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أكتب ملا يجب أن يكون
وكيف ميكن أن يكون؟

أكتب لصناعة املستقبل
وأجيب عن سؤال الكيف؟

بنهج حضاري يجمع بني مناج السماء 
وما أنتجه الفكر البشري احلديث بإيجاز 

ومباشرة وبعملية وتسلسل
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يف عصر صناعة وتعدد وصراع الهويات

الكتاب يجيب عن األسئلة التالية:

س 1: ماهية الهوية؟

س 2: ما أهمية صناعة الهوية؟

س 3: كيفية صناعة الهوية؟

سعيًا إلى تقدمي قيمتني مضافتني إلثراء املشروع احلضاري العاملي

القيمة األولى: قيمة علمية جديدة مضافة لعلم القيم والهوية. 

ًة، والعربي  القيمة الثانية: قيمة ميدانية حلركات التحرر العاملي عامَّ

ًة، والدول الساعية لتعزيز قوتها ومكانتها احلضارية. خاصَّ

مقدمة
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اخلريطة املعرفية للكتاب
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املدخل إلى موضوع الكتاب:

)10( مفاهيم أساسية عن الهوية:

1( الهوية الفردية: ظاهرة فطرية ونفسية واجتماعية، فلكّل فرد وجوده 
اخلاص به، وشخصيته وفعله وإجنازه الذي ميّيزه عن غيره.

2( الهوية اجلماعية: ظاهرة اجتماعية وسياسية؛ ألنها نشأت بناًء على 
جتّمع بشري توافق على هدف محّدد، ومجموعة قيم ومبادئ تنّظم عملهم.
3( الهوية جامعة مانعة: جامعة ألصحاب املشتركات، ومانعة لهم عن 

غيرهم من أصحاب الصفات املختلفة.
4( الهوية التزام ذاتي: متثل الهوية ألصحابها أيديولوجيا أخالقية خاصة 
تقوم بدور املتحكم املوجه لسلوك وأداء الفرد، وقوة االلتزام الذاتي بالثقافة 

املشتركة املتفق عليها على مستوى األسرة، واملؤسسة، واملجتمع والدولة. 
5( الهوية سالح ذو حدين: متنح شعور االنتماء للمجموعة، ويف الوقت 
إلى  يفضي  فرمبا  ضبطه  يتم  لم  وإذا  والتميز،  باالختالف  شعوراً  نفسه 

العداء مع اآلخر.
املجموعة،  وهوية  اخلاّصة،  الفرد  هوية  وجهني:  ذات  عملة  الهوية   )6

واألول جزء من الثاني.
7( الهوية هي نقطة البدء يف بناء الدولة احلديثة: حيث تقوم الهوية 
على  القادرة  وحدها  وهي  للمجتمع،  البشرية  والقوة  اإلنسان  بناء  مبهمة 

صناعة وإنتاج وتطوير بقية القوى البنائية يف بناء حضارة املجتمع.
8( الهوية هي األساس لكل القوى األخرى يف الدولة.

9( الدور الوظيفي لعلم القيم والهوية بني الغرب والشرق.

����� ������ .indd   7����� ������ .indd   7 6/20/20   7:11 PM6/20/20   7:11 PM



8

تأسيس  العلوم اإلستراتيجية يف  أهم  والهوية من  القيم  دراسات وعلم 
التعامل  وأهداف  ويختلف مدخل  وتطوير األمم واحلضارات،  وبقاء  وبناء 
معه بحسب واقع األمة واملرحلة التي مترُّ بها، ولهذا كان هناك تباين كبير 
التي  التاريخية  احملطة  هذه  والشرق، خالل  الغرب  بني  الهوية  أسئلة  يف 

نعيشها.
أ- الغرب: )التوازن والتمدد(:

إلى  يسعى  ثمَّ  ومن  واالستقرار،  القوة  من  نسبيَّة  حالة  يعيش  الغرب 
حتقيق:

ظّل  يف  الداخلي،  االجتماعي  واالستقرار  التوازن  على  احملافظة   )1
حتديات الهجرة املتصاعدة.

2( الهدف األصلي، وهو احملافظة على ما حققه من متدد وسيادة حتت 
اسم العوملة.

ب( الشرق: )إعادة إنتاج الذات(:
الشرق يعيش حالة من التخلف والتفكك والضعف والتيه، ومن ثمَّ وجب 

عليه أن يسعى إلى استخدام علم القيم والهوية يف حتقيق ما يلي:
1( استعادة وتأكيد الذات احلضارية اخلاصة به.
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2( إعادة صناعة هويته احلضاريَّة وفق معطيات ومستجدات العصر.
3( إنتاج أجيال جديدة قادرة على اخلروج من األزمة والعبور للمستقبل.
علينا أن ندرك ذلك الفارق حتديداً وبكل دّقة، حتى نتمكن من أمرين 

اثنني يف غاية األهمية:
أ( االستفادة مما بلغه الغرب من تقّدم كبير يف مضمون وتقنيات علم 

القيم والهوية.
ب( حتديد البوصلة والتركيز.

10( الهويات املتعددة وصناعة الهوية:
)املتراكمة - املتزاحمة - املتصارعة - املتكاملة(

تعّددت يف الكون األديان والثقافات، وتوالت وتراكمت فيه كشكل طبيعي 
من أشكال تطّور الفكر البشري، ومنّو إنتاجه احلضاري لعمارته، وحتسني 
متعددة  هويات  تتشّكل  أن  الطبيعي  من  فكان  عليه،  اإلنسان  حياة  جودة 
ومتنوعة ألسباب كثيرة بعضها فطري يتعلق باإلنسان نفسه، وبعضها يتعلق 

باحلراك املجتمعي على املستوى: احمللي أو العاملي.
األسباب األساسية لتعدد الهويات:

1( تنّوع التكوين اجليني لإلنسان نفسه، وامتالكه العقل، وحرية التفكير 
واالختيار منحته طالقة كبيرة يف التعامل مع األديان واألفكار، بل وإنتاج 
الدينية  األفكار واألطروحات والتوجهات وصناعة النماذج الفكرية وأيضاً 

يف أحيان كثيرة.
2( احلرية الدينية التي منحها اهلل تعالى خالق الكون ومالكه لإلنسان؛ 
حيث منحه حرية اإلميان به من عدمه، وكذلك اختيار وصناعة ما يشاء من 

املعتقدات واألديان.
3( التراكم الزمني للهويات بعضها بعد بعض.

4( التزاحم اجلغرايف بني الهويات بعضها البعض داخل املجتمع الواحد.
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5( تالقح ومتازج وتكاثر الهويات وإنتاج هويات جديدة.
ومستمّرة  صغيرة  قرية  إلى  الكون  وحتويل  االتصال  تكنولوجيا   )6
االتصال على مدار الساعة، وحتّول مشاكل التواصل البشري من الوسيلة 
إلى احملتوى واملضمون الذي هو األفكار والهويات، مما حّفز اإلنسان على 
اإلبداع يف احملافظة على هويته التي تؤّكد ذاته ووجوده ومتّيزه، بل والسعي 

إلى تطوير هذه الهوية؛ لتحقيق التمّيز.
7( الطفرة الفكرية احلديثة يف الفكر اإلسالمي املعاصر ويف فهم غايات 
ومقاصد وأهداف التعارف والتعايش والتعاون اإلنساني يف القرآن الكرمي 
نة املشرفة، وظهور تيار ديني جديٍد يتجاوز ضيق األفق املتدين القدمي،  والسُّ
وأفكار إرث الهوية واالنغالق والتعصب الديني إلى االنفتاح على املفاهيم 
والهوية  املفاهيم  تطوير  يف  منها  واالستفادة  الناجحة،  العاملية  والتجارب 

واملمارسات السلوكية.
8( تطّور علوم استشراف املستقبل، واإلعداد االستباقي لإلنسان والقوة 
البشرية للمجتمع للتعاطي معها، ودمج علوم املستقبل يف علم القيم والهوية.
مناطق  عن  والبحث  الدول،  بني  والسياسي  االقتصادي  التنافس   )9
القيم والهوية والعلوم امللحقة  نفوذ جديدة، وفرض التطوير املستمر لعلم 
به واخلاصة بصناعة العقول وإدارة الوعي واإلعالم، مما زاَد من الرصيد 
تفكيكاً  باستمرار  فيها  والتغيير  والهوية  القيم  مجال  يف  الكبير  البشري 

وتركيباً؛ لتحقيق أجندات خاصة.

كل ذلك وغيره من األسباب أّدى إلى خلق حالة كبيرة من:

وبشكل  الواحد،  املجتمع  داخل  املتنّوعة  الهويات  تصارع  ثم  تزاحم 
أكبر داخل العالم كله، حتى ظهرت لنا يف منتصف القرن العشرين أفكار 
ونظريات تتحّدث عن حرب الهوية وصدام احلضارات، وهناك من أفرط 
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وتعّصب لذاته، وتوّهم السيطرة لهويته حتى نهاية العالم.
على املستوى احمللي:

تكلّفت املجتمعات اإلنسانية الكثير والكثير نتيجة هذا الصراع احمللي 
املرير بني مكونات وهويات املجتمع الواحد؛ حيث يسعى كل طرف للتمدد 
ا أدى  والسيطرة والتحكم وتأمني بقائه ومنّوه وتطّوره، وتعظيم منافعه؛ ممَّ
إلى زعزعة االستقرار الثقايف والديني واالجتماعي والسياسي واالقتصادي، 

وأحياناً يضع املجتمع على شفير الهاوية.
على املستوى العاملي:

تسعى كل دولة، وبخاّصة الدول الكبرى الطامحة إلى أداء دور حضاري 
ما، واملنافسة على حصة ما، يف إدارة العالم لتعظيم أمرين:

األول: قوتها البشرية كأحد أهم أدوات قّوة الدولة.
الثاني: حتسني صورتها الذهنية وفتح آفاق متدد واسعة لهويتها ونفوذها.
على كال املستويني: احمللي والعاملي، كما فرضت صناعة الهوية نفسها 
كإحدى أهم الصناعات الثقيلة الناعمة يف العصر احلديث، والتي تتكون من 

خمس محطات متتالية:
5/1 الرصد السلوكي واملفاهيمي والقيمي.

5/2 استشراف املستقبل.
5/3 التحليل القيمي واملفاهيمي.

5/4 تخطيط القيم والهوية.
5/5 بناء ومتكني وتفعيل الهوية.

ألجل هذا كلِّه كان هذا الكتاب املختصر يف مادته، واملوجز يف عرضه 
الهوية  الهوية؛ وذلك ألن صناعة  التفصيلي، كمساهمة عملية يف صناعة 

تنتمي إلى الصناعات الثقيلة الناعمة وغير املعلنة يف جزء كبير منها.
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1  ماهية الهوية وأهميتها

2  عناصر ومكونات الهوية )مصفوفة الهوية(

3  مصادر تشّكل الهوية

4 آلية تشّكل الهوية

5 الهوية نظام األفكار احلاكمة

 6 األدوار الوظيفية للهوية

7 مفاهيم أساسية لبيان وحتديد حقيقة وأهمية الهوية

الفصل األول: 

بناء مفهوم الهوية
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1( ماهية وأهمية الهوية - التعريف العلمي

عنها،  واإلعالن  بها  واالعتزاز  احلضارية،  بالذات  الوعي  هي  الهوية: 
والعمل على تطويرها ومتكينها يف مجاالت احلياة كافة، يف إجنازات وأرقام 
وإضافات حضارية متجددة؛ خلدمة وتطوير جودة احلياة اإلنسانية على 

كوكب األرض.
مفهوم الهوية:

الهوية: هي حقيقة الشيء وصفاته التي يتميز بها عن غيره، وتظهر بها 
شخصيته، ويُعرف بها عند السؤال عنه مبا هو؟ أو ما هي؟

وتقوم هوية كل أّمة على ما تتمّيز به عن غيرها من األمم كدينها، ولغتها، 
وقوميتها، وتراثها.

فالهوية: هي علم وفن وأساس صناعة احلضارة اإلنسانية وتطويرها، 
بداية من الوعي بالذات اخلاّصة وممكنات الفعل املتاحة واملتوقعة، ثمَّ رسم 
مكانة مستقبليَّة يف العالم، واملشاركة يف فرض واقع حضاري جديد على 

العالم.
احلضارية  املنتجات  وهي  املمكنات،  وتطوير  صناعة  هي  الهوية 

للشعوب على مستوى:
• نوع التفكير وفضاءاته.

• السلوك البشري الفردي واجلمعي.
• اإلبداع واالبتكار الفردي واملؤسسي واملجتمعي.
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• األداء واإلجناز املهني: الفردي واملؤسسي.
• القدرة الذاتية للمجتمعات على حتديد البوصلة، والوحدة واالحتشاد 

ق املصالح الوطنية العليا على مشروع أو حزب أو زعيم ملهم. الذي يحقِّ
أن  الذي ميكن  البعث احلضاري  الهوية هي سرُّ وأساُس  وبهذا تصبح 
البشرية  القّوة  واستثمار  وتفعيل  وتطوير  صناعة  أساس  إنها  حيث  ؛  يتمَّ
وهي  باستمرار،  لها  واملطورة  احملركة  األساسية  طاقتها  وهي  للمجتمع، 
األمل يف مستقبل أفضل، كما أّنها معيار التوجه يف صنع القرار املجتمعي؛ 
واملجتمع  اإلنسان  بناء  تكنولوجيا  والهوية متثل  القيم  دراسات  فإن  لذلك 

املعاصر وهندسة إدارة السلوك واألداء واإلجناز املجتمعي.
وباإلجمال فإن هوية املجتمع: هي أساس بنائه، وسّر قوته، وسبب بقائه، 

وعماد نهضته ومنوه وتطوره.
التعريف اإلجرائي للهوية:

تعايش واتفاق مجموعة من البشر على مجموعة من املعتقدات واألفكار 
اليومي؛  حياتهم  منط  م  وتنظِّ حتكم  التي  والتقاليد  والعادات  واملفاهيم 
فتميزهم عن بقية من حولهم؛ فيعتزون بها يف عالم: األفكار واألشخاص 
والقيم  والشعائر  املعتقدات  من  معينة  مبنظومة  يعتقدون  فهم  واألشياء، 
الغير،  مع  واخلارجية  البينية  اليومية  حياتهم  يف  وميارسونها  واملفاهيم، 
ويعتقدون بقيمة ومكانة أشخاص معينني ميثلون أعالماً: سياسية، وعلمية، 

ودينية، وثقافية، وفنية، ورياضية، وتاريخية ما بالنسبة لهم.
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عناصر التعريف:
• نقطة ارتكاز وجتمع. 
• القناعة والتراضي. 

• التعايش.
• اإلحساس والوعي للذات.

• تكامل زمني بني املاضي والواقع واملستقبل. 
• واقع خاص متميز مبكوناته. 

• مكّون حّي متفاعل داخل ذاته ومحيطه يؤثر ويتأثر.
• القابلية للتطور والنمو.

خصائص وسمات الهوية:
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1( الُهوية: منظومة ديناميكيَّة تتسم بالثبات النسبي املتطور ببطء، فهي 
للتحديث  قابلة  املستقبل  على  ومفتوحة  الواقع،  وتعيش  بالتاريخ،  متصلة 

باستمرار.
أي مجتمع حاضر يريد حماية أبنائه من املخدرات؛ فلجأ إلى: مفكريه 

وقادته وحكامه.
النسبي  بالثبات  تتميز  وهي  واملكان،  الزمان  حلدود  عابرة  الُهوية   )2
يف  السريع  التطور  وبإمكانية  منها،  الصلب  اجلزء  يف  البطيء،  والتطور 

اجلزء املرن منها.
3( نسبية العدول، والتطبيق وااللتزام والتمسك، خاصة يف املجتمعات 
غير الدينية؛ حيث يغلب الضعف والقصور البشري، وغريزة تعظيم املنفعة 

. على التربية القيمية يف غياب الوازع الدينيِّ
4( حتب وتقبل التنوع البشري، وحتسني إدارته وتستثمر ثراءه.

5( طواعية حيث تتأسس وتنمو على الفهم واالقتناع والقبول، وال تقبل 
اإلكراه.

6( يصعب تفكيكها وتغييبها؛ حيث يستحيل تغييب هوية مجتمع وشعب 
ما إال بإبادته.

7( قابلة للتصنيع والتطوير باستخدام تخطيط وبناء القيم.
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- مستويات ومجاالت الهوية والعالقة بينها:
)شخصية الفرد - هوية املؤسسة - هوية احلزب - هوية املجتمع والدولة 

واألمة(.

• للفرد هويته اخلاصة املستقلة، والتي ترسم مالمح شخصيته املميزة 
له عن غيره من األشخاص، وهي التي حتدد: نوع وجودة أفكاره وتصوراته 

وأقواله وأفعاله وإجنازاته.
شخصيتها  مالمح:  ومتيِّز  حتدد  خاصة  هوية  والقبيلة  وللعائلة   •
وشخصية أفرادها، وهي التي ترسم مالمح عالقتها باحمليط الذي تعيش 

فيه.
وتنظم  ترسم  التي  اخلاصة  هويتها  ولها  مستقل،  كيان  واملؤسسة   •
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وتدير سلوك العاملني فيها، وحتدد مستوى إنتاج وإجناز املؤسسة، وترسم 
شخصيتها اخلاصة يف صورة ذهنية محددة لدى املجتمع.

ورسمها  حددها  والتي  اخلاصة،  هويته  له  مستقل  كيان  واحلزب   •
مؤسسو احلزب.

• وتطورت عبر تاريخ احلزب ونضاله السياسي وما حققه من إجنازات 
خلدمة املجتمع، وهويته هي شخصيته التي حتدد مدى تفاعل اجلماهير 

معه وانضمامها إليه، أو تأييده ودعمه وااللتفاف حوله.
العامة  املالمح  د  حتدِّ التي  اخلاصة  وهويته  ثقافته  وللمجتمع   •

لشخصية أفراده.
• ويف احلياة احلديثة، ويف ظل التباين الكبير بني الطبقات املجتمعية 
الواحدة،  الدولة  املختلفة، جند هويات متعددة ملجتمعات متنوعة داخل 
العامة  للهوية  عامة  كلها يف خصائص  تشترك  هوياتها  التباين يف  ومع 

اجلامعة للدولة.
الدول،  بقية  عن  متيِّزها  التي  اخلاصة  هويتها  دولة  لكل  وكذلك   •

وترسم مالمح عالقتها مع غيرها من بقية دول املجتمع الدولي.
• ومن املؤكد سنجد اختالف عوامل بناء وتشّكل الهوية يف كل مستوى، 
كما تتنوع األدوار الوظيفيَّة للهوية يف كل مستوى، ومن ثم تختلف أيضاً 

وسائل وأدوات بناء ومتكني وتغيير الهوية يف كل مستوى.
هذا التبويب املتسلسل من الفرد إلى األمة يطرح علينا عدة أسئلة:

س1: ما درجة صالبة وقوة الهوية بني هذه املفردات؟ 

 بحيث نستطيع أن نحدد املداخل املثلى للتعامل مع الهوية وتغييرها 
سلباً أو إيجاباً، مييناً أو يساراً.
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س2: ما طبيعة العالقة بني هذه املستويات؟

واملؤسسة  املجتمع  هوية  على  بناء  الفرد  هوية  تتشكل  هل  مبعنى 
والدولة التي يعيش فيها، أم تتشكل هوية املجتمع واملؤسسة والدولة بناء 

على األفراد الذين ينتمون إليها: )تأثير أفقي أم رأسي(؟
س3: ما العوامل التي حتدد مستوى التأثير؟

س4: كيف ميكن استثمار هذا التدّرج يف بناء ومتكني واستثمار هوية 
املؤسسة والدولة مبا ميكنها من حتقيق مصاحلها العليا بكفاءة؟

اجلامع،  الكيان  كونه  والدولة  املؤسسة  هوية  جودة  معايير  ما  س5: 
وبناء  لتخطيط  الفاعلة؛  املداخل  حتديد  خاللها  من  ميكننا  والتي 

القيم؟

طبيعة ومحددات العالقة بني املجاالت املختلفة للهوية:
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• يتمتع الفرد بهوية وشخصية خاصة متيزه عن بقية أفراد املجتمع، 
بل وبقية أفراد أسرته الصغيرة التي ينتمي إليها، والتي تُكّون عبر صفات 
جينية موروثة من الوالدين، باإلضافة إلى املكتسبات املتنوعة التي تلقاها 

من أسرته ومدرسته وبيئته.
والتي  إليها،  ينتمي  التي  الفرد مع هوية األسرة  تتفاعل شخصية   •

تتفاعل هي أيضاً مع املجتمع احمليط الذي تعيش فيه تأثراً وتأثيراً.
ومجال  ومهمتها،  رؤيتها،  جتسد  وبها  خاصة  هوية  مؤسسة  لكل   •
وتقومي  إدارة  يف  كبيرة  بنسبة  تتحكم  والتي  نشاطها،  وطبيعة  عملها، 
وتوجيه هوية وسلوك العاملني بها، عبر ما متتلكه من نظم وقوانني ولوائح 

منظمة للعمل باملؤسسة.
• املؤسسة بطبيعتها تتفاعل مع مجتمعها الذي تعيش فيه؛ فتؤثر فيه 

وتتأثر به.
• واحلزب كذلك بهويته اخلاصة يؤثر ويتأثر باملجتمع احمليط به.

األفراد  هؤالء  لكل  كبيرة  وحاضنة  عام  مكون  بأثره  واملجتمع   •
واملؤسسات.

• واألحزاب تتفاعل فيما بينها داخلّياً، كما تتفاعل مع جميع املتغيرات 
والعوامل األخرى اخلارجية؛ لتتشكل الهوية العامة للمجتمع، وفق طبيعة 

ومجريات حراك هذا التفاعل املستمر ما بقيت استمرت احلياة.
• يختلف حجم ونوع وتأّثر التفاعل بني هذه املكونات بحسب قوة كل 
إلى مراكز متخصصة يف مجال  أن تستند  والتي يجب  عنصر ومجال، 

تخطيط القيم والهوية.

����� ������ .indd   21����� ������ .indd   21 6/20/20   7:11 PM6/20/20   7:11 PM



22

2( عناصر ومكونات الهوية  )مصفوفة الهوية(

تتكون الهوية من جزأين:

األول: هو النواة الصلبة.

الثاني: وهو اجلزء املرن بحسب القوة والصالبة ضّد عوامل احلراك 
والتفّكك، وقّوة التأثير يف قيادة وحتريك اجلماهير.

اجلزء األول: النواة الصلبة للهوية، وتتكون من:
4/1 - املعتقدات الدينية: وما يتبعها من مفاهيم وعبادات وتشريعات.

2 /4 - القيم احلاكمة: لتفكير وتصّورات وسلوك وأداء األفراد، والتي 
تنبع من الدين واملوروث الثقايف للمجتمع.

4/3 - التراث الشامل: الثقايف واالجتماعي والسياسي للمجتمع.

4/4 - اللغة الرئيسة: املعتمدة للمجتمع، وبقّية اللغات األخرى التي 
يتحدث بها املجتمع، حتى وإن لم يُنّص عليها رسمّياً من قبل الدولة.

ففي مجملها تشّكل نظام األفكار األساسية احلاكمة لتفكير وسلوك 
وعالقات وأداء املجتمع.
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اجلزء الثاني: املكونات التكميلية املرنة للهوية وهي:
1( األعراف والعادات والتقاليد: )إرث - إعادة إحياء - إخفاء(.

2( اجلغرافيا الطبيعية والسياسية.
3( التاريخ.

4( اإلنتاج واإلجناز احلضاري املتجدد للمجتمع.
5( الفلكلور الشعبي.

6( قيادات وأعالم ورموز املجتمع.
7( منط العالقات مع العالم احمليط.

8( النظام السياسي للدولة.
9( منط حياة املجتمع: )طرق تفكير - اهتمامات - مالبس - طعام - 

ألوان - رموز - شعارات...(.
10( رسالة املجتمع ومهامه وأهدافه. 

11( املصالح املشتركة للمجتمع.
12( التحديات املشتركة للمجتمع.

واملخطوطات  واملعمارية  األثرية  باملواقع  ويتعلّق  املادي  املوروث   )13
واملقتنيات التراثية املتوارثة من األجداد.
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عناصر ومكونات الهوية

املكون الصلب:

يف نفوس املجتمعات حتى وإن كان يف حقيقته يتمّتع بنسبة مرونة:
يتميز بالصالبة والثبات والدميومة والتوريث التلقائي من جيل جليل، 

وصعوبة تغييره باالقتطاع أو باإلضافة أو بتطويره إالَّ يف حاالت:
كبيرة  نوعية  وتغييرات  حروب،  من  كبيرة  نوعية  حدوث حتوالت   )1
منوذج   - جديد  مجتمع  إلى  الهجرة  أو  املجتمع،  وتوجهات  سياسة  يف 

»أتاتورك يف تركيا«.
2( ممارسة حرب ناعمة منّظمة تتضمن خططاً غير صدامية، طويلة 
الكلية  للقيم  والناعم  الهادئ  للتفكيك  ومتدرجة  وناعمة  هادئة  األجل 
احلاكمة، ثم القيم الفرعية املتّممة - منوذج االستعمار يف املنطقة العربية.

املكّون املرن:
وتطويره  تصنيعه  إعادة  وإمكانية  والتطوير،  للتغيير  بالقابلية  يتميز 

باستمرار.
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3 ( مصادر تشّكل الهوية

الشكل يبني التفاعل بني املصادر الستة املختلفة لتشّكل الهوية

- الهوية: كائن حي له ماٍض وحاضر ومستقبل، واملاضي حيث تشّكلت 
الهوية عبر تاريخ طويل اختلطت فيه العقيدة واللغة باألعراف والتقاليد، 
والهويات  الثقافات  مع  والتمازج  املختلفة  لألجيال  احلضاري  واإلنتاج 
األخرى.. وحاضر تعيش فيه وتتفاعل مع مكوناته، ورمبا تتطّور وتتمّدد، 
ورمبا تنحصر وتنكمش، ومستقبل تتطلع إلى حتقيقه؛ أي إن الهوية قابلة 

للتغير والتطور رمبا لألفضل أو لغير ذلك. 
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املنشود،  واملستقبل  والواقع  التاريخ  متكامل من  الهوية: هي مزيج   -
مبعنى أّن الهوية قابلة للتطّور عبر مسار حركة الزمن، ولكّل محطة من 
محطاته بصمة خاصة على الهوية، عبر جتاربه وأحداثه، سواء عاشت 

فترات ازدهار ومتّدد، أو ضعف وانكسار وانكماش.
- الهوية: مزيج يتالقح مع الثقافات والهويات األخرى التي تواصلت 

بأي شكل من األشكال مع الذات.
اخلصائص  من  مجموعة  على  يحتوي  الذي  الوعاء  هي  الهوية:   -
أو  واحدة،  ولغة  واحد،  إلى وطن  كاالنتماء  املجتمع  أفراد  بني  املشتركة 
تؤثِّر  واحد مشترك...  ومصير  وهدف  واحدة،  دين مشترك، وحتديات 
يف طريقة تفكيرهم واهتماماتهم ومنط سلوكهم، بحيث تصبح منط حياة 

مشتركاً.
والتاريخ،  احمليطة،  الثقافات  مع  والتالقح  املكان،  وثقافة  فالدين،   -
واستشراف املستقبل، واحلراك املستمر مع الواقع احمليط، تشّكل املصادر 

الستة األساسية للهوية.
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تتكون هوية املجتمع من جزء صلب ثابت تتوارثه األجيال املتتالية جياًل 
التي  املختلفة  األحداث  والصالبة، جتاه حراك  بالقوة  يتميز  بعد جيل، 
ميّر بها املجتمع، فاجلزء الصلب مكون أساسي من مكونات الشخصية 
النشأة  منذ  تلقائّياً  املجتمع  أفراد  يتوارثها  والتي  للمجتمع،  اجلماعية 
املختلفة لألسرة  التربوية  املختلفة، عبر احملاضن  النمو  مراحل  وخالل 

واملدرسة والنادي واإلعالم واملجتمع.
وجزء آخر أقّل قوة وصالبة يف ذاته ويف قوة تأثيره على أفراد املجتمع 
من املكون األساسي الصلب األول، وهو مزيج نسبي من األعراف والعادات 
والتقاليد، وآثار الطبيعة اجلغرافية للمكان، هذا فضاًل عن إنتاج وتأثير 
كاريزما أعالم ورموز املجتمع، والفلكلور الشعبي، مع منط حياة املجتمع، 
املادي  املوروث  وأثر  للمجتمع،  املتجدد  احلضاري  اإلنتاج  إليه  يضاف 
للمواقع األثرية واملعمارية واملقتنيات التراثية واملخطوطات املتوارثة من 
األجداد، واإلنتاج احلضاري املادي من عمارة، وتكنولوجيا، ومخترعات، 

وإجنازات على شخصية املجتمع.
ال بد أن نؤكد هنا على حقائق عّدة أساسية:

أ( أن هذه املكونات ليست ثابتة يف كل زمان ومكان، فهي مكونات نسبية 
تختلف من مجتمع إلى مجتمع وتتفاعل مع بعضها البعض، ومع املتغيِّرات 
أحداث،  من  يعتريها  ما  ومع  بها،  احمليطة  والعاملية  واإلقليمية  احمللية 

وميكن طرح معادلة تشكل الهوية بشيء من التفصيل والبيان الرياضي.

4( آلّية تشّكل الهوية
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ب( تتباين األهمية النسبية لكل عنصر من العناصر يف كل مجتمع عن 
بقية املجتمعات ومن وقت آلخر.

ج( تتباين الطبيعة اخلاّصة لكّل جيل عن اجليل السابق له.
وحربية  سلمية  أحداث  من  يتبعها  وما  العاملية  املوازين  لتغيير  د( 
تداعيات مهمة ِجّداً على تشكيل هوية املجتمع، بحسب مدى تأثُّر املجتمع 

بهذه األحداث.
هـ( الهوية: كائن حي يتفاعل مع عامله الذي يعيش فيه يؤثر فيه ويتأثر 

به.
املكونات   × للهوية  الصلب  )املكون  تفاعل  نتيجة   = الهوية  تشكل 
التكميلية املرنة × احلراك املجتمعي الداخلي × احلراك اإلقليمي والعاملي 

× الطبيعة اخلاصة لكل جيل(.
من خالل التعريف املعاصر ملاهية الهوية ومكوناتها يتأكد لنا أن الهوية 
تصنع وال تُورَّث. كما أّن صناعة هوية املجتمع هي الصناعة األم واألساس 
لبقية الصناعات، وهذه القوى الست املتتالية التي تشكل القّوة الشاملة 
للمجتمع بداية من قّوة العلم والتكنولوجيا، ثم قّوة اإلنتاج واالقتصاد، ثم 

قوة العالقات، ثم قوة السالح والسياسة، وهذا ما سنتناوله تفصياًل.
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املرحلة النهائية لصناعة الهوية هي: ترجمة وتنظيم وتبويب كلِّ املكونات 
واألهداف  واجلذور  اخلطوط  محّددة  أفكار  نظام  إلى  للهوية  السابقة 
والغايات، ليتم بعدها ترجمة نظام األفكار إلى سلوكيات إجرائية عملية 

معاصرة تشكل ثقافة ومنط حياة املجتمع.
عناصر ومكونات الهوية ومراحل تشكلها

5( الهوية ونظام األفكار احلاكمة
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6( األدوار الوظيفية للهوية

الشكل يبني مكونات الهوية وأبعادها االستراتيجية

الشكل يبني أهم األدوار الوظيفية للهوية

السلوك  وترشيد جودة  1- حتسني وضبط 
واالمن املجتمعي.

2- حتديد وتأكيد وبيان الصفات اخلاصة 
املميزة للشخصية الوطنية.

3- توحيد وإعالء املفاهيم املشتركة وتعزيز 
االستقرار الثقايف واالجتماعي.

قيادته  خلف  املجتمع  وحشد  وحدة   -4
السياسية ومصاحله الوطنية العليا.

5- حتسني مستوى األداء واإلنتاج واإلجناز 
املهني وتعزيز النمو االقتصادي.

6- حتصني املجتمع من محاوالت االختراق 
وتعدد االنتماءات والوالءات.

يقدم  وأن  احلصاري  للتنافس  باعث   -7
املجتمع أفضل ما لديه خلدمة وطنه.

8- تعزيز االعتزاز بالذات واالنتماء الوطني.

األدوار الوظيفية للهوية

املعتقد

اللغة

القيم

التراث

عرف
إجنازات

جغرافيا

أعالمتاريخ

رؤى

تقاليد
أدوار

باعث 
السلوك 
والفعل 
واإلجناز

  املميزة 
للشخصية 
واحملافظة 
عليها من 

الذوبان

نقطة 
ارتكاز املجتمع

شرعية 
الوجود

الهوية
فرد - مؤسسة - مجتمع

نظام حياة
التاريخ 

واجلغرافيا

القيم الدينية

العادات 
والتقاليد

التراث الثقايف

ؤية 
ر

طلعات 
وت

دوار
وأ

أعالم 
وإجنازات

اللغة

حضاريةوإسهامات إجنازات 
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مجاالت  يف  واإلجناز  أرقام،  إلى  واملترجمة  امللموسة  املادية  واآلثار 
احلياة املختلفة:

أواًل: الهوية: هي حتّسن السلوك املجتمعي، وتقلّل نسبة املشاكل بني 
أفراد املجتمع، كما أنها تخّفض معدالت اجلرمية، وترفع منسوب األمن 
أمناً  األكثر  للمجتمعات  عليها  املتعارف  الدولية  املعايير  وفق  املجتمعي، 

وسعادة.
ثانيًا: الهوية القوية الراسخة مبفاهيمها الواضحة احملّددة واملتعارف 
وتهبط  فيه،  الشراكات  وبناء  املجتمع،  وتعاون  تفاهم  تعّزز  وهي  عليها، 
يرفع  مبا  البيني،  والسياسي  واالجتماعي  الثقايف  الصراع  مبعدالت 

منسوب االستقرار املجتمعي.
ثالثًا: الهوية تنتج منط احلياة اخلاص واملميِّز للمجتمع الواعي املعتز 
املوهوبني  أعداد  تُترجم يف  والتي  األمم،  بذاته احلضاريَّة اخلاصة بني 
البحث  معدالت  أعلى  ويحّققون  إبداعية،  حاالت  إلى  يتحولون  الذين 
واالكتشاف، وتسجيل براءات اختراع متجددة، تثري اإلجنازات احلضارية 

للمجتمع.
رابعًا: الهوية ترفع مستويات األداء واإلجناز املهني كّماً وكيفاً، وحتّسن 
الناجت احمللي والدخل القومي، مبا يرفع مستوى الدخل الفردي، ويحّقق 

أعلى معدالت االستقرار والرفاهية االقتصادية.
القوية  املجتمع  مكونات  لكّل  احلاضنة  اجلامعة  هي  الهوية  خامسًا: 
ذات  وأفكار  وقيم  ومعتقداٍت  واضحة  بوصلة  من  متتلكه  مبا  الراسخة 
بوصلة واضحة جتاه املصالح الوطنية العليا؛ فتجمع املكونات السياسية 
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وتعّزز  وتنّظم  وتضبط  عاّمة،  ومشتركات  ثوابت  على  املجتمع  يف  كافة 
تنافسهم السياسي الشريف خلدمة الوطن.

يف  الوعي  تعّزز  الدميقراطي  ببنائها  املعّمقة  القوية  الهوية  سادسًا: 
املشاركة السياسية للمجتمع، وحتفظه من مخاطر االختراق واالستقطاب 

والتفكك والفشل السياسي.
م الطبيعي  سابعًا: صناعة الهوية تعني قدرة الدولة على اإلدارة والتحكُّ

املتوافق عليه يف توجيه السلوك نحو املصالح الوطنية العليا للمجتمع.
ثامنًا: الهوية املشتركة تعّزز االنتماء البيني، وتخلق مسؤولية تضامنية 
مشتركة، حتى وإن لم يتعاقد عليها كتابّياً، فقد متَّ التعاقد عليها ذهنّياً 
ونفسّياً وروحّياً واجتماعّياً وسياسّياً، عبر التالقي على صفات وأهداف 

وحتديات ومصالح مشتركة.
ة نفسيَّة جبارة؛ إلعادة االبتعاث احلضاري  ولهذا فإن الهوية متثِّل قَوّ
من جديد لألمم ذات السبق احلضاري، أو األمم القادمة للمساهمة أو 

حلجز مكان خاصٍّ بها يف السباق احلضاري اإلنساني.
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يف  للهوية  إستراتيجية  أبعاد  أربعة  السياسي  االجتماع  علم  ويرسم 
املجتمعات احلديثة:

ة للضبط والتحسني املستمرِّ جلودة  1( توفير مصدر وحاكمية خاصَّ
السلوك املجتمي.

2( صناعة وحتديد بوصلة واحدة للمجتمع، وحشد اجلميع نحوها، مع 
احملافظة على ثراء التنوع، وخصوصية كل مكوِّن.

تستثمر  التي  املشتركة،  والقيم  املفاهيم  من  عليا  مرجعيَّة  توفير   )3
ز وحدته وتكامله. تنوعه، وتعزِّ

ز احلضاري األكثر  4( واألهم من ذلك كلّه هو أن الهوية متثِّل احملفِّ
والتضحية  واإلصرار  والتحدي  للعمل  ودفعهم  أبنائه،  نفوس  فاعلية يف 
واإلجناز، من أجل القيام بإجنازات وإسهامات حضاريَّة جديدة تساهم 
ز من منافسته ومساهمته احلضارية يف تطوير العالم، وحتسني جودة  وتعزِّ

حياة الناس على هذا الكوكب.
احلضارات  بناء  يف  واألساس  البدء  نقطة  هي  الهوية  كانت  تاريخّياً 
كها أو تقادمها  املتعاقبة على قيادة وإدارة العالم، كما كان ضعفها أو تفكُّ

هو املؤشر لبداية خفوتها وخروجها من السباق احلضاري.
وحديثاً ونظراً لوجود بقايا من إرث الهويات السابقة لألمم، واإلرث 
زالت  ما  احلديثة  املجتمعات  فإن  املجتمع،  نفوس  يف  بطبيعته  ر  املتجذِّ
ا قد يُغيب عن وعيها حاجتها الضرورية إلى  تقتات عليه وتعيش به، ممَّ
املعاصرة وفق قوانني ومعطيات  وإنتاج هويتها احلضارية  إعادة تصنيع 
العصر؛ حتى تندفع بكامل طاقتها البشرية وكلِّ قوتها للمشاركة احلقيقيَّة 

يف تطوير البناء احلضاري للعالم.

����� ������ .indd   33����� ������ .indd   33 6/20/20   7:11 PM6/20/20   7:11 PM



34

صناعة  ن  التي حتسِّ هي  حضارّياً  احليَّة  األمم  إن  القول:  وخالصة 
هويتها وتطورها باستمرار.

اآلثار املادية احلقيقية امللموسة للهوية يف مجاالت حياة املجتمع:
بني  بذاته  يعتزُّ  ملجتمع  واملميز  اخلاص  احلياة  تنتج منط  الهوية   )1

األمم.
من  وتخفِّض  املشاكل  وتقلِّل  املجتمعي،  السلوك  ن  حتسِّ الهوية   )2

معدالت اجلرمية.
د املجتمع وتهبط مبعدالت الصراع البيني بني مكوناته. 3( الهوية توحِّ
واألخالق  القيم  يف  املجتمعي  االنضباط  مستوى  ترفع  الهوية   )4

والقوانني ومعايير األداء املهني.
والدخل  احمللي  والناجت  واإلجناز  األداء  مستويات  ترفع  الهوية   )5

القومي.
6( مفاهيم أساسية لبيان وحتديد حقيقة وأهميَّة الهوية:

أ( تطور مفهوم الهوية.
ب( مفهوم الهوية املفتوحة والهوية املغلقة.

ج( مفهوم املرجعيات العامليَّة العليا للقيم والهويات.
د( مفهوم تراكم وتزاحم الهويات.

هـ( مفهوم استقرار املجتمع.
و( أنواع وأشكال الهوية.

ز( السلم القيمي املجتمعي.

����� ������ .indd   34����� ������ .indd   34 6/20/20   7:11 PM6/20/20   7:11 PM



35

7 ( أهم سبعة مفاهيم معاصرة خاصة بالهوية

7/1 تطور الهوية

املفهوم التقليدي اجلامد للهوية:

ثابتاً  بذاته  قائماً  ناً  مكوِّ كونها  حيث  من  الهوية  تعريف  عن  ث  يتحدَّ
وصلباً )عرقي أو أيديولوجي( يتم توارثها عبر األجيال املتتالية، وال ميكن 
إحداث تغيير فيها إال بحدوث تقلُّباٍت نوعية كبيرة، مثل: ظهور ديانات 

جديدة، أو تداول إمبراطوريات.

����� ������ .indd   35����� ������ .indd   35 6/20/20   7:11 PM6/20/20   7:11 PM



36

تطور مفهوم الهوية:

ناً تراثياً صلباً يتم توارثه عبر األجيال املختلفة، سواء كان  من كونها مكوِّ
مصدره األديان، أو العرقيات والقوميات والعصبيات املختلفة، إلى املكون 
اقتصادي،  ديني،  ثقايف،  )عرقي،  املكونات:  من  عدد  من  املكون  الكبير 
سياسي( دائم التطور ذاتّياً بفعل: احلراك املجتمعي الداخلي، واحلراك 

العاملي احمليط به، وممكنات الفعل البشري ألصحاب هذه الهويات.
ر يف مفهوم الهوية إلى عدد من األسباب: ويرجع ذلك التطوُّ

البشري،  التنوع  إلدارة  البشرية  واخلبرة  واملمارسة  الفكر  تطور   •
وحاجتها لالعتراف والتنقيح والدمج.

• التطور الطبيعي حلركة احلياة، وظهور علوم ومجاالت وتطبيقات 
متجددة.

املتجدد، ونحت ومتكني مفاهيم جديدة،  املعريف  والتكامل  التراكم   •
أصبحت جزءاً من قيم وثقافة املجتمعات.

• التنافس البشري املستمر، والسعي للتميُّز وإثبات الذات وامتالك 
ميزات تنافسيَّة؛ للحرص على امتالك هوية خاصة وتطويرها باستمرار، 
بتطعيمها باملتجدد من القيم واألفكار املميزة التي متنحها قيمة إضافية 

جديدة.
وحاكمية  القيم،  بتطور  يؤمن  الذي  الديني  الفكر  وجتديد  تطور   •
الواقع يف فهم نصوص الدين، وفكرة أن اإلسالم متمم حضاري لألديان 

والثقافات واحلضارات املختلفة.
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املعادالت:
مكونات الهوية = )عوامل اجلغرافيا والتاريخ والدين × املمكنات والفعل 
البشري للمجتمع واستشراف املستقبل واإلعداد له × احلراك املجتمعي 

الداخلي × تداعيات احلراك العاملي(.
الهويات الطبيعية الغنية احلديثة = )متازج عرقي + تسامح ديني + 

متازج اجتماعي + تكامل ثقايف + مرونة سياسية(.
الغنيَّة احلديثة = قدرة أكبر على صناعة وتطوير  الهويات الطبيعية 

احلياة.
الهويات الشاذة املغلقة = سمو عرقي + تعصب ديني + متايز اجتماعي 

+ انغالق سياسي.
الهويات الشاذة املغلقة = خروج مبكر من احلياة.

الفائدة الوظيفية:
أ( الدولة احلديثة وحاجتها إلى إدارة الهويات، والتي تتطلب تأسيس 

صناعة قوية للهوية.
ب( امتالك صناعة متكاملة للهوية تتكون من الرصد واالستشراف، 
والتخطيط والبناء، حتفظ للمجتمع حيوية هويته، وقدرتها على التطوير 

الذاتي واملستمر.
)فرد  البشرية:  للقوة  واملهنية  السلوكية  للمعايير  املستمر  التطور  ج( 

ومؤسسة ومجتمع(.
واملعايير  واألدلة  والهوية،  القيم  تعليم  ملناهج  املستمر  التطوير  د( 

السلوكية واملهنية املنظمة لها.
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7/2 الهوية املفتوحة والهوية املغلقة:
يوجد نوعان من الهويات: الهوية الطبيعية املفتوحة يف تكوينها وتطّورها 
ومنّوها باستمرار، والتي حتترم الهويات األخرى وتعترف بها، وتنفتح على 
الهويات األخرى احمليطة بها والوافدة عليها وتتعايش معها أخذاً وعطاًء 
واندماجاً: )التكامل والتراكم يف بعض األجزاء( مع احملافظة على اجلزء 
األكبر دائماً والذي يشّكل اخلصوصّية والتميز لكّل هوية عن غيرها من 
عمليات  وجود  ظل  يف  وبخاصة  الهوية،  بثراء  تتميز  ثَمَّ  ومن  الهويات، 
تخطيط منّظم للهوية تنتقي من الهويات العاملية كل مفيد؛ لتثري نفسها 

به.
عّدة  وتعتريها  ذاتها،  على  املنغلقة  اجلامدة  الهوية  هو  الثاني  والنوع 

مفاهيم خاصة منها:
• اإلفراط الشديد يف االعتزاز بذاتها.

• االختزال األيديولوجي.
• غياب االحترام، وعدم االعتراف باآلخر، والسعي لنفيه.
• االنغالق على الذات، واحلساسية والهواجس من اآلخر.

املعادالت:
الهوية املفتوحة = هوية غنّية وثرّية = تُنتج مواطناً عاملياً قوياً وفاعاًل.

الهوية املغلقة = هوية فقيرة = تنتج مواطناً محلياً ضعيفاً وعدائياً.
الهوية املفتوحة = االنفتاح + احترام اآلخر + التعايش + التكامل.

الهوية املغلقة = انغالق + اختزال أيديولوجي + عدم احترام لآلخر+ 
عداء لآلخر.
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ة ملفهوم الهوية املفتوحة واملغلقة: الفائدة الوظيفيَّ

أ- الواقع العاملي املعاصر ونهاية عصر الهويات املغلقة.
ب- تخطيط الهوية واالستثمار األمثل يف كل الهويات العاملية، بحسن 
واملنتج  الذاتية،  الهوية  لقّوة  املستّمر  والتعزيز  املنّظم،  والدمج  االنتقاء 

البشري الوطني العاملي.
والتعايش  احترامها  كيفية  وتخطيط  األخرى  الهويات  دراسة  ج- 
والتكامل معها لتحقيق املصالح العليا للجميع، عبر وزارات بناء اإلنسان، 

واخلارجية.
د- التراث اإلنساني فضاء واسع ومفتوح وليس حصرّياً، والحكراً على 
واملجتمعات  إثرائه،  يف  جميعها  العاملية  احلضارات  شاركت  فقد  أحد، 
واحتياجاتها يف  واقعها  بحسب  فيه  االستثمار  التي حتسن  هي  الذكية 

إعداد وتطوير قوتها البشرية )املواطن العاملي املهجن(.
ات العاملّية العليا للقيم والهويات: 7/3 - املرجعيَّ

هناك ثالثة أنواع من املرجعيات العاملية:
األول: مرجعيات عاملية تستمّد شرعيتها من توثيق املؤسسات الدولية 

واجلهات الدينية العاملية:

• فالكتب السماوية الثالثة واعتراف الكتاب السماوي األخير )القرآن 
الكرمي( بالكتب السابقة وأنه جاء مكّماًل لها يف شكٍل طبيعي من أشكال 

التطّور الثقايف والبشري بشكل عام.
2002م  اليونسكو  أصدرته  والذي  الثقايف  للتنّوع  العاملي  اإلعالن   •

)األمم املتحدة(.
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• القيم اإلنسانية العليا العاملية املتفق عليها يف امليثاق العاملي حلقوق 
املواطنة   - واملساواة  العدالة   - االختيار  )احلرية - حق  مثل:  اإلنسان، 

الكاملة - التعايش والبر(.
ات عاملية تستمّد شرعيتها من حالة النجاح واإلجناز  الثاني: مرجعيَّ

التي حّققتها من خالل:

• حتليل ورصد الواقع، وكشف اخللل يف التركيبة الثقافية واملجتمعية، 
مثيالتها  من  البشرية  القّوة  وتباين  املجتمعي،  التوازن  ضعف  وأسباب 

العاملية، وتخطيط القيم مبا يعيد للواقع توازنه واستقراره.
واملفاهيمية  القيمية  احتياجاته  وحتديد  املستقبل  استشراف   •

وتضمينها للهوية.
• قيامها بصناعة هويتها اخلاصة بها تخطيطاً وبناًء ومتكيناً.

الثالث: مرجعيات عاملية تستمد شرعيتها من التراث األممي العاملي: 

حيث ساد هذا الكون أهم خمس هويات َصنعت حضارات وأّثرت يف 
اإلنسانية وسيطرت على العالم.

• احلضارة الصينية.
• احلضارة الفارسية.
• احلضارة الرومانية.

• احلضارة اإلسالمية.
• وحالياً احلضارة الغربية وأقصد بها )األوروأميركية(.

 لكل منها هويتها اخلاصة، فجزء منها عام مشترك مع األمم األخرى، 
وجزء آخر خاص بها وممّيز لها، وحري به أن يلقى إمتام صناع الهوية يف 

العالم على مدار املستقبل.
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7/4 - تزاحم وتكامل وتراكم الهويات:

تراكم الهويات: الهوية مزيج مرّكب من هويات متتالية زمنية.

ثم  فارسية،  ثم  فرعونية،  هويات  تراكم  عبارة عن  املصرية:  فالهوية 
يونانية، ثم رومانية، ثم قبطية، ثم إسالمية سنية، ثم فاطمية شيعية، ثم 
إسالمية سنية، ثم ملكية، ثم جمهورية منغلقة، ثم جمهورية شيوعية، ثم 

جمهورية غربية.
الوافدة  واحمليطة  املوروثة  للهويات  مكاني  تزاحم  الهويات:  تزاحم 
املؤثرة نسبّياً، والذي أنتج تنوُّعاً يف الهويات داخل املجتمع املصري املكوُّن 

من هوية إسالمية بدرجاتها، وأخرى مسيحية وعلمانية واشتراكية.
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تعدد وتنوع وتزاحم الهويات:

تكامل الهويات:

عندما تتوفر إرادة حقيقية لوحدة املجتمع، يتّم تخطيط القيم والهوية 
النمو،  وصناعة عقد اجتماعي يعترف، ويحافظ، ويدعم، ومينح فرص 
ويستثمر يف املميزات اخلاصة لكل مكّون؛ ليصنع عقداً اجتماعّياً متوافقاً 
عليه؛ مبا يحقق االستثمار األمثل والتمازج والتكامل بني مفردات تنوع 

الهويات املتاحة.
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املعادالت:

تراكم الهويات = التسلسل الزمني للهويات املتنّوعة على وحدة سكانية 
واحدة.

وحدة  على  متنّوعة  لهويات  الدميوغرايف  التراكم   = الهويات  تزاحم 
سكانية واحدة.

من  لعدد  واالندماج  والتمازج  والتعايش  التوافق   = الهويات  تكامل 
الهويات يف إطار واحد.

 + الدعم   + التأمني   + االعتراف   = الهويات  تكامل  مقّومات صناعة 
فرص النمو + االستثمار.

الفائدة الوظيفية ملفهوم تراكم وتزاحم وتكامل الهويات:

1( التراكم والتزاحم سّنة كونية طبيعية، زادت أهميتها مع تقّدم وسائل 
التواصل والتمازج املباشر بني الثقافات والهويات املختلفة.

والسياسية  االجتماعية  الضمانة  هي  وتكاملها  الهوية  صناعة   )2
تزاحم  واستيعاب  وحصار  الهويات،  لتنّوع  األمثل  لالستثمار  األساسية 
الهويات يف املجتمع الواحد حتى ال تصل إلى االختالف والصراع فيما 

بينها.
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الشكل يبني تكامل التدرج والتكامل االجتامعي ملستويات الهوية

الشكل يبني انتظام جميع مستويات الهوية داخل الهوية الوطنية الواحدة للدولة
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الشكل يبني تكامل الهويات النوعية للمجتمع وتشكيل الهوية العامة للدولة

 7/5 الهوية واستقرار املجتمع:
استقرار املجتمع هدف كبير تنشده كل املجتمعات والدول ويعني:

والفكرية  والعرقية  الدينية  مكوناته  بني  النسبي  املجتمعي  التوازن    •
كافة؛ بحيث ال تكون هناك غلبة نسبية لطرف على حساب بقية األطراف.
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• التوازن االقتصادي النسبي بتمثيل طبقات املجتمع )العليا والوسطى 
والدنيا( بنسب مقبولة بحيث تكون األكثرية للوسطى، والقلّة للعليا والدنيا.

• حرّية التداول بني الطبقات الثالث.
• حرية االعتقاد، وأن تظّل الدولة على مسافة واحدة من كّل األديان.

• االعتراف املتبادل بني مكونات املجتمع.
• االحترام املتبادل بني مكونات املجتمع، وقبول االختالفات البينية فيما 

بينها.
• إحساس جميع املكونات بذاتها ووجودها الطبيعي يف املجتمع.

• الرضا املجتمعي العام.
• حسن الظن املتبادل بني مكونات املجتمع املختلفة.

• اإلحساس باألمان، وعدم وجود مخاطر أو مهّددات حالية أو مستقبليَّة.
• اإلحساس احلقيقي بالعدالة واملساواة وتكافؤ الفرص.

• قدرة املكونات املجتمعيَّة على إدارة احلوار، واالختالف فيما بينها.
• سيادة القانون وحتقيق العدالة.

نتائج ومؤشرات االستقرار املجتمعي:
 - تخفيف حّدة الصراع البيني بني مكونات املجتمع إلى احلّد األدنى.

- وحدة املجتمع، واالحتشاد خلف املصالح الوطنية العليا.
- انخفاض معدالت اجلرمية وارتفاع منسوب األمن املجتمعي.
- توفر بيئة صاحلة للتفكير والعمل واإلنتاج واإلبداع واالبتكار.

- بيئة جاذبة لالستثمار، وفرص أكبر للنمو االقتصادي.
- طهارة املجتمع من أية تنظيمات سرّية ميكن أن تنشأ أو تتشّكل.
- قّوة االنتماء الوطني واحلصانة الذاتية ضّد االختراق اخلارجي.
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مهّددات االستقرار املجتمعي:
1( اخللل االقتصادي وتفاوت طبقات املجتمع، بني طبقة دنيا ذات دخل 
معيشي  ومستوى  كبير  دخل  ذات  عليا  وطبقة  محدود،  معيشي  ومستوى 
ه يف تباين املستوى العلمي والعملي وأحقيته  مرتفع، وحتى وإن كان ذلك بحقِّ

يف احلصول على دخل كبير ميتاز به عن غيره.
2( التفكير بطريقة أحادية إقصائيَّة لبقّية مكونات املجتمع.

)التوظيف  متثيله  وادعاء  الدين،  احتكار  املكونات  بعض  محاولة   )3
السياسي للدين(.

4( كثافة األيدولوجيا وإحساسها املفرط بالذات.
 7/6 أنواع وأشكال الهوية وتطبيقاتها يف الواقع املعاصر

أواًل: من حيث التدرج االجتماعي
لتفكير وسلوك  القيم واألفكار اخلاصة احلاكمة  هوية الفرد: منظومة 
وأداء وإجناز الفرد، والتي ترسم مالمح ومنط شخصيته املمّيزة له عن غيره 

من األشخاص.
هوية العائلة والقبيلة: القيم والثقافة املشتركة التي حتدد الشخصية 
والنمط اخلاص املميز لها عن غيرها من األسر والقبائل، ويرسم مالمح 

عالقتها باحمليط الذي تعيش فيه.
هوية املؤسسة: القيم املؤسسية واملهنية التي ترسم وتنّظم وتدير سلوك 
وترسم  املؤسسة،  وإجناز  إنتاج  مستوى  وحتدد  باملؤسسة،  العاملني  وأداء 

صورتها الذهنية اخلاصة لدى مجال العمل واملجتمع بشكل عام.
هوية املجتمع: لكل مجتمع ثقافته اخلاصة به واملمّيزة له عن غيره من 

����� ������ .indd   47����� ������ .indd   47 6/20/20   7:11 PM6/20/20   7:11 PM



48

املجتمعات، والتي تكونت من املشتركات التي متَّ التعاقد االجتماعي عليها، 
والتي حتدد املالمح العامة لشخصية أفراده، كما أن كل املجتمعات تعيش 
حالة من التعدد والتنوع الثقايف، وكذلك تعدد طبقات املجتمع االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، ولكل منها منط ثقايف وحياتي خاص بها يأتي داخل 

اإلطار العام لهوية املجتمع.
هوية الدولة: لكل دولة هويتها اخلاصة التي متّيزها عن بقية الدول، 
وترسم مالمح عالقتها مع غيرها من بقية دول املجتمع اإلقليمي والدولي، 
والتي مت التأكيد عليها يف دستور الدولة، ويترجم يف أداء أجهزتها اخلططية 
والتنفيذية العاملة يف مجال بناء اإلنسان، والتي تنعكس نتائجها على بقية 

مجاالت احلياة يف الدولة.
ثانيًا: من حيث األيدولوجيا

الهوية العرقية: السمات املشتركة التي متّيز جماعة متثل ساللة معينة، 
والتي تتكون غالباً من خليط من املعتقدات والقيم واملفاهيم واللغة والتاريخ 
والتراث والطقوس والزي املشترك، متّيزهم عن غيرهم من بقية مكونات 

املجتمع.
الهان  البنغال،  عرقية  اجلزائر،  يف  األمازيغي  العرق  هوية  مثال: 

الصينيون...إلخ.
التي تشّكل منط  والشعائر  والقيم  املعتقدات  الهوية الدينية: منظومة 
تفكير وسلوك وثقافة حياة مجموعة من الناس تلتزم بدين معني يختلف عن 
بقية األديان والثقافات األخرى، مثل: الهوية اإلسالمية، الهوية املسيحية، 

الهوية اليهودية.
الهوية الوطنية: الوعاء الوطني والعقد االجتماعي ملجموعة من الناس 
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وثقافتهم  أديانهم  اختلفت  وإن  واحدة،  جغرافية  وحدود  أرض  جتمعهم 
وعرقياتهم.

مثال: الهوية الوطنية املصرية، السودانية، املغربية، السعودية ... إلخ.
- الهوية القومّية: السمات املشتركة التي متّيز قومية معينة تتكون من 
عدة هويات وطنية خاصة متنوعة، أديان وعرقيات متنوعة، ولكنها جتمعها 

منظومة من املشتركات؛ مشتركات اللغة، اجلغرافيا، التاريخ... إلخ.
مثال: القومية العربية التي تضم كل بلدان الوطن العربي.

الهوية الثقافية: منظومة التراكمات املعرفية التي تشكلت لدى املجتمع 
من قبل العديد من املكونات املختلفة من دين، وأعراف، وتقاليد، وتراث، 
الثقافية  الهويات  وتتعدد  إلخ،  العالم...  مع  وتواصل  وجغرافيا،  وتاريخ، 
والفكرية داخل املجتمع الواحد، بينما هناك مشتركات عامة لغالب مكونات 

املجتمع.
مثال: الثقافة اإلسالمية، الثقافة العلمانية، االشتراكية... إلخ.

الهوية االقتصادية: منظومة القيم واملبادئ والقوانني االقتصادية التي 
حتكم وتدير النشاط االقتصادي يف املجتمع.

مثال: هوية اقتصادية مغلقة - هوية مفتوحة - هوية اقتصادية مرنة - 
بيروقراطية.

ثانيًا: من حيث النوع
هوية مجتمعات االستبداد والعبيد: منظومة املعتقدات والقيم واألفكار 
لفترات  مكث  ما،  مجتمع  وجدان  يف  خت  ترسَّ التي  واملسلمات  واملفاهيم 
طويلة حتت االستبداد، حتى استسلم لها ورضي بها ثم تدنَّى إلى التكيف 
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وأصبحت منط حياة هذا  خت  ترسَّ التالية، حتى  وتوريثها لألجيال  معها، 
املجتمع، ومن أهم هذه القيم واملفاهيم:

االستسالم   - الطموح  وغياب  الهمة  ضعف   - والهدف  احللم  غياب 
للغالب )فقه املتغلب( - تقديس األشخاص - املساملة والتفريط - اإلحساس 
بالضعف والدونية - اخلوف واجلنب - السلبية - طاعة ولي األمر لذاته 
وقوته وجبروته - الفردية واألنا - تقدمي املصلحة اخلاصة على العامة - 
الكذب والنفاق والتدليس - االستهالك - الرضا باحلد األدنى من احلياة 

- العنصرية - الكسل - الصراع البيني - اخلمول والتسويف.
املعتقدات  منظومة  والكرامة:  واحلرية  الدميقراطية  مجتمعات  هوية 
خت يف وجدان مجتمع انتزع  والقيم واألفكار واملفاهيم واملسلمات التي ترسَّ
يختاره  من  ومحاسبة  ومراقبة  اختيار  يف  الشعبية  إرادته  وفرض  حريته، 
حلكمه وفق قواعد املمارسة الدميقراطية الصحيحة، حتى أصبحت منط 

حياة لهذا املجتمع.
 ومن أهم هذه القيم واملفاهيم:

امتالك حلم وهدف وطموح كبير، االعتزاز بالذات، احلرية، الشفافية، 
املصلحة  تقدمي  املؤسسية،  اإليجابية،  الشجاعة،  املواطنة،  الذاتي،  النقد 
العامة على اخلاصة، العمل واإلنتاج، التفكير واالبتكار، التعايش احلضاري.
هوية املجتمعات القطرية: منظومة املعتقدات والقيم واألفكار احلاكمة 
للمجتمعات الدميقراطية احلديثة التي تنشد األمن والرفاهية واالستقرار 

داخل حدودها اجلغرافية.
هوية املجتمعات األممية: منظومة املعتقدات والقيم واألفكار احلاكمة 
للمجتمعات الدميقراطية احلديثة التي تنشد مشروعاً حضارّياً أممّياً خارج 
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حدودها اجلغرافية بالتمدد وبسط نفوذها وسيطرتها على أكبر قدر ممكن، 
واملشاركة يف إدارة العالم كقوة عاملية كبرى ذات بعد أممي إمبراطوري، حتى 

أصبحت منط حياة لهذا املجتمع، ومن أهم هذه القيم واملفاهيم:
العاملية، الطموح الكبير، االعتزاز بالذات احلضارية األممية اخلاصة، 
االبتكار، الهمة العالية، القوة، اإلجناز املستمر، الريادة، الوحدة، االحتشاد 

حول املشروع األممي، الندية، التنافس احلضاري.
7/7 السلم القيمي للمجتمع:

لكل مجتمع من املجتمعات اإلنسانية سلّم القيم اخلاص به ، والذي يعبر 
الديناميكية  وفق  ترتيبه  مت  وقد  احلقيقي،  والسلوكي  القيمي  واقعه  عن 
الطبيعية للحراك املجتمعي، سواء تداخلت فيه معطيات مخططة وممنهجة 

سلفاً أم معطيات عشوائية.
 وهو عبارة عن نسق قيمي مت ترتيب أولوياته بحسب املعايير التالية:
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السّلم القيمي للمجتمع يعني الترتيب التنازلي ألهم وأقوى القيم مكانة 
وتأثيرًا واهتمامًا يف نفوس املجتمع:

1- األعلى تقديراً وإعزازاً.
2 - األكثر أولوية واهتماماً.

3 - األكثر تأثيراً يف سلوك وأداء املجتمع.
4 - األكثر تطبيقاً يف سلوك املجتمع.

5 - األهم يف تقييم األشخاص.
6 - األكثر حرصاً على تربيتها يف نفوس األبناء.

7 - األكثر رعاية من املجتمع.
والتي تعبر مبوضوعية حقيقية عن املستوى احلضاري للمجتمع وممكنات 

فعله احلضارية، ومصيره يف الفترة املقبلة. 
تغيير  أبدي؛ حيث تشهد عمليات  ليست يف حالة جمود  القيم  - هذه 
إلخ،  أخرى...  وخروج  قيمة  ودخول  أخرى،  وتراجع  قيمة  بتقدم  مستمرة 
االجتماعية  التحوالت  عن  تعبير  هي  نفسه  الوقت  ويف  النتيجة،  وهكذا 

والسياسية واالقتصادية، بغض النظر كونها تغيراً لألفضل أو لألسوأ.
- التدرج يف السلم القيمي هو أساس فلسفته، وهو املعبر عن تفاوت 
األهمية النسبّية بني القيم وتوزيعها على الدرجات املختلفة للسلم، فمثاًل لو 
تقاطعت املصلحة يف تطبيق القيمة األولى يف السلم مع القيمة اخلامسة يف 
منتصف السلم، فبالتأكيد سيتم اختيار القيمة األولى، وكذلك لو تقاطعت 
مصلحة تطبيق القيمة اخلامسة مع القيمة العاشرة يف نهاية السلم؛ فيتم 

اختيار القيمة اخلامسة.
- السلم القيمي املخطط ال يجب أن يحمل قيماً متناقضة مع بعضها 
البعض، وحينما يحدث ذلك فإنه يعّبر عن حالة العشوائية والفوضى التي 
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يعيشها املجتمع.

الدور الوظيفي للسلم القيمي للمجتمع:

1( مؤشر حقيقي للواقع القيمي والسلوكي للمجتمع.
2( يكشف نقط القوة والضعف يف البنيان القيمي للمجتمع.

3( مينح الباحثني وصناع القرار املفاتيح األساسية لشخصية املجتمع، 
متهيداً الستخدامها يف إدارة سلوك املجتمع.

4( مينح الباحثني وصّناع القرار احملددات واحملاذير اخلاصة بشخصية 
املجتمع، والتي يجب التعاطي احَلِذر معها عند محاولة إقامة عالقة تواصل 

مع هذا املجتمع.
5( يعبر عن التوجهات احلقيقية للدولة، وإلى أي بوصلة تريد أن يتجه 
املجتمع إلى )التنمية والنمو االقتصادي، أو إلى احلرب، أو إلى االستقرار 

والرفاهية، أو إلى التحرر، أو إلى التمدد اخلارجي... إلخ(.

أشكال السلم القيمي للمجتمع:

1( السلم القيمي املستهدف للمجتمع.
2( السلم القيمي الواقعي أو احلقيقي للمجتمع.

وسوف نعرض مناذج تطبيقية ألنواع السلم القيمي يف الدولة االستبدادية، 
حلركات  الالزم  القيمي  والسلم  األممية،  والدولة  الدميقراطية،  والدولة 

التحرر الوطني.
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1  قوة الهوية وماهيتها ومكوناتها الفرعية

2 مؤشرات قياس قوة الهوية

3 املعايير العشرة لقياس وتقومي النظام القيمي للمجتمع

4 التغييرات املتوقعة التي ميكن أن حتدثها الهوية يف منو 

وتطور اإلنسان واملؤسسة واملجتمع والدولة

5 مستويات قوة الهوية: الصلبة، واملرنة، والرخوة

6 منوذج تطبيقي لقوة الهوية - املنطقة العربية، وكشف أوجه 

اخللل والضعف يف هوية املنطقة العربية

الفصل الثاني:

 قّوة الهوية
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الهوية: هي أصل الشيء وحقيقته وروح اإلنسان وسّر حياته، وسبب 
له،  احلضاري  اإلرث  ووثيقة  غيره،  عن  له  املمّيزة  السمة  وهي  وجوده 
التوّجه  معيار  هي  كما  أفضل،  مستقبل  يف  واألمل  احملركة،  والطاقة 
السياسي وصنع القرار فيه، وهوية املجتمع هي سّر قوته وسبب بقائه، 
وسّر منّوه وتطّوره وهي التي حتّدد مساراته واجتاهاته يف العالم، كما هي 
أساس وحدته واحتشاده، وهي احملفز احلقيقي للفعل والبذل والتنافس 

واإلجناز احلضاري.
وذاته  وأمة-  اإلنسان -كفرد ومجتمع  الهوية: قّصة حب خالدة بني 
متوّقع،  ومستقبل  وحاضر حي  ماٍض طويل  بني  تتكامل  التي  احلقيقية 
والهوية كائن حي يأكل ويشرب وينمو، ويقوى ويضعف، يتحرك ويسكن 

ويتفاعل مع محيطه املادي واملعنوي ويتأّثر به ويؤثر فيه.

1( قوة الهوية: املاهية وكيفية عملها وقياسها
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الهوية: روح اجلسد تغيب عنه؛ فيموت سلوكّياً وحضارّياً، ثم يشتاق 
ن من  إليها ليحسِّ إليها ويحتاجها وال يستطيع العيش من دونها؛ فيعود 
األمم؛  بني  احلضارية  ومكانته  موقعه  ليستردَّ  وإجنازه؛  وأداءه  سلوكه 
البعض،  لبعضهما  اشتاقا  الطريق،  منتصف  لتلتقيه يف  هويته  فتتحرك 

كانت تنتظره ليُقبل عليها.
الهوية: روح وطاقة وقّوة قابلة

- للنمو والتطّور.
 - للضمور.

 - كما أّنها قابلة للتفكيك البطيء، بل وللحرق السريع.
 - ال متوت إال مبوت وفناء كل أصحابها.

 - قابلة لإلحياء والتطور.
 - لديها قدرات ذاتية لالختراق والتمدد.

 - عابرة للقارات.
كل ذلك وارد يف شأن الهوية، ولكنها ال متوت أبداً؛ حيث تظّل حّية 
وكامنة بحياة اإلنسان واملجتمع، حتى يأتي من يعيد إحياءها وتطويرها 
واألّمة  واملجتمع  اإلنسان  حياة  يف  وفاعليتها  قّوتها  فتستعيد  وتقويتها؛ 

مرات ومرات، وعبر أجيال وأجيال.
ال متوت الهوية ِإالَّ مبوت كل أصحابها، من أفراد املجتمع جميعاً، كما 
غابت هوية مجتمع الهنود احلمر بإبادتهم جميعاً على يد األمة األميركية 
الوليدة. بيد أّن بقّية الهويات اخلاّصة التي مّتت محاربتها عاملّياً -وبشتى 
الوسائل وبكل قّوة وضراوة- لم مُتت أبداً، بل عادت أقوى مما كانت عليه 

يف السابق، طاملا بقي فرد واحد من أفرادها الذين يحملونها.
الهوية رمبا تضُمر وتضعف ويغيب أثرها جزئّياً أو مؤقتاً، ولكّنها تعود 
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إلى جسد املواطن واملؤسسة واملجتمع؛ فتُحِييه من جديد ومتنحه القّوة 
والقدرة على الفعل واإلجناز؛ فتقوى وتتمّدد وتنتشر وتفتح لنفسها آفاقاً 
واسعة يف مجتمعات جديدة، ويف حقيقة األمر فإن الهوية القوّية فاعلة 
وميكنها  للقارات،  وعابرة  واالنتشار  التمّدد  وذاتّية  وحضارّية  ومؤثرة 

اختراق مدن وشوارع وبيوت وغرف العالم بأسره.
والذي يتحكم يف سرعة وكفاءة عودتها قّوة محتواها، ومتّكنه يف نفوس 

أصحابها، كما سنبنّي ذلك تفصياًل.
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2( مؤشرات قياس قّوة الهوية:

تغيرات  قادرين على حتقيق  أمرين  اللغوي للقّوة: يتضمن  التعريف 
مختلفة، فالقوة هي كّل مؤّثر خارجّي، أو فعل قادر على إحداث التغيير 

يف:
شكل اجلسم، أو يف حالته، أو يف اجتاهه ومساره، أو يف سرعة حركته 

وبطئه.
كان  ولذلك  قياس؛  ووحدة  واجتاهاً  مقداراً  للقّوة  يضيف  وفيزيائّياً 
االستناد  الهوية ميكن  لقّوة  معاصراً  ننَحت مفهوماً  علينا -ونحن  لزاماً 
لقياس قّوة  إليه علمّياً، وتصنيع معاييره ومؤشراته الستخدامه وظيفّياً 
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الهوية- أن جُنيب عن األسئلة التالية:
س1: ما تأثير وفعل الهوية؟

س 2: ما اجتاه الهوية؟
س 3: ما وحدة قياس الهوية حتى نحّدد مقدارها؟

س 4: ما معايير جودة النظم القيمية للمجتمع؟
اإلنسان  هو  عملها  ومجال  للهوية  الوظيفي  الدور  أن  قاعدة  وعلى 

واملؤسسة واملجتمع والدولة والعالم بأسره.
س5: ما التغييرات املمكنة واملتوقعة التي ميكن أن حتدثها الهوية يف 

منّو وتطوير اإلنسان واملؤسسة واملجتمع؟
ولإلجابة عن األسئلة األربعة نقول ما يلي:

آلفاق  املستمّر  التحسني  يف  اإلنسان  على  شامل  الهوية  تأثير   :1 ج 
وعن  نفسه  عن  وتصورات  أفكار  من  ينتجه  وما  تفكيره  ومنهاج  ومنط 
العالم احمليط به، وعلى التحسني املستمر جلودة سلوكه وأدائه وإجنازه 
املهني، ومن ثم حتّسن مستوى جودة حياته، وكذلك عالقته باآلخرين من 
حوله، وتنظيم عالقته بهم بشكل جيد مبا يحّقق الصالح العام للمجتمع 

والوطن واإلنسانية.
من  ولكّل مجال  وللمستقبل،  لألمام  دائماً  الهوية:  تأثير  اجتاه   :2 ج 
مجاالتها عمل وتأثير وإجناز، فللهوية وحدة قياس فنّية خاّصة بها حسب 
استقرار  معّدل  وقياس  املجتمعي،  األمن  منسوب  قياس  فهناك  املجال، 
القومي  الناجت احمللي والدخل  النمّو يف مستوى  املجتمع، وقياس معّدل 

والفردي.
ج 3: وحدة قياس الهوية: ميكننا حتديدها من التوصيف الدقيق ملاهّية 

ومعايير قّوة الهوية.
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تتكون القوة الكلية للهوية من أربع قوى فرعية:

األول: يتعلق باحملتوى.
الثاني: يتعلق بقوة التكامل )تهديف × جتانس × تالقح(.

معايير  قّوة  ولكل  املجتمع،  نفوس  يف  احملتوى  بتمّكن  يتعلق  الثالث: 
ومؤشرات ووحدات قياس خاّصة بها.

ومؤشرات  معاييره  منهما  ولكل  واإلجناز،  الفعل  بقوة  يتعلق  الرابع: 
ووحدات قياسه اخلاصة به.

4/1 - قّوة احملتوى: سالمة وجودة احملتوى، ويتكون من خمسة معايير 
تفصيلية:

- صالبة مصادر احملتوى:
)وحي + علمي + تاريخي محّقق ومحكم علمياً + منطقي محكم عقلّياً 

+ عملي محكم واقعياً(.
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- سالمة ونقاء احملتوى من:
أ ( أي قيمة أو فكرة شاذة عن فطرة اإلنسان املعتادة.

ب ( أي قيمة وفكرة ذات عالقة بالتمايز العرقي واإلقصاء.
ج( أي أيديولوجية بشرية غير موثقة بالوحي.
د( اخلرافات واملعجزات غير املوثقة بالوحي.

هـ( مكونات عاطفية.
- شمول احملتوى للمكونات الصلبة واملرنة للهوية.

- إنسانية وعاملية القيم واألفكار.
- شمول احملتوى لقيم وأفكار املاضي واحلاضر والعبور إلى املستقبل.
- فاعلية احملتوى يف التحفيز واالستثمار األمثل للقوة البشرية املتاحة.

4/2- قوة التكامل: تكامل وجتانس احملتوى.

- وجود هدف واضح لهذا احملتوى.
- التجانس بني املكونات وعدم وجود تناقضات وتقاطعات بينها.
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قيمة  منها  كلٌّ  البعض، ميثل  بعضها  مع  وتكاملها  املكّونات  تالقح   -
مضافة للمحتوى.

العمرية  الشرائح  نفوس  بناء ومتّكن احملتوى يف  قوة  التمّكن:  قوة   -
والنوعية والطبقية واملهنية للمجتمع كافة، وتتضمن معيارين أساسيني:

أواًل: معيار الشمول املجتمعي:

ويقصد به شمول متّكن الهوية لدى الشرائح اخلمس التالية:
الشرائح العمرية: أطفال وشباب وفتيات ورجال وسيدات.

الشرائح النوعية: نساء ورجال.
الشرائح الطبقية: النخبة، والطبقة الوسطى، والطبقة الدنيا.

الشرائح املهنية: املهنيون والعمال والفالحون.
واألعراق  األديان  جميع  والفكرية:  والعرقية  الدينية  الشرائح 

والتكوينات الفكرية يف املجتمع.

 ثانيًا: معيار متّكن القيم:

بلغت  الناس، حتى  اليومية حلياة  املمارسات  القيمة يف  ويعني متكن 
درجة التخلّق، مبعنى أن منظومة القيم ميارسها املجتمع ممارسة سلوكية 
إجرائيَّة بطريقة صحيحة نسبياً، حتى أصبحت ثقافة سائدة ومنط حياة 

طبيعياً مستمراً ميارسه غالب املجتمع بشكل تلقائي:

1( التمكن حتى درجة التخلق يف احلياة املعتادة.
2( التمكن حتت ضغط الظروف االستثنائية.
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4/4 قوة الفاعلية واإلجناز:
الفعل  ممكنات  يف  املطلوب  التغيير  إحداث  يف  الهوية  فاعلية  قوة 
واملهنّية  والسلوكّية  والذهنّية  النفسّية  بالقدرات  اخلاصة  البشري 
للمجتمع، وترجمتها إلى أرقام إنتاج حقيقية ملموسة وظاهرة يف أرقام 
القومي،  والدخل  االقتصادي  والنمو  املدفوعات  وميزان  احمللي  الناجت 

والتي ميكن حتديدها يف:
1- معدل النمو السلوكي. 

2- منسوب األمن باملجتمع.
3- منو املجتمع املدني. 
4- منو الناجت احمللي.

5- معدل النمو االقتصادي.
6- فاعلية الدبلوماسية الشعبّية إقليمّياً ودولّياً.
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جدول قياس جودة قوة الهوية

التوصيفعناصر القياس

4/1 - قوة محتوى الهوية 

صالبة املصدر
سالمة ونقاء احملتوى

شمول احملتوى
إنسانّية وعاملّية القيم واألفكار

شمول احملتوى
فاعلية احملتوى

4/2 - قوة جتانس وتكامل 
مكونات الهوية

وجود هدف واضح
التجانس وعدم التناقض والتقاطع

تالقح املكونات وتكاملها
يف الشرائح العمرّية كافة3 / 4 - قوة التمّكن السلوكي

يف جميع الشرائح النوعّية 
يف الطبقات الثالث للمجتمع

يف مختلف الشرائح املهنّية للمجتمع
التمكن حتى درجة التخلّق يف احلياة املعتادة
التمّكن حتت ضغط الظروف االستثنائّية

4 /4 - قوة الفاعلية
 واإلجناز احلضاري

1- معدل النمو السلوكي
2- منسوب األمن باملجتمع

3- منو املجتمع املدني
4 - منو الناجت احمللي 

5- معدل النمو االقتصادي
6 - فاعلية الدبلوماسّية الشعبّية إقليمّياً ودولّياً
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2 ( مؤشرات قياس قوة الهوية:

1-  مؤشر التحسن املستمر جلودة السلوك البشري.
% 20    ..........................................

2- مؤشر التعايش املجتمعي.
% 20 ..........................................

3- مؤشر األداء واإلنتاج واإلجناز املهني والنمو االقتصادي.
% 20 ............................................

4- مؤشر التفاعل مع الهويات العاملّية.

قمنا بتنظيم مؤشرات خاصة لقياس قوة الهوية، يجمع كل مؤشر منها 
عدداً من القوى الفرعية التي تغطي مجاالت محددة يف املجتمع.
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% 20 .............................................
5- مؤشر جاذبية الهوية ومتددها الذاتي.

% 20 ...........................................
اإلجمالي ............................................ 100 %

الفعل  على  وقدرتها  الهوية،  هذه  قوة  مدى  عن  لنا  يكشف  إجمالها 
احلضاري  النمو  يف  املتوقعة  مساهمتها  ومدى  احلضاري،  واإلجناز 

العاملي، وحل مشاكل العالم، وتعزيز استقراره ورفاهيته.

معادالت قوة الهوية:
قوة الهوية = جودة احملتوى × تكامله × متّكنه × فاعليته وإجنازه.

جودة احملتوى = شمول القيم واألفكار × مالءمتها للمرحلة + سالمتها 
من الطائفية والعنصرية والشذوذ الفكري.

شمول القيم واألفكار = القيم األساسية + قيم الواقع × قيم املاضي 
× الواقع × املستقبل.
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للمجتمعات،   القيمي  النظام  وتقومي  لقياس  العشرة  املعايير   )  3
لتقييم  معياري  نظام  إلنشاء  التاريخي   والتطور  الفلسفّية  اجلذور  

جودة نظم القيم املجتمعّية.

فكرة الوعي اخللقي:
مع منو اإلدراك اإلنساني، وسعي الفالسفة للبحث يف فلسفة األخالق 
والكشف عن القيم املثالية املوجهة للسلوك البشري وقوانني عملها، وضع 
فكرة  حول  جميعها  تدور  نظريات  ثم  وفرضيات،  تفسيرات  الفالسفة 

الوعي اخللقي كان من أشهرهم:

 الفيلسوف الفرنسي روسو »1712 - 1778«:
فطري،  نداء  أنه  على  األخالقي  الوعي  فّسر  الذي 

وصوت الضمير اإلنساني.

الفيلسوف األملاني كانت »1724 - 1804«:
الذي فسر الوعي وااللتزام األخالقي من مدخل العقل، 
وأن العقل هو مصدر األخالق، وأن الوعي وااللتزام واجب، 
يجب االلتزام بهما يف شكل أوامر ونواٍه، ويظهر ذلك يف 
»تصّرف  تقول:  التي  الغائية«  »قاعدة  الشهيرة  قاعدته 

تعاملها  كما  اإلنسانية يف شخصك،  تعامل  يجعلك  الذي  بالشكل  دائماً 
عند كل الناس كغاية ال مجّرد وسيلة«.
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الفيلسوف الفرنسي دوركامي »1878 - 1917«:
 والذي فّسر الوعي وااللتزام األخالقي بسببني: 

األول: هو االلتزام واملمارسة االجتماعية للمجتمع.
الضمير،  سلطة  عبر  ذاته  الفرد  رغبة  هو  والثاني: 
للتعايش  ومبادئ عامة  قواعد  الكرمي  القرآن  أرسى  كما 

اإلنساني، وبناء املجتمعات احلضارية:
َعِن  َويَنَْهى  الُْقْربَى  ِذي  َوِإيتَاِء  ْحَساِن  َواإْلِ ِبالَْعْدِل  يَْأُمُر  اهلل  {إّن  أ( 

ُروَن} ]النحل: 90[. الَْفْحَشاِء َوامْلُنَكِر َوالْبَْغِي يَِعُظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ
ب( {َوأَْوُفوا ِبالَْعْهِد ِإَنّ الَْعْهَد َكاَن َمْسئُواًل} ]اإلسراء: 34[.

ن  يِن َولَْم يُْخِرُجوُكم مِّ ج( {الَّ يَنَْهاُكُم اهلل َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاِتلُوُكْم يِف الدِّ
وُهْم َوتُْقِسُطوا ِإلَيِْهْم ِإنَّ اهلل يُِحبُّ امْلُْقِسِطنَي}  ِديَاِرُكْم أَن تَبَرُّ

]املمتحنة: 8[.
على منظومة قيم كلية كبرى من العدل واإلحسان، والبر، واالستقامة، 

والتعاقد، والوفاء، والسالم.
عاملا األنثروبولوجيا األميركني - كاليد كلوكهون وسترا دبيك

)1905 - 1960م(:
سعياً  املجتمعية،  القيم  فلسفة  يف  للبحث  العلمي  السياق  هذا  يف 
العاملني  الالزمة لضبطها وتطويرها عن متّكن  والقوانني  املعايير  إلنتاج 
كمقاييس  ثماني  منوذج  تصميم  من  دبيك  وسترا  كلوكهون  األميركيني 
عالقة  مدى  وتبني  دراسة  عبر  للمجتمع  القيمي  النظام  جودة  لقياس 
اإلنسان واملجتمع بالزمن، والطبيعة، والعلم، واآلخر، واحلياة، واملجتمعات 
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الداخلية واخلارجية، والوقوف من خالل طبيعة هذه العالقات على مدى 
جودة النظام القيمي للمجتمع.

املناظير الثمانية للمفكر اإلسالمي د/ جاسم سلطان 
 مؤسس ومدير مشروع النهضة: 

اإلسالمي  املفكر  متّكن  العلمي  السياق  هذا  يف   
عن  البحث  يف  رحلته  سلطان خالل  جاسم  د.  الكبير 
التي  لألسس  وموضوعية  عمقاً  أكثر  أخرى  معايير 
معايير  أن  رأى  بعدما  األمم،  وتقدم  منو  عليها  يقوم 
األمم املتحدة لقياس منو الدول لم تعد مناسبة للدول 

النامية، توصل د. جاسم إلى استخدام مفهوم املناظير الثمانية واألكثر 
من  عالية  معدالت  حققت  التي  الدول  يف  وفاعلية  واستخداماً  واقعية 
النمو والتقدم، حيث تعد املفاتيح الثمانية للنظر للمجتمعات كأحد األُُطر 
من  للمجتمع  العميقة  األسس  تفحص  وهي  االجتماع،  علم  املعروفة يف 
ثماني زوايا متكاملة لفحص عالقة اإلنسان واملجتمع بالزمن، والطبيعة، 
والعلم، واآلخر، واحلياة، واملجتمعات الداخلية واخلارجية، والوقوف من 

خالل طبيعة هذه العالقات على قدرة املجتمع على النمو والنهوض.
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املفتاح األول: النظرة للطبيعة اإلنسانية
ما طبيعة نظرة املجتمع للطبيعة اإلنسانية؟

املفتاح الثاني: النظرة للطبيعة والكون
ما الصورة التي يختزنها املجتمع عن عالقة اإلنسان بالطبيعة؟

املفتاح الثالث: النظرة للعلم
ما العالقة بالعلم يف املجتمع؟
املفتاح الرابع: النظرة لآلخرة

ما التصور للعالقة مبا وراء الطبيعة )اآلخرة يف حالتنا(؟
املفتاح اخلامس: النظرة للوقت

ما عالقتنا بالزمن؟
املفتاح السادس: النظرة للحياة

كيف تنظر لفعل اإلنسان يف احلياة؟
املفتاح السابع: النظرة املجتمعية الداخلية

كيف ينظر أفراد املجتمع إلى بعضهم البعض؟
املفتاح الثامن: النظرة للمجتمعات اخلارجية

كيف ينظر املجتمع للمجتمعات األخرى؟
هل هي نظرة تتسم بالعدوانية أم تتسم بالود؟ ومن هنا هل تنتشر قيم 

السالم والتعاون، أم قيم العدوان واحلرب والقطيعة؟
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مؤسسة هويتي لدراسات القيم والهوية/ د. الديب:

واستكملت مؤسسة هويتي هذا اجلهد يف إنتاج نظام 
معياري لقياس جودة النظام القيمي للمجتمع؛ ليسهل 
استخدامه يف تقييم النظام القيمي للمجتمع واملؤسسة 
عالقة  هما:  معيارين  إضافة  متت  بعدما  واألسرة، 

وجدان  حلاكميتهما يف  نظراً  وذلك  بالتراث،  وعالقته  بالدين،  اإلنسان 
الناس على اختالف أديانهم وثقافاتهم، مع تصميم مؤشر معياري للقياس 
عليه للمجتمعات القوية الناهضة، وآخر للمجتمعات الضعيفة املتخلفة؛ 
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وتطور  الهوية يف منو  أن حتدثها  التي ميكن  املتوقعة  التغييرات   )4
اإلنسان واملؤسسة واملجتمع والدولة.

العلمي  بالتفكير  وااللتزام  للتفكير،  احلافزية  9/1- حتسن مستوى   
الذهنية  قدراته  وتعزيز  املجتمع،  شرائح  لغالب  حياة  كثقافة  املنهجي 
وحلول  أفكار  وإنتاج  والتكنولوجيا،  املعرفة  استيعاب  على  اجلماعية 

ومبادرات متجددة.
 9/2- حتّسن مستوى السلوك الفردي واملجتمعي، وتداعياته على:

 حتسن مستوى العالقات البينية.
 قلة املشاكل البينية.

 انخفاض معدالت املشاكل واجلرمية وارتفاع منسوب األمن املجتمعي.
 قلة الهدر املجتمعي.

9/3- حتّسن مستوى العالقات الداخلية، ومنو املجتمع املدني املساعد 
للحكومة واملنافس املكمل لها، واملراقب ألدائها، والرادع لتوغلها وتوحشها.
)زراعي،  أشكاله:  مبختلف  املهني  األداء  مستوى  حتّسن   -9/4
والناجت احمللي،  اإلنتاج،  وارتفاع مستوى جودة  إلخ(  صناعي، جتاري... 
وميزان املدفوعات، والنمو االقتصادي، والدخل القومي، والدخل الفردي، 
الدولة يف حتسني خدماتها  إمكانيات  وتعزيز  املعيشة،  وحتّسن مستوى 

املقدمة للمجتمع.

ليسهل القياس واكتشاف الفجوة مع الواقع متهيداً لتقوميها، ومن كتابنا 
به  ليسترشد  بعرض اجلدول؛  فقط  هنا  نكتفي  والهوية«  القيم  »نظرية 

القارئ الكرمي يف قياس وتقومي واقعه كفرد وأسرة ومؤسسة ومجتمع.
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 9/5- حتّسن مستوى اإلجناز احلضاري يف جميع مجاالت احلياة، 
والنهوض  للتنمية  احلقيقي  التيار  ستشكل  والتي  اإلنتاج،  وقطاعات 

احلضاري للدولة.
الوحدة  نحو  املجتمع  مكونات  لدى  الذاتيَّة  احلافزية  منو   -9/6
واالحتاد، وتعزيز مستوى الشفافية والثقة بني النظام احلاكم والشعب، 

نتيجة لوجود نظام قيمي وهوية متثل مرجعيَّة حاكمة للجميع.
خلف  االحتشاد  إلى  املختلفة  املجتمعية  املكونات  مسارعة   -9/7
-هوية  للتفاهم  موحدة  أرضية  وجود  نتيجة  للدولة،  الوطني  املشروع 
املجتمع- متثل االلتزام الذاتي األخالقي والوطني املعياري املوحد جلميع 

املكونات املجتمعية، وللنظام احلاكم.
قيم  كدولة  عاملّياً،  للدولة  الذهنية  للصورة  املستمر  التحسني   -9/8
ومبادئ وعمق حضاري ومنوذج لاللتزام والتطبيق الدميقراطي، والوحدة 
احلاضن  االجتماعي،  واالستقرار  واألمن  السلم  وتعزيز  واالحتشاد، 

واحملفز الستقبال ودعم االستثمارات والنمو االقتصادي الكبير.
الهوية  قوة  خالل  من  للدولة  الناعمة  للقوة  املستمر  التعظيم   -9/9

اخلاصة املمّيزة للدولة عبر:
 - جاذبية قيم وهوية الدولة يف نفوس املجتمعات العاملّية، خاصة يف 

ظل عصر االتصال.
 - التمدد الذاتي خارج حدود الدولة، وخلق مناطق نفوذ جديدة.
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5( مستويات قوة الهوية: الصلبة، املرنة، الرخوة.

1- الهوية الصلبة: احملّصنة يف ذاتها والساعية للتمدد خارج حدودها
- هي القوية يف ذاتها، ذات البعد العقدي، والقيمي املوروث.

- املتجذرة يف أعماق نفوس أصحابها.
- متوّطنة يف سلوكهم وثقافتهم ومنط حياتهم اليومي.

أكثر  فأصبحوا  األخرى،  املجتمعات  عن  ومتّيزاً  إجنازاً  منحتهم   -
اعتزازاً ومتسكاً بها.

 متتلك حصانة ذاتيَّة عند أصحابها من االختراق والتفكيك.
وأداء  على سلوك  اإليجابي  التأثير  فاعليتها يف  وظاهرة يف  قوية   -
واجتماعية،  وأمنية،  وثقافية،  تربوية،  إجنازات  وحتقيق  املجتمع، 

واقتصادية، وسياسية ملموسة.
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 2- الهوية املرنة القابلة إلعادة التشكل:
 هي الهوية التي تتسم بالضعف النسبي يف بعض مكوناتها. 

- غياب التجانس النسبي بني مكونات الهوية نتيجة وجود عناصر أو 
مصادر غير جيدة.

 - الضعف النسبي من التمكن يف نفوس أصحابها.
- وجود مكونات لم يتم دمجها بشكل صحيح وقوي يف هوية املجتمع.

- ضعف نسبة االقتناع والتراضي بني مكونات املجتمع.
- لم حتقق ألصحابها إجنازات كبيرة ملموسة.

 - ومن ثم فهي مجتمعات قابلة إلعادة تشكيل هويتها حسب القوة 
التي تتحكم فيها.

 - مجتمعات ما زالت تعيش رحلة البحث عن ذاتها وهويتها اخلاصة.
لدى  املؤقتة  اجلزئية  اإلجنازات  بعض  خاللها  من  يتحقق  رمبا   -
شرائح مجتمعية دون غيرها، بحسب القوة السياسية املسيطرة واحلراك 

املجتمعي الدائر.

3 - الهوية - اإلسفنجية املستعدة المتصاص كل شيء- التابعة
 - هي الهوية الضعيفة يف محتواها.

املصادر  ومتنوعة  متعددة  مكونات  من  التكوين  واملرتبكة  املشتتة   -  
والثقافات، نتيجة ألسباب تاريخية، تتعلق بكثرة تداول احلقب االستعمارية 
املتنوعة على هذا املجتمع، وغالباً التي تعرضت لفترات استعمار متتالية، 

بَت من كل مستعمر حصة من هويته. وتشرَّ
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- ضعف متّكنها يف نفوس أصحابها - الالهوية التابعة للغير.
- تعدد الهويات واالنتماءات الهشة، واملرتبطة أساساً باملنفعة وليس 

بالقناعة.
- الهوية املغناطيسية اجلاذبة لكل الهويات الساعية للتمدد.

- املجتمع الضعيف املفتوح والراغب يف تشرُّب كل ما ميكن أن يعرض 
عليه من هويات خارجيَّة.

- مجتمعات ما زالت تفتقر إلى اإلحساس باحلاجة إلى هويتها وذاتها 
والبحث عن نفسها.

- معدومة األثر والفاعليَّة على أفراد وإجنازات املجتمع.
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6 ( منوذج تطبيقي لقوة الهوية - املنطقة العربية

املنطقة العربية يف موازين ومعايير قوة الهوية
متهيد:

تتمتَّع املنطقة العربية مبمّيزات طبيعية وتاريخية كبيرة، ال تتوفر ألي 
احتاداً  أو  واحدة،  أمة  تكون  يرشحها ألن  ا  العالم، ممَّ مثلها يف  منطقة 

اقتصادياً وسياسياً كبيراً.
املمكنات الطبيعية للمنطقة - األمة العربية:

1( كتلة جغرافية واحدة من اخلليج العربي إلى احمليط األطلنطي.
2( تتحدث لغة واحدة هي اللغة العربية.

3( يدين أغلبها بدين واحد هو الدين اإلسالمي، باإلضافة إلى متركز 
مسيحيي الشرق بها.

4( مهبط األديان الثالثة.
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5( تاريخ واحد وثقافة عامة مشتركة، باإلضافة إلى الثقافة اخلاصة 
لكل قومية ودولة قطرية. مت تأسيسها بعد سايكس بيكو 1916م.

6( قوة بشرية شبابية متجانسة 370 مليون نسمة، 65 % منهم حتت 
30 عاماً.

7( تاريخ وحتديات وتطلعات واحدة مشتركة، ولكنها تعّرضت لنكسة 
حقيقية يف هويتها نتيجة تعرُّضها لالستعمار العسكري الغربي مع مطلع 
القرن التاسع عشر، وحتررت عسكرّياً فقط، ولكنها ما زلت قابعة حتت 
عسكري  حكم  أنظمة  متثل  دميقراطية،  غير  استبدادية  حكم  أنظمة 
مباشر أو غير مباشر، أو حكم وراثي لعائالت بعينها، حيث متثل هذه 
األنظمة الوكيل الفعلي للدولة االستعمارية احلقيقية املتحكمة يف سيادة 

وقرارات وثروات املنطقة.
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 -  2016 والهوية  القيم  لدراسة  هويتي  مركز  دراسة  نتائج  ملخص 
2017م:

عنوان الدراسة »واقع ومستقبل هوية املنطقة العربية يف عصر العوملة«
عصر تعدد وتنوع وصناعة وصراع الهويات:

أسئلة للدراسة:
السؤال األول: سمات ومالمح الهوية العربية ومرتكزات وآلية تشكلها؟

السؤال الثاني: املشاكل والتحديات التي تواجه الهوية العربية؟
السؤال الثالث: آفاق ومستقبل الهوية العربية خالل الربع األول من 

األلفية الثالثة؟
ومالمح ضعف  سمات  بأهم  املتعلق  اجلزء  بعرض  فقط  هنا  نكتفي 
الهوية العربية: والذي يكشف عن جوانب الضعف واخللل الكبير الذي 
بنيتها  أعماق  ليبلغ  وامتد  التكميلية،  بنيتها  يف  العربية  الهوية  أصاب 

الصلبة التأسيسية، نتيجة لثالث أسباب أساسية:
األول: اجلمود والضعف الفكري الذي أصاب احلاضنة األم للمنطقة 
العربية، وهي األمة اإلسالمية عامة، خالل القرن الثامن والتاسع عشر.

والغزو  االستبدادي،  واحلكم  العسكري  االستعمار  جهود  الثاني: 
العربية، لتحقيق أهداف  الثقايف املوجه؛ لتفكيك وإحالل هوية املنطقة 
احلاكمة  السياسية  اإلرادة  غياب  ثم  ومن  اقتصادية وسياسية مختلفة، 

حالياً باملنطقة العربية، بل تتقاطع معها.
الثالث: غياب البنية األساسية لصناعة القيم والهوية، واألكادمييات 
املتخصصة يف القيم والهوية، واألدبيات املتخصصة، واخلبراء، والفعاليات، 

ونظام معياري لتنظيم وقياس وتقومي القيم والهوية.
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7( أهم سمات ومالمح ضعف الهوية العربية:

الشكل يبني مناطق الهويات األربع داخل الوطن العربي.

تنقسم املنطقة العربية إلى أربع هويات متجانسة نسبّيًا:
منطقة الشام: العراق وسوريا ولبنان وفلسطني.

منطقة اخلليج: الكويت والبحرين واإلمارات وقطر وعمان والسعودية 
واليمن. 

منطقة حوض النيل: مصر والسودان والصومال وجيبوتي. 
منطقة املغرب العربي: ليبيا وتونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا.

لكل منها سماتها الثقافية اخلاصة املمّيزة لها، يف حني تشترك املناطق 
األربع يف مكونات ثقافية واحدة مشتركة جتمعها أكثر ما تفرق بينها.
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وبتقييم نتائج املسح امليداني خلص حتليل النتائج إلى التالي: 
تنتمي املنطقة العربية بأسرها إلى النوع الثالث من الهويات )الهوية 

الرخوة(.
الرخوة يف محتوى  العالم،  األضعف هوية يف  الرخوة  املنطقة  ومتثل 

هويتها، ويف متكن اجلزء اإليجابي من هويتها يف نفوس أصحابها.
مناطق،  أربع  من  مكون  كبير  نوعي  بثراء  متتعها  من  بالرغم  وذلك 
يتمّيز كل منها مبميزات ثقافية خاصة، باإلضافة إلى اشتراكها جميعها 
والتاريخ،  واجلغرافيا،  والتراث،  والقيم،  واللغة،  العقيدة،  عناصر،  يف 

والتحديات، واملخاطر، والتطلعات.
 إاّل أنها تعاني من حالة ضعف كبير يف هويتها على املستويات األربعة:

1- احملتوى. 
2- التجانس والتكامل. 

3- التمّكن. 
4-الفاعلية واإلجناز.

أواًل: إشكاليات قوة الهوية العربية من حيث ضعف احملتوى:
خلل التفكير:

ما قبل احملتوى - اخللل الكبير يف منهج التفكير نفسه والذي يعاني 
من إشكاليات بنيوية يف تقدير أوزان األشياء - األولويات - طرق وتسلسل 
مراحل احلكم على األشياء أحادية التفكير - التفكير اجلزئي القصير 
األجل - تغليب العواطف - الشاعرية - االستغراق يف املاضي - العداء 

للتفكير املستقبلي... إلخ.
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وعدم  واألشياء،  األشخاص  مع  األفكار،  الثالثة:  العوالم  تداخل   -
الفصل والتدرج بينهم.

- غياب اآلليات املنظمة إلنتاج األفكار.
- تعدد وارتباك املعايير احلاكمة على األفكار واألشياء واألشخاص 

داخل العقل اجلمعي.
- وقف التفكير وترحيل مهمة التفكير إلى صناع القرار.

- سيادة العقل التبسيطي لألفكار واألزمات واختزالها يف جمل بسيطة 
مختصرة تفقدها حقيقتها وخطورتها.

البشرية  باملعجزات  اإلميان  على  املؤسس  املتواكل  اخلرايف  العقل   -
والرؤى، والركون إلى الدعاء دون العمل، واألخذ باألسباب.

عن  الباحث  التحليلي  العقل  حساب  على  التبريري  العقل  سيادة   -
احلقيقة.

- التفكير يف حدود املسموح به من اخلصم، وليس يف الفضاء املطلق 
واملمكنات املتاحة واملتوقعة والالزمة.

- العصبية واحلدية الفكرية - أبيض وأسود.
- خلل البوصلة:

- انحراف بوصلة العداء من اجلهل والفرق والصراع البيني واالستبداد 
إلى اآلخر األقوى.

- انحراف بوصلة التحليل من ضعف وخلل الذات إلى اتهام اآلخر.
- انحراف بوصلة األهداف من احلرية إلى متكني الدين.
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خلل املصادر:
- إهمال العلم واملعرفة والسخرية من العلم والعلماء.

- وجود خلط كبير يف املصادر لدى العقل اجلمعي العربي بني الدين 
املقدس واإلنتاج الفكري التراثي، وحتويله إلى مقدس حاكم على الواقع 

واملستقبل.
والنظرية،  والفرضية،  )الرأي،  املعرفة:  نوع  تقدير  ميزان  اختالل   -

واحلقيقة... إلخ(.
- ضعف الكثير من مصادر ومكونات الهوية العربية احلاكمة لعقول 
محكمة  وال  علمّياً،  موثوقة  غير  ضعيفة  مصادر  إلى  ملرجعيتها  الناس 

عقلّياً.
- تقديس التراث، وجعله معياراً للحكم على الواقع واملستقبل.

- الوثنيَّة اجلديدة بتقديس املؤسسة والتنظيم واألشخاص واملقوالت 
ومعرفة احلقيقة بهم.

على  واإلصرار  العربي،  العقل  على  الشرسة  اإلعالمية  احلرب   -
حرمانه من احلقيقة وتزييفها، وغسيل عقله، وإعادة برمجته، وفق اإلرادة 

االستبدادية احلاكمة.
- اخللط بني احلديث عن الدين واحلقيقة واحلديث عن الذات.

خلل املفاهيم واملسلمات:
التي  املغلوطة  واملسلمات  واملفاهيم  املوروثات  من  الكثير  تداخل   -  
ترتقي إلى درجة اخلرافات املعيقة للتفكير والفعل والتواصل مع اآلخر.

العربي تقطع عليه تفكيره  العقل  - وجود أيديولوجيات كثيفة داخل 
 - لآلخر  العدائية  )النظرة  حوله  من  للعالم  وفهمه  لألشياء  وتقديره 

احلاكمية - السيطرة...(.
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اجلديدة  األفكار  حساب  على  املوروثة  األفكار  وسيطرة  غالبية   -
إلى  للعبور  املجتمع  وجتهيز  وإعداد  الواقع،  يف  الفاعل  للعيش  الالزمة 

املستقبل.
- اخللط بني شمولية مقاصد وأهداف وقيم اإلسالم لتنظيم احلياة 

وتطويرها، وبني شمولية الكتاب واإلسالم لكل مناحي احلياة.
- الفهم اخلاطئ لبيان القرآن الكرمي لكل شيء - حتريف الفهم من 

كل شيء يف الدعوة إلى كل شؤون احلياة حتى يوم القيامة.
العرقي  التمايز  من  الشاذة  العنصرية  املفاهيم  من  الكثير  سيادة   -

والعنصرية وإقصاء اآلخر.
- ارتباك السلم القيمي وتقدمي قيم جزئية وفرعية متممة على حساب 

قيم كلية كبرى.
- سيادة األجزاء الصلبة من الهوية )العقيدة والتراث(، ولكن مبفاهيم 

مغلوطة أفقدتها قوتها وفاعليتها املتحققة يف العهود السابقة.
- ادعاء امتالك احلقيقة، ومن ثم االستعالء واالستغناء واالستكفاء 

)أزمة القيم(.
- فقر القيم، فبالرغم من ثراء الهوية العربية بأعظم مصادر القيم 
يف العالم )القرآن والسنة والتطبيق العملي لهما يف حقب تاريخية عالية 
اجلودة(، فإنه مت اختزال وتسطيح مفاهيم هذه القيم بشكل كبير قّوض 

من حقيقتها وقوتها، وانحرف بها عن مسار تطبيقها.
فقط،  التعبدية  الشعائر  إتقان  يف  اإلتقان  قيمة  اختزال  مثال: 

واالنحراف بها عن مسارها احلقيقي يف صناعة احلياة.
مثال: اختزال وتسطيح قيمة الصبر، يف الصبر على البالء واالنحراف 
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بها إلى العزوف عن احلياة، بدالً من تطبيقها يف مسارها الصحيح يف 
الصبر على العلم واإلنتاج ورفع معايير اجلودة... إلخ.

- ضعف اجلزء املرن من الهوية، وخاصة املتعلق باإلجناز احلضاري 
وقوتها  وحيويتها  فاعليتها  يعزز  والذي  الهوية،  هذه  ألصحاب  املتجدد 

بشكل متجدد.
- محلية وقبلية القيم واألفكار السائدة.

ثانيًا: إشكاليات قوة الهوية العربية من حيث تكامل وجتانس احملتوى
الواحدة،  الهوية  التنوع داخل  بنيوية يف غياب نظام إلدارة  - مشكلة 
مما أدى إلى عملية صراع داخل الهوية العربية الواحدة، وحتول التنوع 
اإلثرائي إلى صراع بني املكونات املختلفة للهوية العربية، وامتد إلى داخل 

كل مكّون من مكوناتها الفرعية.
 عدم وجود مشروع للهوية العربية أفَقَدها البوصلة والهدف، فالهوية 
تسعى  ففي حني  إلى حتقيقه،  تسعى  بال هدف حقيقي  تعيش  العربية 
هويات أخرى محيطة للمحافظة على بقائها واستمرارها، وهويات أخرى 
تسعى إلى التمدد والسيطرة، تعيش الهوية العربية مرحلة التيه احلقيقي، 
حلساب النظم املستبدة احلاكمة التي تتعمد ذلك األمر، حتى تتمكن من 
فرض ومتكني هوية النظام احلاكم فقط، والغالب إما عائلي يقدس ويعلي 
قيمة وهوية العائلة، أو عسكري معلن أو غير معلن بلباس مدنّي، يعلي 
من قيمة قهر وإذالل الشعب، وإهدار وتغييب هويته اإلنسانية حتى يسهل 

قيادته مبنطق العبيد والقطيع.
- تعدد الهويات واالنتماءات الهشة، واملرتبطة أساساً باملنفعة وليس 

بالقناعة.
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- غياب التجانس نتيجة وجود الكثير من املفاهيم املتناقضة واملتقاطعة 
مع بعضها البعض.

أمثلة:
- مفهوم خير أمة أخرجت للناس وأستاذية البشرية، ويف الوقت نفسه 

اإلحساس بالدونية والقابلية للتبعيَّة.
تعالى  اهلل  لغير  العبودية  ذاته  الوقت  ويف  التوحيد،  عقيدة  -امتثال 

بتقديس األشخاص وطاعتهم وعبوديتهم يف غير ما أمر اهلل تعالى.
- متارس الشعائر التعبدية، وال متتثل ملقرراتها يف املعامالت، والعمل، 

واإلنتاج، وبقية مجاالت احلياة املختلفة.

 ثالثًا: إشكاليات قوة الهوية العربية من حيث:
متارس  حني  يف  القيم،  عن  احلديث  العربية  املجتمعات  حتترف   -
عن  وتتحدث  االختالس،  ومتارس  األمان  عن  تتحدث  متاماً،  عكسها 

النظام واملؤسسية ومتارس الفوضى والعشوائية... إلخ.
- توّقف املجتمعات العربيَّة عند احلديث عن أهمية القيم واملبادئ ولم 

تنتقل إلى ماهيتها، وكيفية تعلمها، وممارستها.
- االنفصام الكبير يف الشخصية بني ما يُقال وما يُفعل، وبني ما يُقال 
يُقال يف  ما  وبني  ويُنفذ صباحاً،  مساًء  يُقال  وما  مساًء،  وينفذ  صباحاً 
املدارس واجلامعات واملساجد، وبني ما يُنفذ يف املزارع واملعامل واملصانع 

ومواقع العمل واإلنتاج كافة. 
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رابعًا: إشكاليات قوة الهوية العربية من حيث الفاعلية واإلجناز

- ضعف فاعلية الهوية احلالية يف إنتاج مواطن معاصر فاعل يف الواقع، 
حيث أنتجت مجتمعات شبه بدائية التفكير واإلنتاج، عالية االستهالك.

وما  السلوك،  مستوى  على  البشري  املنتج  ومستوى  قيمة  ضعف   -
ميتلك من معارف وخبرات ومهارات -ممكنات الفعل- مقارنة مبثيله يف 

دول العالم.
- غياب اإلنتاج واإلجناز احلضاري يف أي من مجاالت احلياة اإلنسانية 

والكونيَّة.
- مشكلة بنيوية، مجتمعات ما زالت تفتقر إلى اإلحساس باحلاجة إلى 

هويتها وذاتها والبحث عن نفسها.
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جدول قياس جودة قوة الهوية

التوصيفعناصر القياس 

4/1 ــ قوة محتوى
 الهوية 

صالبة املصدر
سالمة ونقاء احملتوى

شمول احملتوى
إنسانّية وعاملّية القيم واألفكار

شمول احملتوى
فاعلية احملتوى

4/2 ــ قوة جتانس
 وتكامل مكونات الهوية 

وجود هدف واضح
التجانس وعدم التناقض والتقاطع

تالقح املكونات وتكاملها
3 / 4 ــ قوة التمكن السلوكي

يف كافة الشرائح العمرّية
يف كافة الشرائح النوعّية

يف الطبقات الثالث للمجتمع
يف كافة الشرائح املهنّية للمجتمع

التمكن حتى درجة التخلق يف احلياة املعتادة
التمكن حتت ضغط الظروف االستثنائّية

4 /4 ــ قوة الفاعلية 
واإلجناز احلضاري

1ــ معدل النمو السلوكي

2ــ منسوب األمن املجتمع
3ــ منو املجتمع املدني
4 ــ منو الناجت احمللي

5ــ معدل النمو االقتصادي
ا ا ودولّيً 6 ــ فاعلية الدبلوماسّية الشعبّية إقليمّيً
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1 الهوية بني التوريث والصناعة التلقائية والصناعة املنظّمة

2 مكونات الهوية بني الصالبة واملرونة والقابلية للتصنيع

الصالبة  حيث  من  الهوية  ومكونات  لعناصر  حتليلية  رؤية   3
واملرونة

الفصل الثالث:

 الهوية بني التوريث والتصنيع
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1- الهوية بني التوريث والصناعة التلقائية والصناعة املنّظمة
متهيد يف تعريف معنى الصالبة واملرونة

الصلب: القوي الذي يحتفظ لنفسه بشكله وحجمه وصفاته.
املرن: القابل للتغيير يف شكله وحجمه وصفاته.

والسؤال املطروح هنا هو: هل الهوية كائن صلب غير قابل للتغيير يف 
مكوناته وصفاته، أم أنها كائن مرن قابل للتغيير يف مكوناته وصفاته؟

متهيدًا للبحث يف إمكانية تصنيعها من عدمها:
1- الهوية بني التوريث والصناعة التلقائية والصناعة املنظمة.

سؤال هل الهوية توّرث أم تصّنع؟ سبق اجلدال عليه يف احملافل العلمية، 
ومّت حسمه غربّياً وآسيوّياً، بيد أّنه ألسباب عديدة لم تتم اإلجابة عنه 

عربّياً منها:
أ- كثافة األيديولوجيات من قبل أغلب األطراف املتصارعة حتت مظلّة 
النظم االستبدادية، انتظاراً للحظة املناسبة وذهاب االستبداد، والتقدم 

لالستحواذ على الهوية.
ْساَلُم(، وفهم  اإْلِ ِعنَْد اهلِل  يَْن  الدِّ الفهم غير الصحيح للدين )إنَّ  ب- 
وهويات،  وثقافات  أديان  من  عداه  ما  لكل  ناسخاً  جاء  أنه  على  الدين 
ونسوا أن القرآن الكرمي اعترف بغيره من الديانات والثقافات، بل وحتاور 
معها، وأكد على ِقيم ومبادئ التعايش مع اآلخر يف عقد اجتماعي واحد، 

أكّدته ووثقته وثيقة املدينة.
ِ َوَماَلِئَكِتِه  بِِّه َوامْلُْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهللَّ ُسوُل مِبَا أُنِزَل ِإلَيِْه ِمن رَّ {آَمَن الرَّ

ُسِلِه َوَقالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك  ن رُّ ُق بنَْيَ أََحٍد مِّ َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه اَل نَُفرِّ
ُ نَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَيَْها  َربَّنَا َوِإلَيَْك امْلَِصيُر * اَل يَُكلُِّف اهللَّ
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َعلَيْنَا  ِمْل  حَتْ َواَل  َربَّنَا  أَْخَطْأنَا  أَْو  نَِّسينَا  ِإن  تَُؤاِخْذنَا  اَل  َربَّنَا  اْكتََسبَْت  َما 
لْنَا َما اَل َطاَقَة لَنَا ِبِه  مِّ ِإْصراً َكَما َحَملْتَُه َعلَى الَِّذيَن ِمن َقبِْلنَا َربَّنَا َواَل حُتَ
َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَنَت َمْواَلنَا َفانُصْرنَا َعلَى الَْقْوِم الَْكاِفِريَن} 

]البقرة: 285 - 286[.
 {ُقْل يَا أَيَُّها الَْكاِفُروَن اَل أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن َواَل أَنْتُْم َعاِبُدوَن َما أَْعبُُد   
َواَل أَنَا َعاِبٌد َما َعبَْدمُتْ َواَل أَنْتُْم َعاِبُدوَن َما أَْعبُُد لَُكْم ِدينُُكْم َوِلَي ِديِن} 

]الكافرون[.
ِليَُقوَم  يَزاَن  َوامْلِ الِْكتَاَب  َمَعُهُم  َوأَنَزلْنَا  ِبالْبَيِّنَاِت  ُرُسلَنَا  أَْرَسلْنَا  {لََقْد   

النَّاُس ِبالِْقْسِط} ]احلديد: 25[.
َراِم أَن تَْعتَُدوا  وُكْم َعِن امْلَْسِجِد احْلَ  {َواَل يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم أَن َصدُّ
َ ِإنَّ  ثِْم َوالُْعْدَواِن َواتَُّقوا اهللَّ َوتََعاَونُوا َعلَى الِْبرِّ َوالتَّْقَوى َواَل تََعاَونُوا َعلَى اإْلِ

َ َشِديُد الِْعَقاِب} ]املائدة: 2[. اهللَّ
 {َوأَْوُفوا ِبالَْعْهِد ِإنَّ الَْعْهَد َكاَن َمْسئُوالً} ]اإلسراء: 34[.

مما سبق يتبني لنا:
أن اإلسالم يعترف باآلخر، ويؤكد على رسالته يف إقرار العدل والقسط 
بالعهود  والوفاء  والتقوى،  البر  على  اجلميع  مع  والتعاون  العاملني،  بني 

واملواثيق.
ج( أنه مّت افتعال عداء وأزمة بني الدين والتطبيقات احلديثة للهوية 
الوطنية، وهذا العداء غير مبّرر إطالقاً ال شرعّياً، وال علمّياً وال منطقّياً، 
التنّوع  إلدارة  اجتماعي  إمنا هي عقد  الدين،  بدياًل عن  الهوية  فليست 

املجتمعي، والعالقة بني الدين والهوية عالقة تكاملية.
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احلكم  ومؤسسات  نظم  قبل  من  الهوية  مللّف  املتعّمد  التجاهل  د( 
املستبد، فضاًل  لصالح  املجتمع  تفّكك  اإلبقاء على  بهدف  االستبدادي؛ 
عن االحتفاظ بهذه املفاهيم امللغومة الستثمارها عند حدوث أي هجوم 

على النظام احلاكم.
وقد حان الوقت لإلجابة احلاسمة عن هذا السؤال منطقّياً، وتاريخّياً، 

وعلمّياً، وشرعّياً.
ا منطقّيًا: فمن خالل دراستنا للمفهوم القدمي واجلديد للهوية يتأّكد  أمَّ
لنا أّن الهوية تتكون من جزأين: جزء موروث واآلخر مصنوع، واملصنوع 
يف  منهجيَّة  خطط  وفق  أو  املجتمعّي،  احلراك  عبر  تلقائّياً  يُصنع  ا  إمَّ

صناعة الهوية وتطويرها.
التاريخي، أن التطور الذي جرى على  لنا بالبرهان  وتاريخّيًا: يتأكد 
الهوية اإلسالمية األولى التي تأسست يف املدينة، جاء نتيجة للتمازج مع 
هويات املناطق اجلديدة التي دخلها اإلسالم؛ فأحدثت نضجاً وتطوراً يف 
هوية املجتمعات اإلسالمية، ومنها املدينة املنورة مركز اإلشعاع اإلسالمي.
بفعل  مستمر  بشكل  هويتها  تتطّور  والتي  الدينيَّة  غير  الدول  كذلك 
تصنيع متعمد للهوية أو بتلقائيَّة احلراك املجتمعي والعاملي. )وسنتناول 

بعضاً من هذه الدول يف فصل الحق(.
نسبة  يف  الفردية  الهوية  أن  من  االجتماع  علماء  قرره  فما  وعلمّيًا: 
أو اجتماعّياً، وأما الهوية  أو ثقافياً  كبيرة منها تكون موروثة، إما جينّياً 
اجلماعية للمجتمع فهي ظاهرة اجتماعيَّة وسياسيَّة بامتياز تشّكلت عبر 
احلراك املجتمعي، وممكنات الفعل والتأثير البشري التي تُغير وتُطور يف 

طبيعة احلراك املجتمعي ومستوياته.
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وشرعاً: فقد دعا اإلسالم لالنفتاح والتواصل والتعايش مع املجتمعات 
اإلنسانية كاّفة، وأقّر الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- ذلك يف احلديث 

الصحيح بقوله: »إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق«.
 واإلمتام يعني: التراكم والتكامل وإمتام الصناعة.

املعادالت:
الهوية = جزء موروث + جزء مصنوع.

ألمتم مكارم األخالق، واإلمتام يعني = االعتراف بالديانات السماوية 
 = بالهوية  الدين  اإلضافة عالقة   + السابق  البشري  اإلنتاج   + السابقة 

عالقة تكاملية.
الفوائد التي تقدمها الهوية للدين = االعتراف بالدين + حماية وتأمني 
وفهمه  الدين  لسماع  البيئة  تهيئة   + الثقايف  االستقرار  توفير   + الدين 
تعميق   + والتمدد  لالنتشار  واسعة  وفرصاً  آفاقاً  الدين  منح   + وقبوله 

ومتكني مفاهيم الدين يف املجتمع.
الفوائد التي يقدمها الدين للهوية = مصدر أساسي لبناء وإثراء الهوية 

+ ضبط وترشيد بقية عناصر ومكونات الهوية.
2 - مكونات الهوية بني الصالبة واملرونة والقابلية للتصنيع.

: سؤال محوريٌّ
هل الهوية كيان صلب وثابت، ال يصلح معه إالَّ التوريث فقط، كما ال 

ميكن تطويره؟ أم إن الهوية كيان مرن قابل للتصنيع والتطوير؟
والتصنيع،  التوريث  بني  يجمع  كياناً  الهوية  تصبح  أن  ثم ميكن  ومن 

وإمكانية التطوير؟
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الواقع العملي والتاريخي يشير إلى أن:

- هوية املجتمعات متّر بحاالت قّوة وضعف، وإعادة تطوير وبناء القوة 
من جديد، كما يف منوذج: اليابان، وماليزيا، وإيران، وسنغافورة.

متّكنت  األساس،  من  تراث  لديها  يكن  لم  ناشئة  ودول  مجتمعات   -
احلضاري  والصعود  النهوض  من  مكنّتها  بها  خاصة  هوية  صناعة  من 
كائن  الهوية  أن  إلى  يشير  وهذا  األميركية،  املتحدة  كالواليات  الكبير، 
مرن بني القّوة والضعف، والنمو والضمور، والتمّدد واالنحسار، وُطِرَحت 
أن  العلمية  املجادالت  وأثبتت  والتاريخي،  العلمي  للنقاش  القضية  هذه 
حيث  ومتغيرة،  مرنة  بل  وسرمدّياً،  ثابتاً  أمراً  ليست  مجتمع  أي  هوية 
ترتبط بالكثير من املؤثرات الداخلية واخلارجية، من نشاط وإنتاج فكري، 
وتكنولوجي، واقتصادي، وحراك اجتماعي وسياسي داخلي، كما ترتبط 
الثقافات على  والتواصل بني  السلطة،  السياسية والصراع على  بالنظم 
مساحات  وحراك  والدولية،  اإلقليمية  القوة  مبوازين  كذلك  اختالفها، 
التمدد والنفوذ، حيث إن العالم يعيش بطبيعته حالة من الصراع الدائم 
واألسواق،  واملوارد  والطاقة  ومفاصل احلركة،  املوصالت،  على خطوط 
ومن ثم فالصراع على الهوية يعّد من أول األهداف، ويف الوقت نفسه هو 

أبرز أدوات الصراع.
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2- مكونات الهوية بني الصالبة واملرونة والقابلية للتصنيع.
اجلزء الصلب املكون من العقيدة والتراث واللغة والقيم، واملرن اخلاص 
بنظام تفكير ورؤية املجتمع واعرافه وتقاليده واعالمه ...الخ، والتجديد 
املستمر يف مفاهيم وتطبيقات اجلزء الصلب، من  أثر العقيدة يف حتسني 
سلوك وأداء االنسان، وتطور مفاهيم القيم، والتفعيل األمثل للجزء احلي 

من التراث، وكل ذلك بحسب تطور الفكر البشرى وحركة احلياة 
ة لعناصر ومكونات الهوية من حيث الصالبة واملرونة: 3- رؤية حتليليَّ

تتكون الهوية من جزء صلب وآخر مرن، أي من وجهتني:
الفهم  الذاتيَّة املرتبطة باملزيد من  الصالبة واملرونة  الوجهة األولى: 
تغييرها  ميكن  والتي  والتطبيقات  املفاهيم  يف  والتطوير  والتجديد 
وتطويرها نظرّياً على الورق، ويبقى السؤال مفتوحاً حول إمكانية تغييرها 

على الواقع يف نفوس وسلوك وممارسات املجتمع.
الوجهة الثانية: الصالبة واملرونة الذاتية يف نفوس األفراد واملجتمعات، 
وصعوبة تغييرها أو تطويرها؛ حيث تتحّول إلى أيديولوجيا راسخة يصعب 

تغييرها حتى وإن لم تكن كذلك يف حقيقتها.
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اجلدول يكشف حقائق عّدة:
أواًل: فيما يتعّلق باجلزء الصلب من مكونات الهوية:

1( الدين: حقائق ومعطيات وتكاليف الدين ثابتة، فهناك 
فارق كبير بني )الدين والتدين(.

الدين = الوحي املنزل من السماء.
التدين = مستوى فهم الدين × مستوى االلتزام بالدين.

 التدين يتباين من فرد آلخر ومن مجتمع آلخر.
 مستوى التدين يف ذاته قابل للتحّسن والتطّور على مستوى 

املفاهيم، وااللتزام بها.
النتيجة: التدين مكّون مرن وقابل للتطّور والنمو، واجلمود 

والضمور.
تأثيرها  قوة  أن  بيد  ثابت،  عنصر  ذاتها  يف  اللغة:   )2
تختلف من مجتمع آلخر، بحسب القوة العلمية ألصحاب هذه 
اللغة، مبا يحّدد مدى تأثيرها يف مجاالت احلياة املختلفة، 
فعندما تتقدم العلوم والتكنولوجيا على يد الدول الغربية التي 
تستخدم اللغة اإلجنليزية، فإن اللغة اإلجنليزية تكتسب قّوة 
يف  رغبة  وتعلّمها  احترامها  على  الناس  جتبر  كبيرة،  طلب 

الوصول إلى العلوم احلديثة لدى أصحابها.
يف حني أن اللغة العربية، بالرغم من قوتها الذاتية كلغة 
اللغة  ألصحاب  والتكنولوجي  العلمي  الضعف  فإن  أصيلة، 
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العربية أّدى لضعف االهتمام بها وقلة الطلب واإلقبال عليها، 
ومن ثَمَّ ضعف أثرها يف املجتمعات.

للتطور والنمو واجلمود  اللغة مكّون مرن وقابل  النتيجة: 
والضمور.

3- التراث: ثابت، ولكّن اإلضافة عليه مستمّرة، والتغيير 
عليه  واإلضافة  وتوثيقه  إثباته  يف  والكالم  مستمر  فيه 
واحلذف منه. كما أن فهم التراث والتعاطي معه واالستثمار 

فيه يختلف من مجتمع آلخر، ومن جيل آلخر.
النتيجة: التراث مكّون مرن وقابل للتطور والنمو، وميكن 

إعادة إنتاجه وتطويره.
تتعّدد  والتي  املجتمع،  لسلوك  احلاكمة  القيم  القيم:   -4
ونتيجة  املجتمعي،  واملوروث  الدين  من  بداية  مصادرها 
التواصل مع مجتمعات محيطة، أو نتيجة للحراك املجتمعي.
كلّها تخضع للتباين والتغيير، حسب مستوى فهم القيمة، 

وااللتزام السلوكي مبمارستها.
النتيجة: القيم املجتمعية احلاكمة لسلوك املجتمع، مكّون 

مرن وقابل للتطّور والنمو وإعادة إنتاجه.
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ثانيًا: فيما يتعلق باجلزء املرن من مكونات الهوية:
1- األعراف والعادات والتقاليد: )املوروث - إعادة إحياء 

- إخفاء(.
2- اجلغرافيا الطبيعية والسياسية.

3- التاريخ.
4- اإلنتاج واإلجناز احلضاري املتجّدد للمجتمع.

5- الفلكلور الشعبي.
6- قيادات وأعالم ورموز املجتمع.

7- أمناط العالقات مع العالم احمليط. 
8- النظام السياسي للدولة.

 - اهتمامات   - تفكير  )طرق  املجتمع:  حياة  منط   -9
مالبس - طعام - ألوان - رموز - شعارات...(.

10- رسالة ومهمة وأهداف املجتمع. 
11- املصالح املشتركة للمجتمع.

12- التحديات املشتركة للمجتمع.
واملعمارية  األثرية  باملواقع  ويتعلق  املادي  املوروث   -13

واملخطوطات واملقتنيات التراثية املتوارثة عن األجداد.
فبطبيعتها األساسية، فضاًل عن متّكنها من نفوس املجتمع، 
وحاكميتها وقوة تأثيرها التي تتميز باملرونة، والسيولة الكبيرة 

أحياناً.
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للتغير  قابل  مرن،  مكّون  الهوية  إن  النهائية:  النتيجة 
والتطور، والتصنيع وإعادة اإلنتاج، خاصة يف ظّل وجود بنية 

تأسيسية، ومقومات حقيقية لتخطيط وبناء القيم.
وهذا ما تؤكده تاريخّياً النماذج العامليَّة الناجحة لصناعة 
وماليزيا،  أميركا،  يف:  احلديثة  الدولة  يف  الهوية  وتطوير 
واليابان، وإيران، وإسرائيل، وسنغافورة، وإعادة إنتاج أجيال 

جديدة قادرة على حتقيق أهداف وخطة الدولة.
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1 قوة الهوية ومكانتها يف بناء الدولة احلديثة

2 الهوية وتأسيس وبناء الدولة

والتنظيمية  اخلططية  البنية  يف  للهوية  الوظيفي  الدور   3
واإلجرائية للدولة

4 النتائج احلضارية إلدارة الدولة بالقيم والهوية

5 مناذج تطبيقية لصناعة هويات عاملية ناجحة:

أ( منوذج صناعة الهوية اليابانية

ب( منوذج صناعة الهوية األميركية

ج( منوذج صناعة الهوية املاليزية

د( منوذج صناعة الهوية السنغافورية

هـ( منوذج صناعة الهوية القطرية

الفصل الرابع:

الهوية وتأسيس وبناء الدولة املدنية احلديثة
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 1( قّوة الهوية ومكانتها يف بناء الدولة احلديثة:

الهوية  تقوم  حيث  احلديثة،  الدولة  بناء  يف  البدء  نقطة  هي  الهوية 
مبهمة بناء اإلنسان والقوة البشرية يف املجتمع، وهي وحدها القادرة على 

صناعة وإنتاج وتطوير بقّية القوى يف البناء احلضاري للمجتمع.

الشكل يبنّي قوة الهوية كقوة أساس يف الصناعة املتتالية لبقية القوى األساسية املساهمة يف 

بناء القوة اإلجماليَّة الدولية.
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2( الهوية وتأسيس وبناء الدولة

فلسفة تشّكل املجتمعات والدول احلديثة:
واالستقرار،  البقاء،  هي:  أهداف  ثالثة  حتقيق  إلى  النظم  تسعى 
ومتباين  التنوع،  واسع  واقع  مع  تتعامل  لذلك  سبيلها  يف  وهي  والنمو، 
عليه  أطلق  ما  الهوية،  صانع  ومهّمة  دور  يأتي  وهنا  آلخر،  مجتمع  من 
»عبقرية صناعة اخللطة« أن يتميَّز بالعبقرية لصناعة أنسب هوية توائم 
إلى  الهوية  هذه  تتحول  حتى  رضا؛  محل  جميعاً  وجتعله  املجتمع  هذا 
عقد اجتماعي مقبول من جميع مكونات املجتمع، عندها فقط يحدث 

االستقرار االجتماعي، ويُبنى النسيج االجتماعي املتماسك.
متى ترضى املكونات املجتمعية عن الهوية؟
 - عندما جتد نفسها ممثلة داخل الهوية.

 - عندما حتترم الهويُة معتقداتها وقيمها وثوابتها األساسيَّة.
 - عندما تعبر الهوية عن تطلعاتها املستقبليَّة.

القيم الكبرى الثالث )احلرية، والعدالة  الهوية على  - عندما ترتكز 
واملساواة، واملواطنة الكاملة(.

متى يحدث التوتر وعدم االستقرار االجتماعي؟
وإقصاء  اجلميع،  من  مقبولة  وغير  خاصة،  هوية  فرض  يتم  عندما 
أحد أو بعض املكونات؛ حيث يشعر اجلميع باخلوف، كما تتحّول العالقة 
مع املكونات التي مّت إقصاؤها إلى عالقة عداء وصراع كما يف مناذج: 

احملافظني اجلدد، والنازية، والنظم الدينية املغلقة.
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األشكال األربعة الشائعة لتأسيس وبناء الدولة احلديثة:
أواًل: تأسيس وبناء الدولة على قاعدة الهوية الوطنية:

الوطن،  هذا  أرض  على  املوجودة  املكونات  بجميع  ويُعترف  يحصر 
ويصنع لها هويتها املتجانسة، عبر عقد اجتماعي يتم التوافق عليه، على 

القواعد اخلمس اآلتية:
5/1 االعتراف بجميع املكونات.

. 5/2 توفير احلماية جلميع املكونات املقيمة على التراب الوطنيِّ
5/3 منح الدعم املتساوي للجميع.

5/4 توفير فرص النمو للجميع، وفق قاعدة تكافؤ الفرص.
5/5 االستثمار األمثل ملواطن التميُّز اخلاصة بكل مكون.

الوطني  املشروع  من  ينبثق  الدولة،  هذه  يف  الهوية  مشروع  وهدف 
للدولة، والذي يسعى إلى تقوية الدولة، وحتسني معيشة شعبها، وهذا ما 

قامت عليه الدول احلديثة يف العالم.
ثانيًا: تأسيس وبناء الدولة على قاعدة هوية النظام

حيث  طبيعيَّة،  غير  ظروف  يف  ولد  طبيعي،  غير  وليد  الدولة  هذه 
مفككة  دويالت  إلى  العربية  املنطقة  بتقسيم  االستعمارية  الدول  قامت 
املنافع  تقسيم  أساس  على  وحدودها  خرائطها  ورسم  تقسيمها،  مّت 

االستعمارية بني الدول الكبرى، مع مراعاة أربع سياسات:
املرسومة،  احلدود  بني  عليها  متنازع  مناطق  هناك  تكون  أن   -  4/1
لضمان  احلاجة،  عند  مستقباًل  لالنفجار  قابلة  موقوتة،  كقنابل  لتظلَّ 

استمرار السيطرة على هذه املناطق.
4/2 - بقاء هذه املجتمعات مرتبكة ومشّتتة الهوية، ويف حالة تنازع 
والءاتها،  د  وتعدُّ استقطابها  سهولة  يضمن  مبا  الهوية،  على  مستمّر 
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وإمكانية إشعال الصراع الداخلي عند احلاجة.
4/3 - منع هذه املجتمعات من امتالك مشروع حقيقي للهوية، تستعيد 
من خالله هويتها، وقوتها، وحافزيتها وفاعليتها احلضاريَّة، وحرمانها من 
خيرات بالدها، وذهابها جليوب املستعمر، على أن يقوم بهذه املهمة وكالء 

رسميون وهم حكام هذه الدول. 
4/4 - تفكيك املقّومات األساسية لقيم وهويات هذه الدول، وتذويبها 

يف الهويات العامليَّة. 
ة، وحتويلها  ثالثا: تأسيس وبناء الدولة على قاعدة الهوية العشائريَّ
إلى هوية ُقطرية، وأظهر مثال لها هو دول اخلليج، تتقوقع كل عرقيَّة أو 
القبائل  بقية  عشيرة على قطعة من األرض، وحتاول متييز نفسها عن 
احمليطة بها بأية ميزات حقيقيَّة كانت أو وهمية مختلقة، وإعالن نفسها 
احلاكم  وبشخص  احلاكمة،  الكبيرة  العائلة  بهوية  ترتبط  مستقلة  دولة 
)هوية القائد والعلم والنشيد(، والهدف هنا من مشروع هوية الدولة هو 
إثبات الوجود والتميُّز عن العشائر والدول احمليطة، وليس انطالقاً من 

مشروع وطني خاص ببناء وتطوير الدولة وحتسني حياة سكانها.
رابعًا: تأسيس وبناء الدولة على قاعدة الهوية األممية

هي الدولة العابرة للحدود عبر فلسفة وأيديولوجية خاصة بواجبها، 
وأحقيتها يف السيطرة على العالم، والتي حتمل سمات ومؤهالت خاصة 
هي التي عززت حافزتيها احلضاريَّة لهذه التطلعات، منها حملها لرسالة 
أيديولوجية، ومتتعها بتاريخ وثقافة أممية سابقة يف إحدى محطات التاريخ 
البشري، أو يف بعضها، فضاًل عن امتالكها قدرات بشرية وتكنولوجية 
البعض،  بعضها  بني  نسبي  تباين  مع  متميزة،  وجغرافية  كبيرة،  وماليَّة 

األمر الذي شجعها على االستمرار يف تبني هذا التطلع.
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يف هذا السياق لم تعد أهداف هذه الدولة تتوقف على حدود الدولة 
القطرية القوية املستقرة الرادعة لغيرها من الطامعني، ولكن لديها هدف 
يف  املقدرات  من  ممكن  قدر  أكبر  على  والسيطرة  التمدد  وهو  جديد، 

العالم، وسيطرتها على القرار العاملي، عبر مشروع أممي عاملي طموح.

3( الدور الوظيفي للهوية يف البنية اخلططية والتنظيمية واإلجرائية للدولة 
متارس الدول ثالثة مستويات متتالية ومتصلة من املهام:

1- مهمة توجيه البوصلة وإنتاج األفكار.
2- مهمة تصميم اخلطط.

3- مهمة التنفيذ اإلجرائي امليداني.
  

عدة  تعني  للدولة  الهوية  صناعة  أن  كما 
أهداف:

الالزمة  البشرية  القوة  وتأهيل  إعداد   )1
لتحقيق خطة الدولة يف القطاعات املختلفة.

2( التحسني املستمر للقيمة املضافة للقوة 
البشرية للدولة.

3( إدارة وتوجيه السلوك املجتمعي، وفق إرادة وأجندة الدولة.
عناصر ومكونات ومراحل صناعة القيم:

5/1 - الرصد والتقومي السلوكي واملفاهيمي.

5/2 - استشراف التحليل القيمي للمستقبل.
5/3 - تخطيط القيم والهوية.

5/4 - صناعة الوسائل واألدوات.
5/5 - بناء ومتكن وتفعيل واستثمار الهوية.
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منظومة القيم والهوية يف الهيكل  التنظيمي واإلداري للدولة:

املهام األساسية لكل مستوى من مستويات منظومة القيم والهوية يف الدولة:

أواًل: جلنة األمن القومي - رئاسة مجلس الوزراء واألكادمييات واملراكز 
املتخصصة التابعة لها:

 اإلجابة عن سؤال: ماهية هوية الدولة وكيفية قياسها؟
1( حتديد أهداف الدولة، وترجمتها إلى املعايير واملواصفات املطلوبة 

يف القوة البشرية للدولة.
2( البحوث والدراسات الالزمة لتصميم وتطوير هوية الدولة. 

3( تصميم منظومة القيم واملفاهيم اخلاصة بهوية املجتمع.
4( تصميم األدلة السلوكية اإلجرائيَّة العامة لكل قيمة ومفهوم. 

5( تصميم املعايير واملؤشرات العامة إلجناز منظومة الهوية وكل جزء 
من أجزائها.
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ثانيًا: وزارات بناء اإلنسان:
عمل  مجال  للهوية يف  تنفيذية  تصميم خطط  كيفية  اإلجابة عن سؤال: 

الوزارة وكيفية قياسها؟
1( تصميم اخلطة التنفيذية لتمكني الهوية داخل نطاق عمل الوزارة بشرائح 

عمرية ومهنية مختلفة.
2( تصميم األدلة السلوكية اإلجرائية العامة لكل قيمة ومفاهيمها اخلاصة 

بكل شريحة عمرية ومهنية.
- أدلة السلوك اإلجرائي للهوية لطالب املراحل التعليمية املختلفة:

)ابتدائي/ متوسط/ ثانوي(.
- أدلة السلوك اإلجرائي للهوية للمستويات املهنية املختلفة العاملة بالوزارة.
3( تصميم املعايير واملؤشرات اخلاصة إلجناز منظومة الهوية داخل إطار 

عمل الوزارة.
4( تصميم املشروعات التنفيذية العامة خلطة هوية الوزارة، وتوزيعها على 

الوحدات التنفيذية التابعة للوزارة.
5( اإلشراف على تنفيذ خطة الهوية داخل الوزارة، ومتابعة معايير أدائها 

وإجنازها.
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ثالثًا: املؤسسات التربوية والدينية والثقافية واإلعالمية:
اإلجابة عن سؤال كيفية بناء وتعزيز ومتكني الهوية داخل مجال عمل 

الوزارة؟
1( تصميم اخلطة التنفيذية؛ لتمكني الهوية داخل نطاق عمل الوزارة 

بشرائح عمرية ومهنية مختلفة.
الهوية،  منظومة  إلجناز  اخلاصة  واملؤشرات  باملعايير  االلتزام   )2

واملقررة من الوزارة.
1- النتائج احلضارية إلدارة الدولة بالقيم والهوية: 

اإلنسان × الهوية × احلضارة
اإلنسان هو اجلزء األساسي يف منظومة البناء احلضاري، وهو القادر 
مبا ميتلك من عقل ميزه اهلل تعالى به عن بقية املخلوقات، ومبا يحمل 

هذا العقل من ممكنات فعل خمسة:
1 - القيم وتطبيقاتها السلوكية واملهنية.

2 - املعارف والعلوم املتجددة.
3 - اخلبرات الكونية ألسباب النجاح واإلخفاق.

4 - املهارات العملية اإلجرائية، والتي متثل التطبيق الصحيح من قيم 
ومعارف وخبرات.

5 - تقنيات احلياة احلديثة.
يستطيع أن يفعل بها ما كنا نظنه معجزات، وتتباين يف ذلك القدرات 
البشرية، ونستطيع أن نعزو تداول احلضارات ما بني صعود وهبوط إلى 

هذا األصل وهو اإلنسان واملجتمع.
- ومن خالل الهوية التي يتبناها اإلنسان، والتي متّثل احملرك األساسي 

له نستطيع أن حتكم يف قوة فعل اإلنسان واملجتمعات واألمم.
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عبر  واملجتمع  اإلنسان  وتطوير  بناء  بقوانني  الدولة  تلتزم  وعندما   -
صناعة الهوية، فإنها تكون قد اهتَدت وعاَدت إلى الطريق الصحيح للفطرة 
احلضارية، والتزام املسار الصحيح الستعادة القوة واحليوية احلضارية، 

والقدرة على التنافس احلضاري.

4- النتائج احلضارية على املجتمع والدولة:

1- تعظيم االهتمام بالعنصر البشري وتوفير احتياجاته األساسية من 
األمن والسكن والتعليم والعالج والغذاء.

2- االلتزام باملعايير العاملية للمحافظة على قيمة وحقوق اإلنسان.
جلودة  املستمر  والتحسن  والسلوكي  القيمي  بالتأهيل  االهتمام   -3

السلوك املجتمعي.
واخلاصة  العامة،  املهنية  بالقيم  املجتمع  أفراد  بتأهيل  االهتمام   -4
بكل مجال عمل مبا سيرفع مستوى األداء املهني إلى مستويات احترافية 
عالية، تنعكس بشكل مباشر على أرقام وجودة اإلنتاج واالقتصاد والدخل 

وحتسن مستوى املعيشة.
5- حتسن مستوى الرضا والقناعة والثقة املتبادلة بني الشعب والنظام 

احلاكم.
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6- ارتفاع املنسوب احلضاري يف تعامل أفراد املجتمع ومكوناته مع 
بعضهم البعض، وكذلك املكونات العرقية والدينية والفكرية والسياسية 
من خالل توافر أرضية متثل احلد األدنى من الهوية املشتركة بني اجلميع.
واالقتصادي  واالجتماعي  الثقايف  االستقرار  مستوى  تعزيز   -7

والسياسي.

5- مناذج تطبيقية لصناعة هويات عاملية ناجحة:

1- منوذج صناعة الهوية اليابانية.
2- منوذج صناعة الهوية األميركية.
3- منوذج صناعة الهوية املاليزية.

4- منوذج صناعة الهوية السنغافورية.
5- منوذج صناعة الهوية اإليرانية.
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  أ ( منوذج صناعة الهوية اليابانية

الصورة تبنّي جيل الرواد املؤسسني للنهضة اليابانية احلديثة.

جلان متخصصة يف العلوم اإلنسانية والكونية:

حدد فيها العلماء الكونيون األسئلة واإلجابات واألهداف التي يجب 
احلياة  مجاالت  من  مجال  وكل  العلم،  فروع  من  فرع  كل  يف  حتقيقها 
احلديثة، وانتقلت املهمة لعلماء اإلنسانيات لتحديد املعايير واملواصفات 
الالزمة يف القوة البشرية اجلديدة الالزمة؛ الستعادة النهوض احلضاري 
لليابان، وجاء دور علماء القيم والهوية ليتحملوا مسؤوليتهم يف صناعة 
ومتكني الهوية اجلديدة الالزمة إلنتاج اإلنسان واملواطن الياباني اجلديد 

القادر على حتقيق اإلجنازات واألرقام املطلوبة.
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أسئلة اليابان مفتاح التحول:

بكل شجاعة وجترد وشفافية ومصارحة مع النفس ومع الشعب الياباني، 
صنع مفكرو النهضة اليابانية أسئلتهم العميقة للبحث يف األسباب الكبرى 
والفرعية، ملا أصابهم من هزمية على يد املنافس األميركي، وصوالً إلى 
امتالك أفكار ومسارات ووسائل وأدوات علمية صلبة الستعادة النهوض 

احلضاري مرة أخرى.

أسئلة التحول احلضاري يف النموذج الياباني:

إليكم أمتي أمة العرب، األمة الباحثة عن أسباب هبوطها احلضاري، 
وكيفية استعادة القدرة على الصعود احلضاري مرة ثانية، إليكم األسئلة 
األربعة الكبرى التي طرحها املفكرون اليابانيون على أنفسهم، ثم أجابوا 

عنها؛ لتبدأ رحلتهم نحو الصعود.
السؤال األول: ملاذا يكرهنا العالم إلى هذه الدرجة، حيث لم يتعاطف 
معنا أثناء أزمتنا؟ ماذا يف ثقافتنا من سوء أو خلل جعل العالم يتخلى عنا؟
النووي  تصنع  األميركية  املتحدة  والواليات  كنا  أين  الثاني:  السؤال 

الذي دمرتنا به؟ وملاذا وكيف تخلّفنا عن أميركا؟
السؤال الثالث: أين كانت مؤسساتنا اخلاصة ببناء اإلنسان الياباني 
وأميركا  العالم  كان  حيث  لليابان،  املادية  القوة  ببناء  اخلاصة  واألخرى 

يفكر ويعمل وينتج ويطور؟
إنسان  لصناعة  واألسرع  األفضل  والهوية  القيم  ما  الرابع:  السؤال 

ومجتمع النهضة اليابانية؟
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 قصة النهوض الياباين باختصار هي قصة صناعة هوية:

1( حلم النهوض، وبلوغ قوة عاملية. 
واقتصادية  وتكنولوجية  علمية  أرقام  بتحقيق  النهوض  استحقاقات   )2

محددة.
3( استحقاقات النهوض وحاجتها إلى قوة بشرية نوعية ذات معايير نوعية 

عالية.
لإلنسان  جديدة  هوية  إلى صناعة  وحاجتها  النوعية  البشرية  القوة   )4

واملجتمع الياباني.
5( صناعة الهوية تتكون من خطة ُمحَكمة لتخطيط الهوية اليابانية مكّونة 
من منظومة قيم ومفاهيم خاصة، ثم متكني الهوية يف اجليل الياباني اجلديد.
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أركان  لتحقيق  الالزمة  اليابانية  البشرية  للقوة  املعيارية  املواصفات 
القوة اخلمسة للدولة اليابانية الناهضة:
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املواصفات  أجنزت  التي  اخلاصة  اليابانية  واملفاهيم  القيم  منظومة 
املعيارية للقوة البشرية اليابانية:
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ب(  منوذج صناعة الهوية األميركية:

ميكننا أن نقول: إن الهوية األميركية من أكثر الهويات العاملية تنوعاً 
على اإلطالق، وإن الهوية األولى تشّكلت تلقائّياً لفترة ما نتيجة موجات 
الهجرة املتتالية، حتى بدأ جيل املؤسسني بتأطير الهوية األميركية العامة.
اإلجنليز  للمهاجرين  أرضاً  كانت  أميركا  أن  تاريخّياً  املؤّكد  ومن 
واألوروبيني بشكل عام، تبعتهم بعد ذلك بقية اجلنسيات من اآلسيويني 
والعرب؛ ولذلك فالواليات املتحدة تتكون من هويات متعددة، بسبب كثرة 

األديان يف تاريخها:
- البروتستانت من إجنلترا واسكتلندا استوطنوا نيويورك ونيو جيرسي 

وماساتشوستس.
- الهولنديون من أصول كاثوليكية استوطنوا ميريالند.

- األملان من أصول املعمدانيني استوطنوا ميريالند وورودآيالند.
- الكويكرز األملان متركزوا يف بنسلفانيا.
- واإليطاليون كذلك والبلجيك واإلسبان.

 20 القرن  وأوائل   19 القرن  يف  البروتستانت  غير  من  املهاجرون   -
األديان  البروتستانتية، حتى أصبحت  العبادة  العديد من جوانب  تقبلوا 

األميركية مبا فيها الكاثوليكية واليهودية جتميعية يف نهاية املطاف.
املتحدة  الواليات  يف  مسيحيَّة  طائفة  أكبر  الكاثوليكية  كانت  كما   -
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احتفال  طريقة  غّيروا  حتى  التاسع عشر  القرن  من  الثاني  النصف  يف 
األميركيني بعيد الفصح.

كيفوا  فقد  مرونة،  أكثر  كانوا  فقد  األميركيني  لليهود  وبالنسبة   -
معتقداتهم مع الثقافة الغالبة.

فترات  منذ  تشكل  األميركية  والسينما  للثقافة  النمطي  التجسيد   -
مبكرة بحس يهودي واضح.

مرتكزات الهوية األميركية:

القيم األميركية التي وضعها املؤسسون األوائل يف إعالن االستقالل 
وأّن  متساوين،  خلقوا  قد  جميعاً  »الناس  أن:  على  نص  والذي  اجلريء 
بينها: حق  ومن  للتصرف،  قابلة  غير  معينة  منحهم حقوقاً  قد  خالقهم 

احلياة، واحلرية، ونشدان السعادة«.
- رسخ ملبادئ احلرية الفردية.

- والتنوع البشري الواسع؛ حيث إن الدستور األميركي لم يحّدد لغة 
رسمية للدولة، ويسمح بتداول اللغات األخرى، بل يشجع على تعلم اللغات 

األخرى.
- الواليات املتحدة دولة علمانية رسمّياً؛ يكفل التعديل األول لدستور 
الواليات املتحدة حرية ممارسة األديان، ومينع إنشاء أي حكم ديني، حتى 
فإنه  احلكم  توليه  فترة  قبل  اليمني  يقسم  عندما  األميركي  الرئيس  إن 
القسم!  ألداء ميني  محّدد  كتاب  أي  يوجد  وال  اإلجنيل!  على  يحلف  ال 
فالرئيس عندما يأتي ألداء القسم يطلب منه أن يأتي بالكتاب الذي يؤمن 

به ويقدسه وال يخالفه إن أقسم عليه.
- الهوية األميركية ذات مرجعية دستورية.

- الهوية األميركية ببساطة: هي خروج عن املألوف الذي عرفه العالم 
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املتجّمد يف أفكاره، وهي تكسير لكلِّ القيود التي وضعتها إمبراطوريات 
ديكتاتورية سابقة.

- الهوية األميركية نشأت يف إطار دميقراطي يف مجتمع يؤمن باحلرية 
ويحمي اإلبداع، كما يحمي العلم والعلماء.

- الهوية األميركية قوامها الفرد وحده، والذي ميثل الكثير بالنسبة 
لهذا املجتمع احلديث.

- الهوية األميركية تعزز االبتكار.
العناصر الستة األساسية للهوية األميركية:

1( أرض الوطن.
2( اجلنس األبيض.

3( الدين املسيحي البروتستانتي.
4( التراث الليبرالي القائم على التعددية السياسيَّة.

املجتمعات  لتوسيع  الرئيسية  األداة  هي  احلرب  لآلخر...  العداء   )5
وفرض اخلوف كمصدر لالندماج بدياًل عن التماسك القبلي.

حتى  عليه  والسيطرة  العالم  قيادة  يف  األميركية  القومية  أحقية   )6
نهاية احلياة.

سيطرة األصوليني احملافظني وتآكل القيم والهوية األميركية:
على الرغم من أن الدستور األميركي يعتبر نظام احلكم يف الواليات 
املتحدة نظاماً علمانّياً ال يتبنى ديناً معيناً يف الدولة أو احلكومة بحكم 
التنوع العرقي والديني وحتى الطائفي واملذهبي، فإن الشعب األميركي 
إلى  الدينية  خلفيته  يف  يشترك  متدين  بروتستانتي  شعب  معظمه  يف 
حّد بعيد مع العقيدة اليهودية التلمودية، ويلعب الدين دوراً أساسّياً يف 
اجلدد  احملافظني  وصول  مع  الدور  هذا  تفاقم  وقد  السياسية،  احلياة 
إلى السلطة، وهو عامل أساسي ومحدد يف العالقة مع الصهاينة، والتي 
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أصبح لها التأثير األكبر على السياسية والهوية األميركية.

التغيرات التي أصابت الهوية األميركية:

يف كتاب »القيم األميركية تتعرض للخطر«، يقدم جيمي كارتر دراسة 
شخصية للقيم األخالقية التي تتعلّق بالقضايا املهمة يف الوقت الراهن، 
والذي يتحدث فيه بصفته رجل دين وسياسياً سابقاً، والرئيس رقم 39 

للواليات املتحدة األميركية.
- هنالك تغيرات واسعة جارية على قدٍم وساق، داخل الواليات املتحدة، 
على صعيد القيم األخالقية األساسية لألمة األميركية، وخطابها العام، 

وفلسفتها السياسية.
- الشقاق الكبير بني احلزبني الدميقراطي واجلمهوري حول قضايا 
مثل:  كامل  بشكل  أميركياً  عليها  متفقاً  كان  السابق  قيمي يف  بُعد  ذات 
احلريات  املرأة،  حقوق  الدين،  إزاء  العلم  اإلعدام،  عقوبة  )اإلجهاض، 
املدنية وانتشار األسلحة النووية، وتفشي األسلحة النارية، واخليار بني 

احلرب والسالم، ونوعية البيئة والعدالة للفقراء(.
- حقن األموال الطائلة يف العملية السياسية، والنفوذ غير املسبوق 

للشركات واملصالح اخلاصة.
والذين  متشّددة،  دينية  أصول  من  اجلدد  األصوليون  احملافظون   -

متكنوا من تطبيق فلسفتهم واجلمع بني الدين والسياسة.
- حتريف اإلميان والعقيدة األميركية عن طريق حقن مجموعة من 
املعتقدات يف السياسة األميركية بقصص ومعتقدات دينية سيطرت بها 
السياسة األميركية يف الشرق  مجموعة من األصوليني املسيحيني على 
الكتاب  آيات  من  بعناية  منتقاة  باختيارات  عبر صناعة قصة  األوسط، 
املقدس، تصف سيناريو يوم القيامة، أو نهاية العالم، وعودة املسيح الذي 
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املؤمنون  الساسة  هؤالء  يتحمل  ثم  ومن  السماء،  إلى  املؤمنني  سيرفع 
مسؤولية حتقيق النبوءة التوراتية، ويدعو جدول أعمالهم إلى:

- شّن حرب يف الشرق األوسط ضّد اإلسالم.
- استيالء اليهود على »األرض املقدسة« كاّفة وطرد األغيار.

ثم  املنطقة،  على  للمسيح(  )املناوئني  الكفار  استيالء  ذلك  ويتلو   -
انتصار املسيح نهائّياً.

نتج عنه مجموعة من السياسات األميركية التي تخرج عن القيم والهوية 
األميركية التي صنعها املؤسسون األوائل، ومن مناذج هذا اخلروج:

1( أعلنت أميركا اخلروج واالستقالل عن القيود التي تفرضها املنظمات 
الدولية.

زمن  منذ  القائمة  الدولية  االتفاقيات  من  للعديد  أميركا  تنّكر   )2
وقيود  نووية،  أسلحة  واتفاقيات  قضائية،  قرارات  ذلك  يف  مبا  طويل، 
على األسلحة البيولوجية، وحماية البيئة، ونظام العدل الدولي، ومعاملة 

السجناء اإلنسانية.
توصف  ودول  قوات  مع  قتال  أعمال  األميركية يف  القوات  توّرط   )3

باإلرهاب.
4( ولع بعض الزعماء وتشّوقهم إلى خلق إمبراطورية أميركية مهيمنة 

على العالم برمته.
معلومات  بناء على  الشر،  تُسمى مبحور  5( صناعة عداءات جديدة 

غير مؤّكدة من أجهزة االستخبارات األميركية، أو األجهزة املوالية له.
6( التوّسع يف ممارسة ما ميكن تسميته بالبلطجة الدولية.
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الصناعة الثانية للهوية األميركية:

جمعّية  ذاكرة  تصميم  ومحاولة  تاريخية،  سردية  وتأليف  هينتجون   -
جديدة للهوية األميركية.
ألسباب عديدة منها:

- التوجهات األصولية املتشّددة للمحافظني، وحلم السيطرة على العالم 
حتى نهاية احلياة.

نتيجة تخليها عن  الهوية األميركية،  التي أصابت  الكبيرة  التشّوهات   -
من  كثير  يف  شريك  إلى  وحتّولها  امللفات،  من  الكثير  يف  احليادي  دورها 
القضايا غير العادلة؛ فقد تبّنت قصص وأفكار فوكو هاما يف كتابه »نهاية 
نحن؟  و»من  احلضارات«،  »صدام  كتابه  يف  هينتجون  وصمويل  العالم«، 

حتديات الهوية األميركية« 2004م.
لتطوير الهوية األميركية، أو فيما أسميه أنا  والذي يُعد دلياًل تفصيلّياً 
»الصناعة الثانية للهوية األميركية على يد احملافظني اجلدد األكثر تشدداً 

وخضوعاً للوبي اليهودي«.
صناعة القصة اجلديدة لنشأة أميركا والهوية األميركية:

اإلجنليز  إن  مستوطنني،  بل  »للمهاجرين«  بلداً  ليست  املتحدة  الواليات 
قدموا إلى أميركا بهدف تأسيس مجتمع جديد، وليس لالندماج يف مجتمع 

قائم. 
واآلخرون الذين قدموا للعيش يف املستوطنات التي أسسها هؤالء األوائل 

كانوا مهاجرين بالفعل، ولكن الواليات املتحدة ليست »بلداً من املهاجرين«.
- العقيدة وجوهرها الهوية األميركية، إمنا هي جتسيد للقيم: )احلرية، 

املساواة، الفردية، احلكومة التمثيلية، امللكية اخلاصة(.
املتحدة  الواليات  كانت  واملستعمرات،  األوروبية  الدول  - من بني جميع 
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الوحيدة التي طوَّرت هذه العقيدة القائمة على أساس اإلصالح البروتستانتي، 
وهو ما يعني أن الواليات املتحدة كانت مستعمرة إجنليزية؛ ألن املؤسسات 
السابع  القرنني  يف  إنشاؤها  مت  والتي  للمستوطنني،  والقانونية  السياسية 
والثامن عشر، اقتبست كثيراً من مؤسسات وممارسات أواخر القرن السادس 

والسابع عشر يف إجنلترا.
تركيز  خالل  من  األميركية  الهوية  على  البروتستانتي  األثر  أن  كما   -
الرب  حقيقة  ملعرفة  األفراد  ومسؤولية  الفرد  ضمير  على  البروتستانت 
مباشرة من اإلجنيل، هو ما عّزز قيم الفردية واملساواة، واحلق يف اختيار 
الدين، وحرية الرأي يف الواليات املتحدة، ووّلدت العداء األميركي للتسلسالت 
الهرمية، وعّززت االعتقاد بأن هذه ممارسات دميقراطية ينبغي أن متارس 

على مستوى احلكومات.
 ولهذا يدعو هينتجون إلى إعادة تأكيد الهوية األميركية من قبل اجلميع، 
والنظر ألميركا كبلد مسيحي تعيش به أقليات أخرى تتبع القيم األجنلو - 
بروتستانتية ، والتراث األوروبي والعقيدة السياسية األميركية كأساس لوحدة 

جميع األميركيني .
يفترض هينتجون عددًا من التحديات:

يؤكد هينتجون أّن العقيدة األميركية تتعّرض للتهديد منذ ستينيات القرن 
العشرين بظهور حركات احلقوق املدنية، وعوملة االقتصاد، وسهولة قوانني 
وعّززت  األميركية،  الهوية  املهاجرين يف  اندماج  التي عّطلت من  التجنيس 

فرص محافظتهم على هويتهم األولى.
- ازدواج الهوية، فضاًل عن تهديد املهاجرين اإلسبان األكثر متّسكاً بلغتهم 
اإلسبانية وباإلرث الكاثوليكي لهم، وخالفه مع الثقافة األجنلو بروتستانتية، 
كما أن تزايد أعداد القادمني من أميركا اجلنوبية مع ثقافتهم املنعزلة عن 

قيم املجتمع األميركي، سّببت تغيرات سلبية اجتاحت أميركا.
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السمات  من  عدد  باختصار يف  التغيير  هذا  تلخيص مالمح  وميكن 
الرئيسية:

أواًل: التحّول من بَوتَقة االنصهار إلى التعدد الثقايف.
للتركيز على  الغربية  التعليم على قيم احلضارة  تركيز  تراجع  ثانيًا: 

قيم التعددية.
ثالثًا: تراجعت األمركة يف مواجهة العوملة.

رابعًا: تراجع القيم املسيحية يف مواجهة قيم احلرية املفرطة.
خامسًا: تراجع حكم النخبة، والذي ميثل جزءاً من التفكير املؤسسي 

يف أميركا، وهو يعني: أن النخبة هي األصلح للحكم من العامة.
سادسًا: تراجع أعداد البيض.

سابعًا: التهديد اإلسالمي.
وهو  هينتجون،  إليها  ذهب  التي  واملخاوف  الفرضيات  أسوأ  ومن 
للحضارة  املباشر  الصدام  بحتمية  قوله  أميركا،  مستقبل  يستشرف 
م هينتجون احلضارات القوّية  الغربية مع احلضارة اإلسالمية؛ حيث قَسّ
ذات القدرة على البقاء إلى ثماني حضارات كبرى من أهمها: الصينية، 
مؤداه  تصّور  إلى  وانتهى  والغربية،  واإلسالمية،  والهندية،  واليابانية، 
إن كان قد  والغربية«، وهو  الصراع بني احلضارتني اإلسالمية  »حتمية 
العالم«  »نهاية  فوكو هاما  الصدامية هذه يف مقابل طْرح  نظريته  طَرح 
الذي أراد إعالن تفّوق حضارة الرجل الغربي األبيض. راح هينتجون يؤكد 
يف كتابه » صدام احلضارات« أّنه يجب التنّبه يف الغرب   إلى أربعة أسباب 

وراء املوقف العدائي العربي اإلسالمي وهي بالترتيب:
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1( انبعاث الوعي اإلسالمي يف العقود األخيرة كرّد فعل جتاه التحضر 
والتحديث الغربي.

2( وجود إحساس قوي مشترك من احلسد والعدوانية جتاه الغرب 
وثروته وقوته وثقافته من العالم اإلسالمي.

3( اإلرهاب اإلسالمي يعود إلى االنقسامات القبلية والدينية والعرقية 
والسياسية والثقافية داخل العالم اإلسالمي التي تثير العنف بني املسلمني ، 

كما تعّزز هذه االنقسامات العنف بني املسلمني وغير املسلمني.
4( يزامن االنبعاث اإلسالمي معدالت والدة مرتفعة يف معظم الدول 
اإلسالمية، وهو ما أّدى إلى زيادة شريحة الشباب الذين يهاجرون للغرب، 

وينضمون إلى منظمات وشبكات إرهابية !! 
وعلى هذا النحو  يؤكد على حتمية الصدام مع هذا اإلرهاب اإلسالمي 

الذي يجب التنبه إليه ...
ولعل أخطر ما يرّوج له هينتجون يف كتابه »من نحن؟ حتديات الهوية 
دور اإلسالم كدين وحضارة يف تشكيل  2004، هو  األميركية«  الوطنية 

الهوية الوطنية األميركية خالل الفترة الراهنة ويف املستقبل املنظور.
 وعلى الرغم من أّنه ال يرى أن اإلسالم ميّثل أحد التحديات األساسية 
العقود  خالل  الوطنية  بهويتهم  األميركيني  شعور  تراجع  إلى  أدت  التي 
األخيرة، فإّنه يرى أن العداء لإلسالم واحلضارة اإلسالمية قد يساعد 
بشكل كبير يف حتقيق التفاف األميركيني املنشود حول هويتهم الوطنية 

يف املستقبل املنظور.
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مالحظة مهمة:

إبادة  نشوب حرب  فيه  يبّرر  عدائّياً  هينتجون طرحاً  يقّدم  بذلك   -
ضّد اآلخر، كل اآلخر، وليس هذا الطرح جديداً، فأميركا منذ وجودها 
-أي قبل ثالثة قرون- وهي رائدة األمم يف اإلبادات احلضارية والثقافية 
للبشر، على اختالفهم وتنوعهم، فال بأس أن تتحول أميركا إلى بلد غير 
متسامح، فإن هذا األمر سوف يقوم بتغطيته ملنطق الغطرسة األميركية 
التبعية واإلخضاع، يف عالم فوضوي  )القوة الصلبة والناعمة(، ومنطق 

أبعد ما يكون عن حكم العقل والقانون.
- يتبنى هذه األفكار مركز أو معهد »بروكنجز« ثم مجلس العالقات 
اخلارجية، ومؤسسة هيرتاج أميركان إنتربرايز ، وغيرها من املعاهد أو 

املراكز التي تلعب دور النخبة املؤثرة يف القرار األميركي .
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 ج( صناعة الهوية والنهضة املاليزية 1981 - 2003م
وإعادة تطويرها 2005م

التحديات التي واجهت ماليزيا عام 1981م:
1( االنقسام الرأسي: التعدد العرقي: مالو، صينيون، هنود - التعدد 
الديني من ديانات )اإلسالم واملسيحية والبوذية والهندوسية والكونفوشية 
والطاوية والسيخ وامللحدون(، والذي يوحي بالتفتت واالنقسام والصراع، 

واستحالة الوحدة وااللتفاف على مشروع واحد يحقق التنمية.
2( االنقسام األفقي: )التمايز الثقايف واالجتماعي واالقتصادي الكبير 

بني طبقات املجتمع(.
3( التخلف احلضاري، وضعف اإلنتاج، والتدني االقتصادي، وانخفاض 
مستوى الدخل والفقر املدقع، حيث كان متوسط دخل الفرد 600 رجنت 

سنة 1980م.
4( األمية وتخلّف النظام التعليمي، وخاصة بني املالو السكان األصليني 

للبالد.
5( التباس عالقة الدين بالدولة، واملفهوم املفرط فيه للقيادة يف ظّل 

ثقافة سائدة تعطي القيادة السياسية اهتماماً كبيراً.
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6( االرتباك الثقايف بني ثالثة مكونات ثقافية شديدة التباين: )الهندية 
والصينية واإلسالمية(.

7( غياب االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي.
يف  العالم  مستوى  على  للتنمية  الطاحنة  األزمة  عن  فضاًل  هذا   )8
الثمانينيات، وخاصة يف الدول الصناعية، والتي جعلت دول العالم املتقدم 

أقل رفقاً بالشعوب النامية وأكثر ظلماً لها.
املاليزي  االقتصاد  لتدمير  املتعمدة  الطاحنة  االقتصادية  األزمة   )9
بشكل  قيمتها  تخفيض  وتعّمد  املاليزية،  العملة  اخلارجية يف  باملضاربة 

كبير مما حّول ماليزيا فجأة لدولة فقيرة.
- األهداف اخلمسة وصناعة الهوية املاليزية 1982 - 2003م:

على  كبير  بشكل  نفسه  فرض  املاليزية  التحديات  واقع  أّن  شّك  ال   
صناعة الهوية املاليزية.

لتكون قادرة على حتقيق أهداف عديدة منها:
اجلديد  الوطني  واملشروع  القيادة  خلف  واالحتشاد  الوحدة  أواًل: 

ملاليزيا.
الوحدة  نحو  ليتجه  املاليزي  والسلوك  التفكير  منط  حتسني  ثانيًا: 

والتعاون واالستقامة.
ثالثًا: حتسني أداء وجهد املواطن املاليزي، وتعزيز قدرته على العمل 

واإلنتاج واإلجناز.
التحديات اخلارجية  املاليزي بحجم ونوع  رابعًا: تعزيز وعي املواطن 
للدول الكبرى واملؤسسات الدولية، وتعزيز انتماء واحتشاد الشعب املاليزي 

خلف اخليارات الوطنية.
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والتداول  اإليجابي  والتنافس  الدميقراطية  ثقافة  تعزيز  خامسًا: 
السلمي للسلطة.

 - مرتكزات صناعة الهوية ومنوذج النهضة املاليزية:
 يعّد النموذج املاليزي من أهم النماذج الرائدة التي جنحت يف هزمية 
الفقر يف أقل من ثالثة عقود، وجعلت من ماليزيا منوذجاً عاملّياً وفريداً، 
وحّولها من دولة معدمة كانت خارجة لتّوها من صراع أهلي مرير عام 
حكم  مبؤسسات  تتمتع  وتكنولوجّياً،  صناعّياً  متقّدمة  دولة  إلى  1981م 
راسخة، وتتوفر فيها جميع أسس الدولة احلديثة، وواحدة من أغنى دول 

العالم، وتعد الدولة رقم 18 على اخلريطة الصناعية للعالم.
من  ينطلق  للتنمية  ومتكاماًل  شاماًل  منوذجًا  محمد  مهاتير  قدم 

صناعة هوية جديدة للشعب املاليزي:
الدخل  زيادة  مبقدار  يقّيم  والذي  للتنمية،  القدمي  املفهوم  يتجاوز   
القومي، وارتفاع متوسط الدخل وقّدم مفهوماً شاماًل للتنمية ينطلق من 
قادراً  يكون  واجتماعّياً؛ حتى  ثقافياً  املاليزي  واملجتمع  اإلنسان  صناعة 
تعدد  ويؤّكد  والسياسية،  االقتصادية  التنمية  جوانب  بقّية  حتقيق  على 
أبعاد التنمية الذي يهدف إلى التحرر اإلنساني، والذي يعني حترير الفرد 
واملجتمع من اجلهل واخلوف واملرض والفقر، ومن شتى صنوف التبعية، 
وإطالق قدرات البشر، وتوسيع مجاالت االختيار أمامهم، واالنتفاع بهذه 
على شروط جتّدده  السيطرة  من  املجتمع  ومتكني  لصاحلهم،  القدرات 

وتطوره.
فرصة  إلى  وحتويله  البشري،  التنوع  إدارة  حسن  من  متّكن  كما   -
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والعرقيات  األصول  متعدد  املاليزي  اإلنسان  يف  كبرى  استثمارية 
واخلصائص واإلمكانيات والقدرات واملمكنات.

 - صناعة الوحدة املجتمعية والتماسك االجتماعي والديني، واملشاركة 
األعراق  ملختلف  الدينية  األعياد  للجميع يف  السلمي  والتعايش  الشاملة 

التي لها احلق يف ممارسة طقوسها بحرية كاملة بنص الدستور.
 - الوعي واليقظة يف مواجهة حتديات العوملة وتوغلها لصالح الغرب.
 - االبتكار واجلرأة يف مواجهة التحديات، حيث اتبعت ماليزيا سياسات 
جريئة عندما كانت يف أتون األزمة املالية واالقتصادية يف الفترة من عام 
1997م وحتى عام 1999م، لصّد املضاربة يف البورصة وإلنعاش االقتصاد 
التي  الوحيدة  الدولة  ماليزيا  فكانت  االنهيار،  حافة  على  كان  أن  بعد 
ورفضت سياسات صندوق  الوقت،  ذلك  االقتصادية يف  األزمة  واجهت 
سعر  على  اشتملت  التي  اخلاصة  سياستها  وابتكرت  الدولي،  النقد 

الصرف الثابت، وعدم تعومي النقد، وغيرها من اإلجراءات.
ولعّل عدم جلوء ماليزيا إلى »روشتة« صندوق النقد الدولي يف مثل 
هذه احلاالت جّنب البالد االضطرار واللجوء إلى سياسة الباب املفتوح 
األخرى،  الدول  كما يف  الوطنية،  األصول  لشراء  األجنبية  املالية  للقوى 
ولقد ساهمت السياسات املبتكرة يف إنعاش االقتصاد، بدالً من سياسة 
الدولي،  النقد  يقدمها صندوق  التي  واملعتادة  املألوفة  الهيكلي  التعديل 
للسوق  املفتوحة  السياسة  على  إليها  يلجأ  من  إجبار  على  تركز  والتي 

العاملي.
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أهم التطبيقات واملظاهر السلوكية للمفهوم العاملي للتنمية:

)قهر الفقر وبناء اإلنسان اجلديد(

زيادة اإلنتاج من 
السلع واخلدمات  
إلشباع احلاجات 
األساسية للمجتمع

التوسع يف الصادرات 
وإحالل الواردات 
وحترير اإلنسان 
واملجتمع والدولة 

من عالقات التبعية 
واالستغالل واملهانة

متكني أكبر عدد 
ممكن من املواطنني 
من التعلم والتدريب 
والتأهيل احلقيقي 

املواكب لنظم التعليم 
العاملية احلديثة ــ 
االستثمار يف البشر

توفير فرص أفضل 
الكتشاف وتنمية 
واستثمار املواهب 
والقدرات اخلاصة 

وحتقيق الذات 
وتدعيم االعتماد 

على الذات

احلصول
 على

رعاية صحية 
مناسبة

توسيع فرص 
ممارسة احلريات 
واملشاركة يف اتخاذ 

القرارات

توفير فرص عمل 
كرمية وآمنة تصب 
يف املصالح الوطنية 

العليا للبالد

حتسني نوعية 
احلياة اإلنسانية

 يف املجتمع
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مكونات الهوية املاليزية اجلديدة:
واملرض  واخلوف  اجلهل  من  املاليزي  واملجتمع  املواطن  حترير   -  1
وتوسيع  البشر،  قدرات  وإطالق  التبعية،  صنوف  شتى  ومن  والفقر، 
ومتكني  لصاحلهم،  القدرات  بهذه  واالنتفاع  أمامهم،  االختيار  مجاالت 

املجتمع من السيطرة على شروط جتدده وتطوره.
2 - بناء عقد اجتماعي جديد اسمه الهوية الوطنية املاليزية، ماليزيا 
أكبر وأهم من اجلميع، حيث جمع فيه كل مكونات املجتمع املاليزي من 

عرقيَّات وأديان مختلفة على خمس قواعد أساسية وهي:
)االعتراف الكامل + احلماية + الدعم املتساوي من الدولة للجميع + 
فتح آفاق النمو + االستثمار األمثل للخصائص املميزة لكّل مكّون خلدمة 

املشروع الوطني لتنمية ونهضة ماليزيا(.
3 - ترسيخ ومتكني مبادئ احلرية والعدالة واملساواة واملواطنة الكاملة 

ألبناء الوطن املاليزي كافة تربوّياً وثقافياً وقانونّياً ودستورّياً.
4 - منظومة القيم اخلاصة للنهوض باملواطن واملجتمع املاليزي.

- قيمة التسامح والتعايش الديني.
- الشفافية واملصارحة.
- ترسيخ الدميقراطية.

- العمل والتنمية.
- الواقعية والعقالنيَّة.

- اجلرأة والشجاعة واملبادرة.
- االعتماد على الذات وتنمية االدخار والتمويل احمللي.

- األمانة واإلخالص والشفافية مع الشعب.
العالم وحتديها؛  الصهيونية واألميركية على  السيطرة  التحرر من   -
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إليقاف منّو الدول الناشئة وإعاقتها.
- اإلصرار والعزمية.
- الوطنية واالنتماء.

للوطن  العامة  املصلحة  قواعد  وفق  العالم،  على  الراشد  االنفتاح   -
املاليزي، مع االحتفاظ الكامل باخلصائص والسمات الثقافية اآلسيوية 

املميزة للمجتمع املاليزي.
عن  والتنازل  باالستقالة  العملي  النموذج  تقدمي   - السلطة  تداول   -

احلكم يف 2003م.
أهم مالمح النهضة املاليزية:

نظام أفكار وقيم الهوية املاليزية:

القيادة واإلدارة 
بالقيم املهنية

البناء األخالقي املجتمع املدني االنفتاح

الواقعية العملية
االعتماد على احللول 

الوطنية اخلالصة
الشراكات املمنهجة 

الفاعلة
الشجاعة والتواضع

الدميقراطية مواجهة الفساد التخطيط التعليم
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1- االنفتاح الراشد:
- تقدمي وإعالء قيمة كفاءة األداء التنموي على حتقيق الدميقراطية 
التي تصبح ممكنة يف مرحلة تالية عندما تنجح الدولة يف إحداث نقلة 

نوعية يف احلياة االقتصادية واالجتماعية.
عماًل مببدأ: )املستبد العادل ضرورة كبرى يف مراحل التحول(.

والتي تناولها اإلمام محمد عبده، حيث ميَّز بني: »االستبداد املستهجن 
واالستبداد املستحسن«.

 مالحظة: البعض يرى ضرورة جتاوز مقولة: »املستبد العادل« ليس 
فقط؛ ألنها باطلة منطقّياً، كما أّكد على ذلك الكواكبي -معاصر اإلمام 
محمد عبده- يف »طبائع االستبداد«؛ إذ ذهب إلى أنه »ال استبداد مع 
العدل، وال عدل مع االستبداد«، وإمنا ألنها باطلة تاريخّياً أيضاً، عندما 
ارتفعت شعارات تأجيل الدميقراطية إلجناز التنمية، أو لتحرير األرض 
املغتصبة، والذي حدث يف جميع احلاالت هو أن الفتنة والسلطان الغشوم 
استمرا معاً، وأن التخلّف واغتصاب األرض استمرا معاً أيضاً، وأن اخلاسر 

األكبر يف جميع احلاالت -واألزمان- هو الناس وجماهير املواطنني.
االستبداد  أِلَفت  لشعوب  بخاصة  جّداً  ومالئم  الزم  مبدأ  أنها  وأرى 
وحيويتها،  لطبيعتها  تعود  حتى  الزمن  من  لفترة  وحتتاج  عليه  وتكلّست 
لعراق  واحتواؤه  صدام  فاسِتبداد  حديثاً؛  تاريخّياً  تأصياًل  لذلك  وأرى 
بتبعية  واالعتزاز  واالستجابة  والفرقة  االختالف  فتنة  من  خير  موّحد 
تبعت  ملا  االستبداد  النفوس  أِنَفت هذه  ولو  السيد اخلارجي،  وأجندات 

السيد اخلارجي.
بالسياسة  االقتداء  يف  ومتّثلت  مهاتير  انتهجها  التي  التوجهات   -

اليابانية لبناء دولته.
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 2 - الدور املميز للمجتمع املدني:
بتوافر درجة عالية من االستقرار على املستويني االجتماعي والسياسي، 
إلى مجتمع  والوصول  اقتصاد مزدهر ومتطور،  ساعد ذلك على وجود 
مدني قوي وفعال له مؤسساته ومنظومته القيمية ذات املساهمة الكبيرة 
يف جناح النموذج املاليزي، حيث ازدهر املجتمع املدني أثناء عملية التنمية 
من جهة، وكان دافعاً قوّياً -وال يزال- باجتاه تعميق األبعاد اإلنسانية لهذه 

التجربة من جهة أخرى.
 خاصة أن املجتمع املدني املاليزي يتمّتع بِبنية تأسيسية صلبة -الدين 
هو نواتها األصلية- تتمّثل يف منظومة من القيم واملبادئ التي تعلي من 
شأن: الكرامة اإلنسانية، واألخالق والقيم الرفيعة التي حتضُّ على زيادة 
الوعي باحلقوق، والشجاعة يف املطالبة بها، والدفاع عنها، واإلتقان يف 
بالتعددية )العرقية،  العمل الشاق، واإلقرار  الواجب، واملثابرة على  أداء 
والدينية، والسياسية(، وأنَّ العدالة هي الضمان األكبر لكرامة اإلنسان، 
والعدالة كذلك هي القلب النابض للمجتمع املدني، خاصة عندما متتلك 

القدرة على تنفيذ وفرض حكم القانون.
وكما يقول أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا األسبق: إنه »ال يكفي أن 
يكون القانون عادالً يف حد ذاته، بل ال بد أن يطبق بعدالة أيضاً، وليس 

هناك أسوأ من تطبيق القوانني العادلة بطريقة ظاملة«.
 3- العامل األخالقي:

املاليزية  والتنمية  احلياة  األخالقي يف مختلف جوانب  العنصر  دمج 
يعد أحد أهم عوامل قّوة وكفاءة وجناح النموذج املاليزي، والذي مّكنه من 

مغالبة الكثير من املشاكل والتحديات التي واجهته.
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4- املفهوم الوظيفي الواسع للقيم واألخالق - اإلدارة بالقيم املهنية:
 الذي ميتّد إلى البحث يف كيفّية إعادة التوازن والفاعلية إلى منظومات 

القيم واملعايير الفردّية واجلماعّية السائدة يف املجتمع، من خالل:
اجتاه  للمجتمع يف  القيمية  البنية  وتوجيه  وترشيد  تنظيم وضبط   -

األهداف العليا للدولة.
- تنظيم وضبط وتوجيه البنية القيمية للمجتمع الستيعاب التحديات 

الداخلية واخلارجية التي تواجه الدولة.
- استناد البنية القيمية الفردية واملجتمعية إلى قّوة الوازع الداخلي 

إلى جانب الوازع القانوني العادل.
5 - الشجاعة والتواضع:

معاجلة  والعملية يف  واملوضوعية  الواقع،  بحقائق  الذات  مواجهة  يف 
وبناء وتطوير الذات.

6 - الشراكات:
والشركات  املتقدمة  الدول  مع  الشراكات،  وإقامة  العاملي،  التواصل 
العاملية الكبرى، والتكامل معها وفق اإلمكانيات احلقيقيَّة للواقع املاليزي، 
ز فرص االستثمار األمثل للموارد املاليزية احملدودة جّداً، مقارنة  مما عزَّ

بغيرها من الدول.
وبرؤية ثاقبة قد تكون جذورها مستمدة من قول طاغور: »دع ضوء 
الصباح يعرفنا على بعضنا البعض«، والنور رمز للعلم والتعارف وهو دعوة 

إنسانية، وفطرية، وقرآنية.
7 - االعتماد على احللول الوطنية اخلالصة:

 وتعزيز ثقافة الشفافية، والثقة املتبادلة بني احلكومة والشعب وتعزيز 
الطموح والتحدي واالدخار الشعبي.
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8 - الواقعية العملية:
باالنفتاح اجليد على مصادر املعرفة والتكنولوجيا احلديثة من كوريا 

واليابان والصني.
9 - االهتمام املكّثف بالتعليم وإرسال البعثات العلمية إلى اخلارج.

األجل ومتكينه يف جميع  التخطيط طويل  ثقافة  نشر ومتكني   -  10
مؤسسات الدولة.

11 - احلسم الشديد يف مواجهة الفساد واخللل اإلداري بالدولة.
السلطة بسالسة  وتداول  الدميقراطية  ثقافة وممارسة  تعزيز   -  12

وفق اإلرادة الشعبية.

منوذج 2 يف صناعة وتطوير الهوية املاليزية

اخلطة اخلمسية لألخالق احلميدة مباليزيا 2005 - 2010 م.
مايو2005 م:

دّشن رئيس الوزراء املاليزي عبد اهلل بدوي حملة قومية على مدى 5 
سنوات تهدف إلى غرس القيم النبيلة يف نفوس املاليزيني، منبهاً إلى أن 

زيادة الثراء املادي مع غياب القيم أدى إلى سقوط حضارات عديدة.

األهداف:
1 - تعزيز القيم النبيلة يف نفوس املجتمع املاليزي.

أفراد  بني  البينية  والعالقات  العام،  السلوك  مستوى  حتسني   -  2
املجتمع.

الدولة  مقدرات  على  واحملافظة  جذوره  من  الفساد  مقاومة   -3
واألمانة  والعدل  والثقة  )الشفافية  قيم:  منظومة  ومتكني  وتعزيز  ببناء 

واملسؤولية(.
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4 - تعزيز وتقوية البنية الداخلية للدولة:

الفئات املستهدفة:

- جميع الشرائح العمرية يف املجتمع.
- جميع طبقات املجتمع من نخب ومهنيني وعمال وفالحني.

- القطاع احلكومي واخلاص واملجتمع املدني.

اجلهات املشاركة يف تنفيذ اخلطة:

1 - جميع الوزارات حتت قيادة وإشراف وزارة الثقافة. 
التعريف باخلطة على لسان رئيس الوزراء املاليزي عبد اهلل بدوي: 

- احلملة حتمل شعار تدعيم »السلوكيات املهذبة والقيم النبيلة« جاءت 
لتؤكد أن الناس يجب أال يكونوا ماهرين ومتعلمني فحسب، ولكن عليهم 

إلى جانب ذلك التحلي باألخالق.
د على أنه إذا أراد الشعب املاليزي بناء »دولة منافسة ذات  - كما شدَّ
هوية قوية فعلينا أن نبني قوتنا الداخلية، وقوتنا الداخلية تأتي من قوة 

ومتانة بنائها القيمي، ونتعلّم كيف نواجه احلياة بعقول ناقدة وحكيمة«.
يعتمد بشكل  دولة متقدمة  تكون  الدولة ألن  »إن مسعى  - وأضاَف: 
أساسي على نشر قيم: )الشفافية والثقة والعدل واألمانة واملسؤولية(، 
حيث قال: التاريخ يوضح أّن املمالك كانت تسقط عندما يسود االنحالل 

يف ربوعها.
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- وأوّد أن أشير إلى التطّور امللحوظ يف اقتصاد البالد وبنيتها التحتية، 
ثم قال: »إالَّ أنَّ عقليتنا وسلوكنا لم يتطورا نتيجة لذلك، بل على العكس 

شهدا انحداراً كبيراً«.
تتجلى  سلبية«  »أعراض  إلى  أدى  الذي  هو  القيم  غياب  أّن  واعتبر 
الطائشة، وعدم احترام  القيادة  املجتمع سلوكيات سيئة، مثل:  تقبُّل  يف 

املمتلكات العامة، وظهور بعض حاالت الفساد.
- وكذلك أضاف أنه من الواجب على كل املاليزيني أال يتأثروا بالسلوك 

الوحشي والعدواني الذي تصوره وسائل اإلعالم الغربية.
وأختم بأملي يف أن يتعاون موظفو اخلدمات العامة يف دعم احلملة 

عن طريق إبداء: املودة، واالحترام، والرغبة يف املساعدة.
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د - صناعة الهوية اجلديدة لسنغافورة  والتي صنعت معجزة النهضة 
السنغافورية

التحديات:
من  يعانون  سكانها  غالبية  املوارد،  معدومة  فقيرة  جزيرة  1965م   -

األمية. 
- أعراق متناحرة من السكان األصليني واملهاجرين الصينيني والهنود.

- شح يف املوارد، حتى إنها تستورد الرمال ألعمال البناء.
- البطالة وأزمة السكن.

- فساد إداري وتخلّف اقتصادي كبير.
- جتاهل إقليمي وعاملي.

لالنهيار،  سنغافورة  وتعّرض  2008م  اآلسيوية  املال  سوق  أزمة   -
لكن حكمة القيادة السياسية وتدخلها لدعم الشركات واألشخاص عبر 

احتياطاتها املالية أّدى إلى جتاوز األزمة بكل سالسة.
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أهم مرتكزات صناعة هوية سنغافورة احلديثة:

لم  والتي  السنغافورية اخلاصة،  والهوية  الذات  البحث عن  يف رحلة 
من  معه  العاملني  وفريق  كوان  لي  لتحرر  نظراً  طوياًل،  وقتاً  تستغرق 
وجودة  الهوية  سؤال  إدراكهم  وكذلك  معيقة،  تاريخية  أيديولوجيات  أية 
وتلقائية اإلجابة عليه، بأنهم يريدون هوية بهدف تنفيذ مشروع حضاري 

لبناء دولة حديثة.
هوية  صناعة  يف  ومنهجهم  تفكيرهم  وعملية  عبقرية  إلى  باإلضافة 
سنغافورة احلديثة، ميكننا تقسيم مرتكزات صناعة الهوية السنغافورية 

إلى محورين أساسيني:
يتضمن كل محور منها عددًا من املرتكزات التفصيلية:

أواًل: احملور الفكري:

1 - اإلرادة السياسية القوية، واالستجابة لتحدي املكان والزمان، والظرف 
التاريخي، وصناعة وامتالك رؤية ومشروع حضاري، مرتكز وباعث وسبب 

ومحفز لصناع هوية سنغافورية عاملية عابرة للمستقبل وللحدود.
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2 - دمج الشعب يف الرؤية احلضارية لسنغافورة العاملية احلديثة عن 
طريق:

أ( رسم صورة محددة ملستقبل سنغافورة احلديثة ومكانتها يف العالم 
باملجاالت واألرقام، وأثر ذلك على كل مواطن سنغافوري، مبعنى أن يرى 
كل مواطن سنغافوري موقعه ومكانته العاملية يف املستقبل من بقية شعوب 

وأفراد العالم.
ب( استيعاب الرؤية شعبّياً، وحتديد وتخصيص املهمة اخلاصة بكل 
مواطن، ومعرفة استحقاقات حتقيق املهمة الفردية لكل مواطن، وكيفية 

تعلمها وامتهانها واحترافها.
3 - ابتكار وإعادة تنظيم وترتيب نسب وأولويات عناصر الهوية:

أواًل: الشكل التقليدي لعناصر  ومكونات الهوية
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ثانيًا: النموذج االبتكار لصناعة الهوية السنغافورية العاملية احلديثة:

والذي يظهر عدة تغّيرات جوهرية مهمة يف مفهوم صناعة الهوية:
وتقدمي  وإعالء  قبل،  من  موجودة  تكن  لم  جديدة  عناصر  ابتكار  أ( 

عناصر ثانوية.
ب( التفرقة بني اجلزء الثابت واملتغير يف صناعة الهوية السنغافورية، 
وتقدمي وزيادة الوزن النسبي للجزء املتغير على الثابت، مع احملافظة على 

مكونات اجلزء الثابت.
ج( التفرقة بني اجلزء املهم العاجل واملهم يف صناعة الهوية السنغافورية 

بتقدمي املكونات املتغيرة سريعة اإلجناز امليداني.
د( التفرقة بني شكل ومضمون الهوية، بني الهوية البصرية، ومضمون 
الهوية العملية التطبيقية املتحقق يف فضاء تفكير وسلوك وأداء وإجناز 

املواطن واملجتمع السنغافوري.
هـ( حيث صنعت سنغافورة مزيجاً جديداً خاّصاً بها يتميز بـ:

1- قلّصت من حجم مشاركة اجلزء الثابت واملعتقدات الدينية والتراث.

����� ������ .indd   145����� ������ .indd   145 6/20/20   7:11 PM6/20/20   7:11 PM



146

الهوية  صناعة  يف  العاملي  املواطن  لبناء  العاملية  املعايير  منوذج 
السنغافورية العاملية احلديثة:

- مواطن عاملي يصنع هوية عاملية - ينجز إنتاجات حضارية منافسة عاملّياً

منوذج للقيم املستقبلية التي اعتمدتها سنغافورة للعبور إلى املستقبل:
ومجتهد  متحفز  العني،  رأي  مستقبله  ويستشرف  يحلم  مواطن   -

لتحقيقه والوصول إليه.
 1- احللم والرؤية واملكانة املستقبلية يف العالم.

عبر  العاملي  واحلضور  للتميز  واملناسب  اخلاص  امللف  حتديد   -2

2- توسعت يف القيم املستقبلية العابرة للمستقبل.
3- تعاملت مبرونة مع اللغة، واعتمدت ثالثية اللغة، مع تثبيت اإلجنليزية 

لغة أساسية مطلوبة للتواصل مع العلم والتجارة واالقتصاد العاملي.
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اقتصاد املعرفة.
3- حتديد إستراتيجية الوصول عبر املواطن السنغافوري.

باستحقاقات  للوفاء  املؤهلة  األساسية  القيم  منظومة  اختيار   -4
اقتصاد املعرفة والعبور إلى املستقبل.

5- تطوير ونحت وتطبيق ما يحتاجونه من مفاهيم للتعاطي واالستثمار 
مع واقعهم بكل ما يعتريه من مشاكل وحتديات )مفهوم جديد لالنتماء 
والوالء الوطني، وربطه باإلجناز املهني من املشروع احلضاري لسنغافورة 
صناعة املواهب - مفهوم مجتمع التفكير- مجتمع النقد الذاتي والتطوير 
االنتماء  مفهوم   - العاملي  املواطن   - املستمر  التعلم  مفهوم   - املستمر 

للمهنة - مفهوم التحفيز باالنتماء ... إلخ(.
6- نحت وتطبيق مفهوم جديد لصناعة املواهب البشرية حلل املفهوم 
إلى  والتحول  املجتمع،  إجمالي  من  مواهب   %  2.3 للمواهب  التقليدي 
وتطبيقي  علمي  حل  وإيجاد  واملوهبة،  املستمر  والتعلم  التفكير  مجتمع 

جذري ملشكلة قلة املواهب الناجتة عن قلة عدد السكان.
العلم،  مفردات  مع  التعامل  تنظم  للتنمية  عبقرية  معادلة  تنظيم   -7
واملعرفة، والتعليم، والعمل، واالقتصاد يف منظومة واحدة لصناعة التنمية 

والنهضة احلقيقية.
كل  استيعاب  ويلزم  التقدم،  مفتاح  أنه  على  العلم  مع  التعامل  فتم 

جديد وتطبيقه وتطويره واإلضافة إليه باإلنتاج املعريف السنغافوري.
ومت التعامل مع التعليم على أنه أساس لبناء وتأهيل اإلنسان، ويلزم 
تطبيق التعليم املوجز املركز الذكي املرتبط بالتطبيق، واستمرار التقومي 

والتطوير وفق احتياجات سوق العمل واإلنتاج.
ومت التعامل مع العمل على أنه شرف املواطن السنغافوري وأساس 
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انتمائه ومعيار والئه للمشروع احلضاري لسنغافورة احلديثة، ويلزم أن 
مجال  لكل  العاملية  املهنية  املعايير  أول  إلى  السنغافوري  العامل  يصل 

ووظيفة، واملطور لهذه املعايير.
ومت التعامل مع االقتصاد على أنه العمود الفقري للمشروع احلضاري 
التي  وعقولهم  واقعهم  يُناسب  خاّصاً  مساراً  له  واختاروا  السنغافوري، 
أحسنوا صناعتها، ليتخذوا االقتصاد املعريف مساراً عملّياً للهوية والتنمية 

والنهوض.

ثانيًا: احملور املنهجي

1( االعتماد على الذات السنغافورية، واالستثمار يف العنصر البشري 
بالتعليم الذكي، وقوة الشخصية، واملهارات االجتماعية، وصناعة مجتمع 
التفكير والنقد والتطوير املستمر والتخطيط الدقيق احملكم لكل خطوة 

وجزئية.
2( اإلميان والعمل مببدأ تكامل الهويات العاملية، واالنفتاح على العالم، 
والتواصل واالستفادة من الهويات العاملية املتقدمة يف االستقرار املجتمعي 

واإلجناز احلضاري.
انتهى  حيث  من  والبداية  الواقع،  مع  والعلمي  الواقعي  التعاطي   )3
العالم، واإلجابة العملية السريعة عن كل سؤال من أسئلة الواقع )التنوع، 
وجتاوز  املواطنة(،  املهاجرون،  والنشيد،  العلم  اللغة،  التراث،  الدين، 
املشاكل التقليدية لصناعة الهوية، وتقدمي منوذج حضاري متميز للمواطنة 
احلقيقية التي تستوعب كل العرقيات بشفافية ومساواة إنسانية، والقفز 
السريع إلى املستقبل، وتصميم رؤية مستقبلية، ودمجها ضمن مكونات 

الهوية السنغافورية هوية مستقبلية.
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4( العملية املباشرة لتطبيق وجتربة وتطوير ما يتم إنتاجه من أفكار 
ونظريات ومبادرات.

5( املنهج التكاملي احملكم جلميع الوزارات املعنية مبهمة صناعة الهوية 
السنغافورية اجلديدة.

حتّمل  يف  والشعب  القيادة  بني  واالندماج  واملشاركة  التواصل   )6
املسؤولية وجني الثمار.

مفردات تفصيلية وتطبيقية متيز الهوية السنغافورية احلديثة:

- االستقرار االجتماعي والسياسي.
- التخطيط الدقيق.

- الشفافية.
- اجلودة الشاملة.

- تعزيز الثقة بني احلكومة والشعب.
- العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص.

- املهنية واالحتراف أساس التوّظف والترقي والتميز.
- املواطنة كاملة احلقوق جلميع السكان.

- نظام تعليم مرّكز علمّياً وعملّياً، ومختصر زمنّياً )14عاماً( ومرتبط 
بسوق العمل.

- التعليم املجاني اإللزامي للجميع، ومعاقبة األسر املتخلفة عن تعليم 
أبنائها.

- املشاركة وتطبيقاتها يف كل مجاالت احلياة.
- القيادة القوية أخالقّياً ومهنّياً.

- االعتزاز بالذات.
- االستقاللية وحتمل املسؤولية.
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 نظام أفكار وقيم هوية سنغافورة

- املرونة وسرعة التكّيف والتغّير املستمر.
- بناء الثقة.

- ال يوجد أسرار يف الدولة.
- الرجل املناسب يف املكان املناسب.

- إدارة التنوع الديني والعرقي بحرفية اجتماعية ومهنية عالية.
مع  مشاركتها  وقوة  الدولة،  لثقافة  جّداً  املرتفع  املجتمعي  الوعي   -

الدولة.
- حرية التعبير للجميع.

- استبدال تدريس الدين مبنهج التربية األخالقية كمادة أساسية.
- الدعم احلكومي الكبير لرواد األعمال.

اإلرادة السياسية 
الصادقة والتحّدي 

واملنافسة

الواقعية 
واالعتماد على 

الذات

الهوية احلضارية 
الواحدة اجلامعة 

الفاعلة

االستثمار يف 
اإلنسان

التفكير 
والتطوير

التعليم النوعي 
الدقيق

التعليم 
لالقتصاد

الوعي املجتمعياملرونة والتكيف
إدارة التنوع 

البشري

ثقافة الشفافيةثقافة املشاركة
العدالة واملساواة 

وتكافؤ الفرص
العامليةالدميقراطية

الثقة
اجلودة الشاملة 

واالحتراف
الرعاية والدعم 
احلكومي للشعب

التربية القيمية 
النوعية

اجلمال 
اإلنساني 
والبيئي

����� ������ .indd   150����� ������ .indd   150 6/20/20   7:11 PM6/20/20   7:11 PM



151

النتائج:

سياسّيًا: أكثر البلدان استقراراً سياسّياً يف آسيا.
إدارّياً: اخلامس عاملّياً يف مؤشر الفساد يف الدول األقل فساداً يف العالم.

اقتصادّيًا:
 - 2013 م متوسط دخل الفرد 65 ألف دوالر سنوّياً )الثالث عاملّياً(.

 - نسبة البطالة 2 %.
 - املركز التكنولوجي واملالي األول يف العالم.

 - خامس دولة يف العالم من حيث احتياطي العمالت الصعبة.
إجنازات صناعة الهوية السنغافورية احلديثة على الفرد واملجتمع السنغافوري

- حتوالت القوة البشرية لسنغافورة

الشكل يبني أهم التحوالت اجلذرية النوعية يف شخصية وسلوك وأداء املواطن واملجتمع السنغافوري

التحوالت البشرية التي أحدثتها صناعة الهوية السنغافورية
إلىمن

من فرد ومجتمع يعيش بال حلم وال هدف سوى مجرد 
البقاء واحملافظة على حياته واستمراره.

فرد ومجتمع ميتلك حلم وطموح كبير بأن تصبح 
سنغافورة دولة متقدمة وأن يعيش بأعلى مستوى 

معيشة يف العالم.
فرد ومجتمع ال يفكر وينتظر من يفكر له ومينحه األوامر 

لتنفيذها.
فرد ومجتمع يفكر ويستوعب ما انتجه العالم ويطوره 
ثم ينقد ويطور نفسه ذاتياً يف دورة تطوير ال تتوقف.

فرد ومجتمع يعيش يف املاضي وحدوده اجلغرافية القومية 
الصغيرة، ومجتمعه املاليزي السابق الذي كان ينتمي إليه، 

متوقع حول ذاته هويته التراثية القدمية التي جتاوزها 
العالم.

فرد ومجتمع منفتح على العالم بثقافاته وهوياته 
العاملية املختلفة يندمج معها ويستفيد منها ويطور ذاته 
وفق املعايير العاملية ويشارك يف تطوير هذه املعايير 

وفق رؤيته اخلاصة.

فرد ومجتمع ال يقرأ وال يتعلم إال القليل القليل ويف حدود 
معرفية قدمية ومحدودة جداً.

فرد ومجتمع يتعلم تعليم عاملي ذكي بشكل مستمر 
يستوعب ما ينتجه العالم احلديث ويشارك يف إنتاج 

علوم ومعارف متجددة عليه.

مجتمع متعدد األديان والقوميات والعرقيات واللغات يعاني 
الفرقة والتمييز والصراع املستمر.

مجتمع متنوع يؤمن بالتنوع والتعايش صنع لنفسه 
هوية وطنية واحدة موحدة وحاشدة لكل املجتمع خلف 

مشروعه الوطني وقيادته السياسية.
عمالة رديئة تستيقظ متأخراً وتعمل أربع ساعات 

يومياً يف أعمال يدوية وبدائية جداً.
عمالة احترافية وفق أعلى املعايير العاملية 
تستيقظ مبكراً وتعمل عشر ساعات يومياً، 

تعمل يف اقتصاد العقول واملعرفة.
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رؤية حتليلية لنموذج صناعة الهوية السنغافورية

يف التعامل مع التحديات التي واجهاتها وكيفية التعاطي معها 

1/ حتّدي الّلغة:
جلنة مشتركة من ممثلني جلميع املكونات، وبإشراف رئيس الوزراء، 
توافقت على نظام التعليم ثالثي اللغة الذي يقضي بأن تقوم املدارس، 
سواء الصينية أو اإلجنليزية بتدريس اللغة الصينية، واللغة اإلجنليزية، 

واللغة املاالوية، مع لغة التاميل الهندية ملن أراد.
لغة  املاالوية  واللغة  األم،  الصينية  اللغة  هي  املاندرين  لغة  إن  حيث 
قومية خاصة باملاليو، واللغة اإلجنليزية لغة العلم والتجارة واالقتصاد، 

ولغة التاميل الهندية هي لغة الهنود.

املبادئ التي استند إليها نظام التعليم ثالثي اللغة:

1( التعددية الثقافية.
2( الواقعية واالعتراف بالواقع والتعاطي والتماهي معه.

3( العلمية، بضرورة امتالك اللغة اإلجنليزية كلغة عاملية، لغة العلوم 
واملعارف العاملية.
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2/ اللباس

- احملافظة على الزي التراثي اخلاص مع االنفتاح على أحدث املوضات 
واملاركات العاملية بالعالم.

- احلرية الكاملة وعدم حتديد أو فرض أي التزام خاص بتنظيم نوع 
الزي.

- التكيف مع البيئة اخلاصة بارتفاع حرارة اجلو والرطوبة على مدار 
العام بارتداء الزي اخلفيف.

- ارتفاع متوسط الدخل الشهري إلى 3000 دوالر شهرّياً َمنَح املواطنني 
فرصة ارتداء أفضل املاركات العاملية.

املبادئ احلاكمة لسلوك السكان يف ارتداء الزي:

أ- االنفتاح والتواصل مع العالم.
ب- املنافسة على اجلمال ورقي الذوق اخلاص، ولفت االنتباه والتقدير 

واالحترام من اآلخرين.
ج- التكيف مع البيئة وطبيعة املناخ.
د- احملافظة واالعتزاز بزي اآلباء.

3/ العمارة.
- خليط متكامل من فنون العمارة العاملية احلديثة بخصوصية ثقافية 
مع  اخلاصة،  التراثية  املعمارية  الثقافة  حتفظ  سنغافورية،  معمارية 
تطويرها بأكبر قدر ممكن من املساحات اخلضراء، وتتغلب على حتدي 

محدودية األرض باملباني الشاهقة اجلميلة التي بلغت 290م.
- عبقرية دمج واالستفادة من التراث واالستعمار، البيئة مع االقتصاد، 
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مع التواصل مع العالم احلديث واملستقبل الواعد.
بني  جمعت  ومعابد  ومساجد  كنائس  من  الدينية  األماكن  عمارة   -

ثقافتني: الثقافة الدينية اخلاصة لكل
اآلسيوية  العمارة  وضعت  حيث  اخلاصة،  اآلسيوية  والعمارة  دين،   

بصمتها اجلمالية على كل مبنى من املباني الدينية املختلفة بسنغافورة.

 املبادئ التي استند إليها نظام العمارة يف سنغافورة:

1( احملافظة على التراث اخلاص للسكان األصليني للجزيرة من فنون 
عمارة بيوت املال.

ودرجة  األرض،  مساحة  قلة  من  الطبيعية  الظروف  مع  التكيف   )2
احلرارة والرطوبة العالية على مدار العام.

البريطاني ودمجها يف  الثقافة املعمارية للمستعمر  3( االستفادة من 
الذوق املعماري السنغافوري.

4( التحديث وتطبيق التكنولوجيا املعمارية يف تصميم املباني احلديثة 
الشاهقة متعددة االستخدام.

5(معايير التصنيف األخضر وااللتزام مببدأ بلد احلدائق اخلضراء، 
والتفنن يف إنشاء أكبر قدر من املساحات اخلضراء.

أساساً  تكون  السنغافورية  بالعمارة  خاصة  جتارية  عالمة  إنشاء   )6
جللب السياح وتنشيط العائدات االقتصادية.
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4/ األكل )اعتماد األكالت احمللّية أم اعتبار األكالت الوافدة جزءًا من 
الهوية؟(

- لم يتوقف الشعب السنغافوري كثيراً عند مسألة الطعام وعالقتها 
باحملافظة على الهوية، وإمنا انطلق من خالل اإلنسان، واحملافظة على 
صحته، وتناول الطعام األكثر مالءمة لصحته، مع انفتاحه على كل أنواع 
األكالت العاملية، من باب التذوق والتجربة، وتناول األطعم واألذوق، مع 

حبه الطبيعي للوجبات الوطنية األساسية التي تربى ونشأ عليها.
- االنطالق من فلسفة الكرامة الوجودية لإلنسان، وحقه يف التمتع 

بصحة جيدة، والتي تعتمد على النظام الغذائي الصحي.
- تعزيز الوعي الشعبي بثقافة الطعام الصحي الذي يحفظ اإلنسان 

من املرض.
- إنشاء هيئة متخصصة للترويج ألمناط احلياة الصحية، وتقدمي منح 

للمطاعم التي توفر أكبر وأفضل قدر من البدائل الصحية.
- برنامج البديل الصحي - عّد اخلطوات - صندوق االدخار املركزي 
لتمويل الرعاية الصحية واإلسكان واملعاشات - مشروع تشجيع اإلجناب.
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املبادئ التي استند إليها نظام األكل يف سنغافورة:
أ- احملافظة على الوجبات األساسية للمجتمع األم.

ب- االنفتاح على كل جديد من األكالت العاملية، واألصل يف الطعم 
والذوق.

ج- فلسفة الطعام الصحي واحملافظة على صحة اإلنسان.

5/ الَعَلم:

على  واألبيض  األحمر  اللونني  إلى  أفقّياً  مقّسم  سنغافورة  علم   -
التوالي، ويف الزاوية اليسرى العليا من العلم يوجد هالل وخمسة جنوم 

باللون األبيض.
- إعادة دمج كل املكونات السنغافورية يف مفهوم قومي وطني واحد 
مضاف إليه ما يؤكد خصوصية ومتيز ومستقبل سنغافورة الشابة الفتية 

الصاعدة بقوة.
- احترام اجلميع، وعبقرية نحت وإدارة وإعادة إنتاج وتطوير املفاهيم.

املبادئ التي استند إليها قانون علم سنغافورة:
1( االعتزاز بالذات اخلاصة لسنغافورة املستقلة احلرة الصاعدة بقوة.
السنغافورية  القومية  يف  اخلاصة  القوميات  ودمج  إنتاج  إعادة   )2

الوطنية الواحدة:
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- اللون األحمر يرمز إلى املساواة واألخوة بني الناس بدالً من نقطة 
جتمع الشيوعية.

األبيض  اللون  إضافة  تعمد  والفضيلة،  النقاء  إلى  األبيض  اللون   -
لتأكيد اخلصوصية والتمايز السنغافوري عن العلم الصيني.

باملسلمني  خاّصاً  وليس هالالً  وفتية،  أمة شابة  إلى  يشير  الهالل   -
فقط.

- النجوم اخلمسة ترمز إلى املُثُل العليا اخلمسة، وهي: الدميقراطية، 
والسالم، والتقدم، والعدالة، واملساواة، وليس النجوم اخلمسة على غرار 

علم الصني الشعبية.
لضمان  الالزمة  اجلودة  معايير  يضع  وصارم  دقيق  قانون  تنظيم   )3
ولألفراد  واخلاصة،  احلكومية  املؤسسات  يف  العلم  استخدام  احترام 

واملقيمني تعبيراً عن االحترام للذات الوطنية لسنغافورة.

6/ النشيد الوطني:
1985م مت استبدال النشيد األول للبالد »فليحفظ اهلل امللكة«  - يف 

بالنشيد اجلديد »إلى األمام«.
- حلن قصير وسهل وواضح وممثل لكل مكونات وأعراق سنغافورة، 

ومعّبر عن أحالمهم وطموحاتهم.
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- موحد لكل أعراق الوطن.
كنشيد  1965م  أغسطس   9 يف  التشريعية  اللجنة  من  اعتماده  مت   -

رسمي لسنغافورة، بعد أن نالَت البلد االستقالل الكامل.
- اعتماد النشيد الوطني لسنغافورة كجزء من منهج التربية املدنية، 
يتم تدريس معانيه وأهدافه بالتعليم االبتدائي، باإلضافة إلى إنشاده يف 
كل املدارس الرئيسية، ويف القوات املسلحة أثناء االحتفاالت واملناسبات، 

مع رفع وإنزال العلم، وأداء القسم أو التعهد الوطني.
تعالوا رفاقي السنغافوريني ... دعونا نتقدم نحو السعادة معاً ... لعل 
طموحنا النبيل يجلب لسنغافورة النجاح ... تعالوا دعونا نّتحد ... يف روح 
إلى   ... األمام سنغافورة  إلى  واحد  فلتعلوا أصواتنا كصوت   ... جديدة 
األمام سنغافورة ... تعالوا دعونا نّتحد ... يف روح جديدة فلتعلوا أصواتنا 

كصوت واحد ... إلى األمام سنغافورة ... إلى األمام سنغافورة 
املبادئ التي استند إليها النشيد الوطني لسنغافورة:

1( االعتزاز بالذات الوطنية للقومية السنغافورية املستقلة احلرة.
2( التعبير عن جميع مكونات العرقية يف سنغافورة.

السنغافورية  القومية  واألنا  والوحدة  التعاون  روح  مفهوم  تعزيز   )3
اجلامعة.

4( تأكيد معنى الطموح النبيل والعزم على التقدم إلى األمام.
5( احلياة السعيدة الكرمية

7/ املواطنة )الكرامة اإلنسانّية واحلرّية والعدل(
ومارست  الواقع،  مع  الذكي  التكّيف  سياسة  سنغافورة  اعتمدت   -
املتدرج من السلطة السياسية االستعمارية، وحققت  الدستوري  التحرر 
قليلة  الناعمة  السياسة  هذه  تكرار  إعادة  إلى  دفعها  بالغاً،  جناحاً  بها 
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التكلفة، عظيمة املنفعة يف كل مجاالت تطورها من تعليم وعمل اجتماع 
واقتصاد وسياسة.

- االعتراف بالواقع املتنوع، املتفوق عددّياً للصينيني كمجتمع متعدد 
الثقافات، يحافظ على البنية الثقافية اخلاصة لكل مكون، والتوجه إلى 
العرقيات  لكل  ومذيبة  وحاشدة  جامعة  واحدة  قومية  سنغافورية  هوية 
اخلاصة بشكل هادئ جّداً، عبر سياسات طويلة األجل تعلي من الذات 
السنغافورية ومتّيزها اقتصادّياً ومعيشّياً يف كل شيء مبا يعّزز االنتقال 
النفسي والوجداني الطبيعي، من حب الِعرقية األصلية إلى حب الِعرقية 

الكبيرة اجلديدة األكثر قوة وجماالً وروعًة، وأمناً من كل ما سواها.
املسؤولني  اختيار  الشديد يف  واحلزم  الكاملة،  والشفافية  النزاهة   -

احلكوميني، مبا يعّزز االحترام والثقة فيها.
واملشاركة  سنغافورة،  أفراد  جلميع  احلقوق  كاملة  املواطنة   -
الدميقراطية احلقيقية التي تستند إلى مبادئ تكامل الرقابة احلكومية 

والشعبية، وحتفظها سيادة القانون.
مع  الشعب  لتفاُعل  كأساس  والشعب  احلكومة  بني  الثقة  تعزيز   -
سياسات وبرامج احلكومة، والتوجيه والتطوير السلوكي املنّظم من الدولة، 
الشعب  أن  بَيد  لألفراد،  الشأن اخلاص  تدّخاًل يف  الدول  بعض  تعتبره 

السنغافوري يقبله ويلتزم ويستفيد منه عبر ثقته الكبيرة يف حكومته.
مثال1: وحدة التحفيز املعنية بتطبيق نظرية التحفيز التي مؤّداها أن 
الناس ميكن توجيههم التخاذ قرارات أفضل من خالل سياسات حكومية 
بسيطة وغير ملحوظة دون مصادرة حلريتهم يف االختيار، وهي النظرية 

التي فاز عنها ريتشارد ثالر بجائزة نوبل.
مثال2: حمالت متنوعة لغرس قيم االنتماء يف مجتمع متعدد )حافظوا 
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على نظافة سنغافورة - حملة ازرعوا األشجار(.
التصاعدية  الشرائح  مع  املياه،  استخدام  ترشيد  سياسة  مثال3: 
وذلك  معها،  وتفاعله  بها  الشعب  ووعي  املياه  شّح  ملواجهة  لالستخدام، 

لالرتفاع الكبير جّداً لتكلفة املياه العذبة.
- االعتراف بالواقع التعددي واحترامه وتقنينه واستثماره والبناء عليه 
والقوة  والوحدة  التماسك  من  عالياً  مستوى  مجتمع ميتلك  إلى  وصوالً 

والقدرة على التكّيف واإلنتاج والتفوق العاملي.
- التسوية املنطقية جلميع االختالفات والنزاعات البينية، باستخدام 
وسيلة ولغة العمق يف البناء املفاهيمي املطور بإعادة تعريف الكثير من 

املفاهيم، ونحت املفاهيم اجلديدة على قاعدة إرضاء جميع األطراف.
أمثلة )التحرر، املواطنة، حب الوطن، اإلنسان، املتعلم، االحترام، الغذاء 

الصحي، مهمة احلكومة، الفساد، احلقوق العامة... إلخ(.
- عبقرية دمج املكونات املختلفة يف الهوية القومية الوطنية الواحدة 
العالية لسنغافورة دفعت اجلميع إلى التعلّق واحلب واالنتماء األكبر للدولة 

اجلديدة الصاعدة بقوة.
- مركزية احترام املواطن واالهتمام به وتعليمه وتأهيله، وفتح آفاق 

العمل أمامه وخدمته.
الوحيد  الطبيعي  املورد  يف  األمثل  االستثمار  سياسة  اعتماد   -

لسنغافورة، وهو اإلنسان، على قاعدة أن اإلنسان مورد، وليس عبئاً.
- اعتماد سياسة تغيير سلوك الشعب، عبر التخطيط والبناء احملكم 

للقيم، وترجمتها يف السلوك الفردي اخلاص، واملجتمعي العام.
- الشفافية وبناء الثقة العميقة بني احلكومة والشعب، كحكومة تريد 
مصلحة الشعب، وحترص وتعمل عليها ليل نهار، وتقدم للشعب أفضل 

ما لديها.
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املبادئ التي استند إليها االعتراف باملواطنة الكاملة جلميع املكونات 
العرقية لشعب سنغافورة:

1( االعتزاز بقيمة وكرامة وقيمة املواطن السنغافوري.
2( املمارسة الدميقراطية.

3( العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
4( احلسم واحلزم مع أي فساد أو جتاوز للقانون.

8/ التكامل مع اآلخر )العالقة باملهاجرين والوافدين(
- السماح بالزواج من املقيمني، ومنح اجلنسية بالوالدة ألحد األبوين 

ما دام الزواج رسمّياً ومسجاًل.
- التجنيس بإقامة العمل ملدة عامني أو املتزوج من سنغافورية، مع أداء 

اخلدمة الوطنية من خالل احلكم الدستوري لكل حالة بحالتها.
احملدود،  اجلغرايف  الوضع  خلصوصية  املزدوجة  اجلنسية  منع   -
مع  بالثروة،  واخلروج  املختلفة  األزمات  أثناء  الوالءات  تعدد  ومخاطر 
احمللية  الظروف  تطلّبت  إذا  اخلاصة  احلاالت  يف  بها  السماح  إمكانية 

والعاملية ذلك.
باملهاجرين  )العالقة  اآلخر  مع  التكامل  إليها  استند  التي  املبادئ 

والوافدين(:
1- احترام الكرامة اإلنسانية الوجودية لإلنسان الوافد إلى سنغافورة.

2- االلتزام باملعايير والقوانني الدولية املنظمة حلركة الوافدين.
3- االستفادة االقتصادية املثلى. 

4 - احملافظة على البالد من أية مخاطر متوقعة.
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9/ العمل )املنظور إلى العمل ودور اإلنسان يف البناء والتقّدم(
- صناعة التحدي عبر حلم كبير ومشروع وطني كبير وواقع شفاف 

متلؤه الثقة املتبادلة بني احلكومة والشعب
اإلنتاجية  االستعمارية  السلطة  من  واإلنتاجي  العلمي  التحرر   -

واالقتصادية، واالعتماد على الذات. 
- توفير االحتياجات البشرية الالزمة إلدارة دفة العمل، عبر منظومة 
تعليم خادمة ملنظومة العمل، ووفق املعايير املهنية الالزمة لكل مجال وكل 

مهنة ووظيفة.
- اقتصاد املعرفة

- اإلدارة والقيادة بالقيم املهنية، منظومة قيم اجلودة وتكافؤ الفرص 
والكفاءة واملهنية والشفافية.

- الرجل املناسب يف املكان املناسب. 
سياسة  واعتماد  للقانون،  جتاوز  وأي  للفساد  الصارمة  احملاربة   -
الغرامات الرادعة، مما ساهم يف إنتاج مجتمع شديد الرقابة واالنضباط 

الذاتي، يقّدس القانون واجلودة.
- اعتماد مبدأ املهنية والكفاءة، ووضع الرجل املناسب يف املكان املناسب.
- الذكاء اإلداري والقيادي يف احترام واستثمار خبرة رأي املتخصصني.
- نشر ومتكني ثقافة الوالء واالنتماء للوظيفة والفخر بها؛ ألنها مدخل 

إلى زيادة اإلنتاج والتفوق.
املناهج  العالم، مع تطوير  انتهى  البداية من حيث  االلتزام بسياسة   -
ارتفاع مستوى  السنغافوري يف  الطالب  يتناسب مع خصوصية متيز  مبا 

االستيعاب والتحصيل.
- االستثمار يف املعلم والطالب، واعتمادهم أهمية الصناعة التأسيسية 
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الثقيلة بسنغافورة، والتي سينطلق منها كل شيء بعد ذلك.
)الكيمياء،  املستقبل  علوم  على  األمر  بداية  يف  البالغ  التركيز   -
والفيزياء، والتكنولوجيا، والرياضيات، والهندسة(، ثم استكمال االهتمام 

بالعلوم اإلنسانية.
االبتكاري  العقل  صاحب  املفكر  القائد  منوذج  سنغافورة  امتالك   -
وإنتاج  واستيعابها،  فيها  والتفكير  التحديات  كل  مع  للتعاطي  اجلاهز 

احللول االبتكارية غير املسبوقة للتعاطي معها.
- ثقافة التفكير.

- إعادة تعريف مفهوم املواطن املتعلّم، الذي يستمر يف التعلم وميتلك 
اإلرادة العملية للتعلّم بال توقف.

10/ البيئة )كيف مّت التفاعل مع بيئة من غير ثروات طبيعية؟(
بلدة صغيرة، محدودة األراضي الالزمة للزراعة والبناء، شحيحة املياه 

العذبة.
- وزارة مدمجة للبيئة والصحة حتى عام 1999م، ثم وزارة مستقلة 

للبيئة يف 2004م.
السلوك  جودة  وحتسني  القيمي،  بالبناء  اإلنسان  من  االنطالق   -

اإلنساني يف التعامل مع البيئة، احلدائق املكيفة.
- التركيز على اإلنسان، وتربيته على القيم املُثلَى للتعامل مع حتديات 

البيئة، واحملافظة عليها واالستثمار األمثل لها.
- التوّسع يف النقل العام للتخفيف من االزدحام، وعوادم السيارات.

- رفع تكلفة السيارات اخلاصة لتوجيه سلوك املجتمع نحو النقل العام. 
- برامج التشجير املتنوعة.
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- الصرامة الشديدة يف التعامل مع جتاوز قوانني حماية البيئة.
- التشجير والزهور، استقدام وزراعة أفضل أنواع الزهور يف العالم.

- تطوير تكنولوجيا الزراعة وإنتاج الزهور.
- فصل املدخنني بعيداً وبشكل متعمد عن األماكن العامة.

- إنشاء مراكز منتشرة التبريد الستيعاب البضائع املعّرضة للتلف.
11/ الِعلم )كيف نظر السنغافوريون إلى عالقتهم بالعلم(

- االنطالق من مفهوم تأسيسي مزدوج هو أن العلم أساس التطور، 
العلوم  واكتساب  التعلّم،  يف  بحقه  لإلنسان  الوجودية  الكرامة  واحترام 
واملعارف، وقدرته على إنتاج املزيد من العلوم واملعارف، وبذلك جتسدت 
وأنه  العلم،  يستحق  أنه  قاعدة  على  بالعلم  السنغافوري  املواطن  عالقة 

خادم له، مع تطويره والقدرة على إنتاجه.
العالم  إليه  ما وصل  آخر  استيعاب  بأنه  العلم  مفهوم  حترير  أواًل:   -
والزيادة عليه، عن طريق بناء منظومة علمية تعليمية خماسية محكمة 
يترّبى عليها الشعب كله )التعلم + التطبيق + التطوير + النقد + إعادة 
التطوير(، وهذه املنظومة اخلماسية العبقرية أّسست العقل السنغافوري 
على التفكير، وإنتاج املعرفة العلمية وفتح فضاء مطلق للتطوير املستمر.

املعرفة  إنتاج  التعليم مبنظومة  منظومة  بربط  العلم  االستثمار يف   -
والعلم مبجال التطبيقات املختلفة يف مجال الصناعة واإلنتاج.

نوعية عالية اجلودة إلنتاج أجيال  تعليم  - تأسيس وتطوير منظومة 
متعاقبة من الباحثني املنتجني للمعرفة؛ حيث يتم عقد امتحان إجباري 
التفكير  قدرات  من  والذهنية  والنفسية  الشخصية  القدرات  الختبار 
إلمتام  الصالحية  من  للتأكد  ونقد،  وحتليل،  استنتاج،  من  األساسية 
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الدراسة اجلامعية.
للعلم والتعليم،  - التحرر العلمي والتعليمي من السلطة االستعمارية 
علمي  وامتالك منوذج  عليه،  والتطوير  العالم  انتهى  حيث  من  والبداية 
العلوم  ثم  الكونية،  بالعلوم  بدءاً  العلوم  وتطوير  املعرفة  إلنتاج  خاص 
اإلنسانية - يستند إلى منظومة تعليمية سنغافورية خاصة تبدأ من حيث 

انتهى العالم - ربط منظومة.
على  وتأسيسها  واملعلومات،  للمعارف  مركز  إلى  - حتويل سنغافورة 

منظومة تعليمية حديثة قادرة على بلوغ هذا الهدف.
ر وميكنها  - نشر ومتكني ثقافة التفكير على قاعدة أن كل الناس تُفكِّ
تعلُّم مهارات ومناهج التفكير، وأن كل مهارات ومناهج التفكير يف ذاتها 
رئيس  مبادرة  وطرح   - للتفكير  السابع  الدولي  املؤمتر   - للتعلم  قابلة 

الوزراء جوه شو - مدرسة تفكر، ووطن يتعلم(.
التفكير  منهج  على  واملجتمع  الطالب  وتدريب  تعليم  على  التركيز   -
الناقد على قاعدة أنه املفتاح األساس والباب الواسع لكل تطوير، وتوفير 
له، من ورش تدريب، ومجاالت ممارسة عملية،  الالزمة  النوعية  البيئة 

وحتويله إلى منط حياة وثقافة مجتمع.
- اعتماد مبدأ العلم لتطوير احلياة ورفاهية اإلنسان.

- التعليم النوعي القليل املرّكز، وربطه مبواقع العمل واإلنتاج والتطوير.
- تكرمي املعلم، وإعداده، وتأهيله، وتكرميه مادّياً ومعنوّياً، كونه أول 

وأهم الصناعات الثقيلة باملشروع السنغافوري العاملي.
والتي مت  التكاملي،  التعاوني  التفكير  على  التفوق  - سياسة صناعة 
العمل  مجاالت  جميع  يف  تقنينها  مت  كما  التعليم،  سياسات  يف  تقنينها 

املؤسسي يف شتى مناحي احلياة يف سنغافورة.
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مثال: موافقة رئيس الوزراء على اقتراح أحد مصنعي املياه الغازية يف 
إصدار قانون الترويج السياحي.

أغلبها من  والتي  الوطنية،  الكفاءات  إلى جلنة  ومثال آخر: االستناد 
العمال والوظائف الدنيا حلل مشكلة البطالة.

اجلدول يبنّي املقارنة بني تخطيط وصناعة القيم والهوية بني إيران والعرب

الواقع العربي السنيالواقع اإليراني الشيعي عناصر املقارنة

اهتمام استراتيجي على مستوى االهتمام االستراتيجي
الدولة واملجتمع املدني واخلاص

اهتمام تنفيذي لدى بعض 
املؤسسات اخليرية والتربوية 

واألوقاف
تربوي ودعويحفظ األمن القومي للبالد مدخل التناول

كافة األجهزة السياديَّة املعنية املؤسسات املسؤولة
باألمن القومي للبالد

وزارة التربية، وزارة الشئون 
االجتماعية

مراكز لرصد وحتليل 
وقياس التغير السلوكي 

والقيمي للمجتمع

بكثافة كبيرة تابعة للدولة ـــ 
ال يوجدخاصة

مراكز متخصصة 
لتخطيط القيم

بكثافة كبيرة تابعة للدولة ـــ 
ال يوجدخاصة

مالحظة: تهتم دولة إيران بتخطيط القيم واحملافظة على الهوية اإليرانية بشكل كبير 
بدأت نشاطها البحثي والفكري واخلططي مع بداية الثورة اإليرانية؛ حيث متتلك أربعة 

مراكز أبحاث ودراسات كبرى )مركز التنوير للدراسات اإلنسانية + مركز احلضارة لتنمية 
الفكر اإلسالمي + مركز باء للدراسات + مركز قم للبحوث والدراسات اإلنسانية( متتلك 
عدًدا كبيًرا من خبراء التربية واإلعالم واألمن القومي والعلوم الدينية كلها تابعة ألهم 

مؤسسة يف الدولة، وهي مجلس حراسة الدستور وتشخيص مصلحة النظام.
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القطرية  الهوية  صناعة  يف  املرتقب  العاملي  القطري  النموذج   - ج 
احلضارية احلديثة

فرص وآفاق صناعة الهوية القطرية - النموذج العربي األول املرشح 
للصعود بقوة
ملاذا قطر؟

لتقدمي منوذج حضاري جديد لصناعة  اآلن  األول  املرشح  قطر هي 
الهوية القطرية كرافعة أساسية ملشروع تنموي واعد، ميكن أن يضاف 

إلى سجل النجاحات التنموية للمجتمعات اإلنسانية.
لثالثة أسباب إستراتيجية:

واللحاق  والنهوض  للتنمية،  احلقيقية  السياسية  اإلرادة  لتوفر  أواًل: 
بركب احلضارة اإلنسانية واملساهمة يف تطويره.

ثانيًا: قطر أقرب النماذج للحكم الرشيد الذي تتوافر فيه عناصر:
أ( حتقيق معدالت عالية للحكم واإلدارة الرشيدة وفق املعايير الدولية 

املقررة من األمم املتحدة والبنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية.
أكثرهم  ومن  زعيم عربي،  ومؤهلة، كأصغر  واعية  قيادة شبابية  ب( 

تأهياًل علمّياً وعملّياً.
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ج( القبول وااللتفاف والتأييد الشعبي احلقيقي القوي، وذلك ما أّكدته 
أزمة احلصار 2017م.

د( إدارة إستراتيجية جيدة للموارد والفرصة التاريخية يف ظل الواقع 
العاملي احلالي.

هـ( قيادة وإدارة صاحلة، ومجتمع صالح تنخفض فيه معدالت الفساد 
إلى احلد األدنى، بشهادة منظمة الشفافية الدولية ألعوام متتالية آخرها 

2018م.
ثالثًا: امتالك قطر رؤية إستراتيجية - رؤية قطر 2030م، والتي تعمل 

عليها بقوة.
رابعًا: حتقق العديد من اإلجنازات االقتصادية والسياسية والرياضية 

الكبرى التي تؤهل قطر الستكمال وحتقيق هذا احللم.

املقومات األساسية املتوافرة لقطر:

للتنمية  أساسية  كرافعة  الطموحة  القوية  السياسية  القيادة   -1
مشاريع  على  املرتكز  الطموح  هذا  مينحها  والتي  احلضاري،  والنهوض 

حقيقية تتوالى إجنازاتها.
- الرافعة اإلنتاجية واالقتصادية لقطر؛ حيث متتلك أعلى قدرة تسييل 
للغاز الطبيعي املُسال على مستوى العالم، كما أنها تشّكل 20.3 % من 
إجمالي الطاقة العاملية للغاز الطبيعي املُسال، وكذلك الرافعة الرياضية 

التي أجنزت خالل الفترة املاضية.
2- العمق احلضاري القوي للمنطقة العربية واإلسالمية -التي تنتمي 
والذي  عربّياً،  اآلن  حتى  استثماره  شفرة  تفك  لم  أنه  بيد  قطر-  إليها 
ميكن لقطر وحدها السبق وحتويله من معوق حالي إلى قوة دافعة للتنمية 
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والنهوض، عبر جهود فكرية نوعية خاصة بقطر.
3- االستفادة من رصيد التجارب احلضارية العاملية احلديثة، خاصة 

ذات التشابُه يف ُمعَطيات كثيرة وأهمها سنغافورة، واليابان، وماليزيا.
4- الثروة البشرية العربية الكبيرة واملهملة والغنية باملواهب النوعية 
العربية  العالم، ولم تتمّكن املنطقة  الواعدة، والتي يستفيد منها  الشابة 
من االستفادة منها حتى اآلن، والتي من السهل استقطابها ودمجها يف 

املشروع احلضاري لقطر.
5- االستقرار الثقايف واالجتماعي واالقتصادي والسياسي الذي تتمتع 
به قطر؛ حيث يتوافر التجانس االجتماعي، ووحدة واحتشاد طبيعي لكل 
بالراشدة،  املوسومة  السياسية  قيادته  خلف  القطري  املجتمع  مكونات 
البيئة احلاضنة لقيام  ِقبَل شرائح املجتمع القطري كافة، مبا يوفر  من 
منوذج جديد لنظرية ومشروع للهوية القطرية العاملية كأساس للمشروع 

احلضاري القطري.
6- القوة القطرية الناعمة، والصورة الذهنية الرائعة، واملكانة النفسية 
سياستها  نتيجة  خاصة  واإلسالمية،  العربية  الشعوب  نفوس  يف  لقطر 
والتي  املاضية،  األربعة  العقود  اإلنسان خالل  لقضايا  والداعمة  املّتزنة 
اخلليج،  إلى  احمليط  من  قطر  لدعم  عربية شعبية حاضنة  بيئة  وّفرت 
خاصة يف ظل حاجة املنطقة وتطلُّعات وزحف الشعوب نحو منوذج جناح 

حقيقي ميكن االقتداء به والسير خلفه.
والتي ستمنح قطر فرصاً  لقطر عاملّياً،  الدولية اجليدة  السمعة   -7
ومسارات كبيرة للمرور، وحتصيل الدعم العلمي واللوجستي الذي حتتاجه 

ملشروعها احلضاري املتصالح مع العالم من حولها.
8 - وجود شركاء إقليميني ودوليني ميكن التعاون معهم.
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التحديات الكبرى التي تواجه قطر:

1- حتدي اجلغرافيا ومحدودية املساحة اجلغرافية لقطر - 11.521 
كم2 - واختناقها جغرافياً، نتيجة اللتفاف دولة واحدة حولها، مع مساحة 

واجتاه واحد مفتوح إلى اخلليج العربي.
2- حتدي قلة عدد السكان  2.639 مليون ميّثل املواطنون القطريون 

نسبة اخلمس منهم تقريباً.
3- حتدي الثروة والتعّرض ملطامع الدول احمليطة، واحلاجة املستمرة 

للحماية، والوفاء بتكلفة والتزامات هذه احلماية اقتصادّياً وسياسّياً.
بالقومية  اخلاص  القطري  احلضاري  والعمق  التاريخ  حداثة   -4

القطرية.
5- ضعف وتيه املنطقة العربية، التي تنتمي إليها دولة قطر، يف رحلة 
البحث عن ذاتها وهويتها العربية واإلسالمية بني تراث خاص باملنطقة 
لم يعد له حضور، ولم يعد يتواكب مع املستجدات والقوانني احلضارية 
احلالية، وبني واقع من اجلمود والتخلّف والضعف والتراجع احلضاري 

الكبير عن العالم، ومستقبل غائب عن الوعي واإلدراك. 
وتداعياتها على  القطري  املجتمع  يعيشها  التي  الرفاهية  6- مشاكل 
االستهالك   - الطموح  ضعف   - التحدي  )غياب  القطرية  الشخصية 
املفرط - امليل إلى الراحة والكسل - إيثار السالمة واحلد املتاح وجتّنب 
املغامرة - والعزوف عن العمل املهني - ضعف التحصيل العلمي والغياب 
عن ميادين اإلنتاج املعريف - ضعف األداء املهني مقارنة باملعايير العاملية، 

وما يجب أن يكون وفاًء باستحقاقات رؤية 2030م(.
7- الفجوة البينية بني التصور والتطلعات السامية للقيادة السياسية 
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وتطلعاته  املجتمع  واقع  وبني  بها،  الوفاء  واستحقاقات  قطر  ملستقبل 
الوفاء  على  وقدرته  املنخفض،  واملهني  العلمي  وأدائه  واهتمامه 

باالستحقاقات املطلوبة.
حيث  الشعب:  وعموم  القيادة  بني  2030م  قطر  رؤية  مالحظة 
عموم  ِقبَل  من  احلقيقي  والتفاعل  االستيعاب  من ضعف  الرؤية  تعاني 
املجتمع القطري، نتيجة فجوة الفهم واالستيعاب، وحتديد الدور الفردي 
واستحقاقات حتقيقه، ومعايير إجنازه، مبا يؤكد وجود مشكلة كبيرة يف 

فهم وتطوير ملف الهوية القطرية والقوة البشرية القطرية.

مرتكزات صناعة الهوية القطرية احلضارية املرتقبة:

القوية  والشعبية  السياسية  اإلرادة  ظل  ويف  العام،  السياق  هذا  يف 
صناعة  مناذج  من  استخالصه  مت  وما  احلضاري،  والصعود  بالتنمية 
الهويات العاملية احلديثة لدول ناجحة )أميركا، اليابان، سنغافورة، تركيا(، 
مع االستعانة بأهل العلم واخلبرة والشراكة مع أصحاب الفكر واجلهد 

اخلاص يف مشروع الصعود احلضاري العربي واإلسالمي واإلنساني.
القطرية  الهوية  مُيكن لقطر تصميم وتطبيق نظرية خاصة لصناعة 

كأساس للمشروع احلضاري القطري.
ميكننا حتديد املرتكزات األساسية لصناعة الهوية القطرية القادمة:

خاص  منوذج  بصناعة  اخلاصة  الكبرى  األسئلة  عن  اإلجابة  أواًل: 
ومبتكر بالهوية القطرية احلديثة والعابرة بها إلى القرن 21.

لصناعة  وإنتاج منوذج جديد  تصميم  ومعايير  بشروط  الوفاء  ثانيًا: 
الهوية يواكب التحديات والتطلعات اخلاصة لقطر.

اخلاصة  واملبادئ  الهوية،  لصناعة  العامة  باملبادئ  االلتزام  ثالثًا: 
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لصناعة الهوية ملجتمعات احلكم الرشيد الصاعدة نحو التنمية والنهوض 
والتنافس العاملي.

رابعًا: تصميم خريطة طريق واضحة لتصميم ومتكني مشروع الهوية 
للمجتمع  مميزة  حياة  ثقافة  ومنط  سلوكاً  احلديثة  العاملية  القطرية 

القطري، وأرقام إجناز اقتصادي محددة.

بصناعة  واخلاصة  عنها  اإلجابة  يجب  التي  الكبرى  األسئلة  أواًل: 
منوذج خاص ومبتكر بالهوية القطرية احلديثة والعابرة بها إلى القرن 

21، واملطلوب اإلجابة عنها قطرّيًا.
شعار املشروع: قطر نسيج خاص، من بني النسيج العربي واإلسالمي 

للمنطقة
س1: ملاذا نريد مشروعاً للهوية القطرية اخلاصة؟

لتحقيق مشروع  أم  البقاء،  واحملافظة على  الوجود  إثبات  هل ملجرد 
بعض  أو  أحد  يف  العاملية  املنافسة  نحو  صاعدة  لدولة  كبير  حضاري 

املجاالت؟
س2: كيفية ترجمة املناظير الثمانية لقيم املجتمعات احلضارية إلى 
قيم وأدلة سلوكية ومعايير رقمية ونسبية قابلة للتمكني والقياس، ومشاريع 
وبرامج عمل يف مختلف وزارات وقطاعات بناء اإلنسان بالدولة، وحتويلها 

إلى ثقافة ومنط حياة تلقائي للمجتمع القطري؟
س3: ما املشروع التنموي واحلضاري القطري 2050م الذي سيضع 

قطر يف مكانة أكثر تقدماً؟
س4: ما االحتياجات العاملية امللّحة، ومساحات الفراغ املتاحة، وصوالً 
واإلجناز  للعمل  مناسب  كميدان  اختيارها  ميكن  التي  املجاالت  إلى 

واملنافسة القطرية؟
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س5: ما مُمِكنات الفعل احلضاري لقطر يف ظل الواقع العاملي وحتدياته 
واحتياجاته وتطلعاته، ماذا ميكن أن تقدم قطر لإلرث واملشروع احلضاري 

العاملي احلالي؟
نظرية التجديد الفكري واملعريف القطري اخلاصة بالعلوم اإلنسانية، 
واالقتصادي  واالجتماعي  والديني  الثقايف  التيه  نفق  من  واخلروج 

والسياسي الذي تعيشه املنطقة.
س6: ما املرتكزات الفكرية اجلديدة لتصميم النظرية اخلاصة للهوية 

القطرية احلضارية 2050م؟
والنفسي  الذهني  املكّون  يف  املرتقبة  التحّوالت  خريطة  ما  س7: 
واألخالقي واملهني يف القوة البشرية القطرية التي ستتحّمل مهمة حتقيق 

املشروع احلضاري لقطر؟

النتائج املرتقبة ملشروع الهوية القطرية احلديثة

- الشروط واملعايير احلضارية للمواطن القطري
س8: كيفية إشراك ودمج الشعب القطري فيما متلكه الدولة من رؤى 

ومشاريع حضارية لقطر؟
- الوصول إلى فهم واستيعاب أفراد الشعب القطري لرؤية ومشاريع 
الدولة، ورؤية نفسها ومكانها فيها مستقباًل، وصوالً لتبِنيها عملّياً كمشروع 
للدولة، وحتديد مهمتها  من املشروع احلضاري  حياة فردي ميّثل جزءاً 
الفردية واجلماعية فيها واالستحقاقات املهنية للوفاء بهذه املهام، وكيفية 

حتصيلها تعليماً وتدريباً وممارسة عملية.
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س9: سؤال حتدي اجلغرافيا يف ظل املفهوم اجلديد من اإلجابة 
عن سؤال: ما احلدود اجلغرافية للدولة احلديثة؟ هل هي احلدود 
التي تبسط عليها سيطرتها ونفوذها السياسي والقانوني، أو هي 
املساحة التي تتمدد فيها ثقافاتها ونفوذها وتأثيرها يف قرار وحياة 

ومصير البشر؟
ما النظرية القطرية اجلديدة لتحديد ورسم احلدود اجلغرافية 

للدولة؟
س10: ما آفاق منو وتطور القوة الناعمة للدولة القطرية وأدوارها 

الوظيفية يف حتقيق مشروعها احلضاري؟
وكيفية  السكان،  عدد  قلة  حتدي  سؤال  عن  اإلجابة  س11: 
2050م  السبعة أضعاف قبل  يُقارب  إلى ما  العدد  ُمضاعفة هذا 
المتالك قوة بشرية حقيقية من 7 إلى 10 ماليني مواطن قطري 

تقريباً؟
سياسات التجنيس النوعي - سياسات سكانية جريئة وخاصة 

لتشجيع اإلجناب.
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وإنتاج منوذج حضاري  تصميم  ومعايير  بشروط  الوفاء  ثانيًا: 
جديد لصناعة الهوية يواكب التحديات والتطلعات اخلاصة لقطر

شروط ومعايير النموذج اجلديد:

1( فهم العالم وحتديد أهم االحتياجات، ثم الفراغات ومسارات 
املنافسة املمكنة.

2( امتالك مشروع حضاري يفهمه ويحبه ويتبّناه الشعب القطري 
ويتطلّع ويتحدى نفسه لتنفيذه.

3 إعادة فهم الهوية بنموذجها املستقبلي املعاصر الناجح، والتحّرر 
من ِثَقل وإعاقة الفهم غير الصحيح، واملُِعيق يف التعامل مع التراث، 
وإنتاج مفاهيم وآليات جديدة للتعامل مع التراث كرافعة للمستقبل.
ورسم  الالزمة،  قيمه  واستشراف  املستقبل،  نحو  النزوع   )4
مكانة قطر فيه بهوية قطرية حضارية حديثة غالب مكوناتها يتعلق 

باملستقبل.
5( البراعة والعبقرية يف إنتاج قيم املستقبل اخلاصة بالنموذج 

القطري.
اإلنسان  على  والتركيز  القطرية،  الذات  على  االعتماد   )6
إلى املعايير  البشرية املتوقعة وصوالً  التحوالت  القطري، وحتديد 
الواجب على  امليدان األول  )هذا هو  احلضارية وجتاوزها قطرّياً 
أتباع محمد -صلى اهلل عليه وسلم- كواجب ديني ووطني وإنساني 

وميدان تنافس إمياني(.
عقول  على صناعة  املؤسس  املعرفة،  اقتصاد  على  التركيز   )7
مبعايير جديدة معاصرة ومجتمع التفكير والنقد والتطوير املستمر 
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القريب  والتطلّع  املتجددة،  املعرفة  إنتاج  ويحترف  الذي ميتلك وميارس 
أو  القطرية اخلاصة يف أحد  واملعرفة  العلماء  والبعيد إلنتاج  واملتوسط 

بعض املجاالت اخلاصة باملشروع احلضاري لقطر.
الشكل يبني دورة حياة إنتاج وتطوير املعرفة بشكل مستمر مدى احلياة:

8- االبتكار احلقيقي يف:
أ- فتح فضاءات تفكير جديدة.

ب- إنتاج األفكار املتجددة.
ج- بناء تصورات جزئية وكلية .

د- صناعة مسارات عمل جديدة.
هـ- إنتاج وسائل وأدوات عمل غير مسبوقة.

و- تفعيل طاقات بشرية راكدة.
ز- انِفتاح واندماج وتكامل مع أفضل ما أنتجت الهويات العاملية.
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9- التميز واالستقاللية:
التميز الذاتي عن املنطقة والعالم، واالستقاللية يف الفهم والتفكير 

وبناء املفاهيم والتصورات وصناعة القرار اخلاص بصناعة الهوية.
اخلاصة  واملبادئ  الهوية،  لصناعة  العامة  باملبادئ  االلتزام  ثالثاً: 
التنمية  نحو  الصاعدة  الرشيد  احلكم  مبجتمعات  الهوية  لصناعة 

والنهوض والتنافس العاملي.
املبادئ العامة لصناعة الهوية:

يف  والفاعلني  اجلادين  املقيمني  املجتمعي،  التنوع  استيعاب   -1
مشاركتهم يف املشروع احلضاري للدولة.

2- شمول املكون القيمي.
3- التكامل القيمي.
4- الواقعية العملية.

5- االنفتاح والتالقح العاملي.
6- نحت املفاهيم اخلاصة الالزمة.
7- إنتاج قيم العبور إلى املستقبل. 

املبادئ العامة لصناعة الهوية مبجتمعات احلكم الرشيد
الوفاء مبعادلة احلكم الرشيد:

احلكم الرشيد = تنمية مستدامة × سيادة قانون × إدارة قوية × 
للتغيير والتطور =  شرعية × فعالية تطبيق القانون × مجتمع قابل 

مشاركة فاعلة × رقاب مزدوجة.
البنك  وَضَعتها هيئة  التي  الراشد،  الوفاء مبعايير متكني احلكم 
إلى  مقسمة  الراشد  احلكم  وحتقيق  الختبار  مؤشراً   22 العاملي 

قسمني:
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القسم األول: 12 مؤشراً منها تخص املساءلة العامة
حيث ينقسم هذا املؤشر إلى أربعة مجاالت هي:

املجال األول: درجة انفتاح املؤسسات السياسية يف البلد.
املجال الثاني: درجة املشاركة السياسية ونوعيتها.

به  حتظى  الذي  القبول  ومدى  الشفافية  درجة  الثالث:  املجال 
احلكومة لدى الشعب.

املجال الرابع: درجة املساءلة السياسية.
لألفراد  السياسية  احلقوق  اآلتية:  املوضوعات  البيانات  وتشمل 
- احلريات املدنية - حرية الصحافة - األداء السياسي - التوظيف 
 - التوظيف  انفتاح   - التوظيف  تنافسية   - التنفيذي  اجلهاز  لدى 
املشاركة يف التوظيف - القيود لدى التنفيذ - املساءلة الدميقراطية 

- الشفافية.
القسم الثاني: 10 مؤشرات تخص جودة اإلدارة.

يقسم هذا املؤشر إلى ثالثة مجاالت هي:
املجال األول: مؤشر قياس حدود الفساد.

املجال الثاني: مؤشر إدارة املوارد.
املجال الثالث: مؤشر إدارة السوق ومدى احترام احلكومة القوانني.
ويشمل بيانات حول: درجة الفساد، نوعية اإلدارة، حقوق امللكية، 
السوق  القانون،  وتطبيق  احترام  املوارد،  تخصيص  املالية،  اإلدارة 

املوازي.
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مشروع  ومتكني  لتصميم  واضحة  طريق  خريطة  تصميم  رابعًا: 
الهوية القطرية احلضارية احلديثة ومتكينها سلوكًا ومنطًا وثقافة 

حياة مميزة للمجتمع القطري، وأرقام إجناز اقتصادي محددة.
 خريطة طريق تتناول املراحل التالية:

- املرحلة األولى: حتديد اجلهة العلمية والفنية املفّكرة واملخططة 
للمشروع.

- املرحلة الثانية: تصميم نظرية ومشروع صناعة الهوية القطرية 
احلضارية احلديثة.

علمية  دوائر  يف  املشروع  واعتماد  مناقشة  الثالثة:  املرحلة   -
وشعبية متخصصة.

- املرحلة الرابعة: تصميم خطة وبرامج املشروع.
- املرحلة اخلامسة: تنفيذ املشروع.

وسلوك  هوية  يف  اجلارية  التحّوالت  قياس  السادسة:  املرحلة   -
وأداء وإجناز املجتمع القطري.
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1 مفهوم صناعة الهوية
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3 يف اجلذور الفلسفية للسلوك البشري وعوامل التحريك والتغيير 

فيه وإمكانية صناعة هوية الفرد واملجتمع

تطوير  وخيارات  وأسس  البشري  للسلوك  الفلسفية  اجلذور  يف   4

القيم والسلوك واألداء احلضاري العربي

5 أزمة الثقافة والهوية العربية، ورؤية حلها

6 عصر صناعة الهويات

7 عالقات صناعات الهوية مبجاالت الدولة احلديثة

8 مستويات العمل يف مجال صناعة القيم والهوية

الفصل اخلامس
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1 - مفهوم صناعة الهوية:

االستخدام  وبهدف  دة،  محدَّ معياريَّة  مبواصفات  معني  شيء  إنتاج 
األشياء  من  ملجموعة  املنّظم  االستخدام  طريق  عن  معينة  أغراض  يف 
خاصة  معنوية  صناعات  إلى  الصناعات  أنواع  تنقسم  كما  واألدوات، 
ماكينات  من  املادية  باملنتجات  خاصة  مادية  وأخرى  والثقافة،  باملعرفة 
وأجهزة... إلخ، كما أّن مستويات الصناعة تنقسم إلى صناعات أساسية 
تلك  الصلبة،  التأسيسية  بالصناعة  ويقصد  حتويليَّة،  وأخرى  صلبة، 
الصناعات الثقيلة الكبيرة احلجم، مثل: السفن، والطائرات، واملاكينات 
اجلديدة  املدن  إنشاء  كما يف  التأسيسية،  البنى  أيضاً  ومنها  العمالقة، 
واملياه  والتليفونات  للكهرباء  شبكات  وشق  لألرض،  وتسوية  من: متهيد 
اجلديدة  واملدن  واألنفاق،  اجلسور  وإنشاء  الطرق،  ورصف  والصرف، 

للسكن، واستقبال السكان للعيش فيها.
 ووفق هذا التعريف فإنَّ صناعة الهوية تعتبر من الصناعات املعنوية 
الصلبة الثقيلة التأسيسية لبناء املجتمعات واألمم احلديثة؛ حيث تعتبر 
صناعة الهوية مسؤولة عن تصميم وإنتاج وإدارة القوة البشرية للمجتمع، 
داخل  يتمَّ من صناعات حتويليَّة  أن  ما ميكن  لكل  األساس  والتي متثِّل 

املجتمع والدولة.
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2- بواعث صناعة الهوية - ملاذا صناعة الهوية؟
هوية  منتلك  احلال  بطبيعة  ألننا  الهوية؟  الضروري صناعة  من  هل 

موروثة عن األجداد؟
- تتكون هوية املجتمع من جزء صلب ثابت تتوارثه األجيال املتتالية 
من جيل إلى جيل يتميز بالقوة والصالبة، جتاه حراك األحداث املختلفة 

التي ميُرّ بها املجتمع.
أفراد  على  تأثيره  قوة  ويف  ذاته  يف  وصالبة  قوة  أقل  آخر  وجزء   
املجتمع من املكوِّن األساسي الصلب األول، وهو مزيج نسبي من األعراف 
إنتاج  للمكان، فضاًل عن  الطبيعة اجلغرافية  وآثار  والتقاليد،  والعادات 
وتأثير كاريزما أعالم ورموز املجتمع، والفلكلور الشعبي، مع منط حياة 
املجتمع، وكذلك اإلنتاج احلضاري املتجّدد للمجتمع، وأثر املوروث املادي 
للمواقع األثرية واملعمارية واملقتنيات التراثية، واملخطوطات املتوارثة من 
األجداد، واإلنتاج احلضاري املادي من عمارة، وتكنولوجيا، ومخترعات، 

وإجنازات على شخصية املجتمع.

وهنا ال بد أن نؤكد على عدة حقائق أساسية:

أ - إن هذه املكونات ليست ثابتة يف كل زمان ومكان، فهي مكونات 
نسبيَّة تختلف من مجتمع إلى مجتمع وتتفاعل مع بعضها البعض، ومع 
من  يعتريها  ما  ومع  بها،  والعاملية احمليطة  واإلقليمية  احمللية  املتغيِّرات 
ل الهوية بشيء من التفصيل والبيان  أحداث؛ لذا ميكننا طرح معادلة تشكِّ

الرياضي.
ب - تتباين األهمية النسبيَّة لكل عنصر من العناصر يف كل مجتمع 

عن بقية املجتمعات ومن وقت آلخر.
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ج - تتباين الطبيعة اخلاصة لكل جيل عن اجليل السابق له.
وحربية،  سلمية  أحداث  من  يتبعه  وما  العامليَّة  املوازين  لتغّير   - د 
تداعيات مهمة جّداً على تشكيل هوية املجتمع، بحسب مدى تأّثر املجتمع 

بهذه األحداث.
فيه  يؤثر  فيه  يعيش  الذي  عامله  مع  يتفاعل  حي  كائٌن  الهوية:   - هـ 

ويتأثر به.
الهوية = نتاج تفاعل.

)املكون الصلب للهوية + املكونات التكميليَّة املرنة × احلراك املجتمعي 
الداخلي × احلراك اإلقليمي والعاملي × الطبيعة اخلاصة لكل جيل(.

وهناك العديد من االعتبارات منها:
- سّنة التنوُّع اخلالدة، فقد ثبت تاريخّياً وعملّياً أن حجم التنوع يؤدي 
لوجود الكم الهائل من األفكار التي يتالقح بعضها بعضاً، وبالتالي يؤدي 

إلى إنتاج األفكار املتجددة.
- حاجة املجتمعات احمللية إلى الوحدة واالحتشاد، وتعزيز االستقرار 

املجتمعي، كأساس للتنمية.
واحلافزية  الهويات،  وتالشي  وتفكك  ضعف  وهواجس  تهديدات   -

الفطرّية للمحافظة على البقاء والنمو.
- قانون متّدد القّوة وحاجته ملساحات واسعة جديدة يتمّدد فيها، ومن 

ثم يتحول من قوة محلية إلى إقليمية ثم دولية.
الصراع  محطات  تطور  عبر  الهويات،  صراع  فكرة  وتطّور  منو   -
وخبرات  مفاهيم  من  البشري  الرصيد  ومنو  وتراكم  املتتالية،  البشري 

وآليات وأدوات هذا النوع من الصراع.
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الضعيفة، من حتديات  الدول  الهويات احمللية، خاصة  تواجهه  ما   -
التفكيك  إلى  وصوالً  واالقتصادي،  واالجتماعي  الثقايف  االختراق 
حلساب  واإلقليمي  احمللي  السياسي  االستقرار  وتهديد  واالستقطاب 

أجندات خارجية لدول كبرى طامعة.
- النموذج األميركي ومحاولة السيطرة على العالم، ومحاوالت فرض 
هوية العوملة على حساب الهويات احمللية، وحاجة املجتمعات احمللية إلى 
تعزيز قوة وصالبة هويتها، ومناعتها الذاتية ضّد هذا التهديد األميركي 

الوافد بقّوة.
- التنافس احلضاري وتعزيز القدرات الذاتية لالبتعاث احلضاري يف 

نفوس الشعوب وتنافس األمم يف تعظيم قدراتها وقوتها البشرية.
الهوية،  املستمّر يف صناعة  والتطوير  التجديد  أهمية  يؤّكد  ذلك  كل 
أكثر  للهوية، واألمر  التي متتلك مشروعاً  الدول  هذا بطبيعة احلال يف 
ميداناً  يجعلها  مما  للهوية،  مشروعاً  متتلك  ال  التي  الدول  يف  إحلاحاً 

مفتوحاً لتمّدد الهويات األخرى.
3- يف اجلذور الفلسفية للسلوك البشري وعوامل التحريك والتغيير 

فيه وإمكانية صناعة هوية الفرد واملجتمع:
أبحر علماء النفس القدامى واملعاصرون يف اإلجابة عن أسئلة السلوك 

البشري.
س: ممَّ يتكون؟ وما هيكليته؟ وما عوامل التحكم والتغيير فيه؟

وأحكم من جمع وأجاب ورسم وصّور هذه اإلجابات هو املفكر املصري 
الدكتور: »زكي جنيب محمود« حني رسم صورة هيكلية للسلوك اإلنساني 

نبدأ بها.
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الشكل يبني احللقات الثالث املكونة لوحدة السلوك البشري

احللقة األولى: وهي املثير، أي العامل اإلدراكي الذي يتلقاه اإلنسان 
أو  أن يحّقق من سعادة  تفاعله مع احمليط اخلارجي، وما ميكن  نتيجة 
حزن أو رضا وعدم رضا أو فزع وهلع ... وغالباً ما يكون خارج التحكم 

والسيطرة.
التعاطي  يف  الداخلي  ونظامه  وطريقته  بنيته  وهي  الثانية:  احللقة 
التحّكم  حتت  كلّها  كثيرة  أشياء  فيه  تتحكم  والتي  اخلارجي  املثير  مع 
والسيطرة، حيث تأتي نتيجة لتفاعل منظومة املعتقدات والقيم واملفاهيم 

والتصورات واألهداف التي ميتلكها الفرد.
البنية الداخلية للفرد = )املعتقدات × القيم × املفاهيم × التصورات 
× التطلعات واألهداف التي تلّقاها يف بنيته التربوية من األسرة واملدرسة 

واملجتمع(.
احللقة الثالثة: النمط السلوكي الذي يتخذه الفرد، وهو اإلطار العام 

املنّظم الذي تخرج فيه ردود الفعل ومخرجات احللقة الثانية.
شيفرة  أن  محمود  جنيب  زكي  الدكتور  وجد  األساس  هذا  وعلى 
الشخصية، والهوية الثقافية للفرد وألي مجتمع تكمن يف احللقة الوسطى.
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مثال توضيحي لبيان أثر وحاكمية احللقة الوسطى يف سلوك األفراد 
واملجتمعات

الشكل يبني ثالثة مجتمعات مختلفة يف تكوينها الداخلي

تتعرض ملتغيِّر واحد ثابت وتغيُّر النتائج يف احلاالت الثالث
مما سبق يتأكد لنا أن:

ومنط  سلوكه  يف  الرئيسي  املتحكم  هي  لإلنسان  الداخلية  البنية   -
شخصّيته وأدائه وإجنازه.

واملدخالت  النشأة  بحسب  آلخر  فرد  من  تختلف  الداخلية  البنية   -
التربويَّة.

- قابلية النفس البشريَّة لتنوع البنى التربويَّة التي ميكن أن تتلقاها 
وتتأثر بها.

- إمكانية التحّكم يف تشكيل وتوجيه البنية التربوية للفرد واملجتمع، 
وكل ذلك يؤكد ويؤسس إلمكانية صناعة وتطوير الشخصية والهوية.
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4- يف اجلذور الفلسفية للسلوك البشري أسس وخيارات تطوير القيم 
والسلوك واألداء احلضاري العربي:

تعّرَضت القيم والهوية العربية اإلسالمية للكثير من املغالطات العلمية 
والهوية  القيم  وتآكل  يف ضعف  ساهمت  والتي  الكبرى،  واإلستراتيجية 
العربية اإلسالمية اخلاصة، وأّدت إلى تراجع قوتها البشرية وفاعليتها 

احلضارية.
فنشأت املغالطات أواًل: داخل اجلسد والذات العربية اإلسالمية التي 

ظنت بأن:
- القيم واملبادئ توّرث فقط، وال تصّنع، وتتطور وفق مقتضيات العصر 

واحتياجاته املتزايدة واملتطورة باستمرار.
- العلم ينقل فقط من األولني، وال ينتج، ويتطور باستمرار وعلى مدار 

الساعة، ما دامت احلياة قائمة.
العلوم اإلنسانية توّقفت مع الوحي وتفاسير األولني العظماء، أما   -

العلوم الكونيَّة فمستمرة.
- تغافلت ورمبا لم تصل إلى أنَّ القيمة أمر مجرد نظري ثابت، بيد 
واآلفاق  واملستويات  املجاالت  وفق  باستمرار،  يتطور  القيمة  مفهوم  أن 

والفضاءات اجلديدة التي تنشأ وحتتاج لعمل القيمة.
- القيمة مجرد ثابت، بيد أن التطبيقات السلوكية لكل قيمة تختلف 
من مرحلة عمرية ونوعية ومن مجال مهني آلخر، ومن مجتمع وظرف إلى 
مجتمع وظرف آخر، مبعنى أن القيم حتتاج إلى أدلة سلوكية إجرائية دائمة 
التحديث والتطور، قابلة للتربية والتوطني املجتمعي كثقافة ومنط حياة، 
ومستويات أداء، وإجناز اقتصادي وحضاري شامل، يف ظل هذا الفراغ 
الشاغر يف العقل املسلم، واإلنتاج العلمي الالزم لعلم القيم والهوية، تُركت 
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وأنه سبب  والتخلف،  والتراجع  بالتقادم  الساحة شاغرة التهام اإلسالم 
تخلف العرب واملسلمني، حتى تعالت أصوات ودعاوى تنادي بالتخلي عن 

قيم ومبادئ اإلسالم، والهروب إلى التحديث الغربي.
إذاً هي مشكلتنا الذاتية مع التخلّف العلمي يف مجال علم القيم والهوية.
وأتصّور أنه ساعة استكمال تأسيس وتطوير علم القيم والهوية سوف 
يتسابق العالم لينهل منه، وهذا أمر متوقع وسيحصل يف األيام القادمة 

إن شاء اهلل.
أطرافها  جمع  والتي  الكبرى،  املغالطات  هذه  أهم  أحد  اآلن  لنتابع 
وحباتها ونظمها يف عقد واحد، املفكر املصري الكبير الدكتور زكي جنيب 

محمود، ممثاًل عن تيار التجديد الديني الالزم يف ثقافتنا العربية.
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يف  واملبادئ  القيم  حلها  ورؤية  العربية  والهوية  الثقافة  أزمة   -5
املجتمعات العربية - اإلسالمية:

واملصدر  اهلل  بوحدانية  املعتقدات  من  مجموعة  قّدم  الدين:   -
التي ال  الثابتة  والنواهي  األوامر  ثم قّدم معها مجموعة من  واملرجعيَّة، 
ميكن أن تتغيَّر؛ ألنها جاءت للناس من صنع وإرادة اهلل عن طريق األنبياء 
والرسل، وليس لإلنسان إالَّ أن يستجيب لها من دون تغيير وال حتريف 
وال تبديل، ثم يتم توريث ونسخ هذه الثقافة والهوية إلى األجيال التالية 
جياًل تلو جيل، وهكذا تتسم املجتمعات الدينية باجلمود، ثم بالتقادم أمام 

تيارات التحديث املستمرة.
القيم واملبادئ يف الثقافة الغربية:

جاءت عن طريق مناهج البحث العلمي الذي يستند إلى رصد الظاهرة 
وحتليلها وتفسيرها علمّياً، ويفترض لها فرضيات، ثم ليبحث ويستخرج 
قانونها العلمي الرصني، فإذا أفلحت فبها، وإال فال حرج يف استبدالها 
بفرضية أخرى، وصوالً إلى نتائج أفضل وأقرب إلى الصواب، وعلى هذا 
النهج العلمي إذا توارث املجتمع قيماً ومبادئ ما، ثم ثبت فشلها وعدم 

جناحها ميكن للناس استبدالها مبا هو أصلح وأنفع.
وعلى هذا التصور املركب يكتشف زكي جنيب محمود أزمة املجتمع 
مبا  البشرية،  عن  والتراجع  اجلمود  يف  يتورط  ال  حتى  املتدين  العربي 

سيؤدي به إلى اخلضوع واالستسالم والتبعية.
مانع  وال  بالعقيدة،  تتعلّق  التي  املبادئ  بني  يفّرقوا  أن  العرب  وعلى 
من احملافظة عليها والتمسك بها، والقيم واملبادئ األخرى التي يصنعها 
اإلنسان وتتسم بالتغيُّر، فعليه أن يترك القدمي، ويتمسك باجلديد، حتى 

يلحق بركب البشرية، وينجو بحياته من التحلل والدمار.
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مناقشة أفكار ودالالت وإيحاءات وما بني سطور هذا العرض:
1- هناك فصل بني العقائد والقيم واملبادئ، كما تُوحي طريقة التناول 
بأن العقائد جاءت لتمهيد الطريق والسيطرة على عقول الناس أوالً، ثم 

لتُعّبئها بالقيم واملبادئ.
القيم يف اإلسالم تقوم على  -ويف ذلك خطأ كبير، حيث إن فلسفة 
حتقيق املنفعة لإلنسان واملجتمع والناس كافة، ويتعلمها اإلنسان، ويتمسك 
أكبر  وهدف  منطلق  من  وللناس  وللمجتمع  له  املنفعة  هذه  لتحقيق  بها 
والفوز بجنته،  إرضاء اهلل -عزَّ وجل-  وأبعد إستراتيجياً، وهو  وأسمى 
التمسك  تعزز  اإلسالمية  العقيدة  أن  معصيته وسخطه، مبعنى  وجتنب 

بالقيم.
كما أنه ال يوجد قيم عقدية وأخرى غير عقدية، فكلها قيم إنسانية 
حضارية لها مجاالت ومستويات وأشكال تطبيق مختلفة، بحسب طبيعة 

الواقع ومعطياته اخلاصة به، واألهداف اخلاصة بكل قيمة.
وقتية  مبادئ  تقدم  اإلسالم،  الفقري  وعمودها  العربية،  الثقافة   -2
فقط وافقت العصور القدمية، ولم تعد صاحلة للعصور التالية، يف حني 
أن الثقافة الغربية تصنع وتطور قيمها وثقافتها وفق مقتضيات العصر 

وبطريقة علمية منفتحة ومرنة.
- هنا مغالطة كبرى أخرى يف فهم حقيقة وفلسفة القيم يف اإلسالم؛ 
حيث إن القيمة مجرد ثابت، بيد أّن التطبيقات السلوكية لكل قيمة تختلف 
من مرحلة عمرية ونوعية، ومن مجال مهني آلخر، ومن مجتمع وظرف 
إلى مجتمع وظرف آخر، مبعنى أن القيم حتتاج إلى إعادة بناء مفاهيمي 
والتطّور حتى  التحديث  دائمة  وأدلة سلوكية  باستمرار،  يتجدد  معاصر 
تنتهي احلياة بقيام الساعة؛ وذلك ألن اإلسالم يقّدم تعريفاً عاماً للقيمة 
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مع توسع كبير يف بيان أهدافها وغاياتها، تاركاً للعقل والفكر البشري آفاق 
تطوير مفهوم القيمة وتطبيقاتها السلوكية بتطور فكره البشري ومعطيات 
حياته الواقعية، بيد أن توقف اإلنتاج العلمي اإلسالمي يف مجال القيم 
يف هذا الباب واالستناد إلى ما كتبه السابقون، رمبا يكون له األثر األكبر 
ولغة  بفهم  احلضارية  القيم  موسوعة  تصدر  فعندما  املغالطة،  هذه  يف 
معاصرة، مرفقاً بها الدليل السلوكي املعاصر لكّل قيمة، سيقضي عملّياً 

على هذه اإلشكالية وبشكل نهائي.
وعندها سنقول جميعاً: إنَّ اإلسالم قّدم قيماً قابلة للتحديث املستمر، 
وأنَّ املسلمني ميتلكون القيم والثقافة والهوية احلضاريَّة باللغة التي تكافئ 

الغرب، بل وتتفوق عليه.
3- اإلنسان املتدين كائن منزوع العقل والتفكير واإلرادة

- هذه مغالطة كبيرة، وذلك أن االلتزام بالقيمة يتطلَّب فهمها واالقتناع 
بها وبأهميتها أوالً، ثم يجتهد يف حتصيلها وااللتزام بها قدر املستطاع، 
أي: بحسب مستوى فهمه وحافزيته الذاتيَّة للتّمسك بها وعوامل الضبط 
والرقابة من حوله، كما أنَّ مجاالت اإلبداع يف تطبيقات القيمة الواحدة 
دة وواسعة وبينة يف التنافس البشري بني األفراد بعضهم البعض.  متعدِّ
كما أنَّ املعاينة العملية تكشف عن عدم التزام بعض األفراد ببعض القيم 
رغم قناعتهم العقليَّة بها، ولكنها تتعارض مع مصالح وقتية، ورمبا يؤجل 

االلتزام بها حلني معني.
4- يتسم بعض املتدينني بتغييب العقل والعلم، بينما جتد يف املقابل 
الغرب العقالني العلمي يستند يف بناء قيمه وثقافته إلى أحدث النظم 

العلميَّة احلديثة املتجددة.
5- القيم واملبادئ يف اإلسالم تورث وال تصنع وتتطور. هذه فرية كبيرة، 
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فالقيم تورث وتصنع معاً، كما أن مساحات اإلبداع واسعة على مستوى 
الفهم، واملمارسة، وكثيراً ما جتد جيل األبناء أكثر فهماً والتزاماً بالقيم 
وتطوير  مفهومها،  بتطوير  تُصنَع  القيم  أن  كما  سابقيهم،  عن  واملبادئ 

مجاالت ومستويات وفضاءات تطبيقها.
وهناك قيم جديدة يتم نحتها وتصنيعها وإنتاجها نتيجة تالقح القيم 
بعضها البعض، أو عبر أهداف وغايات عليا لقيم أخرى، أو عبر احتياجات 

الواقع.
القيم  هذه  بسبب  بحياتهم  يودي  قد  كبير  خطر  أمام  املتدينون   -6
ويلحقوا  بأنفسهم  ينجوا  حتى  وحيد  خيار  أمام  وهم  القدمية،  الدينية 
الغربية  والثقافة  واملبادئ  القيم  لواء  حتت  احلديثة،  البشرية  بركب 
احلديثة، وعليهم سرعة التحول عن قيمهم الدينية حتى ينجوا بأنفسهم، 

وال مانع من االحتفاظ ببعض القيم العقدية.
- هذا األمر فيه شيء من الصواب وشيء من اخلطأ، فحّقاً إن العرب 
أمام خطر كبير نتيجة توّقفهم عن االهتمام بعلم وصناعة القيم والهوية، 
وتوقف إنتاجهم الفكري. وجناتهم من هذا اخلطر، يحتاج إلى تأسيس 
وتطوير صناعة صلبة كبيرة للقيم والهوية تستند إلى ما متتلكه الثقافة 
اإلسالمية من موروث، وإلى ما وصل إليه العالم املعاصر يف علم وصناعة 
القيم والهوية، وفق مناهج العلم احلديث. وبهذا يتبنّي لنا أهمية صناعة 

القيم والهوية.
6- عصر صناعة الهويات:

صناعة الهوية هي أساس بناء الدولة. ذلك ما أدركته الدول الكبرى 
الناجحة؛ فاتخذت لنفسها طريقاً لصناعة وتطوير هويتها باستمرار.

تاريخّياً  ثبت  حيث  العالم،  نهاية  حتى  اخلالدة  التنوع  ُسّنة  ظل  ويف 

����� ������ .indd   193����� ������ .indd   193 6/20/20   7:11 PM6/20/20   7:11 PM



194

األفكار  امتداد  عبر  الزيادة،  إلى  دائماً  مييل  التنوع  حجم  أّن  وعملّياً 
وتفككها وتالقح بعضها مع البعض وإنتاج أفكار متجددة.

- حاجة املجتمعات احمللية إلى الوحدة واالحتشاد، وتعزيز االستقرار 
املجتمعي، كأساس للتنمية.

واحلافزية  الهويات،  وتالشي  وتفكك  ضعف  وهواجس  تهديدات   -
الفطرية للمحافظة على البقاء، والنمو.

فيها،  يتمدد  جديدة  واسعة  ملساحات  وحاجته  القوة  متدد  قانون   -
للتحّول من قّوة محلّية إلى إقليمية ثم دولية.

- منّو وتطّور فكرة صراع الهويات عبر تطّور محّطات الصراع البشري 
من  النوع  هذا  وأدوات  آليات  وخبرات  مفاهيم  ومنو  وتراكم  املتتالية، 

الصراع.
- ما تواجهه الهويات احمللية، وبخاصة الدول الضعيفة، من حتديات 
التفّكك  إلى  وصوالً  واالقتصادي،  واالجتماعي  الثقايف  االختراق 
حلساب  واإلقليمي  احمللي  السياسي  االستقرار  وتهديد  واالستقطاب، 

أجندات خارجية لدول كبرى طامعة.
- النموذج األميركي ومحاولة السيطرة على العالم، ومحاوالت فرض 
هوية العوملة على حساب الهويات احمللية، وحاجة املجتمعات احمللية إلى 
تعزيز قّوة وصالبة هويتها، ومنعتها الذاتية ضدَّ هذا التهديد األميركي 

الوافد بقّوة.
- التنافس احلضاري وتعزيز القدرات الذاتية لالبتعاث احلضاري يف 

نفوس الشعوب، وتنافس األمم يف تعظيم قدراتها وقوتها البشريَّة.
والتنافس  الهويات  العصر هو عصر صناعة  بأن هذا  ميكننا اجلزم 
على بيعها يف أسواق املجتمعات اإلنسانية، وخاّصة الدول النامية التي ال 
متتلك أية صناعات للهوية. وأصبح حكامها على استعداد لبيع كل شيء، 
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وأصبحت  والسلطة،  احلكم  يف  البقاء  ملجرد  الشعب  من  والتخلص  بل 
الشعوب على استعداد لتبيع ذاتها ملجرد البقاء على قيد احلياة.

7- عالقات صناعات الهوية مبجاالت الدولة احلديثة:
أ- عالقة صناعة الهوية مبجال التربية والتعليم:

للمنتج  األساسية  املالمح  وحتّدد  وترسم  تخّطط  التي  هي  الهوية 
والتعليمية  واألخالقية  القيمية  املعايير  ثم  ومن  املستهدف،  الطالبي 
والتعليم متّثل  التربية  وزارة  أن  كما  املختلفة،  التعليمية  املراحل  لطالب 
أول وأهم شركة بناء وتعزيز ومتكني الهوية املستهدفة يف نفوس الطالب.

ب - عالقة صناعة الهوية بالثقافة واإلعالم:
تخطيط هوية املجتمع، وحتديد الفضاءات واملالمح الثقافية له هي 
اجلزء األول من صناعة الهوية، وتأتي الثقافة واإلعالم كشريك ثاٍن لبناء 
الثقافية واإلعالمية املختلفة  الهوية عبر املسارات  وتعزيز ومتكني هذه 
التي  العامة  والقوانني  لألطر  يخضع  الذي  اخلاص  والقطاع  للدولة، 

تضعها الدولة، والتي تستند يف مضمونها إلى خّطة الهوية.
3- عالقة صناعة الهوية مبجاالت العمل واإلنتاج والتجارة واالقتصاد:
ترسم  التي  القيم  ومتكني  تخطيط  عن  املسؤولة  هي  الهوية  صناعة 
املالمح والقدرات املهنية للقوة البشرية للمجتمع، من قيم البحث العلمي 
والنظام واالنضباط والعمل واإلنتاج واإلتقان واملؤسسية والقيادة... إلخ، 
وكذلك قيم اإلنتاج، وترشيد االستهالك، والتي تتحكم يف مستوى األداء، 
والنمو  القومي  والدخل  الناجت احمللي  قيمة  يحدد  الذي  املهني  واإلنتاج 

االقتصادي.
راجع الفرق بني الثقافة املهنية للمهني والعامل الياباني، وبني مثيالتها 
كم  على  وانعكاسها  والصومالي،  والسوداني  املصري  والعامل  للمهني 

وكيف ونوع وجودة اإلنتاج.
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4- عالقة صناعة الهوية بجهاز األمن وعقيدته األمنية:
عالقة الكل باجلزء - العقيدة والهوية األمنية جزء أساسي من صناعة 
هوية املجتمع والدولة، والتي متثل األساس واملرجعية واحلاكمية واملعيار 

لتصميم العقيدة والهوية األمنية للجهاز األمني للمجتمع.
5- عالقة صناعة الهوية باجليش وعقيدته العسكرية:

عالقة الكل باجلزء- العقيدة والهوية العسكرية للجيش الوطني جزء 
أساسي من صناعة هوية املجتمع والدولة، والتي متثل األساس واملرجعية 

واحلاكمية واملعيار لتصميم العقيدة والهوية العسكرية جليش الدولة.
6- عالقة صناعة الهوية بالنظام السياسي للمجتمع ومدى استقراره:
من  أساسياً  وهدفاً  مهماً  مدخاًل  الوطني  واالحتشاد  الوحدة  حتقق 
الهوية من خالل تصميم عقد اجتماعي مقبول ومتفق  أهداف صناعة 
عليه من جميع األطراف، يحّدد الثوابت الثقافية واالجتماعية والسياسية 
النظام السياسي  للدولة، ويضمن وحدة واحتشاد جميع املكونات خلف 

الذي يختاره الشعب عبر املمارسة الدميقراطية املتفق واملتعاقد عليها.
7- عالقة صناعة الهوية بالسياسة اخلارجية للدولة:

صناعة  من  أساسي  جزء  للدولة  اخلارجية  السياسية  وتوسيم  رسم 
هوية الدولة وبناء صورتها الذهنية التي تريد تقدمي نفسها بها للعالم، 
عبر تعريف نفسها وأدوارها احمللية واإلقليمية والدولية، وتصوراتها عن 
العالم احمليط بها، ورأيها وموقعها من القضايا السياسية العامة الدائرة.

8- مستويات العمل يف مجال صناعة القيم والهوية:
باإلنسان والكون  الوصول  والهوية غايتها عاملية، وهي  القيم  صناعة 
إلى أعلى مستويات التحّضر اخللقي، الداعم للتحّضر املادي الذي يضمن 
واالستقرار  األمن  من  املعيشة  مستويات  أفضل  اإلنسان  كل  لإلنسان، 
والرفاهية، ومجال عملها هو اإلنسان واملجتمع، ويف هذا السياق العام 
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إلى مستويني محليني، وآخر  القيم  التنفيذية لصناعة  املستويات  تتدرج 
دولي:

املستوى األول: محلّيًا داخل الدولة الواحدة:
)الوزارات واملؤسسات العاملة يف مجال بناء اإلنسان(

يهدف إلى:
1- إنتاج خطط ومشاريع وأدوات بناء وتعزيز ومتكني القيم يف النفس 
البشرية على مستوى الفرد واألسرة واملؤسسة واملجتمع، مبا يعمل على 
التحسني املستمر جلودة السلوك البشري، واألداء واإلجناز املهني، ويعزز 
األمن املجتمعي الشامل: )ثقافياً، واجتماعّياً، ومائّياً، وغذائّياً، وصناعّياً، 

واقتصادّياً، وسياسّياً، وعسكرّياً(.
2- تصميم وإنتاج خطة الهوية الوطنية الواحدة للوطن، والتي جتمع 
فيها كل مكونات املجتمع يف عقد اجتماعي واحد، ميّثل الوعاء الوطني 
الوطنية  الذي يحتضن اجلميع، ويحشدهم نحو بوصلة املصالح  الكبير 

العليا للمجتمع.
األمنية  العقيدة  وتطوير  ومتكني  تنفيذ  على  واإلشراف  تصميم   -3

للجهاز األمني للدولة.
4- تصميم واإلشراف على تنفيذ ومتكني وتطوير العقيدة العسكرية 

للجيش الوطني للدولة.
5- تصميم النظام املعياري لعمل صناعة القيم والهوية، واعتماد وإدارة 
عمل املجتمع املدني والقطاع اخلاص املشارك للدولة يف صناعة وتطوير 

القيم والهوية.
والهويات  احمللية،  والهوية  املجتمعي،  السلوك  تغير  وتتبع  رصد   -6
يخدم  مبا  معها  التعاطي  وكيفية  تغيرها،  أسباب  يف  والبحث  احمليطة، 

املصالح الوطنية العليا للبالد.
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اجلهة املسؤولة:

الهيئة الوطنية للقيم والهوية، برئاسة مستشار للقيم والهوية، بدرجة 
نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهوية، وممثاًل للهوية يف مجلس األمن 

القومي للدولة.
واإلشراف على املجموعة الوزارية لوزارات: )التعليم - البحث العلمي 
 - الشباب   - واملرأة  األسرة   - اإلعالم   - الثقافة   - اجلامعي  والتعليم 
األوقاف( واملعنية ببناء هوية املجتمع، وإدارة الرأي العام والسلوك واألداء 

البشري للمجتمع.
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املستوى الثاني: اجلهات التنفيذية التابعة لوزارات بناء اإلنسان
يهدف إلى:

- تصميم اخلطط واملشاريع التنفيذية.
- إنتاج املناهج والوسائل واألدوات.
- التنسيق بني اجلهات التنفيذية.
- تنظيم الفعاليات العامة الكبيرة.

اخلاص  والقطاع  املدني  املجتمع  مؤسسات  وتقومي  ومتابعة  دعم   -
العامل يف صناعة القيم والهوية.

اجلهات املسؤولة:
- الوحدات الفنية التخصصية بالوزارات السبع العاملة يف مجال بناء 

اإلنسان.
- اإلدارات واألقسام والوحدات التنفيذية يف الوزارات السبع العاملة 

يف مجال بناء اإلنسان.
املستوى الثالث: املستوى الدولي

يهدف إلى:
على  احملافظة  بهدف  تعليمية  وقانونية  تشريعية  آلية  تصميم   -  
الهويات احمللية، وحمايتها من الذوبان والتالشي، والعمل على إثرائها، 
وتعزيز فرص التالقح والتكامل بني الثقافات والهوية املختلفة مبا يثري 

الهوية احلضارية لإلنسان وللكون.
اجلهات املسؤولة:

وتربيته،  وتعليمه،  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  الدولية  املؤسسات   -
وتأهيله.

- مؤسسات املجتمع املدني العاملة يف مجال بناء اإلنسان.
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1 املبادئ العامة لصناعة الهوية

2 املبادئ اخلاصة بصناعة الهوية:

- بالدولة االستبدادية

- بالدولة الدميقراطية

 - بالدولة األممية

- بحركات التحرر الوطني املنظمة

الفصل السادس

مبادئ صناعة الهوية

����� ������ .indd   201����� ������ .indd   201 6/20/20   7:11 PM6/20/20   7:11 PM



202

مبادئ صناعة الهوية:

- لصناعة الهوية مبادئ عامة وخاصة بفلسفة ونظم وآليات صناعة 
املجتمع، حتى تصبح  نفوس  وتعزيز ومتكني احملتوى يف  وبناء  احملتوى، 
به،  ويعتز  املجتمع،  عليه  وتراضى  تعارف  طبيعياً  حياة  ومنط  ثقافة 

ويحاسب من يخرج عنه عرفّياً وقانونّياً.
- كما توجد مبادئ خاصة لصناعة الهوية، بحسب طبيعة نشأة الدولة، 
االستبدادية،  الُقطرية  بالدولة  تبدأ  والتي  فيها،  نظام احلكم  وتوجهات 
مروراً بالدولة القطرية الدميقراطية، وصوالً إلى الدولة األممية العاملية، 

وخصوصية حركات التحرر املنظمة.
ولهذا سنتناول املبادئ العامة، ثم املبادئ اخلاصة بكل نوع.
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1 - املبادئ العامة لصناعة الهوية:
غاية الهوية هي: إثبات وجود اإلنسان، واحملافظة على بقائه، وضمان 
استمرار تطوره. ومن ثم فمركزية مصلحة اإلنسان واملجتمع هي األساس 

يف صناعة الهوية:
أ- االستيعاب الذكي لتزاحم الهويات داخل املجتمع الواحد، بشمول 
والعرقية  الدينية  )املكونات  للمجتمع:  املكونة  البشرية  املكونات  جميع 

واجلغرافية املختلفة املكونة للمجتمع(.
احلضارية  اإلنسانية  )القيم  القيمية:  املكونات  مختلف  شمول   - ب 
األساسية + القيم اخلاصة املميزة + قيم التعاطي مع الواقع + قيم العبور 

للمستقبل(.
ج - التكامل بني املاضي واحلاضر: )االستيعاب الذكي لتراكم الهويات(، 

مع بيان التطور التاريخي لهوية وتقدم الدولة.
الدولة  وخطة  توجهات  من  الهوية  صناعة  بانطالق  الواقعية  د-   
وتطلعات  الدولة  خّطة  لتنفذ  الالزمة  البشرية  القوة  من  واحتياجاتها 

املجتمع.
هـ - التعزيز املستمر للهوية باملتجدد من القيم واألفكار واإلجنازات 

احلضارية وبأعالم ورموز الدولة الفاعلني على الساحة الدولية.
و- التقومي والتجديد املستمر للمفاهيم، والقيم املكونة للهوية.

إخفاء  تعّمد  مع  والدولة،  للمجتمع  الكبير  التاريخ  على  التركيز  ز- 
التاريخ الصغير.

ح - تكامل املراحل )مرحلة تخطيط الهوية، مع مرحلة بناء ومتكني 
الهوية يف نفوس املجتمع(.

ط - نحت املفاهيم اجلديدة الالزمة للعبور للمستقبل.
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ي - املواءمة والتجانس بني مكونات نظام القيم واألفكار النهائية، يف 
منظومة واضحة االجتاه واإلطار واحملاور.

ك - املعاصرة، معاصرة املفاهيم، واملصطلحات، والتطبيقات السلوكية 
اإلجرائية التي متّثل الواجبات العملية ملنظومة هوية.

 

2 - املبادئ اخلاصة لصناعة الهوية:
4/1 - مبادئ صناعة الهوية املزيفة للدولة االستبدادية.

استولى على  الذي  املستبد،  باسم احلاكم  الدولة االستبدادية حتكم 
السلطة بالوراثة، أو بقوة السالح، أو كان وكياًل ملستعمر جاء فوق دبابة 
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الدول االستعمارية، ومن ثم فإرادة الشعب عندها مهملة، وقّوة الشعب 
مغّيبة، يف هذا السياق فإن:

األهداف العامة للدولة االستبدادية:
تقوية  وليس  للمحافظة على كرسي احلكم،  نظام احلكم  تقوية   -  1

الدولة.
2 - حماية نظام احلكم من أي تهديد أو خطر ميكن أن يهدد استقراره 
ووجوده، وأول وأخطر تهديد هو يقظة الشعب والثورة على نظام احلكم.
3 - حماية مصالح الدولة املستعمرة والدول الكبرى الراعية الكفيلة 

لنظام حكمه.
4- إضعاف وتفريغ مصادر القّوة والقدرة على الفعل يف نفوس الشعب، 
وحتويله إلى قطيع من اجلهال املتفرقني، الذين ليس لهم إال االستسالم 

لألمر الواقع، عن طريق تفكيك الهوية وتغييب وعي الشعب.
 يف سياق هذه األهداف تأتي املبادئ اخلاصة لصناعة الهوية للحكومات 

املستبدة:
أ - تغييب وعي الشعب، وصرفه متاماً عن التفكير يف منظومة احلكم، 
باستنزاف وقته وإلهائه يف اللهو واللعب، وإشغاله يف البحث عن أساسيَّات 

احلياة، ومن ثَمَّ إقناعه بخيار األمر الواقع.
ب- اخللط بني مفهوم الدولة، ونظام احلكم، وتشويه وجترمي النقد 

واخلروج على النظام احلاكم ووسمه بخيانة الوطن.
ج - اختزال الهوية الوطنية وحب الوطن، يف العلم والنشيد والزعيم.

د - تفكيك القيم الكبرى لدى الشعب، والتي ميكن أن تدفعه للوحدة 
واالحتشاد والثورة عليه، مثل قيم: )احلرية - االعتزاز بالذات - الوحدة 
إلخ(،   ... اإليجابية   - اجلماعية  املسؤولية   - االبتعاث   - التعاون   -
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واستبدالها بقيم عكسية متاماً؛ لضمان تقويض أية قيمة مضافة ممكنة 
لدى املجتمع.

هـ - فتح الفضاء لتعزيز منو األيديولوجيات اخلاصة بحساب محكم، 
النظام  من  بسهولة  عليها  املسيطر  البيني  الصراع  قوة  موازين  بقدر 
احلاكم؛ لتعزيز قيم وأدوات وفرص الوحدة والفرقة يف املجتمع، ولقطع 
للوحدة واالحتشاد ميكن أن حتدث ضد نظام  الطريق على أي فرصة 

احلكم.
و - رسم هالة وهمية كبيرة حول أجهزة القوة الصلبة؛ لتعزيز مكانتها 

وحرمتها يف نفوس الشعب املغيب عن الوعي.
ز - االنفتاح على القيم اخلارجيَّة التي تعّزز من ضعف هوية الشعب.

احلاكم  تأليه  من  ز  يعزِّ نسق  يف  املجتمعيَّة  القيم  سلم  انتظام   - ح 
وعبودية الشعب.

 منوذج تطبيقي للسلم القيمي للهوية املزيفة يف الدولة االستبدادية

1
تضخيم وتهويل وتقديس احلاكم والعائلة احلاكمة وحقهم يف امتيازات 

خاصة  دون بقية الشعب.
طاعة ولي األمر.2
الزعيم امللهم فريد عصره.3
اخلوف والقهر.4
القناعة والرضا باألمر الواقع.5
الصبر على الفقر والبالء واحلد األدنى من احلياة6
الفردية - تفكيك املجتمع - األنانية - الصراعات البينية.7
تقنني وماسسة احملسوبية والفساد.8
املساملة والتفريط وتقنينه باحلكمة واملواءمة.9
غياب الرسالة والهدف يف احلياة.10

سلم القيم اخلاص بصناعة املجتمعات القابلة لالستبداد
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أهداف السلم القيمي - مجتمعات االستبداد: 
1 - إنتاج مجتمع ضعيف مستكني مستسلم لألمر الواقع سهل االنقياد 

)مجتمع القطيع(.

2 - جتفيف منابع قيم الرجولة احملفزة للغضب والثورة على املستبد 
)اإلخصاء النفسي(.

3 - تعطيل التفكير القومي لفهم األمر الواقع واكتشاف جوره وخيانته 
)اإلخصاء الذهني(.

4 - قطع الطريق على أية فرصة لوحدة واحتشاد ماليني البشر ضد 
املستبد الفرد.

معادالت الهوية يف دولة االستبداد:
الهوية = هوية النظام احلاكم = شخصية وهوية الزعيم.

الدولة = النظام احلاكم.

النظام احلاكم = الدولة.
الهوية الوطنية للدولة = العلم + النشيد + الزعيم.

هوية الشعب = تقديس )األرض × اجليش والشرطة × متجيد الزعيم( 
= مصلحة النظام.
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تهميش وتغييب قيمة املواطن اإلنسان.
قوة استقرار الوطن = قوة واستقرار احلكم + ضعف هوية وممكنات 

فعل الشعب.
عوامل استقرار احلكم = شعب )جاهل × ضعيف × مفكك(.

حب الوطن = فداء )األرض + الزعيم + نظام احلكم(.
خيانة الوطن = نقد )نظام احلكم + الزعيم + كفيل أو كفالء الزعيم(.
منظومة القيم األساسية للمجتمع = العشوائية × الفهلوية × الفساد × 

الفردية × واألنا × الالمنطقي.
محظورات القيم = االعتزاز بالذات × احلرية × الكرامة × الوحدة × 

نصرة احلق × التكافل.
قيم محرمة ومجرمة = التفكير × اإلبداع واالبتكار × احللم × التميز.
إنسانيته  حكم استبدادي = طاغية × قطيع بشري تخلّى طوعاً عن 

وحريته وكرامته.
نظام حكم استبدادي = طاغية + قوة صلبة غاشمة × جهاز إعالمي 

فاسد × دعم العدو.
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4/2 - صناعة الهوية احلقيقية يف الدولة الدميقراطية

الدولة الدميقراطية حتكم باسم الشعب، وبقّوة إرادة واختيار الشعب، 
نورد  السياق  الشعب، يف هذا  رقابة ومحاسبة  الشعب وحتت  وملصلحة 

أهداف الدولة بخصوص الهوية.
األهداف العامة للدولة الدميقراطية:

1 - بناء وتعزيز ومتكني الهوية الوطنية احلقيقية يف نفوس املجتمع. 
هوية مؤسسة على مركزية مصلحة املواطن، ومتكني حكم الشعب، ويف 
مقدمتها قيم: )االعتزاز بالذات - حب الوطن - االستقالل - قوة اإلرادة 
 - الفرص  تكافؤ   - احلرية   - والعدالة  املساواة   - املواطنة   - الشعبية 

الدميقراطية - التنمية - املشاركة واملنافسة احلضارية(.
2 - حماية الوطن )األرض × الشعب × السيادة × استقالل اإلرادة، 
والقرار السياسي × املصالح وفرص التنمية × الهوية( من كّل ما ميكن أن 

يهدد أمنه واستقراره.
3 - تعزيز وترسيخ ومتكني أركان احلكم الدميقراطي، وسيادة وحكم 

الشعب.
القومي،  الدخل  ومنو  االقتصادي،  والنمو  التنمية  فرص  تعزيز   -  4

ورفع مستوى دخل ومعيشة املواطن.
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يف سياق هذه األهداف تأتي املبادئ اخلاصة لصناعة الهوية للحكومات 
الدميقراطية:

 1- احملافظة على قوة الهوية اخلاصة للمجتمع، وتقوميها وتطويرها 
باستمرار؛ حيث إنها متّثل القّوة البشرية احلقيقية للدولة، وقدرتها على 

الفعل واإلجناز.
2- تطهير وتنقية املجتمع من القيم والسلوكيات السلبية التي تضعف 

سلوكه وقوته.
الوطنية  املصالح  خلف  الوطني  واالحتشاد  الوحدة  قيم  تعزيز   -3

للوطن.
ودوره  وواجباته،  فعله،  وممكنات  بحقوقه،  الشعب  وعي  تعزيز   -4
ومحاسبته،  احلكومي  النظام  أداء  ومراقبة  احلاكم،  النظام  اختيار  يف 

واحملافظة على مقدرات وسيادة واستقالل الدولة.
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منوذج تطبيقي للسلم القيمي يف الدولة الدميقراطية
أهداف السلم القيمي للمجتمعات الدميقراطية:

1 - إنشاء مجتمع واٍع بواجباته وحقوقه، ومشاركة بفاعلية يف إدارة 
شأنه العام.

2 - تعزيز املمارسة الدميقراطية.
والتطوير  والتنافس  للنقد  حقيقية  آليات  من  املجتمع  متكني   -  3

املستمر.
4 - تعزيز الرقابة الشعبية على أداء النظام احلاكم. 

سلم القيم اخلاص بالدولة القطرية الدميقراطية

حرية الرأي.1

سيادة القانون.2

التعددية السياسية.3

اإليجابية واملشاركة يف الشأن العام.4

املواطنة الكاملة: احلقوق والواجبات.5

العدالة واملساواة.6

التنافس الشريف.7

الطموح الشعبي.8

الشفافية9

مراقبة ومساءلة النظام احلاكم.10
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معادالت الهوية يف الدولة الدميقراطية:
العسكرية  العقيدة   + اللغة   + التراث   + القيم   + العقيدة   = الهوية 
جليش الدولة + العقيدة األمنية جلهاز األمن حامي الدولة + رؤية ومهمة 

املجتمع.
 + للمجتمع  الواحدة  الوطنية  الهوية   + الشعب   + األرض   = الدولة 
لينفذ  الشعب  يختاره  الذي  احلاكم  النظام   × للدولة  القومي  املشروع 

مشروع املجتمع.
النظام احلاكم = نظام سياسي مؤقت جاء بإرادة الشعب، وحتت رقابة 
إعادة  عدم  أو  منه،  الثقة  سحب  يف  احلق  وللشعب  الشعب  ومحاسبة 

انتخابه، أو انتخابه كله، أو جزء منه.
الهوية الوطنية للدولة = منظومة القيم التي توافقت وتراضت عليها 
 + املساواة   + العدالة   + املجتمع ويف مقدمتها: )احلرية  جميع مكونات 

تكافؤ الفرص + املواطنة الكاملة(.
والتي متّثل أيديولوجيا الشعب: )األيديولوجيا الوطنية الواحدة( التي 
تستوعب وتعلو على كل األيديولوجيات اخلاصة، مقدمة إرادة ومصلحة 

الشعب.
هوية الشعب = هوية الدولة.

قوة استقرار الوطن = وحدة واحتشاد الشعب خلف قيادته السياسية 
+ قوة هوية وممكنات فعل الشعب.

عوامل استقرار احلكم = جودة عمل النظام احلاكم × رضا الشعب 
عن األداء احلكومي.

حب الوطن = اإلخالص لتنمية ونهضة الوطن × حماية الوطن مما 
يهّدد أمنه واستقراره.
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خيانة الوطن = اإلخالل بكل ما يهدد أمن وسالمة واستقرار الوطن.
االعتزاز   × احلرية   × املواطنة   = للمجتمع  األساسية  القيم  منظومة 
بالذات × التخطيط × العمل والتنمية × الشفافية × املؤسسية × املسؤولية.
محظورات القيم = الفردية × الفساد × السلبية × التمييز × التجاوز 

× العشوائية.
قيم محرمة ومجرمة = االستبداد × العنصرية × اإلقصاء × التحكم 

والسيطرة.
حكم دميقراطي= نظام دميقراطي × وعي شعبي × إرادة شعبية نافذة 

× نظام مؤسسي × عدالة اجتماعية × تخطيط وتعزيز الهوية الوطنية.
قضاء   × منتخب  برملان   × منتخب  رئيس   = دميقراطي  حكم  نظام 
القانون × جيش وطني ال يتدخل يف السياسة × جهاز  مستقل وسيادة 

أمني حلفظ األمن يف املجتمع.
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 4/3 - صناعة الهوية يف الدولة األممية

هي الدولة العابرة للحدود، عبر فلسفة وأيديولوجية خاّصة بها؛ حيث 
ترى من واجبها وحقها السيطرة على العالم، وهذه الدول حتمل سمات 
ومؤهالت خاّصة عّززت حافزتها احلضارية لهذه التطلعات، منها حملها 
رسالة أيديولوجية، ومتّتعها بتاريخ وثقافة أممّية سابقة يف بعض محطات 
التاريخ البشري، فضاًل عن امتالكها قدرات بشرية وتكنولوجية ومالية 
كبيرة، فضاًل عن اجلغرافيا املتميزة - مع تباين نسبي بينها، هو الذي 

شّجعها على االستمرار يف تبني هذا التطلع.
يف هذا السياق لم تعد أهداف هذه الدولة تتوقف على حدود الدولة 
الُقطرية القوية املستقرة الرادعة لغيرها من الطامعني، ولكن لديها هدف 
جديد، وهو التمّدد والسيطرة على أكبر قدر ممكن من املقّدرات والقرار 

العاملي عبر مشروع أممي عاملي طموح.
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األهداف العامة للدولة األممية:
املشروع  تنفيذ  مهمة  لتتحّمل  للدولة؛  الشاملة  القدرات  تعزيز   -  1
 - االقتصادية   - والتكنولوجية  العلمية   - )البشرية  القوة:  وهو  الكبير، 

العالقات - السياسية - العسكرية(.
2 - بناء صورة ذهنية ونفسية أممية لدى املجتمع؛ ليتبناها ويصبح هو 

احلاضنة الشعبية األساسية للمشروع.
3 - تعزيز متّدده الناعم يف مناطق العالم كافة، خاّصة املناطق املهمة 

منها.
يف سياق هذه األهداف تأتي املبادئ اخلاصة لصناعة الهوية للحكومات 

األممية:
1 - تعزيز وإعالء الروح األيديولوجية ملشروع األمة: )روح قومية - روح 

دينية(.
2 - بناء صورة ذهنية أممية للدولة، ومكانة دولية مرموقة، وتسويقها 

للمجتمع.
3 - استدعاء صفحات التاريخ الكبير التي تعزز قيمة ومكانة الدولة 

األممية الكبيرة.
4 - إثارة وتعزيز احلافزّية احلضارية للعمل واإلجناز والتميُّز، واإلنتاج، 

والتنافس احلضاري مع األمم املنافسة.
وقطاعات  شرائح  إلى  ونقله  األممي،  واملشروع  احللم  تسويق   -  5

املجتمع لتتبناه وتتحمل مسؤولية حتقيقه.
6 - تطوير البنية القيمية والثقافية للمجتمع؛ لتتحول إلى ثقافة األمة 
الكبرى العظيمة: )االعتزاز بالذات األممية - االبتعاث - التميُّز والريادة 
- املنافسة احلضارية - البحث العلمي واإلنتاج املعريف والتكنولوجي - 

االستقاللية الكاملة - الندية والشراكة مع الكبار(.
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منوذج تطبيقي للسلم القيمي يف الدولة األممية العابرة للحدود

أهداف السلم القيمي للمجتمعات األممية العابرة للحدود:
اإلنساني  مبفهومها  القيم  ميتلك  أممي  عاملي  مجتمع  إنتاج   -  1

احلضاري العاملي.
2 - إنتاج قوة بشرية نوعية األداء واإلنتاج املهني القادر على املنافسة 

وغزو األسواق العاملية.
3 - إنتاج مجتمع عاملي ميتلك رؤى وحلوالً ملشاكل العالم.

4 - بناء صورة ذهنية عالية اجلودة، حتقق القبول واجلاذبية العاملية؛ 
لتمهيد البيئة لتمدد ثقافة وهوية الدولة ألكبر مساحة ممكنة من العالم.

سلم القيم اخلاص بصناعة املجتمعات الساعية للتحرر

االعتزاز بالذات احلرة الكرمية.1

الغضب على االستبداد والظلم.2

الشجاعة والهمة واملبادرة.3

التضحية والفداء.4

املواطنة.5

الرجولة.6

الصمود والثبات.7

8
حق الشعب يف احلكم وإدارة الدولة واالنتفاع 

بثرواتها.
الدميقراطية.9

اإلميان القوي بالتحرر.10
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4/4 - صناعة الهوية حلركات التحرر الوطني املنظمة

للنظام  الرافض  املجتمع  من  احلية،  القوى  متّثل  التحرر  حركات 
االستبدادي، والكتلة احلرجة منه والفاعلة واحملركة لغيرها من ممكنات 
الفعل املختلفة للتخلص من النظام االستبدادي، وإحالله بنظام دميقراطي 

شعبي تتحول فيه إرادة وسلطة احلكم للشعب.
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1 - واقع الكتلة الصلبة من حركات التحرر الوطني املنّظمة:
- عادة حركات التحرر مجّرمة، ومحاصرة ومطاردة من قبل النظام، 

ومن ثم فهي مقّسمة إلى:
5/1 - جزء مبعتقالت النظام املستبد.

5/2 - جزء مطارد داخل املجتمع.

5/3 - جزء متخٍف داخل املجتمع.
5/4 - جزء داخل النظام متعاون معه جبراً، ينتظر الفرصة للتخلص 

من قبضته.
5/5 - جزء مهاجر خارج حدود سيطرة الدولة االستبدادية

2 - األهداف العامة حلركات التحرر:
أ - بناء كتلة صلبة متثل الكتلة احلرجة، والقاطرة احملركة لتخطيط، 
بالكتلة  خاصة  )هدف  االستبداد  ضدَّ  الثوري  الفعل  وقيادة  وحتريك، 

احلركة(.
2 - تعزيز وعي وإيجابية وقوة ومشاركة الشعب؛ لتحمل مسؤوليته يف 

التخلص من احلكم االستبدادي )هدف خاص باجلماهير(.
3 - التخلّص من احلكم االستبدادي، والتحول إلى نظام دميقراطي 
بالكتلة احلرجة،  مزدوج خاص  )هدف  الشعبية:  لإلرادة  وميّكن  يجّسد 

واجلماهير معاً(.
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3 - يف سياق هذه األهداف تأتي املبادئ اخلاصة لصناعة هوية حركات 
التحرر الثوري املنظمة:
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 أواًل: الكتلة الصلبة احلرجة لقيادة حركة التحرر

من  تتكون  وقيادّياً،  وإدارّياً  وفكرّياً  ونفسّياً  ذهنّياً  صلبة  قوية  كتله 
الوطن،  وحترير  الثورة،  أيديولوجيا  قادة  على  كافة  املجتمعيَّة  املكونات 
ومتكني إرادة الشعب من احلكم، وحتقيق مصالح الشعب، تتحمل مهمة 

ومسؤولية القيادة الفكرية وامليدانية للثورة.
الشعب،  التحرر، وإعالء مصلحة  العميق بفكرة ومشروع  1- اإلميان 

ومستقبل الوطن.
2- تعزيز القوة النفسية اخلاصة واإلميان الكامل بنجاح مشروع وثورة 

التحرر.
3- تعزيز القوة الفكرية واخلططية والتنظيمية والقيادية: )هوية القادة 

التحويليني يف التاريخ(.
واالستعداد  والصمود،  والثبات  للمشروع،  الكامل  التجّرد  تعزيز   -4

للتضحية.
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من  للتحرر  الثائرة  اجلماهير  هوية  لصناعة  اخلاصة  املبادئ  ثانيًا: 
االستبداد:

1- بناء هوية وطنية جامعة وحاشدة ملختلف املكونات والقوى الوطنية 
يف املجتمع.

2- وضوح املعركة، وحتديد العدو، وتوحيد وإفراد بوصلة املعركة ضد 
املكونات،  لكل  املشترك  الواحد  العدو  إذ هو  االستبدادي؛  نظام احلكم 

فهي معركة حترر، ومتكني اإلرادة الشعبية من احلكم.
3- كشف الهوية العنصريَّة االستبدادية للمستبد، وسحب بساط كل 
قدر  منفرداً  وحصاره  حوله،  من  واحلاضنة  والداعمة  املساندة  القوى 

املستطاع.
4- تعزيز الوعي اجلمعي الشعبي، بإعادة تفكيك نظام وأفكار وهوية 
العبودية الشعبية للنظام، وبناء نظام أفكار الوعي الثوري، وبناء وتعزيز 
 + الكرامة   + احلرية   + بالذات  )االعتزاز  الثورية  الهوية  قيم  منظومة 
التضحية + املؤسسية + الغضب للحق + املواطنة + املبادرة + الرجولة 
والصمود + متكني الشعب + اإلميان بالنصر + الشهادة( وترجمتها إلى 

سلوك عملي قابل للتدريب والقياس.
إرادة  ومتكني  للدولة،  الشعب  ملكية  تؤكد  جديدة  هوية  صناعة   -5
الشعب يف احلكم بهوية جديدة شاملة جميع الشرائح العمرية واملجتمعيَّة.
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منوذج تطبيقي للسلم القيمي حلركات التحرر.

 أهداف السلم القيمي ملجتمعات وحركات التحرر
1 - تعزيز وعي وإيجابية وقوة ومشاركة الشعب وحتّمل املسؤولية.

2 - حتويل الغضب الشعبي ضد ظلم وفساد املستبد إلى ثورة شعبية 
منظمة وهادفة وفاعلة يف التحول إلى نظام دميقراطي حقيقي، وجتاوز 

محاوالت سرقة الثورة أو تغيير مسارها.
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تعزيز الوعي اجلمعي الشعبي بإعادة بناء نظام أفكار الوعي الثوري

بناء وتعزيز منظومة قيم 
الهوية الثورية

الشكل يبني منظومة قيم الهوية الثورية الوطنية الصامدة حتى حتقيق كامل أهدافها يف 
خلع نظام احلكم االستبدادي وإحالله باحلكم الدميقراطي الشعبي.

نظام األفكار الكبرى - لبناء الوعي اجلمعي لدى الشعوب الساعية للتحرر
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1  مجاالت العمل يف صناعة الهوية

2  مراحل صناعة الهوية

الفصل السابع

مجاالت ومراحل العمل يف صناعة الهوية
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1 - مجاالت العمل يف صناعة الهوية:
املجال األول: النظري املكتبي

العليا  املركزية  لألجهزة  التابعة  والدراسات  البحوث  مراكز  به  تقوم 
املسؤولة عن الهوية واألمن الثقايف والفكري، وإدارة الرأي العام والسلوك 

املجتمعي.
مهمة: البحوث والدراسات والتخطيط

1- بحوث ودراسات )أهداف الدولة × الواقع × استشراف املستقبل(.
2- تطوير ونحت القيم الالزمة.

3- تخطيط الهوية )حتديد األهداف × املعايير × صف منظومات القيم 
× تنظيم تتابعها ومراحلها × تخصيص املهام(.

مهمة: ترجمة املعرفة إلى وسائل وأدوات
1- تصميم األدلة السلوكية لكل املستويات واملراحل.

2- تصميم معايير ومؤشرات األداء ومشروعات العمل.
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املجال الثاني: التنفيذ امليداني
 وتقوم به الوزارات والهيئات واملؤسسات العاملة يف بناء اإلنسان:

- التنفيذ والتنسيق امليداني.
 2- مراحل صناعة الهوية

متر صناعة الهوية بخمس مراحل أساسية لصناعة الهوية الالزمة إلنتاج

املستهدف البشري املنشود:
5/1 الرصد والتقومي السلوكي واملفاهيمي.

5/2 استشراف املستقبل والتحليل القيمي له.
5/3 تخطيط القيم والهوية.

5/4 صناعة الوسائل واألدوات.
5/5 بناء ومتكني وتفعيل واستثمار الهوية.
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5/1 - الرصد والتقومي السلوكي واملفاهيمي:
السلوكي،  الواقع  على  احلقيقي  الوقوف  هو  املرحلة  هذه  من  الهدف 

واملزاج الشعبي احلقيقي:
1( رصد وتبويب الواقع السلوكي والقيمي الطبيعي للمجتمع.

2( الوقوف على السلم القيمي للمجتمع.
3( حتديد قائمة اهتمامات وأولويات املجتمع.

واملهنية  والنوعية  العمرية  للشرائح  الشعبي  املزاج  وتبويب  تصنيف   )4
للمجتمع.

واحلكم  اآلخر،  وعن  نفسه،  عن  املجتمع  تصورات  خريطة  حتديد   )5
والسلطة واحمليط اإلقليمي والدولي.

6( حتديد تطلعات وأحالم املجتمع واحلدود الدنيا والعليا لكل منها.
7(  حتديد احملظورات األساسية - اخلطوط احلمراء - املثيرة للمجتمع.

5/2 - استشراف املستقبل والتحليل القيمي له:
الهدف من هذه املرحلة هو التعرف على املستقبل واالستعداد القيمي 

والبشري له:
1 - التعّرف على الواقع الدولي واإلقليمي خالل العشر سنوات القادمة 

ومدى تأثيره.
2 - استشراف تطلعات وأحالم املجتمع بعد عشر سنوات.

3 - حتديد املالمح املستقبلية ملعايير املواطن العاملي بعد عشر سنوات.
5/3 - تخطيط القيم والهوية:

هدف هذه املرحلة هو حتليل ومقارنة القيم والهوية بني الواقع واملستهدف، 
وحتديد الفجوة، وإعادة صف منظومة القيم واألفكار الالزمة لسد الفجوة 

وإنتاج املجتمع املنشود.
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1- حتليل نتائج رصد املرحلة األولى.

2- حتليل نتائج استشراف املستقبل.
3- حتليل أهداف الدولة

4- حتديد وحتليل التحديات.
5- حتديد الفجوة بني الواقع واملستهدف.

اجلديدة  للهوية  املكونة  والقيم  املفاهيم  منظومة  وصف  اختيار   -6
املستهدفة.

5/4 - صناعة الوسائل واألدوات:
1- ترجمة منظومة مفاهيم وقيم الهوية إلى مهارات وإجراءات سلوكية 

قابلة للتربية وللقياس.
2- تصميم معايير ومؤشرات األداء.

3- تصميم املشاريع والبرامج.
5/5 - بناء ومتكني وتفعيل واستثمار الهوية:

بناء  ومؤسسات  وهيئات  وزارات  عبر  والبرامج  املشاريع  تنفيذ   -1
اإلنسان، وبناء وتعزيز ومتكني القيم والهوية اجلديدة وترجمتها إلى ثقافة 

ومنط حياة خاصة مميزة للمجتمع.
املركزية  والرأسي مع اجلهة  املنفذة،  األفقي بني اجلهات  التنسيق   -2

املشرفة.
املفاهيم  ومتكني  وتعزيز  بناء  عمليات  جودة  مبتابعة  األداء  تقييم   -3

والقيم اجلديدة.
السلوك  تطّور  نتائج  تقييم اإلجناز مبتابعة ورصد وقياس وحتليل   -4
الهوية  مبفردات  املجتمع  والتزام  ممارسة  مدى  وتتبع  البشري،  واألداء 

والثقافة ومنط احلياة اجلديد.
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أواًل: صناعة الهوية يف الدول الدميقراطية

ثانيًا: صناعة الهوية يف الدول األممية العابرة للحدود

ثالثًا: صناعة الهوية املزّيفة يف الدولة االستبدادية

رابعًا: صناعة الهوية يف املجتمعات الساعية للتحرر

خامســًا: خريطــة طريــق صناعــة الهويــة حلــركات التحــرر الوطنــي 

املنظمــة

الفصل الثامن

مناذج تطبيقية لصناعة الهوية يف العصر احلديث
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أواًل: صناعة الهوية يف الدولة الدميقراطية - هوية دولة مستقرة:
على  مؤسس  دميقراطي،  حكم  بنظام  تتمتع  التي  القطرية  الدولة  هي 
الشعب،  يختارها  التي  للسلطة،  السلمي  والتداول  الشعبية  اإلرادة  متكني 
عبر تنافسيَّة حقيقية على أفكار وبرامج انتخابية، ومشاريع وطنية، تهدف 

جميعها لتحقيق الصالح العام للشعب.
تتميز الدولة الدميقراطية بخمس سمات سياسية أساسية، وهي عدم 
تنكفئ  السياسية  وإرادتها  رغبتها  ثم  والعاملية، ومن  بالتمدد  وجود طموح 
الداخل احمللي، وحتقيق أعلى معدالت ممكنة من االستقرار  على تطوير 
والرفاهية للمواطنني، واحملافظة على البقاء، وامليل إلى السالم، والرغبة 
الدائمة يف جتّنب املشاكل، وعدم الدخول يف صراعات، والسعي الدائم إلى 

إقامة عالقات طيبة مع دول اجلوار والعالم.
وتبقي أهدافها ومشاريعها االقتصادية والعسكرية والسياسية تدور يف 
هذا الفلك، وهي بذلك ال بد لها من التكّيف مع النظام العاملي املسيطر، يف 
هذا السياق اخلاص تصبح صناعة الهوية ترجمة حقيقية ألهداف الدولة.

أهداف صناعة الهوية يف الدولة الدميقراطية:
1( بناء وتعزيز ومتكني ثقافة الدميقراطية والتعايش واالستقرار والتنمية.

2( تعزيز الوحدة واالحتشاد واالنتماء الوطني للدولة.
3( التحسني املستمر للسلوك املجتمعي ورفع منسوب األمن املجتمعي.

4( التحسني املستمر لألداء واإلنتاج واإلجناز املهني، مبا يضَمن التحسني 
املستمر ملعدالت النمو االقتصادي، ومستوى الدخل واملعيشة.

5( رسم صورة ذهنية حضارية كدولة حضارية مساملة تسعى للمشاركة 
يف تعزيز األمن واالستقرار العاملي.
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6( تعزيز القدرات الذاتية االقتصادية، والعسكرية، والسياسية، وتعظيم 
مكاسبها  على  واحملافظة  عاملية ممكنة،  مطامع  أية  لرد  الردع  يف  قوتها 

االقتصادية لشعوبها.
وميّثل هذا النمط أغلب دول العالم من غير الدول األممية، والتي تسعى 

إلى التحّول إلى دولة عظمى، تقود العالم أو تشارك يف قيادته.
 ثانيًا: صناعة الهوية يف الدولة األممية - صناعة هوية أمة:

بواجبها،  خاصة  وأيديولوجية  فلسفة  عبر  للحدود  العابرة  الدولة  هي 
وأحقيتها يف السيطرة على العالم، حتديداً كما األمم التالية:

1- األمة األميركية التي ترى أحقيتها يف قيادة العالم حتى نهايته، ويأتي 
يف القلب منها احلركة الصهيونية العاملية.

2- األمتان الروسية والصينية التي ترى أحقيتهما يف قيادة العالم، أو 
على األقل املشاركة األساسية يف إدارته، وتعظيم أكبر قدر من حصتها يف 

املنافع.
 3- األمة الفارسية التي حتمل مشروعاً صفوّياً للسيطرة على العالم.

 4- األمة اإلسالمية والتي حتمل مشروعاً إسالمّياً لهداية العالم بآخر 
الرساالت السماوية.

واستعادة منوذج اخلالفة اإلسالمية الذي قاد العالم لعدة قرون، ويأتي 
يف مقدمة الدول اإلسالمية األمة التركية، آخر القوميات اإلسالمية التي 

قاَدت اخلالفة اإلسالمية العاملية.
حافزيتها  عّززت  التي  هي  مشتركة  سمات  عدة  جتمعها  الدول  هذه 

احلضارية لهذه التطلّعات:
والتي ميكن إيجازها يف:

1- حملها لرسالة أيديولوجية. 
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التاريخ  محطات  إحدى  يف  سابقة  أممية  وثقافة  بتاريخ  متتعها   -2
البشري.

3- امتالكها قدرات بشرية وتكنولوجية ومالية كبيرة وجغرافية متميزة.
كل ذلك شّجَعها على االستمرار يف تبني هذا التطلّع.

يف هذا السياق لم تعد أهداف هذه الدولة تتوقف على حدود الدولة 
القطرية القوية املستقرة الرادعة لغيرها من الطامعني، ولكن لديها هدف 
جديد، وهو التمّدد والسيطرة على أكبر قدر ممكن من املقدرات والقرارات 

العاملية، وتبقى هذه هي اجلذور الفلسفية للصراع العاملي املستمر.

أهداف صناعة الهوية يف الدولة األممية:
ومن ثم تختلف فلسفة وآلية صناعة الهوية يف الدولة األممية؛ لتحقق 

أهدافاً إضافية جديدة:
 - العاملية   - )القوة  األممية  الثقافة  منظومة  ومتكني  وتعزيز  بناء   -1
حرية   - والسيطرة  السيادة   - املقدمة  على  املنافسة   - السبق   - التميز 
التمدد - امتالك النظم واملعايير العاملية - مسؤولية نشر األيديولوجية التي 

حتملها - الدور احلضاري(.
عليه؛  والسيطرة  العالم  لقيادة  الذاتي  احلضاري  الباعث  تعزيز   -2

لتحقيق أهداف رساليَّة ذات طابع ديني، أو حضاري.
العالم  على  السيطرة  وأحقية  تاريخ  تؤّكد  وقصة،  تاريخ  صناعة   -3

وتدريسها لألجيال.
4- صناعة وتبني أيديولوجيا دينية تخدم الفكرة الرئيسية لقيادة العالم 

والسيطرة عليه.
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حقيقية  غير  وسرديات  أكاذيب  ورمبا  ومبررات،  استخدام حجج   -  5
واستعمارها  نفوذ جديدة،  مناطق  والسيطرة على  التمدد  لتبرير  متنوعة؛ 
بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق دعم ومتكني نظم استبدادية موالية 

على حساب اإلرادة احلقيقية للشعوب.
 ثالثًا: صناعة الهوية املزيفة يف الدولة االستبدادية

صراع دائم ومتكرر على مدار التاريخ اإلنساني القدمي واملعاصر بني قوى 
االستبداد والسيطرة غير الشرعية على احلكم، واستعباد الشعوب وسرقة 
مجتمعاتها  توعية  على  العاملة  التحّرر  حركات  وبني  وأحالمها  مقّدراتها 
من  واالستفادة  الشعب،  باسم  احلكم  من  ومتكينها  وحتريرها  بحقوقها، 

مقدراتها وثرواتها.
يف  ومتغّير  وأهدافه،  مبادئه  وأغلب  منطلقاته،  يف  ثابت  الصراع  هذا 

وسائله وأدواته بحسب معطيات العصر.

وسنتناول حتلياًل مفصاًل لطريف الصراع:
بنود  عشرة  يف  املنظمة  التحرر  حركات  االستبدادي«  احلكم  »نظام 
تفصيليَّة هي يف ذاتها مرتكزات خلريطة الطريق، وبرنامج عمل التحّرر من 

االستبداد الذي هو عدو اإلنسان واحلياة يف كل عصر ومصر.
البنود العشرة التحليلية لكل الطرفني:

1 - التعريف.
2 - األهداف.
3 - الشرعية.

4 - الوسائل واألدوات وممكنات الفعل لدى كل طرف.
5 - التحديات التي تواجه كل طرف.
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6 - الفرص املتاحة لكل طرف.
7 - املرتكزات األساسية.

8 - أهداف صناعة الهوية اخلاصة بكل طرف.
9 - مسارات صناعة الهوية لدى كل طرف.

10 - مؤشرات جناح صناعة الهوية لدى كل طرف.
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البنود العشرة التحليلية لنظام احلكم االستبدادي:

1 - تعريف نظام احلكم االستبدادي:
نظام حكم شمولي فردي مطلق، جتتمع لديه كل السلطات احلقيقية يف 
الذي طَغى على السلطة  أو احلاكم املستبد  الدولة، يحكم باسم اجليش، 
بالوراثة، أو بقوة السالح، أو وكياًل جاء على دبابة الدول االستعمارية، ومن 

ثم فإرادة الشعب مهملة.
2 - أهداف نظام احلكم االستبدادي:

أ- تقوية نظام احلكم للمحافظة على كرسي احلكم، حتى لو جاء على 
حساب الدولة.

د  تهدِّ أن  مخاطر ميكن  أو  تهديدات  أية  من  احلكم،  نظام  حماية  ب- 
استقراره ووجوده وأول وأخطر هذه التهديدات هي يَقَظة واحتاد الشعب 

والثورة على نظام احلكم.
ج- حماية مصالح الدول الكبرى الراعية الكفيلة لنظام حكمه.

د - إضعاف وتفريغ مصادر القوة، والقدرة على الفعل يف نفوس الشعب، 
وحتويله إلى قطيع من اجلهال، املتفرقني الذين تسهل قيادتهم بأقل تكلفة 

ممكنة.
3 - شرعية نظام احلكم االستبدادي:

يستمد شرعيته من ثالثة أشياء:
أ - القوة الصلبة الباطشة بكل متطلع للسلطة أو معارض أو مهدد حالي 

أو مستقبلي لها.
ثمن شرعية  دفع  على  معها  والتعاقد  العامليَّة،  بالقوى  االستقواء   - ب 

االعتراف واحلماية.
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ج - جتهيل الشعب وتغييب وعيه، حتى يستسلم ويرضى ويقبل باألمر 
ل به النظام احلاكم عليه. الواقع، ليعيش ضمن قطيع شعبي يقبل مبا يتفضَّ
باالختيار  للحكم  احلقيقية  الشرعية  إلى  تفتَِقر  حاكمة  نظم  أنها  أي: 

الشعبي.
مبعنى: أنَّها يف حقيقة األمر تتجاوز الشعب وال حتترمه، وال تقدر رغباته 
ورأيه واختياره، كما تعمل على حصار ومطاردة والتخلّص من كل مهدد لها.
يف هذا السياق تأتي املنطلقات واألهداف األساسية لصناعة الهوية يف 

دولة االستبداد.
4 - الوسائل واألدوات وممكنات الفعل لدى نظام احلكم املستبد:

والثقايف  اإلعالمي  اجلهاز  وخاصة  الرسمية،  الدولة  أجهزة  جميع  أ- 
والفني.

ب - القوة الصلبة: )اجليش + الشرطة + األجهزة االستخبارية املختلفة(، 
حيث يعيد توجيه بوصلتها نحو احملافظة على النظام.

ج- الدعم اللوجستي اخلارجي.
5 - التحديات التي تواجه نظام احلكم املستبد:

أ- االفتقار إلى الشرعية الشعبية والقانونية للحكم، والتكلفة الباهظة 
ومن ممتلكات  السياسي،  قرارها  واستقالل  الدولة  موارد  من  تدفع  التي 

الدولة، للحصول على اعتراف دولي مزّيف باحلكم.
ب- محاوالت فرض هوية أحادية على املجتمع، تتنافى مع فطرة وسنة 

التنوع البشري.
ج- فقدان وتآكل املصداقية والثقة عند اجلماهير بشكل متصاعد.

احمللي  الناجت  وضعف  الدولة،  قطاعات  إدارة  يف  والفساد  الفشل  د- 
والنمو االقتصادي، واالنخفاض املستمر يف مستوى الدخل، يف مقابل ارتفاع 
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ر الشعبي بشكل ُمتصاِعد. األسعار وتداعياته على زيادة التذمُّ
هـ- سياسات قمع املعارضة، واملزيد من انِتهاكات النظام حلقوق اإلنسان، 
وتداعياتها على تزايد أعداء النظام الساِخِطني عليه محلّياً، وتدهور الصورة 

الذهنية لدى املجتمع الدولي خارجّياً، وتداعياتها على عزلة النظام.
ووسائل  تكنولوجيا  تقدم  نتيجة  الشعبي،  واالتصال  الوعي  تزايُد  و- 
الدولة بشكل  البديل، واخلارج عن سيطرة  التواصل االجتماعي واإلعالم 

كبير، والتهديد بتفعيل ذلك يف إشعال الثورة على النظام.
6 - الفرص املتاحة لدى احلكم املستبد:

الدميقراطي  التغيير  لرياح  املمانع  الدولي  والدعم  الغطاء  استغالل   -
باملنطقة العربية يف الَفتك باملعارضة بأكبر قدر ممكن.

اخلوف  روح  تكريس  على  وتداعياتها  الوحشي  القمع  سياسات   -
واالستكانة واالستسالم لدى الشعب.

وجترمي  تشويه  يف  وتوظيفه  للدولة  اإلعالمي  باجلهاز  اإلمساك   -
املعارضة الوطنية ووسمها باإلرهاب، وصناعة مبرر للفتك بها.

- اسِتغالل الفضاء الثقايف واإلعالمي الشاغر، من طرف واحد لتفكيك 
الشعب،  وحيوية  لقوة  األساس  املصدر  تعد  والتي  األصلية،  الهوية  وحرق 
بل وإمكانية العمل على ترسيخ منظومة التجهيل والعبودية، لتيسير مهمة 

النظام يف قيادة وتوجيه اجلماهير بسياسة إدارة القطيع.
7 - املرتكزات األساسية لنظام احلكم االستبدادي:

- قوة املعلومات - التتّبع املستمر للمعارضة - أجهزة املخابرات املختلفة.
- قوة املعرفة - مراكز البحوث والدراسات ودعم القرار.

- القوة الصلبة الغاشمة.
- قوة اآللة اإلعالمية.
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النسبي  واستسالمه  انقياده،  الشعب، وسهولة  ووعي  - ضعف هوية 
احلالي لألمر الواقع.

- الدعم اخلارجي.
- ضعف وتفكك وأخطاء املعارضة.

8 - أهداف صناعة الهوية اخلاصة بنظام احلكم االستبدادي:
كل  على  والقادر  لكل شيء،  املدرك  امللهم  اإلله  الزعيم  - صناعة  أ 

شيء.
منظومة  يف  التفكير  عن  متاماً  وصرفه  الشعب،  وعي  تغييب   - ب 
أساسيات  عن  والبحث  واللعب،  اللهو  يف  وإلهائه  باالستنزاف  احلكم، 

احلياة، وإقناعه بخيار األمر الواقع.
ج - اخللط بني مفهوم الدولة، ونظام احلكم، وتشويه وجترمي النقد 

واخلروج على النظام احلاكم ووسمه بخيانة الوطن.
د - اختزال الهوية الوطنية وحب الوطن يف العلم والنشيد والزعيم.

هـ - تفكيك القيم الكبرى لدى الشعب، والتي ميكن أن تدفعه للوحدة 
واالحتشاد والثورة عليه: )احلرية - االعتزاز بالذات - الوحدة - التعاون 
- االبتعاث - املسؤولية اجلماعية( - اإليجابية... إلخ(. وإحاللها بِقيَم 

عكسية متاماً، لضمان تقويض أية قيمة مضافة ممكنة لدى املجتمع.
و - فتح الفضاء لتعزيز منو األيديولوجيات اخلاصة، وفق حسابات 
دقيقة محكمة، بقدر موازين قوة الصراع البيني، والسيطرة عليها بسهولة 
من النظام احلاكم؛ لتعزيز قيم وأدوات وفرص الفرقة يف املجتمع، لقطع 

الطريق على أي فرصة للوحدة واالحتشاد ميكن أن تهدد النظام.
ز - رسم هالة وهمية كبيرة حول أجهزة القوة الصلبة؛ لتعزيز مكانتها 

وحرمتها يف نفوس الشعب املغّيب عن الوعي. 
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ز ضعف هوية  ح - االنفتاح العشوائي على القيم اخلارجية التي تعزِّ
الشعب.

9 - مسارات صناعة الهوية لدى نظام احلكم االستبدادي:
- الوزارات التسع العاملة يف مجال بناء اإلنسان، واملؤسسات التابعة 
 - التعليم  مناهج   - ميديا  السوشيال   - املختلفة  اإلعالم  )وسائل  لها: 
األوقاف - الشباب والرياضة - الفن والثقافة -الشؤون االجتماعية - 

الشؤون املعنوية بالقوات املسلحة - اجلهاز اإلعالمي لوزارة الداخلية(.
- املجتمع املدني املستفيد والتابع والداعم لنظام احلكم االستبدادي.

10 - مؤشرات جناح صناعة الهوية لدى نظام احلكم االستبدادي:
أ - استمرار الصمت والسكون الشعبي.

ب - ضعف وتفكك وترهل املعارضة.
ج - اتساع الفجوة بني املعارضة والشعب.

د - استمرار االعتراف والدعم اإلقليمي والدولي للنظام االستبدادي.
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رابعًا: حركات التحرر الوطني

لتحرير  ر الوطني هي جتّمع شعبي منّظم يحمل مشروعاً  حركة التحرُّ
وحكم الشعب وإدارة موارد وثروات البالد، تقوده قيادة وطنية ملقاومة أي 

نظام حكم غير شرعي.
ونظام احلكم غير الشرعي هو الذي لم يأِت بإرادة الشعب، وفق ممارسة 
ن إرادة الشعب يف حكم نفسه، سواء كان مستعمراً  دميقراطية حقيقية متكِّ

من خارج البالد، أو من لصوص السلطة من داخل البالد.
وطبيعة النظام احلاكم: )استعمار - لصوص السلطة( هي التي تفرض 

فلسفة وآليات مقاومته.
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أنواع حركات التحرر الوطني

الشكل يبنّي أنواع حركات التحرر الوطني وفلسفة نشأتها وآلية 
عملها
حركات التحرر... الفلسفة واآللية:

دور وظيفي،  لتحقيق  الوطني هي مكّون وطني تأسس  التحرر  حركة 
ومن ثم لم ينشأ لذاته، ولكن بهدف مجابهة عدو تعدى وبغى على الوطن؛ 
ولذلك فنشأته مرهونة بدوره الوظيفي الذي نشأ من أجله، وبحسب نوع 

العدو الباغي على الوطن تنقسم حركات التحرر الوطني إلى نوعني:
2/1 - حركة التحرر الوطني العسكري:

ب  والتي تواجه عدواً مستعمراً أجنبياً غزا البالد بقواته العسكرية، ونصَّ
نفسه حاكماً على البالد، واستولى على مواردها وثرواتها، ومن ثم أصبََحت 
مقاومته عسكرّياً وطرده من البالد، واجباً وطنياً ودينياً ومنطقياً؛ ألمرين: 
أنه أجنبي متعدٍّ على الوطن، كما أنه ال ميكن للشعب -املالك احلقيقي 

للوطن- أن يطرده إال بكسر إرادته عسكرّياً.
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2/2 - حركة التحرر الوطني السلمي:
والتي تواجه مجموعة لصوص من أبناء الوطن الذين خانوا الشعب، 
واغتصبوا السلطة وموارد وثروات البالد، دون اختيار شعبي شرعي، ومن 
ثم وجبت مقاومته ولكن بشكل سلمي، حتى يجبر على تسليم السلطة، وما 

اغتصبه من موارد وثروات وحقوق املواطنني. 

أسباب االلتزام السلمي لعدة أسباب:
1 - أنه مواطن من أبناء الوطن اغتصب السلطة وليس مستعمراً غازياً 
أو من  السلطة،  تعتبر من شركائه يف اغتصاب  للوطن، كما أن حاشيته 

املُغرر بهم.
2 - فلسفة وأساس النظام الدميقراطي تكمن يف وعي وإيجابية الشعب 
حلكم نفسه بنفسه، فسّر قوة املستبد واغتصابه للسلطة واالستمرار فيها 
السماح  لغياب وعيه وسلبيته يف  املعادلة،  الشعب من  نتيجة خروج  جاء 
احلكم  يف  واألصل  فيها،  واالستمرار  للسلطة  بالوصول  املغتصب  لهذا 
ه  الدميقراطي هو وعي الشعب، ومن ثم جتب توعية الشعب السترداد حقِّ
ر  يف احلكم والثروة، وتأسيس نظام حكم دميقراطي، ولو تخيَّلنا حركة حترُّ
مسلَّحة قاَوَمت املستبد وخلعته من دون وعي الشعب؛ فسيصنع الشعب 

نفسه منها حاكماً مستبداً جديداً.
3 - كما أن اقتتال أبناء الوطن الواحد فتنة ومهلكة كبرى يجب احلذر 

منها نفسّياً ووطنّياً ودينّياً ومنطقّياً وسياسّياً.
أكبر مما  ومفسدة  األوطان،  دمار وخراب  إلى  يؤدي  الغالب  4 - يف 

كانت عليه.
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البنود العشرة التحليلية لنظام حركة التحرر الوطني املنظمة
س1:  ما تعريف حركة التحرر الوطني املنظمة؟

هي احلركة الواحدة التي تتواَفر فيها الشروط التالية:
أ- وجود قيادة وطنية فكرية وتنفيذية، متتلك رؤية ومشروعاً وقدرات 

وممكنات فعل.
ب- وضوح الهدف يف التحّرر وبناء دولة دميقراطية مدنية حديثة تكون 

السيادة فيها للشعب.
ج- امتالك مشروع للهوية الوطنية احلاشدة يعلو على كل األيديولوجيات 

التنظيمية واحلزبية - الشعب فوق اجلميع.
د- امتالك مشروع كامل للثورة، ومراحل التَّحوُّل الدميقراطي املنظم.

هـ- قيادة وطنية غير أيديولوجية - من الشعب وللشعب.
و- االستقالل الكامل لإلرادة، وعدم التبعيَّة ألي كيان خارجي.

ز- امتالك الفكر واإلدارة القادرة على االستثمار األمثل للقدرات البشرية 
الراغبة يف العمل لتحرير الوطن وتنميته.

ح - توافر آلية داخلية وممنهجة علمّياً إلنتاج املعرفة، وصناعة القرار، 
واختيار قياداتها بطريقة دميقراطية.

س2: ما األهداف العامة حلركة التحرر الوطني املنظمة؟
والتجفيف  الشرعي،  غير  املستبد  احلكم  نظام  من  الوطن  حترير  أ- 

الكامل ملنابعه وامتداداته داخل مؤسسات املجتمع.
ب- متكني السيادة الكاملة للشعب يف احلكم، واملجردة من أية شكل من 

أشكال الوصاية الداخلية واخلارجية.
ج- صناعة الثورة وإدارتها حتى حتقيق كامل أهدافها يف التحرر والتحول 

إلى حكم الشعب.
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د- احملافظة على هوية املجتمع بجميع مكوناتها الدينية والعرقية.
هـ- احملافظة على وحدة واحتشاد املجتمع خلف الثورة وأهدافها.

و- احملافظة على موارد وثروات الوطن وحسن إدارتها، مبا يفتح آفاق 
التنمية الواسعة؛ لنهضة املجتمع وتطوره.

س3: ما مصادر شرعية حركة التحّرر الوطني املنظمة؟
تتشكل شرعية حركة التحرر الوطني على ثالثة مرتكزات أساسية

ة الذاتية: 3/1: الشرعيَّ
1 - الفكرة واملبادئ والغايات واألهداف املشروعة التي تسعى لتحقيقها.

2 - قوة إميان الكتلة الصلبة، القائدة واحملركة للحركة وللشعب.
والتَّحول  االستبداد،  من  للتخلص  متكامل  وطني  مشروع  امتالك   -  3

الدميقراطي والتنمية متضمناً فيه املشاريع التَّالية:
أ - مشروع الهوية الوطنية الواحدة احلاشدة لكل مكونات املجتمع.

ب- مشروع الثورة والتخلص من االستبداد.
ج -مشروع التحول الدميقراطي - املشروع السياسي.

د- مشروع التنمية.
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4 - اإلميان بأيديولوجيا وطنية واحدة فقط هي مصلحة املواطن. 
5 - التجرد التام للمشروع، والتحرر التام من التبعية ألية أيديولوجيا أو 

جهة خارجية.
6 - النظام الدميقراطي الداخلي للتفكير وصناعة القرار وإدارة احلركة 

مكتوباً وموثقاً يف نظام عمل احلركة.
7 - قيادة وحيدة منتخبة متّثل الضمير الوطني، وتستوعب كل الراغبني 

يف حترير ونهضة البالد.
3/2: الشرعية الشعبية:

وقيادتها  ومشروعها،  وألفكارها  لها  والتفاته  للحركة  الشعب  بقبول 
وااللتفاف حولها واالستجابة لنداءاتها وتوجيهاتها، واالعتراف بتمثيلها له.

3/3: مصادر الشرعية اخلارجية:
املؤسسات والقانون والقرارات الدولية:

واملنظمات،  واجلماعات  الشعوب  حقوق  على  الدولي  القانون  يحافظ 
م العالقات بني الدول، وذلك من خالل ميثاق األمم املتحدة، والقرارات  وينظِّ
الدولية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف 

العاشر من كانون أول/ يناير عام 1949م.
حيث جاء كلٌّ من:

- ميثاق األمم املتحدة.
- والقرارات الدولية.

- واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
ليضع أُطراً تشمل احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
واألمنية للدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة )O.N.U( وجلميع األفراد 
واجلماعات العرقية، وحق الشعوب يف تقرير مصيرها، مبا يكفل وجودها 
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وحقوقها املختلفة، فهو حقٌّ دولي جلميع الشعوب الكبيرة والصغيرة، الغنية 
والفقيرة، القوية والضعيفة، دون استثناء أو تفريق بسبب العرق أو الدين 
أو اللغة أو التاريخ أو املوقع اجلغرايف، حّقها يف تقرير مصيرها وحّقها يف 
يعني  وهذا  وغيره،  التكنولوجي،  والتقّدم  احلضارة  ويف  واملساواة،  العدل 
ر من االستعمار ونَيل االستقالل، أي: إقامة دولته املستقلة على ترابه  التحرُّ
الوطني؛ ألنَّ الشعب الذي عاش على أرضه آالف السنني هو الذي ميتلك 

حق السيادة على أرضه وتقرير مصيره.
س4: ما الوسائل واألدوات؟

1 - اإلعالم البشري املتمثل يف كل الوطنيني األحرار، واملؤمنني والراغبني 
والساعني للتحرر من داخل الوطن وخارجه.

2 - الكفاءات البشرية احلقيقيَّة صاحبة التخصص العلمي واملهني يف 
املجاالت املختلفة.

3 - وسائل اإلعالم الراغبة يف حتميل مسؤوليتها الوطنية واألخالقية يف 
ر. تشكيل وعي اجلماهير بثقافة الثورة والتحرُّ
4 - مواقع وصفحات »السوشيال ميديا«.

5 - مراكز التفكير والبحوث والدراسات املنتجة للمعرفة والرؤى واألفكار 
واملبادرات واخلطط.

6 - مؤسسات املجتمع املدني.
7 - ما يتم حتريره تابعاً ملؤسسات النظام املستبد، والتي هي يف حقيقتها 

مؤسسات الشعب.
- مالحظة ومحدد مهم: حركات التحرر الوطني ال تستعني باملنظمات 

احلقوقية واإلنسانية الدولية التي تقوم بدور مزدوج:
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األول: الشراكة احلقيقية مع النظم االستبدادية.
الشعوب  وفاعلية  لغضبه،  املمتص  املخدر  بدور  تقوم  أنها  والثاني: 

ر. الساعية للتحرُّ
س5: التحديات التي تواجه حركة التحرر الوطني املنظمة:

- احلصار واملالحقة واعتقال عدد كبير من الكوادر.
- العمل من خارج الوطن، لوجود أغلب كوادر احلركة خارج البالد. 

- شّح املوارد املادية، وقلة وسائل وأدوات الفعل.
- وجود فجوة نسبية مع الشعب، نتيجة حمالت اإلعالم املنظّمة لتشويه 

وجترمي املعارضة.
- كثافة األيديولوجية املتنوعة لدى املكونات املختلفة للمعارضة، وتوّقف 
أشكال التعاون فيما بينها على التنسيق املؤقت املؤسس على وثيقة تتناول 
املبادئ العامة فقط، وال تنتقل إلى األفكار التأسيسية العميقة الالزمة لبناء 
هوية وطنية واحدة، وحتالفات إستراتيجية منظمة، ومشاريع عمل ميدانية، 

مؤثرة يف واقع املجتمع.
- ضبابية املعركة.

- االفتقار خلريطة واضحة ومحددة ألعداء وأصدقاء احلركة.
- عدم وجود قيادة وخطة ومشروع موحد للمعارضة، يف شكل حركة 

حترير وطني منظمة.
- حالة التدهور والضعف الكبيرة التي وصلت لها قيم وهوية املجتمع، 
يف ظل سياسات احلرق املنظمة، من قبل النظام االستبدادي، والتي قّوضت 

من قوة وقيمة املجتمع واملواطن.
- انخفاض الروح املعنوية عند قطاعات كبيرة من الشباب.

- تقاطع الوالء عند بعض التنظيمات الدينيَّة، مع االنتماء املزدوج والعمل 
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يف حركة التحّرر الوطني املنظمة.
س6: ما الفرص املتاحة حلركة التحرر الوطني املنظمة؟

- وفرة الكفاءات البشرية يف كل التخصصات املطلوبة للعمل.
- احلرية النسبية للعمل باخلارج.

- النمو املتزايد لقطاعات املجتمع الرافضة للنظام االستبدادي.
عبر  وبالداخل  باخلارج  الكوادر  من  كبيرة  أعداد  وتأهيل  تدريب   -

التواصل اإللكتروني.
من  الوطني  التحرر  وخبرات  والتجارب،  للمعارف  املتزايد  النمو   -

االستبداد.
- انتشار كوادر وأبناء احلركة يف عدد كبير من دول العالم، ما مينحها 
جديدة  فضاءات  وفتح  خبرات،  وكسب  وشراكات،  عالقات  بناء  فرص 

للتفكير والعمل.
- إفالس النظام االستبدادي وأخطاؤه الكبيرة املتكررة.

س7: ما املرتكزات األساسية حلركة التحرر الوطني املنظمة؟
1 - إحياء وتنظيم وتوحيد وحشد وتفعيل قوة الشعب.

2 - شمول العمل على القيادة واجلماهير.
3 - امتالك هوية وطنية واحدة حاشدة، يف مواجهة هوية مزيفة للنظام 

االستبدادي.
4 - األفكار والوسائل االبتكارية املفاجئة.

5 - قوة التخطيط والتنظيم.
6 - قوة التنسيق والتحرك املزدوج داخلّياً وخارجّياً.

7 - تعدد وتنوع الوسائل.
8 - االعتماد على اإلمكانيات الذاتية، والتحرر التام من أشكال الوصاية 

كافة.
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س8: ما أهداف صناعة الهوية بحركة التحرر الوطني؟
الالزمة  املتكاملة  األهداف  من  الثالثة  واملستويات  األنواع  يبنّي  الشكل 

لصناعة هوية حركة التحرر الوطني:

أواًل: أهداف خاصة بالكتلة الصلبة لقيادة حركة التحرر.

ثانيًا: أهداف خاصة باجلماهير الساعية للتحرر من االستبداد.

ثالثًا: أهداف خاصة بكشف الهوية املزيفة للنظام االستبدادي.
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أواًل: أهداف خاصة بالكتلة الصلبة لقيادة حركة التحرر

كتلة قوية صلبة: ذهنّياً ونفسّياً وفكرّياً وإدارّياً وقيادّياً، تتكون من مختلف 
الوطن،  الثورة، وحترير  أيديولوجيا  توافقت على  التي  املجتمعية  املكونات 
مهمة  تتحمل  الشعب،  مصالح  وحتقيق  احلكم،  من  الشعب  إرادة  ومتكني 

ومسؤولية القيادة الفكرية وامليدانية للثورة.
األهداف اخلاصة بالكتلة الصلبة لقيادة احلركة:

الشعب،  مصلحة  وإعالء  ر،  التحرُّ ومشروع  بفكرة  العميق  اإلميان   -  1
ومستقبل الوطن.

2 - تعزيز القّوة النفسية اخلاصة، واإلميان الكامل بنجاح مشروع وثورة 
ر. التحرُّ

3 - تعزيز القّوة الفكرية واخلططية والتنظيمية والقيادية: )هوية القادة 
التحويليني يف التاريخ(.

واالستعداد  والصمود،  والثبات  للمشروع،  الكامل  التجّرد  تعزيز   -  4
للتضحية
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ثانيًا: أهداف خاصة باجلماهير الساعية للتحرر من االستبداد

1 - بناء هوّية وطنية جامعة وحاشدة جلميع املكونات والقوى الوطنية 
يف املجتمع.

2 - وضوح املعركة، وحتديد العدو وتوحيد وإفراد بوصلة املعركة ضد 
نظام احلكم االستبدادي، العدو الواحد املشترك لكل املكونات، يف معركة 

حترر ومتكني لإلرادة الشعبية يف احلكم.
البساط  وسحب  للمستبد،  االستبدادية  العنصرية  الهوية  كشف   -  3
التدريجي لكل القوى املساندة والداِعمة واحلاِضنة من حوله، وصوالً إلى 

حصاره منفرداً قدر املُستطاع.
بإعادة تفكيك نظام أفكار وهوية  الوعي اجلمعي الشعبي،  4 - تعزيز 
العبودية الشعبية للنظام، وبناء نظام أفكار الوعي الثوري، ومتكني منظومة 
قيم الهوية الثورية: )االعتزاز بالذات + احلرية + الكرامة + التضحية + 
 + والصمود  الرجولة   + املبادرة   + املواطنة   + للحق  الغضب   + املؤسسية 
عملي  إلى سلوك  وترجمتها  الشهادة(  بالنصر+  اإلميان   + الشعب  متكني 

قابل للتدريب والقياس.
للدولة، ومتكني  الشعب  تؤكد ملكية  التي  الهوية اجلديدة  5 - صناعة 

إرادة الشعب يف احلكم.
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تعزيز الوعي الجمعي الشعبي بإعادة تفكيك وبناء  نظام أفكار 

الوعي الثوري
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بناء وتعزيز منظومة قيم الهوية الثورية:
الشكل يبنّي منظومة قيم الهوية الثورية الوطنية الصامدة حتى حتقيق 
حكم  بنظام  وإحالله  االستبدادي  احلكم  نظام  خلع  يف  كاملة  أهدفها 

دميقراطي شعبي.
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ثالثًا: أهداف خاصة بكشف الهوية املزّيفة للنظام االستبدادي احلاكم:

 %  10 طبقتني  إلى  املجتمع  لتقسيم  العنصرية  والقيم  املبادئ   -  1
والسلطة  باحلكم  املستأثرين  األسياد  من  طبقة  عبيد،  و90 %  سادة، 
األعمال،  ورجال  والقضاء،  واألمن،  اجليش  وقادة  )السياسيون،  واملال 
وداعموهم من رجال الثقافة واإلعالم(، وطبقة أخرى من جماهير الشعب 

املستعبَدة خلدمة مصالح الطبقة األولى.
2 - كشف حقيقة العالقة غير الشرعية بني نظام احلكم االستبدادي 
الوكيل للدول االستعمارية الكبرى، وقيام النظم املستبدة برعاية مصالح 
الدول االستعمارية يف استنزاف ثروات الشعوب، يف مقابل دعم النظم 

املستبدة يف احلكم، ومنحها الشرعية املزيفة للحكم.
للنظم املستبدة وتفريطها يف استقالل  السياسي  الفساد  3 - كشف 

وسيادة الوطن.
ممتلكات  إهدار  يف  املستبدة  للنظم  االقتصادي  الفساد  كشف   -  4

ومقدرات الوطن.
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حقوق  وانِتهاكه  االستبدادي  النظام  وبطش  وقهر  ظلم  كشف   -  5
وكرامة املواطنني.

6 - كشف العالقة غير الشرعية بني النظام االستبدادي وبني النخبة 
الثقافية واإلعالمية الفاسدة اخلائنة لشعبها ولوطنها، اخلادمة للمستبد، 
يف تغييب وجتهيل وعي الشعب، وتشتيته وإشغاله عن معرفة احلقيقة، 

واملطالبة بحقوقه املشروعة يف احلكم والثروة.
 س9: ما مسارات صناعة الهوية املتاحة حلركة التحرر الوطني؟

املؤمنني  األحرار،  الوطنيني  كل  يف  املتمثل  البشري،  اإلعالم   -  1
والراغبني والساعني للتحرر من داخل الوطن وخارجه.

ص العلمي واملهني يف  2 - الكفاءات البشرية احلقيقية صاحبة التخصُّ
املجاالت املختلفة.

3 - وسائل اإلعالم الراغبة يف حتميل مسؤوليتها الوطنية واألخالقية 
يف دعم وعي وحترر الشعوب.

4 - مواقع وصفحات »السوشيال ميديا«.
والرؤى  للمعرفة  املنتجة  والدراسات  والبحوث  التفكير  مراكز   -  5

واألفكار واملبادرات واخلطط.
6 - مؤسسات املجتمع املدني احمللية املرّخصة رسمّياً من ِقبَِل نظام 

احلكم، وغير املرخصة.
يف  هي  والتي  املستبد،  النظام  ملؤسسات  تابعاً  حتريره  يتم  ما   -  7

حقيقتها مؤسسات الشعب.
- مالحظة ومحدد مهم: حركات التحرر الوطني ال تستعني باملنظمات 
الشراكة  أوله  مزدوج،  بدور  تقوم  التي  الدولية،  واإلنسانية  احلقوقية 

احلقيقية ودعم النظم االستبدادية.
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والثاني: أنها تقوم بدور املخّدر املُمتص لغضبة وعمل الشعوب الساعية 
للتحرر.

س10: ما مؤشرات جناح صناعة الهوية حلركة التحرر الوطني؟
1 - استمرار الصمت والسكون الشعبي.

2 - ضعف وتفكك وترهل املعارضة.
3 - اتساع الفجوة بني املعارضة والشعب.

4 - استمرار االعتراف والدعم اإلقليمي والدولي للنظام االستبدادي.

خامسًا: خريطة طريق صناعة القيم والهوية حلركات التحرر الوطني

 املنظمة وصناعة قيادة ومجتمع الثورة
1 - صناعة هوية الكتلة الصلبة احلرجة التي تقود حركة التحرر.

2 - صناعة هوية اجلماهير الثائرة الساعية للتحرر وامتالك احلكم.
3 - كشف ورسم الهوية املزّيفة لنظام احلكم املستبد.

اخلطوة األولى: حتديد املعركة ورسم خريطة األعداء واألصدقاء.
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الواحدة  الوطنية  والهوية  الوعي،  مشروع  تصميم  الثانية:  اخلطوة 
للثورة  الثورية  )الهوية  تتضمن:  والتي  كافة،  املجتمع  ملكونات  اجلامعة 
واإلجناز،  األداء  معايير  ووضع  القادمة(  الدميقراطية  الدولة  هوية   +

ومؤشرات القياس املرحلية.
اخلطوة الثالثة: التنسيق مع مسارات التنفيذ، وتدريب وتأهيل القوة 
 + النخب   + الفضائيات   + املتنوعة  اإلعالم  )وسائل  املنفذة  البشرية 

السوشيال ميديا - اإلعالم البشري(.
والهوية  الوعي  وتعزيز  بناء  امليداني خلطة  التنفيذ  الرابعة:  اخلطوة 

الوطنية.
اخلطوة اخلامسة: املتابعة والرصد والتقومي والتطوير املستمر.

اخلطوة السادسة: ترقُّب اللحظة التاريخية املناسبة، والتحرُّك الشعبي 
الثوري املنظم الفاعل.

مت بحمد اهلل 
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املراجع

• أصول دراسات األمن القومي د/ إبراهيم محمود حبيب.
• مجموعة الدكتور زكي جنيب محمود.

• نظريات احلكم يف الفقه الشيعي/ الشيخ محسن كديفر.
• شفيق شقير - اجلزيرة نت. نظرية والية الفقيه وتداعياتها يف الفكر السياسي 

اإليراني املعاصر.
• العمق اإلستراتيجي/ أحمد داود أوغلو.

• إعادة تعريف اإلستراتيجية العاملية/ بانكاج غيماوات.
• موسوعة النهضة/ د. جاسم سلطان.

• النسق القرآني/ د. جاسم سلطان
• املناظير الثمانية/ د. جاسم سلطان. 

• قيمة القيم/ د. مهدي املنجرة.
• أسس ومهارات بناء القيم/ د. إبراهيم الديب.

• نظرية القيم والهوية/ د. إبراهيم الديب.
ملنظمة  العام  األمني  ومايسورا  كويشير  تقدمي  بندى.  جيروم   / أين؟  إلى  القيم   •

اليونيسكو.
• البناء القيمي وعالقته بالتنشئة االجتماعية والدافعية لإلجناز/ د. إبراهيم أحمد 

السيد.
• هوية اإلنسان بني الثبات والتغيير/ د. أحمد محمد طه الباليساني.

• بحث أمة النخلتني/ د. محمد مختار الشنقيطي.
• إعالن اليونيسكو العاملي للتنوع الثقايف 2001م.

• نظرية األمن القومي العربي/ حامد ربيع.
• اإلستراتيجية ومحترفو األمن القومي/ هاري آريارغر.
• أصول ودراسات األمن القومي/ د. إبراهيم محمود.

• دراسة حركات التحرر الوطني الفلسطيني يف بيئة متغيرة/ الباحث صابر رمضان.
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• حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني يف ضوء الشرعية الدولية/ د. عبد القادر 
الفرا - جامعة القدس.

• حركات التحرر يف ضوء القانون الدولي/ د. حسن جوني.
• فلسفة الفيلسوف األملاني/ شوبنهاور.

• مشكلة الثقافة/ مالك بن نبي.
• مسيرة الصحوة اإلسالمية/ نقد وتقومي الشيخ راشد الغنوشي.

• حقوق املواطنة يف اإلسالم/ الشيخ راشد الغنوشي.

• الدين والسياسة متييز ال فصل/ د. سعد العثماني.
• حوار د. عبد اهلل النفيسي يف قناة اجلزيرة - برنامج بال حدود 2013م.

• خطأ يف التفسير/ وحيد الدين خان.
• دكتور يف البرملان/ مهاتير محمد.

• األعمال الكاملة للمنفلوطي.
• وحي القلم / مصطفى صادق الرافعي. 

• الهوية / إليكس ميكشللي.
• الهوية / حسن حنفي.

• سوسيولوجيا الثقافة والهوية / هرملبس وهولبورن.
• الهوية الثقافية والعوملة/ محمد عابد اجلابري.
• العوملة والهوية الوطنية/ د. غازي عبد الرحمن.

• إستراتيجيات تنافس األمم / مايكل بورتو.
• حديث اإلصالح :  سلم القيم / د. عبد العزيز حمودة.

تقارير:
التقرير الثالث حول التنمية اإلنسانية يف العالم العربي يف عام 2005م.

• التقرير اإلستراتيجي للمنطقة العربية 2017م/ تقدير موقف إستراتيجي/ مجموعة 
التفكير اإلستراتيجي.

• تقرير الهوية العربي األول / هويتي لدراسات القيم والهوية 2016 - 2017 م.
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تعريف موجز  
د. إبراهيم رمضان الديب

باحث ومفكر منتج للمعرفة املتخصصة يف العلوم اإلنسانية.
مجاالت التخصص:

القيم والهوية واإلدارة والتحسني املستمر جلودة السلوك  1( تخطيط وبناء 
واألداء املجتمعي.

2( اإلدارة والقيادة بالقيم املهنية، والتحسني املستمر لألداء املؤسسي.
 - التدريب   - )التعليم  واملجتمع  اإلنسان  بناء  منظومة  وتطوير  تخطيط   )3

الثقافة - اإلعالم(.
قرآني  ومؤسسة  والهوية،  القيم  لدراسات  هويتي  مركز  ورئيس  مؤسس   -

العاملية - كواالملبور- 2010م.
املؤهالت األكادميية:

- حاصل على الدكتوراه يف فلسفة إستراتيجيات التدريب ودورها يف تطوير 
املؤسسات التعليمية- األكادميية العربية - الدمنارك 2009م.

 - السودان   - النيل  وادي  جامعة   - للدولة  العامة  اإلدارة  يف  املاجستير   -
2007م.

- حقيبة الدراسات السياسية: )املذاهب السياسية - التحليل السياسي - 
اجليبولتيك - اجليواستراتيجيا - الصراع السياسي(. 

- حقيبة الدراسات اإلسالمية: )علوم القرآن الكرمي - احلديث - السيرة 
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والتاريخ اإلسالمي - الثقافة اإلسالمية - التجديد الفكري واحلضاري والنهضة(.
التربوي - تصميم  التربوية واالجتماعية: )علم النفس  - حقيبة الدراسات 

املناهج التربوية - االجتماعي السياسي(.
- بكالوريوس التجارة - جامعة املنصورة 1989م.

اإلجنازات العلمية:
- صاحب أول موسوعة متخصصة يف صناعة وتطوير القيم والهوية وإدارة 
وحتسني السلوك واألداء املجتمعي وبناء الدولة احلديثة، جتيب عن أسئلة ماهية 

وأهمية وكيفية صناعة القيم والهوية؟
مراكز  وتطوير  القرآنية،  الشخصية  لبناء  عملي  برنامج  أول  صاحب   -

التحفيظ إلى مراكز تعليم قيم وأخالق القرآن الكرمي.

- له 36 إصداراً يف مجاالت القيم والهوية والتدريب والتخطيط والتطوير 
اإلداري والتنمية.

- ترجم له العديد من األبحاث والكتب إلى اللغة اإلندونيسية، واإلجنليزية، 
والتركية، ويتم تدريسها بإندونيسيا وماليزيا وهوجن كوجن.

الوظائف:
للتدريب  العربي  باملركز  والدراسات وتصميم احلقائب  البحوث  - مستشار 

التربوي لدول مجلس التعاون - الدوحة.
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- أستاذ منهج تخطيط وبناء القيم القرآنية بكلية دار احلكمة - جدة.
- مستشار التخطيط والتدريب والتطوير ملدير عام البنك السعودي للتسليف 

واالدخار.
والدراسات،  البحوث  مراكز  من  للعديد  والتطوير  التخطيط  مستشار   -

ومؤسسات العمل اإلنساني بالسعودية وقطر واجلزائر وتركيا.
- خبير يف البحوث والدراسات والتطوير يف املجلس األعلى لشؤون األسرة 

قطر.
- مدير بيت اخلبرة للتدريب والتطوير- رئيس وحدة التدريب اإلداري بشبكة 

اجلزيرة الفضائية.
- يعمل مستشاراً تربوّياً للعديد من املؤسسات التعليمية والتربوية يف العالم 

العربي.
والدراسات  والبحوث  العلمية  الرسائل  عشرات  وأنتج  وشارك  أشرف   -

املتخصصة يف مجال بناء اإلنسان.
برنامجاً   60( والسياسية:  واإلدارية  التربوية  البرامج  من  حقيبتني  أعد   -

تدريبّياً(.
- مدرب معتمد يف العديد من املؤسسات الدولية: )املنظمة الدولية حلقوق 

اإلنسان - مكتب اليونسكو( والوزارات العربية.
- درَّب ما يقارب ثالثني ألف متدرب خالل الفترة من 1992 إلى 2017م.

التراث اإلسالمي  تأسيس مدرسة حضارية خاصة جتمع بني  - متّكن من 
احلنيف وبني اإلنتاج الفكري الغربي احلديث.

علوم ومواد التخصص:
التدريب - تصميم  التدريبية - تخطيط  علم التدريب: حتليل االحتياجات 

املواد التدريبية - تنفيذ التدريب - قياس أثر التدريب.
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 - النشط  التعاوني  التعلّم  طرق   - التربوية  املناهج  تصميم  التربية:  علم 
تصميم وقياس وتطوير املعايير التربوية.

ترجمة  القيم -  تطوير  القيم -  بناء   - القيم  والهوية: تخطيط  القيم  علم 
القيم إلى املهارات السلوكية القابلة للتربية والقياس - قياس أثر القيم.

اإلدارة   - اإلستراتيجي  التخطيط   - اإلستراتيجي  التفكير  اإلدارة:  علم 
 - املهنية  املعايير  تصميم   - التحفيز   - املستقبل  استشراف   - اإلستراتيجية 

اإلدارة والقيادة بالقيم املهنية - املوارد البشرية.
ومتدد  وتعظيم  الذهنية  الصورة  وبناء  الهوية  صناعة  السياسي:  االجتماع 

القوة الناعمة - تخطيط وإدارة الصراع الناعم.
طرق التواصل:

/http://qurane.net املوقع اإللكتروني مؤسسة قرآني العاملية -
املجموعة العربية املاليزية للعلوم والتنمية - هويتي لدراسات القيم والهوية 

./http://www.arbmg.net
- قناة د. إبراهيم الديب على اليوتيوب -
.Dribrahimaldeeb@ على الفيس بوك

سلسلة التحرر من االستبداد:
كتاب: صناعة الهوية.

كتاب: هويتنا احلضارية وكيف نصنعها؟
كتاب: التحول الدميقراطي.

 املفهوم واملرتكزات واآلليات التنفيذية.
كتاب: مشروع الهوية الوطنية إلدارة التنوع املجتمعي.

د. إبراهيم الديب
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فهرس الكتاب

5املقدمة 

6اخلريطة املعرفية للكتاب 

7املدخل إلى موضوع الكتاب                       

13الفصل األول: بناء مفهوم الهوية

114( ماهية وأهمية الهوية 

222( عناصر ومكونات الهوية )مصفوفة الهوية     

325( مصادر تشّكل الهوية 

427( آلية تشّكل الهوية   

529( الهوية ونظام األفكار احلاكمة 
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630( األدوار الوظيفية للهوية          

735( أهم سبعة مفاهيم معاصرة خاصة بالهوية         

55الفصل الثاني: قّوة الهوية:          

156( قوة الهوية وماهيتها ومكوناتها الفرعية       

259( مؤشرات قياس قوة الهوية     

368( املعايير العشر لقياس وتقومي النظام القيمي للمجتمع     

4( النتائج املتوقعة لقوة الهوية يف تطوير اإلنسان  واملؤسسة 
واملجتمع والدولة

73

575( مستويات قوة الهوية- الصلبة واملرنة والرخوة

6( منوذج تطبيقي لقوة الهوية - املنطقة العربية وكشف أوجه 
اخللل والضعف يف هوية املنطقة العربية؟

78
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781( أهم سمات ومالمح ضعف الهوية العربية 

91الفصل الثالث: الهوية بني التوريث، والتصنيع:

192( الهوية بني التوريث والصناعة التلقائية والصناعة املنّظمة

297( مكونات الهوية بني الصالبة واملرونة والقابلية للتصنيع

الصالبة  حيث  من  الهوية  ومكونات  لعناصر  حتليلية  رؤية   )3
واملرونة

97

103الفصل الرابع: الهوية وتأسيس وبناء الدولة املدنية احلديثة 

1104( قوة الهوية ومكانتها يف بناء الدولة احلديثة

2105( الهوية وتأسيس وبناء الدولة 

3( الدور الوظيفي للهوية يف البنية اخلططية والتنظيمية واإلج 
رائية للدولة. 

108

4112( النتائج احلضارية إلدارة الدولة بالقيم والهوية 
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5113( مناذج تطبيقية لصناعة هويات عاملية ناجحة 

114أ ( منوذج صناعة الهوية اليابانية  

119ب ( منوذج صناعة الهوية األميركية 

129ت ( منوذج صناعة الهوية املاليزية  

142ث ( منوذج صناعة الهوية السنغافورية  

ج( النموذج القطري العاملي املرتقب يف صناعة الهوية القطرية 
العاملية احلديثة

167

181الفصل اخلامس:  

1182 (مفهوم صناعة الهوية 

2183( بواعث صناعة الهوية - ملاذا صناعة الهوية 

التحريك   وعوامل  البشري  للسلوك  الفلسفية  اجلذور  يف   )3
والتغيير فيه وإمكانية صناعة هوية الفرد واملجتمع

185
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4190( أزمة الثقافة والهوية العربية، ورؤية حلها  

5193( عصر صناعة الهويات

6195( عالقات صناعات الهوية مبجاالت الدولة احلديثة 

201الفصل السادس: مبادئ صناعة الهوية 

1202( املبادئ العامة لصناعة الهوية 

2204( املبادئ اخلاصة بصناعة الهوية 

204 يف الدولة االستبدادية 

209 يف الدولة الدميقراطية 

214يف الدولة األممية 

217 يف حركات التحرر الوطني املنظمة 
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225الفصل السابع: مجاالت ومراحل العمل يف صناعة الهوية 

1226( مجاالت العمل يف الهوية  

العصر  يف  الهوية  لصناعة  تطبيقية  مناذج  الثامن:  الفصل 
احلديث.

231

232أوالً: صناعة الهوية يف الدول الدميقراطية 

233ثانياً: صناعة الهوية يف الدول األممية العابرة للحدود 

235ثالثاً: صناعة الهوية املزيَّفة يف الدولة االستبدادية 

242رابعاً: صناعة الهوية يف املجتمعات الساعية للتَّحرر 

260املراجع:  

262تعريف موجز عن د/ إبراهيم رمضان الديب 
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