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:ملخص
يخم ااا موي ااو الهوي اات م ا مؿ ااخوياث ج ااضاز وجفاعا ا اػماجي اات حعي ااض َ ااغح اق اايالياث ال ااظاث وآلاز ااغ فا ا حضلي اات
مفخوخ اات عل ا عالم اااث اؾ ااخفها ال مخناهي اات أنخجته ااا ؾ ااغصياث زُ ااا العوإلا اات اإلافى ااً إلاغاه ااؼ الخدلي ا الخلليضي اات
والظي يعيض بناء فًاءاث حضياضة مائزغة فا بنيات وبيئات اإلاجخمعااث الاضوٌ فا ؾاعهها إلعااصة اهدكاا خليلتهاا أماا
مااغ ة الواكا الااظي جداايِ با ندا وها ومااا بينهمااا ما هااوامل الحًااوع فا اللحظاات الخاعيسياات والفىغياات والبنائياات
. وهو ما نداوٌ جلبيخ عبر هظه الوعكت البدثيت, التي حؿخضعينا
.  هويت؛ بناء؛ عوإلات؛ أػمت؛ مؿخلب:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
La question de l'identité s'identifie à des niveaux de crise et d'interactions qui
représentent les problèmes de soi et de l'autre dans une dialectique ouverte aux
interminables points d'interrogation produits par les récits du discours disjoint de
mondialisation des centres d'analyse traditionnels, qui reconstruisent de nouveaux
espaces d'influence la structure et l'environnement des sociétés, les états dans leur
effort pour redécouvrir leur vérité devant Un miroir de la réalité que nous et eux et
ce qui est entre eux sont entourés par les marges de présence dans le moment
historique, intellectuel et constructif qui nous appelle, qui nous essayons de nous
rencontrer à travers ce document de recherche.
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مقذمت:
يعخبر ألام الثلاف م نمي ألام اللومي بالنظغ ال الخدضياث الغمؼيت واإلاعنويت التي تهضص
اؾتراجيجيا ؾل اللي ف اإلاجخمعاث والضوٌ وجنخج أػماث عل نعيض الهويت ،والتي جهبذ هضفا إلزتراكاث
مؿخمغة حعيض حكىيلها بعض جفىيىها ف نؿم معياعي حضيض.
م هظا اإلانُلم يخمظهغ ؤلاقياٌ الخال  :كيف جدشكل ألازماث الهوياجيت الجذيذة إنطالقا من
سردياث ما بعذ الحذاثت ؟
الفرضيت :ولما وان البناء الثلاف مخجانـ ولما جدلم ألام الهوياحي.
منهج الذراست :لإلحابت عل ؤلاقياليت ؤلاقياٌ اإلاُغوح وازخباع الفغييت اإلالترخت ج اعخماص اإلانهج البنائي.
 .1إبسخمولوجيت الخحول:
ه اإلاكيلت ف أػمت الهويت أ ف هويت ألاػمت ؟
عل جسو هظه الجضليت يخمظهغ زُا ألانا وآلازغ بدثا ع الحليلت التي جؤبى اال الغيا وعاء
مًامين مسخلفت ،وهو ما لخه الكاعغ الفلؿُيني مدموص صعويل ف قعغه جدذ عنوان عمؼي" ،ف خًغة
الغيا ".
ا
ف هخاب أػمت الهوياث يلوٌ ولوص صوباع ،ليؿذ الهويت ما يبلى بالًغوعة " مخمازال " ب نديجت "
ممازلت " ،وعلي الهويت حعني الازخال هما حعني ف نفـ الوكذ الانخماء ,وهاجان العمليخان أؾاؽ مفاعكت الهويت
(صوباع ،2000م.)210.
كض جغجبِ اللًيت ببقياالث النموطج و الترار و النؿم ف خض طاج لى النلاقاث التي جدناوٌ
الهويت ماػاٌ يديِ بها غموى و الخباؽ ،وهنا يلوٌ عبض هللا العغوي ف هخاب "مفهو الحغيت " أن الهويت
جيوي زلاف ف اَاع بكغي يدبلوع عبر مغاخ ػمنيت َويلت جمخض للغون (العغوي  ،1981م.)8.
ا
مجموعت
فىغا وزلافت وأؾلو خياة ،أو
لنخفم أن الهويت معناها :حعغيف ؤلانؿان نفؿ
ألاونا والؿلوهياث التي جميز الشخو ع غيره ،وكض طهغ بعٌ اإلاخدبعين ألنوٌ ولمت (الهويت) أن أنلها
م ولمت (هو) وهو يمير منفه يعوص عل شخو ما ،ولهظا فم الخُؤ أن ننُم ولمت الهويت بفخذ الهاء ب
ا
الهويت) وليـ ( َ
بًمها فنلوٌ ( ُ
اإلاغحعيت أو الخلفيت التي جدكي منها الشخهيت
الهويت) ،فالهويت اطا
ؤلانؿانيت( .عبض العؼيؼ ،)2013 ،ولى هيف نخفم عل وحوص ألاػمت ؟.
الضنماعوي "اعيً اعيىؿون" الظي اعخلض ّ
ّ
أن
للض ظهغ مهُلح "أػمت الهويت" ف صعاؾاث عال النفـ
ّ
حكىي الهويت وجيوينها هو عمليت صيناميىيت جخغير وجنمو َواٌ الحياة خيث يواح الفغص جدضياث حضيضة
ويسخبر ججاع مسخلفت ف حمي مغاخل العمغيت ،وبالخال  ،فالهويت عنض اعيىؿون واخضة م أهبر الهغاعاث
التي يواحهها ويسخبرها الفغص وجخغير بفع الخجاع الحياجيت وألاصواع الاحخماعيت اإلاخعضصة ،مث العم والؼواج
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وؤلانجا والؿفغ وغيرها ّ
مما يؿاعض عل اؾخىكا حوانب مسخلفت م النفـ ف مجاالث الحياة (أبو فيزان،
.)2018
ا
للض أزبدذ جدليالث اعيىؿون ايافت ال ما حاء ب الُبيب النفس ّي الؿويؿغي "واعٌ يونغ" ّ
بؤن
ّ
ّ
جخدوٌ ال أنماٍ ؾلوهيت شخهيت مث
ومسبؤة ف النفـ ،كض
أػماث الهويت والتي ف الغالب جيون وامنت
ّ
الانؿالر الخضعيج ّ ع الظاث إلعياء آلازغي  ،والؿع ال جدليم وه الانخماء .وخين يخعلم ألامغ بالعال
الخغيراث الجوهغيت والؿغيعت الحانلت ف الؿنواث ألازيرةُ ،ح ّ
عض أػماث الهويت أهثر حعليضاا
ّ
العغبي ،ال ّ
ّ
ؾيما م
ُول ا
بؿا م نظغيت اعيىؿون ويونغ نفؿههما (أبو فيزان  ،2018م.)2.
م الواضح أن أخض أه الخدضياث الىبرى ف اللغن الحال هو معالجت كًيت الهويت ،بونفها خالت
ا
م خاالث الخعضص الهوياحي/الثلاف  ،و جؤزظ ف عاإلانا اإلاعانغ أقياال مسخلفت جدذ جؤزير الؿياق الخفىييي
لخُا ما بعض الحضازت والظي أنخج جدوالث ف بنيت وبيئت الهويت ف خض طاتها ،زُا أؾئلت وليـ زُا
أحوبت لألم والضوٌ واإلاجخمعاث وألافغاص ووله بهضص َغح ألاؾئلت الالمخناهيت عل الظاث وعل آلازغ.
 .2إطار الخحليل:
يعخبر مويو الهويت ف بلض والجؼائغ اقياليت خليليت مغجبُت بتراهماث جاعيسيت وؾياؾيت
وزلافيت أزغث ؾلبيا عل بناء نموطج الضولت الوَنيت ما بعض اليولونياليت ،وهو ما قي بئعة جدلي عل مسخلف
اإلاؿخوياث ف اَاع ملاعبت أنؿاق الخغغيب التي ازتركذ مئؾؿاث الضولت واإلاجخم ندو انخاج زنائيت نسبويت
ولغويت صاز ؤلاصاعة والكغواث والعالكاث ؤلاحخماعيت مما أيغ عل الخنميت والهويت نديج حكوه مؿاعاث
ؤلاػصواحيت الهوياجيت ف النموطج الجؼائغي م منظوع كيمي وبيئي خضص َبيعت النظا الؿياس ي واإلاجخمع
والفىغي.
بالعوصة للهويت همعنى وهمبنى نىغع الخظهير بؤنها اخؿاؽ فغص أو حماعت بالظاث ،انها نديجت وع
الظاث ،بؤنني أو ند نمخلً زهائو مميزة هىينونت جميزني عنً وجميزنا عنه  ،فالُف الجضيض كض يمخلً
عنانغ هويت ما عنض والصج بعالكت م اؾم وحنؿ وأبوج وأمومخ ومواَندي  ،وهظه ألاقياء ف و خاٌ ال
جهبذ حؼءا م هويخ ختى يعهها الُف ويعغ نفؿ بها (مهضي ،ص .ث ،م.)3.
الهويت بالخال طاث نلت بالوع مهما جفىىذ وجوػعذ صالالتها وأبعاصها فالهويت اللوميت أو الهويت
الضينيت أو الهويت العغكيت أو الهويت الُائفيت ،نماطج للهويت الًيلت ،ولى هنان نموطج أوؾ م طلً
عنضما جيون الهويت حامعت ألهثر م كوميت وأهثر م صي أو أهثر م عغق وأهثر م َائفت ،وبهظا جخجاوػ
الهويت اَاعها الًيم لخعبر ع اإلاكترن ألاوؾ ف الانخماء ،و الهويت الوَنيت التي جنخمي لجغغافيت وجاعيش
ومهالح مكترهت.
فاللغت مثال حعخبر أكض ججلياث الهويت ،أو لنل '' التي ناغذ أوٌ هويت لجماعت ف جاعيش
ؤلانؿان ،ان اللؿان الواخض هو الظي حع م و فئت م الناؽ "حماعت" واخضة ،طاث هويت مؿخللت ،ويؼصاص
ُّ
الاهخما باللغت والهويت معا ،ويكي الحضيث عنهما ،ف اإلانعُفاث أو اإلافان الخاعيسيت ف خياة الجماعاث
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ا
و منعُفاث أو مفان ليؿذ م نو واخض ،فلض ييون
منعُفا أو مفهال خًاعيا ايجابيا ندو الحًاعة
والخلض  ،وكض ييون ؾلبيا جخعغى في لالنىؿاع ،وحغؼوها عياح الدكدذ والانُماؽ ،وعبما الغيا ع ؾاخت
الفع والخؤزير ،ف ِهال الحالين جبرػ كًيت اللغت ،وكًيت الهويت ،وف الغالب يخ الغبِ بينهما ال صعحت أنهما
يياصان يهبدان قيئا واخضا.
واط يجض بعٌ الىخا  ،ان الهويت الوَنيت ملوما ل صاللخ ف مظهب انؿاني حضيض ،فهي ليؿذ
ا
ميخافيزيليا أبضيا كبليا ،وليؿذ ((معُى )) مدضصا مؿبلا وليؿذ جغازا مدخوما ال خوٌ عن ملظوفا ب
حوهغا
واك صينامي جؤعيخ ػمني ،لجؿض
م اإلااض ي ومنيعا ال يئزغ في البعض الؼمني ،وال اإلاخغيراث الخاعيسيت ،ب
حعاص نياغخ وحكىيل وجنميخ عبر الؼمان و اإلايان وؤلانؿان.
إن الهويت الوطنيت ال جكدسب مقذرتها على البقاء فضال عن مصذاقيتها إال بـ ـ:
 -1ملضعتها عل الخُوع والخفاع م اإلاعُياث الاحخماعيت الؿياؾيت والثلافيت والخاعيسيت ف اَاع
حؿوياث هبرى صاز الجماعت الوَنيت التي جنخج ألامت.
 -2وعهها لهظه الخهونيت اإلاغنت والانفخاح والاؾخجابت النلضيت.
بسهوم مفهو ألامت همعُى مغهؼي فلض جمظهغ مفهو ألامت ف الجؼائغ خوٌ جناكًاث حظعيت ف
اللؿان وؤلانؿان م حهت وف منظومت النسبت وؤلاصاعة م حهت أزغى ،مما حع الؿمت ألاؾاؾيت ف هظا
ؤلاَاع الثنائيت أو ؤلاػصواحيت ف بناء الخنميت بمفهومها الحًاعي ،خيث ظهغث اللًيت الثنائيت ال الوحوص
ف الؿخينياث م اللغن اإلااض ي ،وطلً ف ؾياق الخدوالث الجظعيت التي عغفتها البلضان اإلاغاعبيت ف اللغن
ّ
جدوالث عميلت
العكغي  ،ونكوء الضولت الحضيثت ف اإلانُلت نديجت الخضز الاؾخعماعي ،م ما عافم طلً م
عل مسخلف اإلاؿخوياث الاكخهاصيت والاحخماعيت والؿياؾيت والثلافيت ،وهو ما أصى ال بغوػ ؾئاٌ الهويت أوٌ
ّ
الخدوالث اإلاابعض وولونياليت اإلائإلات عل اإلاؿخوى البنيوي عل
مغة ف اإلانُلت هخعبير ع اإلاساى العؿير لخلً
نعيض الخاءاث الثالر :
ث :ججانس
ث :جفاعل
ث :حسويت.
اإلاُلو هو عإيت الهويت م صاز ؤلانؿان وليـ خول أو ف مديُ م أعكا ووزائم وحضعان؟
الخجغبت الجؼائغيت هبَاع جدليل خبل باألفياع والنسب وألابعاص التي يمى أن نبني علهها أخياما
ومنُللاث وختى جهوعاث إلاؿخلب الضولت واإلاجخم ليـ م منظوع حضل ب جنموي ندو مكغو خًاعي ف
ظ اهغاهاث العوإلات اإلااصيت و اإلاعنويت.
 .3سردياث الخطاب و الواقع:
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بالنؿبت لألفغاص و اإلاجخمعاث ف الفًاء الالغغبي فاإلاويو الهوياحي بمضعواج اليليت يجعله جدذ
تهضيضاث الغاء شخهيته اإلاؿخللت وزهائهه اإلانفغصة ويجعله ف مجاٌ الخبعيت الياملت للحًاعة الغغبيت
وهنا يهبدون اما أؾئلت هييليت وايضيولوحيت 5وأمنيت ونفؿيت بما يعيم الخنظي الاحخماع  ،الؿياس ي
وؤلاصاعي والاكخهاصي والخنموي ف بلضانه خيث يجب معغفت ما اطا وان علهه اجبا البلضان الغغبيت ف الخنميت
عل عيوبها واعاصة انخاج نفـ اإلانهج ف ؤلانخاج والاؾتهالن والخنظي أو نلض (خؿين  ،2008م )25.هظه
اإلاناهج نلضا حضيا والخغوج بلاعضة جنمويت حضيضة أهثر جالإما م اللضعاث واإلاخُلباث الليميت والبيئت اإلادليت .
ان ظهوع أحهؼة ؤلاصاعة العامت (اب نبي  ،1970م )111.مثال والتي جمث أصواث جنفيظ زُِ وعإى
الحاه عبر الخاعيش ل جى وليضة الهضفت أو الاعججاٌ ،ولىنها وانذ صوما حعبيرا ع خاحت اإلاجخمعاث البكغيت
عغ ازخال خًاعاتها ومغاخ جُوعها ,و أي اعاصة ؾياؾيت حعم أو جغيض العم زاعج هظه الحليلت الخاعيسيت
ؾييون مآلها الفك وهو ما خضر عل مؿخوى صاء الحيوماث الظي ال يغق ف صوٌ الجنو ألخال و ماٌ
وأهضا الكعو وهو ما نلحظ ف الضوٌ اإلاابعض وولونياليت والتي كضمذ لكعوبها نماطج مؿخوعصة ف ؤلانالح
أعاصث م زاللها انخاج نفـ البنى والهياو اإلاوعوزت ع النؿم ؤلاؾخعماعي اللضي ف الخضمت العموميت
والخُا الؿياس ي والخنميت بهفت عامت صون كُيعت خليليت م اإلااض ي بهوعه و أنماَ الؿلبيت.
النديجت ظهوع هوياث حضيضة أو بضيلت ال مغهؼيت جداوٌ جلضي أحوبت جخما
والخاعج الؿغيعت حضا.

وجدوالث الضاز

للض َغح عال الاحخما التروي "عل واػانجىيي " ؾئالا زغ طا نلت لىن أهثر أهميت عنضما كاٌ:
"إلااطا حؿع الخيويناث الغير أوعوبيت التي ال جمغ بظغو احخماعيت ممازلت للمجخمعاث ألاوعبيت ال زلم الضولت
الحضيثت بضال أن جبدث ع أنماٍ زانت للضولت مؿخوخاة م زبرتها الخاعيسيت الخانت "؟.
ان الخجاع الخنمويت العاإلايت ،جمذ بعيضا ع ؤلانؿان ويم يغوَاث جاعيسيت وؾياؾيت معلضة
ل حؿاه ف بلوعة منظومت خًاعيت أنيلت حكعغ الفغص باآلمان وجدؿ باإلَمئنان لحال وإلاؿخلبل ألن
ؤلانخماء هعنهغ ها ل يخدلم لضى ألافغاص ججاه اإلائؾؿاث أو اإلاكاعي والخُِ وختى الخُاباث التي جوح
الهه  ،والتي ل جى واضحت و خاؾمت ومغييت بالنؿبت للمجخم فضزلذ عوام الكً والحظع ججاه اللغاعاث
والعملياث الغؾميت نديجت جظبظ الغإيت ومغهؼيتها ،مما يجع مهيرها ؤلاهماٌ أو اإلالاومت م َغ اإلاواَ
فال حعبر عن و ال جفهم وال جغيد أو جنمي في الكعوع بؤن حؼء م الخنميت ،فيُوع نفؿ ويؼيض
م َاكخ ؤلايجابيت ويخنبؤ بخفاإٌ للغض ويغض ى ع الوي العا ومن يسُِ إلنفاك وينظ مضزول ويًبِ
خاحياج ويوػ اميانياج اإلااصيت واإلاعنويت بكي صكيم يجعل مُمئن لألؾعاع ولألزباع و م للخللباث
وألاخضار اللاصمت ألن طاجيا يكعغ بنو م الحمايت ل وألؾغج وإلاجخمع م اإلاجهوٌ وبالخال يغهؼ عل عمل
و صاءه و انخاح و فاك صون جغصص وجسبِ و فوض ى.
بهظا اإلاعنى يبضو أن عمليت جوَين الهويت باألصبياث وآلالياث الغغبيت جهُض ببقيالياث طهنيت
وؾلوهيت وبنيويت معلضة ،فخيون النديجت أننا نيون أما واك منلؿ بين حغغيب واغترا ع اإلاجخم بمعنى
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اللي و اإلاعايير ،وطلً ال صعحت عض ججاو ألافغاص اإلاعنيين بلًايا الخنميت وؾياؾاث ؤلانالح اإلاسخلفت عغ
أنها جمؿه بكي مباقغ ف يومياته ومؿخلبله ويغفًون ؤلاؾخجابت لها.
لظا جدضص الاعخباعاث البيئيت ،صيناميىياث الخغيراث ؤلاصاعيت والاحخماعيت التي ججغي فهها الخفاعالث
النفؿيت والثلافيت والظهنيت اإلاسخلفت والتي جنخج نموطحا ناجحا أو فاقال ينخمي ل ألافغاص أو ال ،وهو الخدضي
الحليلي الظي جواحه الضوٌ الناميت زانت م جؤزير العوإلات ،هىخلت كي و أفياع حعيض بناء هويت ألام وفم
منُللاث لغويت وؾلوهيت وفىغيت وخياجيت عابغة للحضوص وللمجخمعاث وللبيروكغاَياث ،وحكي م هظا اإلانظوع
هنضؾت صزيلت عل الىياناث ؤلاحخماعيت وؤلاصاعيت الخلليضيت والتي ججض نفؿها ف زُغ وغير منت أما
الخمظهغاث الكبىيت للعوإلات.
خاجمت:
ان العوإلات جغجبِ بفًاءاث قبىيت ما فوق وَنيت مخعضصة جفىً الوظائف الخنمويت لإلصاعة
الخلليضيت أما َبيعت النظا الحيومي العالمي الظي يداوٌ أن يعىـ جواػناث ؾياؾيت ،بيئيت وجنظيميت للضوٌ
صاز نُاق ازخهام غير مدضوص مما ينعىـ ؾلبيا عل أصبياث الخنميت ومفغصاتها اإلاخواعزت منظ منخهف
اللغن  20اإلااض ي ،ب ويجعلنا نخدضر ع ما بعض الخنميت ف الضوٌ اإلاخسلفت التي حعاني هكاقت ف النؿم
الخعليمي والهوياحي نديجت جؤزير اإلاغهؼيت ألاوعوبيت والتي حكيلذ ف اللغن  19وبليذ أزاعها البنيويت ختى آلان وهو
اإلاعُى الظي أزغ عل ؤلانؿان ف هظه الضوٌ وحعل ال يخفاع م مسغحاث ؤلاصاعة بالكي اإلاُلو .
م مًامين طلً ،ما كال الفيلؿو "أعنولض جوينبي" خوٌ حوهغ الحًاعة عنضما ازخهغها ف
ملولخين :الخدضي والاؾخجابت ،وبين الخدضي وؤلاؾخجابت يوحض الفغص باخثا ع ما يجعل يًم كوج وعالح
وجلاعضه وأمن أي ما يًم مان ف نهايت اإلاُا .
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