ي�ج ياسيّ عماء الّس الزّ 

 
12. Ibid,p. 15 . 
13. Rachik Hassan, Éloge des identités molles,op cit,p 16-17. 
14 . Ibid.p 16.  
15 . Ibid., p.15. 
16 .Ibid, p 15. 
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 ةالقبليّ �ة ة والهوّ �ة ا�جماعيّ ب�ن الهوّ  -4

تف  الهوّ يال  يحبّ دنا  وما  وانتماءا��م،  األفراد  تحديد   �� القبلية  يكرهونھ�ة  وما  التّ   ؛ ونھ  إ��  ��دف  ال  صنيف  فغاي��ا 

 فقط (من معنا ومن ضّد 
ً

ل أساًس بل إ�ّ ،  )نا؟ مثال ِ
ّ
 �ا �ش�

ً
د بموج��ا القوان�ن  تحّد   ،من املبادئ والقواعد  ا مجموعة

�� يضطلع  أن  يجب  ال�ي  ا�جماعةواألدوار  وسط  الفرد  االجتماعيّ ؛  ا  املرافق  من  (امل�جد/السقي/ فاالستفادة  ة 

ض إل��ا مهّم الرّ  فوَّ
ُ
ة تدب�� تلك ��/ املساهمات) �� حقوق وواجبات مشروطة ومح�ومة بأوامر وسلطات مجالس ت

   .املرافق
ّ

د بأوامرها هو منبع  قيّ التّ   ألّن ة،  �ة جماعيّ خذ مظهر هوّ ة تتّ �ة القبليّ الهوّ   إّن   ،يء الذي يدفع إ�� القول ال��

 �� �ّل سلط��ا ا�جماعيّ 
ُّ

 صل بالعقو�ات وا�جزاءات ال�ي تن�ل باألفراد. ما يتّ  ة ال�ي تبث

 �اُت ا�جماعيّ الهوّ   تة. و�ذا �ان�ات ا�جماعيّ � الهوّ ما يم�ّ   �ي االنفتاح واال�غالق هما أهّم خاصيّ   إّن 
ً
 تتحّدُد انطالق

ُ
ا ة

أمازيغيّ  ُمحتو�ا��ا:  أو عر�يّ من  أو سلفيّ ة،  أو إسالميّ ة،  أو قوميّ ة،   ة، 
ّ
فإن التّ ة،  أحُد ھ يجب  ب�ن مستو��ن:  هما مي�� 

واآلخُر  با�حتوى،   
ٌ
   مرتبط

ّ
يقّل   ،�لبالش أهّم   وال  األخ��  األوّ هذا  عن  يَ ية  لم  إن  أهّم ْق ُف ل،   ھ 

ً
املثال:   ؛ية سبيل  فع�� 

"نحن   غ��    "ب"صيغة:  ��يء  رً "ب"وال  تصوُّ ص  ِ
ّ

�خ
ُ
ت  " 

ُ
أ الهوّ اومنغلًق حادي� ا  عن  بمحتو�اٍت ا  تق��ن  أن  و�إم�ا��ا  �ِة، 

" ِة  لـلُهو�َّ يمكن  هوّ ب مختلَفٍة:  ت�ون  أن  إليديولوجيّ "  �َن  متبّنِ مسلم�ن  ما،أوعر�ً �ة  إسالمو�ة  إيديولوجيّ ة  �ن  متبّنِ ة ا 

ُن  ٍة ِعرقيّ ا، ينتمون إليديولوجيّ ة، أو أمازيغ، أو أكرادً عر�يّ  ال  ة. �� الـمقابل تتضمَّ " �عد   "ج"ثم    "ب"صيغة:" نحن أوَّ

رً   للهوّ ذلك، تصوُّ
ً
عت�� صيغة: " نحن  �سبيّ   �ة بصورةٍ ا منفتحا

ُ
ِة، أك��  �ة ا�َجماعيّ " املرتبطِة بالهوّ   "ج"و  "د"و  "أ"  ة. و�

َيغ انفتاًح  ابقت�ن. ا إ�� الصّ ا قياًس الّصِ  يغت�ن السَّ

أّن   املؤلفو�ذهب    ثقافيّ   إ��  محتو�اٍت  ع��  نا 
ُ
تحيل ا�جماعية  ولغو�ّ الهو�ة  ودينيّ ٍة،   ٍة، 

ّ
إن فقو��  أو  ٍة.   ، أمازي��ٌّ �ي 

، أو مسلٌم.. ، أو عر�يٌّ إل��ا. لكن �� ُوس�� أن أتقاسم انتماًء �عينھ مع    ،إ�خ.  مغر�يٌّ ال�ي أنت�ي  يُدلُّ ع�� ا�جماعات 

آخر�ن   رور   دون أناٍس  بالضَّ االنتماء،  هذا  أفهم  فِهُموهُ أن  كما     .ة 
ّ
بالث االهتمام  ��جيع  مع  أ�ون  أن  قافة فبإم�ا�ي 

العر�يّ األمازيغيّ  أو  اإلسالميّ ة،  أو  اإليديولوجيّ   .ةة،  ضد  نفسھ،  الوقت   �� أحاديّ وأ�ون،  بصورٍة  لها  ِ
ّ
مث

ُ
ت ال�ي  ٍة،  ات 

 س إ�� هذا ا�حتوى اإليديولو��ّ بالقيا  انقدي� ، ليست �� أن أ�ون  يھفاملسألة �� رأ  ؛ٍة ٍة، وشموليّ ٍة، وُمستبّد وحْصر�ّ 

ماأو ذاك فحسب، 
ّ
�ل أو ذاك من األش�اِل الهوّ ا، خاصّ ا نقدي� �� أن أ�ون أيضً  و�ن

ّ
  . 17�اتيةة إزاء هذا الش

حاديّ الهوّ -5 
ُ
 األ

ُ
 ة�ة

ُر األحاديُّ للهوّ ا التّ أّم  ى ع�� اإلعالء من هوّ   ، �ةصوُّ
َّ

" وال ��ي غ��  أ يمكن صياغ��ا �� نحن "  وحيدةٍ   دةٍ متفرّ   �ٍة فيتغذ

عّد �ا هوّ ا �ع�ي أ�ّ ". مّم أ " ق��ي التَّ
ُ
 �ة ت

ّ
م، أو ح�ّ َد، وال�

ُ
 �ة �س�� إ�� َحْجب �ّل �ا هوّ �ات مختلفة. إ�ّ ى ا�جمع ب�ن هوّ �اك

با�حّد الهوّ  و�ستقوي  األخرى،  الصّ �ات  ع��  والعنف  ال�و�ّي ة  مّم عيد     يجعلا  ، 
ً
قابلة ��    فضاءا��ا    أّي لالشتعال 

   مجاالٍت   ي�يّ أو الّد   ث�يّ واإل  د العر��ّ فرّ ر �� التّ صوّ �حظة. و�جد هذا التّ 
ً
كما �عيد �شكيل   . �� تصر�ف سلو�اتھ   مالئمة

 وتقييم خطابھ وفًق 
ّ
 ا ملا يرغب �� تحقيقھ من خالل تأو�ل ال�

ّ
 . ٍة خاصّ  بصورةٍ  ي�يّ والّد  قا��ّ �اث�ن، الث

لزم  وهناك إيديولوجيّ 
ُ
���م بصف��م مسلم�ن فقط، وأن ينسوا ارتباطهم بقبيل��م املنضو�ن تح��ا بأن ُ�عّرِفوا ��وّ ات ت

�انت أو   �ة أخرى، موروثٍة هوّ   و�نكر ع�� نفسھ أّي   ،ةينيّ �تھ الّد ِ��م. وع�� املسلم أن يحتفظ فقط ��وّ ووط��م وأّم 

 
17. 17. Rachik Hassan, Éloge des identités molles,op cit., p.16. 
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 الهوّ ات، أن يتمَّ خإذ ال ينب��، �� نظر تلك اإليديولوجيّ   ؛غ�� موروثٍة 
ُ
ط

ْ
 فإّن   ،ا�� �اٍت أخرى. و�التّ ة ��وّ �ة اإلسالميّ ل

   أخرى مذمومٌ   االرتباط بجماعاٍت 
ّ
إن  اومرفوٌض. 

ً
   :لقول مثال

ّ
 ، ي تو���يٌّ مسلٌم، أو مغر�يٌّ مسلٌم، أو إنجل��يٌّ مسلٌم إ�

 
ً

 صوّ  عن هذا التّ أمٌر مرفوٌض ع�� اإلطالِق. وتمثيال
ّ

ب األفغا�ي من املسلم�ن أال
َ
ِة ينيّ �ع��فوا �غ�� رابطِ��م الّد   ر، طل

ضوا أيَّ والٍء غ�� الوالِء لإلسالِم. والّس 
ُ
قوى، ال إ�� رابطة    ينظربب �� ذلك أنَّ اإلسالَم  (عالقة الـُمعَتَقِد)، وأن يرف التَّ

ِم، أو مرتب��م االجتماعيّ   ِة، أو قبائلِهم. إ�� روابِط الَقرابِة بيَ�ُ�م، أو رابطِة الدَّ

 الّد تار�خ اإل  إّن 
ُ
 الوحيَد الذي يجَمُعهم هو رابط

َ
ابط منا أنَّ الرَّ ِ

ّ
 : 18ين سالم ُ�عل

   ،ة املرحومة ��ا األمّ فيا أيّ "  
ُ
 هذه حياتكم فاحفظوها، ودماؤكم فال ت

ُ
زهقوها، وسعادتكم  ر�قوها، وأرواحكم فال ت

الّد   بثمٍن  روابطكم   �� هذه  املوت.  دون  تبيعوها  �غرّ ينيّ فال  فال   ة 
ّ
الوساوسن    ،كم 

ّ
ال� �س��و�كم  وال  �ّ وال  هات، 

الّر   .تدهشكم زخارف الباطل الّد ارفعوا غطاء الوهم عن باصرة الفهم، واعتصموا بحبال  ة ال�ي �� ينيّ ابطة 

العر�ّي  ف��ا  اجتمع  رابطة     أحكم 
ّ
والفار��يّ ��ّي بال� الّر   ،باملغر�ّي   واملصرّي   ،بالهندّي   ،  مقام  لهم  ابطة  وقامت 

 
ّ
 . 19ت دياره وتقاصت أقطاره"اءو�ن تن، هرجل م��م ليألم ملا يصيب أخاه من عاديات الّد ى أن الرّ ح�ّ  ،ة سبيّ الن

النّ أّم   حّد ا  األك��   موذج 
ً
التّ   ة الهوّ صوّ لهذا  سيّ ف�ا�ي  ر  عند  (نجده  طب 

ُ
ق اإليديولو��ّ 1966-1906د  لفيُّ    )،  السَّ

صوّ   ا�غال��ٍّ   رٍ أحد أك�� املدافع�ن عن تصوّ   ،املصريُّ    و�ما أّن   .فهو يخ��ل املسلم �� َعقيدتھ  ؛�ِة ر األحادِيّ للهوّ �� التَّ

 
ّ
، فإن ، والفار��يَّ الرّ الرّ �عت��  ھ  اإلسالَم يجَمُع تحت رايِتِھ األسوَد، واألصفَر، واألبيَض، واألحمَر، والعر�يَّ وحية ابطة 

ِم   ر اإلسالُم املسلم من أّي �ة املسلم. و�ذلك يحرّ وى �� تحديد هوّ األق و�� ُضروُب  ؛انتماء إ�� األرض أو القبيلة أو الدَّ

ثّم   ، ا�جاه��ُّ ا�جتمُع  ها 
َ
عرف ال�ي  اإلسالُم    االرتباِط  املادّ كما  .  20لها حدا  فوَضَع  جاء  ا�حضارة  أنَّ  ح  ة  يّ يوّ�ِ

إ��  كنولوجيّ والتّ  تنت�ي     ،ِة الَبشر�ّ ة 
َ
ث الرّ   ،ّم ومن  وع��  أسَبا��ا.  ك 

ُّ
تمل للمسلم�ن  قوّ يمكُن  من  املادّ غم  الغرب  ِة  يّ ِة 

وال  فإّن   ،ةة والعلميّ ة والعسكر�ّ واالقتصاديّ  الزَّ إ��  �� طر�قها  الغرب  يملُك   ، وانت�ى دورها،  زعامة  الغرب  �عد  ولم 

 . ا من القيم �سمح لُھ بالقيادةرصيًد 

ب إ�� ضر 
ْ
ط

ُ
ص ق

ُ
ها.  و�خل

ُ
د البشر�ة بقيٍم جديدٍة، وحده اإلسالم من يمِلك ورة بروز قيادة جديدة، قادرة ع�� أن تزّوِ

ھ اليْوَم بمؤّس 
ُّ
م �ل

َ
ٍة. وهذا يْنطِبق ع�� مجتمعات عصرنا، ال�ي ال تدين باإلسالِم َساتِھ �� جاهليّ و�� رأِيِھ، �عيُش العال

 
ّ

ال��وديّ ة، املسيحيّ يوعيّ (الش أ�ّ الوثنيّ ة،  ة،  ��، �� رأيھ،  [...]واملرء ة)، كما ينطِبُق ع�� ا�جتمعات ال�ي تدَّ �ا ُمسلمة. 

ا�جاهليّ  أهل   من 
ّ
ألن ال  الواحد،  ة  با�  يؤمن  ال  ماھ 

ّ
   و�ن

ّ
بحاكميّ ألن �ع��ف  ال  والقيم  ھ  شريعات 

ّ
الت مستوى  ع��  تھ 

طب  .إ�خ.  والعادات.. 
ُ
ق نظر  يجبففي  هللا  ي�ون   أن  ،  هو  شريِع 

ّ
الت  مصَدر 

ّ
الش وليس  هللا،  غ��  ��يء  وال  عب   

 املسلم، إذن، يتمُّ ع�� الصّ   مصَدٍر �شرّيٍ آخر.  ة، أو أّي ياسيّ وال��ملانات، أو األحزاب الّس 
ُ

ال    عيد اإليديولو��ّ �عر�ف

النّ وجاهليّ ،ي�يّ الّد   
ُ
صائِص ة

َ
�� األرِض، وع�� أخّصِ خ  اس، �� عصرنا، تقوُم ع�� أساس االعتداء ع�� سلطاِن هللا 

 ة. و�� ا�حاكميّ  ،ةاأللوهيّ 

 
 . 106-103، ص1884، املؤلفات ال�املة، محمد  عبدهو ينجمال الّد األفغا�ي . 18
 . املرجع . نفس19
 .72-54. بدون تار�خ. ص، 1964سيد، معالم �� الطر�ق، قطب .  20
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املغرب    و�� 
ّ
الّس يمث العالم  الّس   لفّي ل  ( عبد  ياس�ن  التّ 2012  -1928الم  أقوى نموذج عن    ا�حصرّي   ر األحادّي صوّ ) 

الّد للهوّ  أيضا نجد  العصبيّ عوة نفسها:  �ة. وهنا  ص من 
ُّ
خل

َّ
الت الّد ينب��  القائمة ع��  م والقبيلة وا�جنسال�ي  ات 

الرّ  ا�جنسيّ ؛  ة با�جاهليّ سول  وصفها  أصالة  عن   فا�حديث 
ّ
والل تصنع    غاتات  املتغّرِ�ة  النّ ال�ي  خبة 

(occidentalisée)   ًر
ُّ

تنك للّد �ع�ي  الوثنيّ ا  إ��   و��  ة،  ين، وعودة 
ّ
والل ا�جنس  إ��  الوالء  ع�� من شأن 

ُ
�  ال�ي 

ّ
والل غة  ون 

إّن وا�جنسيّ     ة. 
ّ
�ل يتناقض  هللا  إ��  العرق يّ الوالء  إ��  الوالء  مع   

ً
القوميّ   ة ياس�نأو  السالم  عبد  و�أسف  أّن   ،ة.    ع�� 

اإلسالميّ الهوّ  ا�جنسيّ �ة  متاهة   �� ضاعت  قد  واإليديولوجيّ ة  الّد ات  والوالءات   نيو�ّ ات 
ّ
و�ش� االنتماءات، ة.  هذه  ل 

انتماءاٍت  بوصفها  إل��ا  مجموعٍة ٍة سطحيّ   املنظور  بناء  دون  تحول  عوائق  ومن  متجا�سٍة   ٍة إسالميّ   ،  أّن .   املعروف 

 .  ة ل�جاهليّ �ا تقليد  إ�ّ   ؛ق ب�ن املسلم�نيفرّ   طاعوٌن   يھة �� رأ ا�جنسيّ 
َ
   ، فليس لها م�اٌن ّم ومن ث

ّ
ين ما الّد �� اإلسالم، و�ن

 الوحدة الذي ال يم�ّ   ديُن 
ّ

 � ب�ن الش
ّ
�اط الذي فالرّ ة.  ة اإلسالميّ ق ب�ن األّم غات وا�حدود ال�ي تفرّ عوب واألقوام والل

   ،با�جماعة يصل الفرد  
ُ
 ٍة إيمانيّ   ةٍ أخوّ   ر�اط

ٌ
تدا�� لھ    ،ب�ن أعضاء ا�جسد الواحد، إذا اشت�ى منھ عضٌو   ، ر�اط

 . بوّي كما جاء �� ا�حديث النّ  هر،ى والّس با�حّم�سائر ا�جسد 

أخ��ً  الباحث  ص 
ُ
أّن يخل إ��  اإليديولوجيّ �ات غ�� اإلسالميّ الهوّ   ا  نظر هذه   �� األحاديّ ة مرفوضة،  بمأل�ّ   ،ةات  ن�لة �ا 

 ة اإلسالميّ رقة �� جسد األّم تزرع الُف   ٍة وجاهليّ   ٍة والءات دنيو�ّ 
ّ
ر �جومها العنيف ع�� الن �عت�ن  ة. وهذا هو الذي ُيفّسِ

 �ات.  من أجل املصا�حة ب�ن الهوّ  أفٍق  ة. �� هذه ا�حالة ال ير�سم أّي الشيوعيّ وااليديولوجيا ة ة والعرو�يّ القوميّ 

د ع�� النّ   ،آخُر   ٌر ة تصوّ األحاديّ �ات  ع عن الهوّ يتفرّ   �شّدِ
ّ
حسن ياق يناقش  ة. �� هذا الّس �ة ا�جماعيّ للهوّ   قا��ّ قاء الث

املثّق  نموذج  األمازي��ّ رشيق     ف 
ّ
 ممث
ً

الصّ ال ع��   �� أّن   ،ا��   يرى  املغر�يّ الهوّ   الذي  هوّ �ة  أمازيغيّ ة  خالصة �ة  ة 

 
ّ
   ،�ات أخرى وال يمكن ا�خلط بي��ا و��ن هوّ   ،ةومستقل

ّ
 غة واألرض. فقد تم�ّ وقوامها الل

ّ
عوب  � األمازيغ عن سائر الش

 
ّ

ة سبُبھ إقصاء �ل �ة األمازيغيّ فاع عن نقاء الهوّ والّد   .ة لغ��ما لهم واألمازيغيّ ة موطنً ماليّ منذ أن اختاروا إفر�قيا الش

 
ّ
، �اإلسالم والل ا،  �اتيً ا هوّ اإلسالم ال يمكنھ أن ي�ون عنصرً   ا�� إ�� أّن ا. و�ذهب الصّ ة تحديًد غة العر�يّ ُم�ّوِن خار�ّ�ٍ

   �سيٍط   لسبٍب 
ّ
ُض هوّ هو أن  ھ ال ُيقّوِ

ّ
 �ة الش

ّ
ٌھ إ�� البشر�ّ   اإلسالم ديٌن عوب ال�ي اعتنقتھ. وألن  موجَّ

ّ
 ة �ل

ّ
ھ يتعا��  ها، فإن

 �ة األمازيغيّ لذي انصهر �� الهوّ و�جب ع�� املغار�ة أن يفتخروا باإلسالم ا  .�ات بأكملهاع�� الهوّ 
ّ
أن د ة، بيد  ھ ال ُيحّدِ

 �ة ال يمكنھ أن يحّد ا من عناصر الهوّ ا واحًد عنصرً   بب �� ذلك أّن �ة قط. والّس طبيعة هذه الهوّ 
�

ال
ُ

 نً  معيّ د ك
ّ

يء  ا. وال��

 
ّ
   فروح شعٍب   ،ة�ة األصليّ ة ال�ي ال يمكن مطابق��ا مع الهوّ غة العر�يّ عيُنُھ ينطبق ع�� الل

ّ
ل �� لغتھ من الش

َّ
عوب تتمث

ي ديٍن األصليّ  � �� ��يٍء  ث بلغٍة حّد والتّ  جديٍد  ة. وتبّ�ِ  ة�ة املغر�يّ من نقاء الهوّ  أخرى ال �غّ�ِ

  ٍة جوهر�ّ  القائمة بصورةٍ 
ّ
 ة وع�� األرض. غة األصليّ ع�� الل

ة.  إيرلنديّ   �ان من أصوٍل   (Roland Reagan)ابق روالند ريغان  رئيسهم الّس   ���م بذريعة أّن �وا هوّ ون لم �غ�ّ واألمر�كيّ 

أّن  األمازيغ  كما  وسط  عاشوا  الذين  عليھ   ،العرب  ُيطلق  ما  أو  البوتقة  منطق  هو  وذلكم  أمازيغ.  أنفسهم  اعت��وا 

 . 21ا�خارجة ع��ا �ات الهوّ  ة بوتقة امتّصت وطابقت ب�ن �ّل �ة األمازيغيّ فقد ُعّدت الهوّ  ؛Melting potباإلنجل��ية 

 

 
21 .Rachik Hassan, Éloge des identités molles,op cit, p. 35. 
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 الهوّ  -6
ّ
 ة �اكميّ �ة ال�

 ينتقل رشيق إ�� الهوّ 
ّ
ُن معيار�ن �� تحديد الهوّ �اكميّ �ة ال�  �ة أن ت�ون هوّ �ة. يمكن لهذه الهوّ ة ال�ي تتضمَّ

ً
   �ة

ً
 مزدوجة

�سّ�  ما  باإلنجل��ية  (أو  الواصلةالهوّ hyphen identityى   متعّد هو�ة  أو  ) �ة 
ً
هوّ   دة من   �ت�ن).  (أك�� 

ّ
املنفتح والط ا�ع 

 
ّ

 �� الوقت نفسھ �عدد الهوّ   صنيف ره�ٌن �ل من التّ لهذا الش
ٌ
ما ع��    �ات املتاحة و�طر�قة تصنيفها. و�عمل جماعة

�� الصّ ���ا األصليّ وضع هوّ  أنا    ،دارةة  �� مثال:  التّ أمر��ي. و�زداد �عقُّ   -  فر�قيإكما  نظيم ُد املسألة حينما ال ي�ون 

 
ً

 22ا. رمز�� ا، بل  زمني� �سلسال

هوّ  إ��  الوالء  صراع  حلُّ  تمَّ  مختلفٍة   دةٍ محّد   �ٍة لقد  رق 
ُ
رادي�اليّ   ،بط ا�حلول   وأك�� 

ً
�ّل   ة ع��  القضاء   ٍة إم�انيّ   هو 

 من التّ   رورة ع�� ضروٍب ا. وتنطوي با�� ا�حلول بالضّ �ةي�ون وحيًد ر للهوّ راع من خالل تفضيل تصوّ للصّ 
ّ
ر وا�ح��ة وت

قات  والتّ  وتلك حالة    ،�تھ ع�� حساب ُ�عد آخرمن أ�عاد هوّ   املمكنة. فمن املمكن أن ُيدفع املرء نحو اختيار ُ�عٍد مزُّ

دينُ   �اثولي�ّيٍ   طبيٍب  ��ا  ينادي  ال�ي  القيم  ل، ع�� عكس  الّد ُيفّضِ أّم ھ،  ا�حّل فاع عن اإلجهاض.  �� ،  اآلخر  ا  ل 
ّ
فيتمث

ما�ة أو تلك،  الة ال يكفي املرء أن �علن عن والئھ لهذه الهوّ ة. و�� هذه ا�ح �ات املعنيّ ة ب�ن الهوّ بناء تراتبيّ 
ّ
ينب��    و�ن

الهوّ  طبيعة  إ��  �ش��  أن  ذلك،  إ��  باإلضافة  األك��لھ،  بوالئھ  لها  �ع��ف  ال�ي  مسلًم   ؛�ة  املرء  ي�ون  يكفيأن  ا  فال 

 ا، بل يجب عليھ، عالوة ع�ا وتو�سي� ي�ون عر�ي�  كما أنھ ال يكفي أن، مثال اوتو�سي� 
ّ

 د ما إذا� ذلك، أن يؤك

 ا.ا، أو عر�ي� ��يء، أو تو�سي�  ا قبل �ّل �ان مسلًم 

 23دة�ة املتعّد الهوّ -7

 املهَملة �� األش�ال الهوّ الهوّ   املؤلفدة �� نظر  �عت�� الهو�ة املتعّد 
َ
ود ع��ا هم مثّق   ،�اتية�ة

َّ
� الذ

َّ
ن �فون غ�� مل��ميتو�

 
ّ
منظ تتعرّ   ٍة أقليّ   ومجموعاٍت   ٍة سياسيّ   وهيئاٍت   ماٍت ��  وثقاف��م  لغ��م  لل�ّ مافتئت  والتّ ض  م   ،جاهل�ميش 

َ
فالعال

نظر    ، �عا�ي  العر�ّي  املغر�ي  ��  االجتماع  (عالم  ا�خطي�ي  الكب��  �سّم 2009-1938عبد  ما  الوحدوي يھ  )،   الوهم 

(illusion unioniste)حيث ة".  ة تيوقراطيّ �ان عن "تبعيّ فكرتان �ع�ّ   ،ةة اإلسالميّ ةوفكرة األّم ة العر�يّ ففكرة األّم   ؛

 
ٌ
خلط ��    يوجد  واالعتقاد  الفكرة   ب�ن 

ّ
الواحد ال�� العر�ّي )  Un(  يء  العالم  واقع  متنوّ و��ن  واقع  وهو  تخ��قھ ،  ع 

حّد  تتفاوت  جهٍة تقسيماتوتباينات  من  أخرى   ��ا  ما    .إ��  قدوهذا  بصورةٍ   �انت  لبنان  حرب  عليھ  . مؤسفٍة   برهنت 

   دٌ متعّد   الذي هو عالٌم   والعالم العر�ّي 
ّ
 ال �ش�

ً
 عينةم  ل �� ذاتھ وحدة

ّ
 يّ ، و�ل

ً
   ة

ً
   متناغمة

ً
��    ومتجا�سة يمكن إدراجها 

 . �ة للهوّ  وحيٍد  نظاٍم 

 
ً
الّس وانطالق األمازيغيّ   ،اتبعينيّ امن  ا�حركة   وحدو�ّ ة  انتقدت 

ّ
الل  ة 

ّ
والث اإل   قافة غة  القوميّ يديولوجيّ ��  العر�يّ ة  ة ة 

التّ   نوّ لصا�ح 
ّ
الل    غوّي ع 

ّ
األّم   قا��ّ والث املغر�يّ ��  تصوّ   ،ةة   رً واق��حت 

ً
بديال للتّ ا  أحادي  غ��  للوحدة   نوّ  

ّ
الث وقد  قا��ّ ع   .

أمازيغيّ  هيئات  عليھ  وقعت  الذي  أ�ادير  ميثاق  عام  رفض  الوطنيّ تصوّ   1991ة  ا�حركة  القائم  ر  ع��  حصرً ة  ا 

 ة ووحدو�ّ ة العر�يّ ة القوميّ ديولوجيّ ياإل 
ّ
 ة الل

ّ
 قافة غة والث

ّ
 ت العمل �شعار  ، وتبن

ّ
�ة وحّددت هوّ   ،عنوّ الوحدة �� الت

 
22. Ibid., p. 36. 
23. Ibid, p. 44. 
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ّ
 تتكوّ ،  نات املت�املةة من منظور امل�وّ قافة املغر�يّ الث

ّ
افد ��ة من عّد قافة املغر�يّ ن الث    :ة رو

ّ
  ، ةقافة األمازيغيّ الث

 
ّ
  ،ةاإلسالميّ ة قافة العر�يّ والث

ّ
  ،ة قافة اإلفر�قيّ والث

ّ
 ". ة قافة الكونيّ والث

رٍ  تار���ٍّ  مط من اإليديولوجيا القائم ع�� عمٍق شهد هذا النّ  ِ
ّ

 ار�خ بآالف �� التّ  متجذ

 الّس 
ّ
ّد   حيثة.  من جهة ثانيّ   من جهة، وما هو أص��ٌّ وخاصٌّ   دٌ ا ب�ن ما هو متعّد ا حاد� رً ن�ن توت

ُ
 ق

ّ
ة قافة الوطنيّ مت الث

 املغر�يّ 
ً
ثقافة بوصفها   متعّد   ة 

َ
م�وّ   ،وافد الرّ   دة أحد  أسس  فيھ  ُرفعت  الذي  نفسھ  الوقت  األمازيغيّ ��  أي  ة، نا��ا، 

   .اا وأصلي� ا نوعي� نً باعتبارها م�وّ 
ّ
 �ة األو�� والرّ ة هنا لغة الهوّ غة األمازيغيّ فالل

ّ
س وا�خالد لل� ، ةة املغر�يّ خصيّ افد املقدَّ

أدبيات   املغر�يّ ا�جمعيّ حسب  والتّ ة  للبحث   ة 
ّ
الث إّن (ARMEC)  قا��ّ بادل   .   

ّ
املغر�يّ الث ��ٌر قافة  متعّد   ة  روافد  ، دةذو 

  وحيٌد  ٌس مقّد  بي��ا رافٌد 
ّ
ل الهوّ ألن ِ

ّ
 �ة.  د للهوّ ر متعّد ال ين�جم مع تصوّ  �ٍّ أص� واإلحالة هنا إ�� ماٍض  ،�ة األو�� ھ يمث

الهوّ  ا�خطاب  ا��جاًم �ا�ي  يبدو  اإليديولوجيّ أك��  مع  الواحديّ ا  تتصوّ ات  ال�ي  جماعاٍت ة  بوصفها  ا�جماعات   ر 

ماٍض   متجا�سٍة  ثقافٍة   ثابٍت   مع  يتغّ��، ومع  املتعّد فالهوّ   ؛ٍة خاصّ   وثقافٍة   وحيدةٍ   ال   �ة 
ٌ
تن�جم مع فكرة   دة فكرة ال 

اإليديولوجيّ �خصوصيّ ا لدى  األث��ة  ماٍض ة  حول  املتمحورة  األسالف  ٍث مورو   ثقا��ٍّ   ات  فكرة   ؛عن  تدمج  إذ 

بالضّ  تفاوتً ا�خصوصية  ب�ن م�وّ رورة  ثقافٍة ا  التّ   نات  يمكننا  كيف  �� معرفة  تكمن  واملسألة   ما. 
ّ
قاموس خل ص من 

 �ة.د للهوّ ر متعّد �� ذات الوقت بتصوّ  ��ّ ة مع الّر ات األصليّ اإليديولوجيّ 

 �ة املوروثةالهوّ - 8 

الهوّ   تقوم  أن  استمرار�ّ يمكن  ع��  النّ   متواصلٍة   ٍة �ة  ر�ط  إ��  املفكر�ن  وأسالفهم  أجدادهم باس  ��دف  إ��  و�عود   .

االستمرار�ّ مهّم  هذه  ع��  ثقا�ّ�ٍ  طا�ع  إضفاء  خالل  ة،  ة  وتخليدهامن  الهوّ   ،مدحها  حالة   �� العرقيّ تلك  ة �ات 

للهوّ والقوميّ  يمكن  املقابل  و��  اة.  تندرج ضمن  أن  لكنّ ستمرار�ّ �ة  املا��ي،   �� البحث عن محتواها  ھ ماٍض  ة يجب 

.  خالص وعصرٍ  ار�خ ينب�� َرْدُمُھ للوصول إ�� ماٍض ة جانب غ�� مرغوب فيھ من التّ دم. وثّم موغل �� القِ   ذه�ّيٍ

 ة ال�ي تتمّرد ع�� املوروث.ة واألصوليّ ة واإلصالحيّ ات اإلسالميّ تلك حال اإليديولوجيّ 

مثل هذه   حّل و��  فيھ  مرغوب  وغ��  مباشر  أمام موروث مزدوج: موروث  نحن  املوروث   خالل قرون محّل   ا�حالة 

   مثا��ٍّ   املرغوب فيھ املرتبط بزمٍن 
ّ
 غالبا ما ت�ون الهوّ ذلك أنھ  د (ص) و�حابتھ.  �ي محّم �� زمن النّ   ٍل ممث

ُ
املوروثة   �ة

 هوّ 
ً
   �ة

ً
األفراد  مستبطنة التّ   ،لدى  املثّق و�قتصر  ع��  ف��ا  العوامّ فك��  �عيشها  بينما  فحسب،  النّ   ف�ن  دون من  اس 

�� صورةٍ  لننظر  الهوّ   علمهم.  الهوّ أخرى من صور   �ة حيث ت�ون 
ً
. األمر هنا ال  وا�حٍة   بصورةٍ   �ة املوروثة مفروضة

 
ّ
 ق فقط بالقول:" أنت تتحّد يتعل

ّ
حالة "". ففي  أ " فأنت إذن "أ "، أو أنت تنت�ي إ�� مجموعة "أ" فأنت إذن "أ غة "ث الل

املفروضةالهوّ     ،�ة 
َ
ث أ�ى. ومن  أم  ذلك  ي�ون عليھ، شاء  أن  ما يجب  للمرء  بحّق   ّم يقال  للمرء  ُ�سمح  أو   ال  القبول 

 ، الذي يتساءل:ا�حصري  هنا �عود حسن رشيق ا�� املفكر القومي العر�ي خليل .فضالرّ 

العر�ّي " العر�ّي من هو     ؟ قال أحدهم: 
ّ
يت�ل الذي  بأ��يع��ضا"�ون عر�ي� ة و�ر�د أن يم العر�يّ هو   ، ويعلق ا�حصري 

 
ً

��ا    ا ال �ع��ف �عرو�تھ وال �ع�ّ� عندما نجد �خصً ، فلعرو�تھ"  ا، غ�� واٍع :" قد ي�ون املرء عر�ي� ع�� القيد األخ�� قائال

   غم من �ونھ عر�ّي ع�� الرّ 
ّ
األسباب ال�ي  ، يجب علينا أن نبحث عن  غم من انتسابھ إ�� شعب عر�ّي سان، وع�� الرّ الل

 تحملھ ع�� الوقوف هذا املوقف.
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دافع   تصوّ خليل  لقد  عن  ماهوّي ا�حصري  قائٍم للهوّ   ر  هوّ   �ة   ع�� 
ّ
لل  �ة 

ّ
والث والتّ غة  العر�ّي قافة  ي�ون   ،ار�خ  فاملرء 

 عر�ي� 
ّ
 ھ يتحّد ا ألن

ّ
 غة العر�يّ ث الل

ّ
، بل   م مع جّدٍ ّد ال بفعل رابطة ال  ،عر�يٌّ   . والعر�يُّ ٍة عر�يّ   ھ ينت�ي إ�� دولٍة ة، أو ألن عر�ّيٍ

رابطٍة  العالء  مع شعراء سابق�ن مثل    ٍة روحيّ   بفضل  أو  املعرّ أبو  الطيب  ي   ياملتن�ّ أبو 
ّ
أن بيد     ھ. 

ّ
يتوق ف عند هذا ال 

 �ة العر�يّ ارم للهوّ خصيص الصّ التّ 
ّ
ھ يفرضها ح�ى ع�� أولئك الذين يجهلو��ا أو يرفضو��ا. وما يصُدق ع��  ة، بل إن

"  ،ايجب اعتباره عر�ي�   ،ا ��ا و�رفضهاوليس فخورً   ،الذي يجهل عرو�تھ  فالعر�يُّ   ؛ا ع�� العرو�ةأيضً ق  ة يصُد القوميّ 

 
ّ
عر�يٌّ إن أ  ھ  بذلك  اع��ف  أ�ى،  أم  �ع��ف  م شاء  ا�حاضرة  .لم  ا�حالة   ��،   

ّ
عر�يٌّ إن غافٌل   جاهٌل   ھ  عاقٌّ   أو  أو   أو 

 24فقد ضم��ه..."   عر�يٌّ  ل،األحوا �� �ّل  ھ عر�ّي ...لكنّ خائٌن 

 ع�� وحدة ال  ة قائٍم لألّم   ر أملا�ّي مع تصوّ   ھُ ا�حصري �عاطَف خليل  ال ُيخفي  
ّ
إر�ست الفر���ي  املؤرخ  ھ أف�اَر  غة، ورفضَ ل

ا �عد اإل�سان ال يصبح عر�ي�   ألّن   ، ا، ليس مسألة إرادةا أو عر�ي� ر�نان ال�ي تمدح فكرة اإلرادة. فأن ي�ون املرء مصر�� 

اختيارٍ   تفك��ٍ  فأو  عر�ي� ال  ،  يولد  واملرء  إل��ا.  ينت�ي  ال�ي  ا�جماعة  لغة  اختار  و�حّس أحد  بحْسِب ظروف   ا  �عرو�تھ 

ُ�  وذا�يٌّ (شعور، ضم��...). يم�ّ   .: موضو��ٌّ (والدة، لغة، تار�خ)مزدوٌج   وسياق ا�جماعة ال�ي �عيش ف��ا. وللعرو�ة �عٌد 

   ، ا" و��ن "شعوره �عرو�تھ"ا�حصري ب�ن "�ون املرء عر�ي� 
ّ

 إال
ّ
 بأ�عرو�تھ    واٍع   ھ يرفض القول عن فرٍد  أن

ّ
،  ھ غ�� عر�ّي ن

 و�أ
ّ
 غم من إن�اره لعرو�تھ. وهنا ت�ون الغلبة بصورة مستبّدة، للُبعد املوضو��ّ عر�يٌّ ع�� الرّ   فهو فردٌ   ؛ھ صار كذلكن

 للهوّ 
ّ

 ا، وال �عمل شعوره �عرو�تھ  ما هو عر�يٌّ موضوعي�   فعر�ّي   ؛ا�ي�ة ع�� البعد الذ
ّ

 ع�� العودة باألمور ووعيھ ��ا إال

 
ّ
   بي��. والفرد الذي يجهل عرو�تھ فردٌ إ�� جوهرها الط

ّ
حيح. وعن ذلك يضرب ر�ق الّ� ضالٌّ يجب أن ��تدي إ�� الط

 
ً
لوا �� ��اية املطاف إ�� االع��اف ��ا. وهو تحوّ ملثّق   أمثلة فيھ   ھُ ل مفارق ال يتوّج ف�ن سبق لهم أن أنكروا عرو���م وتحوَّ

ل إ�� ��يٍء امل   أو إ�� اعتقاٍد  ،آخر تحّوِ
ّ
 جديد، و�ن

ً
 شعور�ّ  ما يكتشف حالة

ً
  ة

ً
  قديمة

ً
  مست��ة

ً
 .  و�امنة

 25�ة الـُمكتَسَبة الهوّ -9 

الهوّ  الصّ ترتبط  ع��  املفروضة  الفردّي �ة  التّ عيد  با�جتمعات  الهوّ قليديّ ،  العناصر  ف��ا  ت�ون  ال�ي   ة 
ً
متوارثة :  �اتية 

 مهنتھ، وضعھ االجتما��ّ اسم األب، أصلھ،  
ّ

�ة ثابتة ومتوارثة �ا هوّ ). وأل�ّ ...اسة النّ ح، شر�ف، من عاّم ، (نبيل، فال

جيٍل  آخر  من  فرضً ،  إ��  نفسها  تفرض  يحملو��اف�ي  الذين  األفراد  ع��  املقابل  .ا   ��،   
ُ
فكرة مكتسبٍة هوّ   ترتبط   �ٍة 

) ...جديٍد   ة أو اعتناق لديٍن أو مع مجموعة انتماء (�غي�� ا�جنسيّ   ،)...ابنة فالح،  ا مع وضع األب (محاميةتقطع داللي� 

 وع من الهوّ با�جتمع ا�حديث. وهذا النّ 
ُ
 �ة امل

ّ
 يمنح حرّ   ينامّي ب والّد رك

ً
 واستقالليّ   �ة

ً
   ة

ّ
نون أك�� إ�� األفراد الذين يتمك

التّ   حرّ من 
ّ
ال� من   ر 

ّ
الث �جماعاٍت   قا��ّ �اث  مختلفٍة اجتماعيّ   وفئاٍت   واالنتماء  أسالفهم  ة  ثّم   ،عن  اكتساب  ومن  ة 

 . جديدةٍ  �اٍت هوّ 

 ) ا�جابري  عابد  محمد  عن  ُعرف   2010-1935وقد 
ّ
أن مغر�يّ )  فيلسوف  أصٍل   عر�ّي ھ  لكنّ أمازي��ٍّ   من  بـ ،  �ع��ف  ال  ھ 

 :"ا�جابري ؟ قال  ما العر�ّي سؤال "   ن ا ع ة. وجوابً �ة العر�يّ و�دافع �� املقابل عن الهوّ   ،ة"املسألة األمازيغيّ "
ّ
 ھ سؤاٌل إن

 
ً
إجابة يحتمل     ال 

ً
أّن واحدة ذلك  العر�يّ الهوّ   .  الّس �ة  هذا  عل��م  سيطرح  من  باختالف  تختلف   ة 

ٌ
أطراف وهم   ؤال، 

 
24. Rachik Hassan, Éloge des identités molles,op cit p.53, 
25 .  Ibid., p. 44. 
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مّم  ومصا�حهم،  رؤاهم  "العر�ّي تختلف  لفظة  من  يجعل  مفهوًم ا  مصنوعً "  ومتغ�ّ ا     ؛ا�ً ا 
ّ
لفبالن عوامّ عاّم لسبة  من    ة 

العر�ّي  بالتّ   ،املغرب  اإلجابة  يتعرّ   العر�ّي "  :أكيدست�ون  الذي  املسلم  األورو�ّ هو  لضغط   يّ ض 
ّ
الن صارى �ن 

 واستغاللهم" 
ّ

الش و��  ب.  اإلجابة  ست�ون  "شّك دون  رق  األمّ   حٌد واهو    العر�ّي :  أفراد  العر�يّ من  جّزأها ة  ال�ي  ة 

 ".  مصطنعٍة  االستعمار إ�� كياناٍت 

 محمد عابد  يرى  
ّ
أن  ا�جابري 

ّ
 ؤال الّس مة للّس أن ت�ون اإلجابات املقّد   ي��ّ بھ من الط

ً
 ومتعّد   ابق مختلفة

ً
. و�� هذا  دة

   ملموسٍة   يختلف ا�جابري بصورةٍ 
ّ

ون بتعر�ٍف عن املفك غ��    اس من خيارٍ ليس أمام النّ   ،ةللهو�ّ   واحٍد   ر�ن الذين ُيقرُّ

والّس  رأيھ  حملھ.   ��   (Existence)�ة �� وجودٌ الهوّ   أّن ببب 
ٌ
ا�حياة  (Essence)وماهية �� مجال  لكن  نفسھ.  الوقت   ��

   ا، بمع�ى أّن ع�� املاهية دوًم   "الوجود سابٌق   ،ةاالجتماعيّ 
ً
ما ا،  ى ��ائي� املاهية ليست معط

ّ
   و�ن

ّ
 ل، ��يءٌ �� ��يء يتش�

�عب�� ،  يص��"     .هحسب 
ّ

يؤك "ي�ون اإل�سان عر�ي�   ع�� د  وعندما  ي�ون عرو�ي� أن  أن  �ع�ي     ،ا"ا 
ّ
 ھ يجنح مرّ فإن

ً
أخرى   ة

 للهوّ   ذاتوّيٍ   رٍ نحو تصوّ 
ّ
ما،  ر املاهوّي صوّ كما ير�د التّ   ،لها لغ��ا وثقاف��ا  ق فقط بجماعٍة �ة. فاألمر ال يتعل

ّ
بة غ بر   و�ن

 ا. �� رأي ا�جابري هو من ير�د أن ي�ون عر�ي�  العر�ّي ، ة. باختصار�� املساهمة �� تحقيق الوحدة العر�يّ 

 الهوّ  -10
ّ

 26ة موليّ �ة الش

الهوّ  لنا  تقول  ا�جماعيّ ال  نكون "ة  �ة  ھ،  فقط"  َمن 
ُ
فعل علينا  يجب  ما  أيضا  يجب   ،بل  ال�ي  املبادئ  نظاٌم من  ف�ي 

اليوميّ قيّ التّ  ا�حياة   �� ��ا  �ّل د  هوّ   ٍة جماعيّ   �ٍة هوّ   ة.   �� 
ٌ
   �ة

ٌ
 �ا  أل�ّ   ،آمرة

ً
رق

ُ
ط علينا  م�� 

ُ
كيفيّ ت  ��  ا 

ّ
الل و�فشاء ة  باس 

 �ا تتضمّ أثيث واالحتفال باألعياد. إ�ّ الم وطر�قة التّ الّس 
ً
ر�حة أك�� فأك��.  من االل��امات والعقو�ات الصّ   ن مجموعة

الهوّ أّم  ا�جماعيّ ا بخصوص  فإّن �ات  املألوفة  ي�ون ضعيًف   ة  املراساإلكراه  إ�� منطق  هنا  ن�ون  ما  أقرب  ونحن  م ا. 

النّ  أمام  فقط  ا�خيار  ي�ون  حيث  يتقيّ واآلداب،  �ي   اس 
ّ
بالن املبادئ.  ببعض   دوا 

ً
مثال للمغار�ة  أن    ،سبة  ُ�ستَحبُّ 

 
ّ
 يؤث

ّ
الّد ا خالل االحتفاالت املن�ليّ ا مغر�ي� ة، وأن يلبسوا لباًس ر�قة املغر�يّ ثوا بيو��م ع�� الط  ينيّ ة أو 

ّ
ي��ت ب ع��  ة. وال 

التّ  أيّ قيّ عدم  بذلك  شيوعً عقو�ة  ةد  ا�حاالت  وأك��  دوًم .     ،اا 
ّ

املتدخ حالة   �� 
ّ
بالل الفر�سيّ ل�ن  يجدون   ،ة غة  الذين 

   ٍة �خر�ّ   أنفسهم محّل 
ّ
 �ح�ّ   ،قاءاتخالل االجتماعات أو الل

ّ
عقو�ة   ةة. كما ال توجد أيّ غة العر�يّ �م ع�� ا�حديث بالل

تِ   أولئك الذين ال �ش��ون موادّ   ة ضّد صور�ّ 
ُ

ون بالبنان إ��  حفيّ فق أن �ش�� الّ� لكن يتّ   ."فر�ساع ��  ُصنِ ب عل��ا " ك

 الصّ  إيدافع عن مبد فر���يٍّ  سيا��يٍّ 
ّ
 وهو يركب سيّ  ،ةيّ ناعة ا�حل

ً
 .  أملا�ّيٍ  نٍع من صُ  ارة

 استبدادّيٍ   سلطوّيٍ   ا ع�� أساس نمٍط �ة بوصفها إلزاًم ة إ�� تصر�ف الهوّ �ات ا�جماعيّ وتنحو أد�جة الهوّ 
ّ
خذ  . فقد ات

   ،ل رئيس ل��كيا أوّ   ،كمال أتاتوركمصطفى  
ً
   ،1938و  1923من القرارات ب�ن عامي    سلسلة

ّ
ا�ع ��دف إ�� إضفاء الط

   الغر�ّي 
ّ
الث  ع�� 

ّ
ال� الغر�يّ مّد . حيث  ة�كيّ قافة  ا�حداثة  بأسباب     ،ةها 

ّ
الط يلبسوا  أن  األتراك  الذي وأنكر ع��  ر�وش 

ُه رمزً  ��اة العثمانيّ م��اطور�ّ ا �جهل اإل عدَّ �م ع��   ،ة و�عصُّ ر. بعة بوصفها رمزً يضعوا م�انھ الّق   أن  وح�َّ ا للعالم املتَحّضِ

العر�يّ  ا�حرف     واسعٍة   بصورةٍ   ستلهٍم ُم   تر�ّيٍ   حرٍف بواستبدل 
ّ

الال ا�حرف   تي�يّ من 
ّ
الن العامالت . كما رفض ع��  ساء 

اديو، ارتياد األو�را، رقص الباليھ، املتاحف). (سماع املوسيقى �� الرّ   الغر�ّي   و�ّجع ع�� �شر الفّن   ،ارتداء ا�حجاب

 
26 . Rachik Hassan, Éloge des identités molles,op cit p. 67. 
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�ّل  من   
ُ

الهدف التّ   و�ان  وغ��ههذه     اغي��ات 
ّ
الث املناخ  من  تركيا     قا��ّ إخراج 

ّ
و��حاقها   ،اإلسالمّي -والعر�ّي   ر��ّ الش

 
ّ
 ة ا�حديثة. قافة الغر�يّ بمناخ الث

-11  
ّ

 من الك�
ّ

 مو��ّ � إ�� الش

الهوّ    �ة  ��دف 
ّ

   ة موليّ الش
ّ
�ل ا�حياة  مرافق  تنظيم  ا�جتمعإ��  داخل  واالقتصاديّ ياسيّ والّس م��ا  ة  األسر�ّ ،  ها  ة  ة 

 
ّ
إ�� �ّل وتتوّج   .ةقافيّ والث  ، أي  ما تراه الع�ن  ھ با�خصوص 

ّ
ن �سبب اهما هدفاها املثاليّ   .باس كما أشرناا�جسد والل

إ�� أن يقولوا م مضطرّ أو ه  -اس يقولون  ة. والنّ أ�عادهما الفرجو�ّ     -ون 
ّ
(الط ر�وش، من ي�ونون من خالل لباسهم 

العِ القبّ   عة، 
ّ
الل ا�حجاب،   مامة، 

ّ
ا�جال (الشَّ باس،  وا�جسد   بة)، 

ّ
املتد� الرّ عر  حليقي  إعفاء  �،  طر�قة  الوشم،  ؤوس، 

 
ّ

الهوّ   ،حية)ال� تفرض  كما  السالم.  إفشاء   وطر�قة 
ّ

الش العالقات  موليّ �ة  صعيد  ع��  قيودً االجتماعيّ ة  و�كراهاٍت ة   ا 

 تتّ 
ّ

ذلك    بخصوصر�ك الذي يجب اختياره �� ا�حياة (صديق، زوج، قر�ب، زمالء، ز�ائن، حلفاء، أصهار).  صل بالش

را�� شن�ار  حسن  يورد   مثال  خان    ،(Ravi Shankar)رشيق  أك��  ع��     (Ali Akbar Khan)وشر�كھ 
ّ
يلعبان يذالل ن 

آلة   خروًج ؛  Sarod  27  ارودالّس ع��  سي�ون  الّس إذ  عن  باملوسيقيّ ا  وصُفهما  الهنديّ �ْ ياق  عندما ن  املسلمْ�ن  أو  ْ�ن 

 يلعبان معا، ح�ّ 
ّ
 م��ما.  �ّلٍ  ا لديِن �ما تبعً �ما �� حيا��ما ُ�عّرِفان بنفس�ْ فق أ�ّ ى لو ات

الّد    ينيّ لإليديولوجيا 
ً
تتحوّ ة حظوظ أن   �� أوفر  إيديولوجيا شموليّ ا  إ��  ا �� سلًف   -ين الّد   -األو��  ��ا  مرجعيّ   ألّن   ؛ةل 

 
ّ
والط املعتقدات  من  النّ نظاٌم  لهذا  و�مكن   قوس. 

ّ
الك� يتحوّ ظام  أن  اإليديولوجيّ �  ِقبل  من  نظاٍم ل  إ��  .  شمو��ٍّ   ات 

 
ّ
ة أو ا�حياة  وال ��يء غ�� اإلسالم، سواء ع�� صعيد ا�حياة ا�خاصّ   ،لإلسالم  �امٍل   ل �� تطبيٍق والهدف األس�ى يتمث

 ، و�� العقليّ يا��يّ ظام الّس ة، وكذلك �� النّ العاّم 
ّ
و�� وسع إ�خ.  عليم والعدالة واالقتصاد...باس والتّ ات والعادات والل

 ا شمولي� تطبيًق   ثوي " الذي ياإلسالم هو ا�حّل شعار "
ّ

ا يكتفي باإلجابات ا عادي� ًم ة أن �غري مسلريعة اإلسالميّ ا للش

بّ   املسلم البسيطأك�� من هذه األمنية ال�ي يرى ف��ا هذا    أمنيٍة   ةفأيّ   ،البسيطة
ُ
 نا��قت �� جميع املشريعتھ وقد ط

ما  ،  ٍة دينيّ   هان ليس من طبيعٍة الرّ   ذك�� بأّن ة. ينب�� فقط التّ ة واالقتصاديّ ياسيّ ة والّس االجتماعيّ 
ّ
��    ٍة إيديولوجيّ و�ن

الّد   وأّن   ،ل املقام األوّ  الّد ينيّ اإليديولوجيا   ة بخالف 
ّ
و�ن س،  الّس ين، ليس موضوعها املقدَّ التّ   ياسة. وأّن ما  ع وّس وراء 

 
ّ
 وللقائم�ن عل��ا.  ،يديولوجيا ماإل  فة �� هيمنٍة اهر لإلسالم تكمن الغاية املس��َد الظ

 
ُ

ف
َّ
ما  ،أمام ديٍن   ئٍذ دن  عفلم �عْد   ،�أداةٍ   يا��يّ عيد الّس ع�� الصّ   اإلسالم  وعندما ُيوظ

ّ
ل الّد   ثقا��ٍّ   إزاء �سٍق   و�ن ين ُيحّوِ

   .إ�� إيديولوجيا
َ
 (profane) دنيوّيٍ   ثقا��ٍّ   إ�� نظاٍم   مَّ ومن ث

ّ
مات ال�ي تؤث  تحيل إ��  ظام دينيّ ث هذا النّ . وقد ت�ون املقِوّ

ً
ة

مصدر�ْ  بوصفهما  وا�حديث   القرآن 
ّ
للت بلن  نتاج  أنَّ  بيد  إيديولوجيّ شريع،  وس��ورتھ  أوّ ور��ما  �ّل ان  وقبل  ��يء.   ال 

   وهما نتاٌج 
ٌ
 األرض وليس الّس   ا يجعلهما من نتاِج مّم   ،اتترتيقهما باإليديولوجيّ   يتّم   وس��ورة

َ
يمكن لهذه   ّم ماء. من ث

ت�ّ�  أن  ا�خالفةاإليديولوجيا  إ�شاء  االختالط   ،ر  والر   ،ومنع  املوسيقى  البصر�ّ   قصوحظر  والّس والفنون  ينما ة 

 ينيّ صوص الّد من خالل تأو�لها للنّ  ،لفز�ون حت والتّ والنّ 
ً

 إ�خ.    .. ين�جم مع مقاصدها وأهدافها.ة تأو�ال

 

 
ستعمل �� املوسيقى الهنديّ  ،ة مشهورة ظهرت �� شمال الهندة هنديّ . �� آلة موسيقيّ  27
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 28ة �ة االنتقائيّ الهوّ -12

الهوّ  مقابل   �� 
ّ

الش الهوّ   ،ةموليّ �ة  د   تحّدِ
ُ
ي�ونوَن؟االنتقائيّ   �ة َمْن  اس  للنَّ  

ُ
مناسباٍت   ،ة  �� ھ 

ُ
ِفعل عل��م  يجب   وماذا 

قطاعاٍت دةٍ محّد  وضمن  االجتماعيّ   محدودةٍ   ،  ا�حياة  الهوّ من  تواجُهھ  الذي  عيُنُھ  �ل 
ْ

واملش     :�تاِن ة؟ 
ُ
دة املتعّدِ

 
ّ

، يكُمن �� أنَّ اإليديولوجيّ والذ
ُ
دافع عن املمارسات االنتقائيّ ات نادرً اتو�ة

ُ
ت تلك    ى عندما ال ت�ون �ِة، وح�ّ ة للُهوّ ا ما 

 �ات شموليّ الهوّ 
ً
 وع من املمارسات، وال تأبُھ بھ.  ف�ي ال �عَمل ع�� إيضاِح هذا النّ  ،ة

ُهوّ إذ    ُي��ز  أن  لإل�سان   يمكن 
ّ
الل لنوع  ارتدائھ  خالل  من  أو �َتُھ  باألعياد،  املرتبطِة  املناسبات  �عض  خالل  باس 

العموميّ  العائليّ باالحتفاالت  أو  الوطنيّ ِة  استقى  وقد  بكر ون  ة.  أبو  و�شر  األلِبَسِة.  ورموزهم من  املغار�ة شعارا��م 

 أحد رجال املقاوَمة الوطنيّ   ،القادري 
ً
 قديمة

ً
ًح   ، ة، صورة  مَوّ�ِ

ّ
أن ال�ي فَرضها املغار�ة ع��  ا  أثناء املقاطعة  ھ أخذها 

 
ّ
   يرتدي�ان    ، حيثسنة)  16، و�ان عمره حينئٍذ  1930َباِس األجن�ّيِ (الل

ّ
بن َص. كما أورد أحمد  باس الوط�يَّ ا�خالالل

أيضً محمد   �َن  الوطنّيِ أحَد  عيِ��امعنينو،  الف��ة  عن  حديثِھ   �� الوطنيّ   ،ا،  �عض  إسَهاِم  عن   
ً
نَجاِح شهادة  �� �ن 

ر�يّ 
ْ
املغ بِة 

َّ
ا�جال َرْمز�ِة  من  واإلعالء  التّ املقاطعة  واملال�س   قليديّ ة، 

ّ
ا�حل  ِة 

ّ
ا�جال بُصنع  املعروفة  املدن،  �انت  ِة.  بة  يَّ

ّج ر�يّ املغ التُّ ها  يؤمُّ  
ً
وجهة أثوابً ة  �عرضون  آخرون  مواطنون  �اَن  فيما   اُر، 

ّ
ا�جال لُصنع  الّد ا  أماَم  و�دعون بة  �اك�ن، 

 املارّ 
ْ

 سٍة. هكذا أْ� ة لشرا��ا ُمقابل أثمنٍة بخ
ّ

". وعند اق��اب عيد من األعياد اإلسالميّ بة الوطنيّ حت ا�جال
ً
 ،ةة "موضة

 ا.ا أجنبي� واحٍد يحمل لباًس  ة أّي ون عدم تحيّ ُر الوطنيّ يقرّ 

موليّ لُهوّ او�خالف    الشُّ الهوّ �ة  �عت�ُ�  االنتقائيّ ِة،  �سبيّ �ة  وسياقيّ ة   
ً
 ة

ً
ومنفتحة  

ً
أنھة ذلك  ف��ا   ،  أمكن  ال�ي  الف��ة   ��

ع ف��ا    املغر�يّ �ة، لم تخ��ل النّ ع�� الهوّ   اال�غالقلالستعمار أن ��ّجِ
ُ
 املغر�يّ ة الهوّ خبة

َ
 �� شارٍة  �ة

َ
يجب ع��    ،دائمٍة ة

مااملناضل�ن إظهارها باستمراٍر،  
ّ
 ببعض املناسبات الّس �انت هوّ   و�ن

ً
 مرتبطة

ً
ة. و�� سياق آخر �ان ة أو العائليّ ياسيّ �ة

الّزّي الوطنيّ  يلَبسون   ، و�خّف الغر�ّي   ون 
ّ
الط    ع�� ر�وش. فيما حافظ �عضهم اآلخر فوَن منھ بوضع 

ّ
املغر�يّ ا�جال ة، بِة 

�ن املغار�ة أن يلبسوا منذ بضعة عقود ع�� ال��ملانيّ وكمثال آخر، نجد أنھ قد فرض  .  يَّ الغر�ّي لزّ �عد أن �ان يرتدي ا

 من �ل سنة  يوم افتتاح دورة أكتو�ر  الوط�يّ   س�يّ الرّ   ّي الزّ 
ّ

موذِج الش رض ع��    ،مو��ّ . قد ن�ون أقرب إ�� النَّ
ُ
إذا ما ف

 �ن أن ال يلبسوا شيئً ال��ملانيّ 
ّ
 ��م. ا عن مغر�يّ ا و�عب��ً ، برهانً املغر�ّي باس ا غ�� الل

ٍر انتقائّيٍ للهوّ ،  ة�تھ ا�جماعيّ ا ع�� اإل�سان من أجل املطالبة �ُ�وّ وليس مفروضً  ل ِعْبَء من منظوِر تصوُّ �ة، أن يَتحمَّ

مامتواصلٍة   ٍة أو ديٍن أو ثقافٍة بصورةٍ إيديولوجيّ 
ّ
عارات أو الرّ   ، و�ن ِ

ّ
حالة عل��ا. ومن  موز من أجل اإل تكفيھ �عض الش

عارات َضرور�ّ  ِ
ّ

د أنَّ تلك الش
َّ

 من أْجِل بَقاِء مجُموعٍة اجتماعيّ املؤك
ٌ
 ة

ّ
ما قلَّ عدد ٍة، ومن أجل ا�ِ�جاِمها. ومع ذلك، �ل

 
ّ

، وأْ� هذه الش
ً
 عارات، ازداَد استقالُل الَفْرِد سعة

ُ
 الهوّ  َحت االس��احة

ُّ
َوَل. �اتية

ْ
  أط

لأليديولوجيّ  الهوّ إنَّ  �ّل حَساسيّ ة  �اتيّ ات  إزاَء  نة 
َّ
أجنبي�   ة مبط ُ�عدُّ  أّيِ  ما  وثقافا��ا من  لغا��ا  تطه��  إ��  ترمي  ا. و�� 

 نات ال�ي �عت�� خارجيّ �ع�ي إقصاء امل�وّ   ،�ة مافاِع عن نقاء هوّ . ومسألة الّد دخيٍل   عنصرٍ 
ً
طه�ِ� أن   ة ع��ا. يمكن للتَّ

 
ّ
بالل  يرتبط 

ّ
بالث  غة، أو 

ّ
الل اِملعَمار)، أو  قافِة (العادات،   �� مقابل ذلك تتيح الهوّ ار�خ.  التّ بباس، 

ّ
ال�  االنفتاح �اكميّ �ة 

ُ
ة

ين ب�ن ال��ود واملسلم�ن املغار�ة و��ن األقباط واملسلم�ن ُيفّرِق الّد   ،ياقات. فع�� سبيل املثالواالنكفاء بحسب الّس 

 
28 . Rachik Hassan, Éloge des identités molles,op cit. p.79 
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ثّم املصر�ّ  لكن   �ن، 
ْ
إذ بيَ�ُ�م.  تجَمع  أخرى  أشياء  يتحدَّ   ة  أن   بوسعهم 

ّ
الل و�تقاسمو ثوا  نفسها،  ذا��ا،   اغة  قاليد  التَّ

أّن   ن و��ح�و  �حيٌح  كِت.  النُّ لنفِس  سماِعهم     عند 
ُ

الّد ك طقوَسُھ  يمارُس  م��م   
ً ّ
لك�ّ ينيّ ال ألداء ة،  يجتمعون  �م 

إ�ّ  ِة.  املدنيَّ نقابٍة  واجبا��م  لواء  تحت  وا  ينضمُّ أن  �� مقدورهم  لكن  نفسها،  العبادة  ُدور  إ��  يذهبون  واحدٍة، �م ال 

 
َ
َح االنتخا�يَّ نفَسُھ. من ث ف من وطأِة ا�غالق الهوّ �ة ا�جمعيّ الهوّ   فإّن   ،ّم و�نتخبون املر�َّ خّفِ

ُ
ِغها ة ت

ْ
ل

ُ
ت �ة، هذا إن لم 

 
ّ
ل

ُ
. يّ �

ً
 ة

 �ة املرنة الهوّ 13-

نوّ إ�ّ ،  ة �ة تراكميّ �ة املرنة هوّ الهوّ    �� اعتبارها التَّ
ُ

 �ا �� ال�ي تأخذ
ّ
يا��يَّ للمجموعات ال�ي ينت�ي إل��ا قا��َّ والّس َع الث

�ّل  إ��  و�عوُد     األفراد. 
ُ
ة ُمهمَّ حدة  ع��  هوّ   فرٍد  ا�جماعيّ �ّ اختياِر  مساران اتِھ  لهما  ألخو�ن  و�مكن  بي��ا.  والتأليف  ِة 

 
ّ

أال �ّل مختلفان  يتقاسما  إل��ا�ّ الهوّ     ينتميان  ال�ي  أحدهما مغر�ي�   ؛ات  ي�ون  وفر�سي� قد  وقد  ا  آن...   �� اآلخر ا  ي�ون 

ُح أم�ن معلوف هذا املظهر من الهوّ ا وأس��الي� مغر�ي�   ا. و�وِ�ّ
ّ
 �اكميّ �ة ال�

ً
   ىدون أن أتماد:"  ِة، قائال

ّ
عميم أقول: �� الت

 
ّ
�ّل إن مع  أتقاسم  إ�سا�ّيٍ   �ي  إ�ساٌن   �ائٍن  يوجد  ال  لكن  املش��كة،  االنتماءات  من   

ً
�شاطر�ي    �عضا العالم   ��

 
ّ
 م��ا �ي   ؛ى ُمعظَمهاح�ّ ها، بل وال  انتماءا�ي �ل

ٌ
فِمن أصل عشرات املعاي�� ال�ي يمكن�ي استعراُضها تكفي�ي حفنة

َد بصورة وا�حة مالمح هوّ   . "ى ولو �ان اب�ي أو والديَّ ة �خٍص آخر، ح�ّ �ّ ة، ا�ختلفة عن هوّ �ي ا�خاصّ �ّ تتحدَّ

 هوّ ،  �ة املرنة الهوّ 
ٌ
 ذاتيّ   �ة

ٌ
ْفَرض من ا�خارج  ة

ُ
 حوار�ّ �ا هوّ . إ�ّ ثابٍت   باسم إرٍث   ال ت

ٌ
، بحيث ي�وُن أل�حا��ا ا�حّق �ة

ٌ
��    ة

هوّ  من  املكتسبة  أو  املفروضة،  املظاهر  بخصوِص  ب�لَمِ��م  ا�جماعيّ اإلدالِء  النّ �ا��م  وهذا  الهوّ ة.  من  هو  وُع  �ات 

 ِة. ة العلمانيّ ياسيّ �ات الّس ا �� الهوّ األك�� شيوعً 

�ع  الهوّ   ت��كذلك 
ُ
 ا�جماعيّ   �ة

ُ
   ة

ُ
 انتقائيّ   املرنة

ً
نظر    ة  أل�ّ ،  رشيق حسن  �� 

ٌ
مقتصرة مناسباٍت   �ا  وع��    ،دةٍ محّد   ع�� 

االجتماعيّ   نٍة معيّ   قطاعاٍت  ا�حياة  اإلكراهيّ   فإّن   ،ا�� و�التّ   .ةمن  والقسر�ّ مظاهرها  أقّل ة  ت�ون     .ة 
ً
اس للنّ   مانحة

 
ً
 اتيّ �ّ هوّ   اس��احة

ً
�عيًد   ة حيا��م  ف��ا  الهوّ �عيشون  شّوِش 

ُ
� ال�ي  اإلمالءات  عن  الّس ا  الّد ياقيّ �ة  ع��  الهوّ ة  ة.  اتيّ �ّ وائر 

 
ً

 ،   عن ذلكولنضرب مثاال
ّ

   ،ٍة جزائر�ّ   من أصوٍل   ز�دان الفر���يّ كرة القدم ز�ن الدين  عب  ال
ّ
 ذي �ان يلعب �� فر�ٍق وال

   ر�ا��يٍّ   ففي سياٍق   ؛إيطا��ٍّ 
ً
 �ّ ا أن يدافع عن هوّ ال يمكن لھ إطالق

ّ
كما ال يمكنھ أن يقيم    .الث �� الوقت نفسھاتھ الث

فهو يفعل املستحيل �ي يفوز   ،أو ا�جزائرّي   املنتخب اإليطا��ّ   يلعب ضّد   فإذا �ان فر�قھ الفر���يّ   .ة بي��اة ��ائيّ هرميّ 

ا من أجل فوز فر�قھ فعليھ أن يفعل املستحيل أيضً   ،فر�قھ الفر���يّ   يلعب ضّد   ا إذا �ان فر�قھ اإليطا��ّ فر�قھ، أّم 

  ،ياق. و�� مثل هذا الّس اإليطا��ّ 
ّ

ا من  تھ و�دافع عن القميص الذي يحملھ. وليس مطلو�ً عب أن يطمس وطنيّ ع�� الال

 
ّ

بلدالال عن  يدافعوا  أن   ا��عب�ن 
ّ
و�ن اإلطالق،  وجھ  ع��  فرقهم  عن  أو  ع��ا  م  يدافعوا  أن  م��م  املطلوب  ا تبعً ما 

 .  اياقات ال�ي يوجدون ف��ا من عدمهللّس 
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 خالصة:

 
ُ
 أبز أف�ارها  رشيق ال�ي عرضناها  حسن    �عت�� محاولة

ّ
   ، "ات املرنة �ّ مديح الهوّ فھ "من خالل مؤل

ً
�� نمذجة    محاولة

   ،ات�ّ الهوّ 
ّ
   سم بقدرٍ تت

ّ
   ، و��   .مول من العمق والش

ً
�عود   ،�ات ة حول الهوّ �ستند إ�� ممارسة خطابيّ   ، عن ذلكفضال

هوّ ملرجعيّ  استحضارٍ مختلفٍة   ٍة �اتيّ ات  مع  واإليديولوجيّ ل�خلفيّ   ،   ات 
ّ

املتحك أن ات  الكتاب  هذا  شأن  ومن  ف��ا.  مة 

 
ً
ة ب�ن ر�ّ م�انتھ االعتبا  وهو يحتّل   .�� آن  ومعر��ٍّ   تصنيفّيٍ   ات من منظورٍ �ّ ة الهوّ ة �� دراسة إش�اليّ نوعيّ   ي�ون نقلة

ِهد لهما بالنّ   .ات�ّ ة الهوّ فك�� �� إش�اليّ لت من مجرى التّ حوّ   ، ك��ى   أعماٍل 
ُ

�ج و�حضر�ي هنا با�خصوص عمالن ش

 
ّ
الط  �� "  ،رحوالعمق  والهوّ وهما  ل�ة العنف  أ"  الهندي  "س�تيا  ر ماالقتصادي  وكتاب  القاتلة �ّ الهوّ ن،  لات  ألديب  " 

 إميل معلوف.  اللبنا�ي  /الفر���ي
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