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من اأنا ؟   
من نحن ؟

ــوؤال يـــردده الــفــرد مــنــا, وتـــردده  ــص �
اجلماعة, ول �صيما يف اللحظات احلرجة 
)وهل ثمة حلظات اأكرث زلزلة لعاملنا وملا 
اللحظات  من  يقينيات  من  فيه  تر�صخ 
التي منّر بها اليوم؟(, التي تدفع كليهما 
اإىل م�صاءلة النف�س عن حقيقة هويتها 
جمرد  اللحظة,  تلك  حتى  كانت,  التي 
حقيقة  اأو  حا�صل,  حت�صيل  اأو  بدهية, 

وا�صحة و�صوح ال�صم�س. 
بالنظام  ي�صمى  ما  انبثاق  اأن  ولجرم 
 New World ـــد  اجلـــدي الـــعـــاملـــي 
ــة  عــومل مــــن  ومــــارافــــقــــه    Order
الإن�صاين  للوجود    Globalization
ــتــويــات, ول�ــصــيــمــا  ــ�ــص عــلــى خمــتــلــف امل
قد  منه,  واملعلوماتي  املــعــريف  امل�صتوى 
احلياة  يف  احلرجة  اللحظات  هذه  مّنى 
نف�صه  ي�صائل  املــرء  وجعل  الإن�صانية, 
القوى  من  في�س  يف  تغرق  يتاأملها  وهــو 

التي حتيط بعامله:  
   

عظمى  وع�صكرية  �صيا�صية  •قوة 
لهما,  ــدود  ح ل  وجـــربوت  �صلطان  ذات 
على  حلفائها  واإمكانات  اإمكاناتها  تعبئ 
والرتهيب,  بالرتغيب  العامل,  م�صتوى 
من  بقعة  اأي  يف  يروقها  ل  ما  كل  لتغري 
مظلة  وحتت  القوة,  بحق  العامل,  بقاع 
القانون الدويل, الذي تخطه يف جمل�س 
الأمن اأو غريه من املنظمات الدولية التي 

تدير العامل من خاللها.   

تعباأ  ل  هــائــلــة  اقــتــ�ــصــاديــة  •قوة 
اأو  القومية  اأو  ال�صيا�صية  ــدود  ــاحل ب
تبحث  الدينية  اأو  العرقية  اأو  اللغوية 
واملــادة  الرخي�صة,  العاملة  اليد  عــن 
البيئية  والأنظمة  البخ�صة,  الأولــيــة 
املرنة, والأ�صواق القريبة التي ت�صتهلك 
الأخ�صر والياب�س, والقوانني التي تي�صر 
ال�صتثمار باأف�صل عائد ومهما بلغ الثمن 

الإن�صاين اأو غال.  
   

ــادرة  ق خــارقــة  معلوماتية  •وقوة 
بقاع  من  بقعة  اأيــة  اإىل  الو�صول  على 
حدود  جتــاوزت  التي  بتقنياتها  العامل 
ب  ُتقرِّ العلمي,  والطموح  واخليال  احللم 
دائــرة  يف  امل�صتحيل  وُتــدخــل  البعيد, 
املمكن, وعامل احللم يف ف�صحة اليقظة, 
 " كونية  " قــريــة  اإىل  الــعــامل  ل  وحُتـــوِّ
Global Village  متداخلة الأحياء 
بحثًا  ويرحتلون  يحّلون  الذين  وال�صكان 
للحرية حينًا  الرزق حينًا, ون�صدانًا  عن 
متليها  التي  املالحقة  من  وفـــرارًا  اآخــر, 
ما  لكل  املدحلة(  )من  "الدحل"  عملية 
هو خمتلف ُمباين وبارز على م�صتوى من 

امل�صتويات. 
وهكذا بات املرء ي�صائل نف�صه من هو ؟ 

وما هو ؟ واإذا كان يعرف من هو: 

ا�صمه؛  خالل  •من 
ومكانها؛  ولدته  •وتاريخ 

وجديه؛ اأبويه  •واأ�صماء 
ال�صخ�صية, وق�صماته  •ومالحمه 

•وغري ذلك من املعطيات, التي تدخل 
اأو  بلده  يف  به  املت�صلة  املعلومات  �صبكة 
ال�صبكة  هذه  يف  تتحول  والتي  خارجها, 
بلم�صة  ُت�صتعاد  رقمية  مــعــادلت  اإىل 

مفتاح من حا�صوب؛
�صيما  ول  ــو,  ه مــا  يجهل  يــكــاد  فــاإنــه 
للتحولت  تخ�صع  نف�صه  يــرى  عندما 

للع�صر,  النتماء  يتطلبها  التي  الهائلة 
اأنه  يرى  عندما  يوم  كل  حريته  فتزداد 
بات ل يعرف هذه النف�س التي كانت يف 
يوم ما نف�صه وذاته وهويته-بل رمبا راأى 
فيها جوهره الذي مل يعد اأكرث من وهم.      
واحلقيقة اأن من اأبرز ما فرزته احلياة 
املعا�صرة يف ظل التطورات التي ي�صهدها 
كل  يناق�س  للهوية  مفهومًا  اليوم  العامل 
وهو  قريب.  عهد  حتى  عنها  عرفناه  ما 

مفهوم يقوم على زعزعة :   
اأن هوية اليوم  •وحدة الهوية: ذلك 
�صظايا  غـــدت  بــل  "وحدة",  تــعــد  مل 
بعمق  والناظر  الوحدة.  وهم  يجمعها 
)املــزعــومــة(  "الفردية"  هويته  اإىل 
حقيقة  يف  ــا  ــه اأن يتبني  اأن  ي�صتطيع 
اجلمعية  الهويات  من  معقد  مزيج  الأمر 
collective identities التي تاأتلف 
عجيب  نحو  على  الإن�صانية  النف�س  يف 
منها  لــواحــدة  ت�صمح  اأن  ــن  م ــنــهــا  ميــَكّ
الأخــرى  الهويات  �صائر  على  بال�صيادة 
يف ظرف زماين ومكاين حمدد. فالرجل 
ــزوج  وال الأب  جوانحه  بــني  يجمع  منا 
اأوال�صهر  البـــن,  )ورمبـــا  الأ�ــصــرة  ورب 
وغــريهــمــا( يف الــبــيــت, وهـــو املــديــر اأو 
من  املجتمع  له  ي�صنده  ما  اأو  امل�صتخَدم, 
الوظيفية  العالقات  �صبكة  يف  وظيفة 
وهو  فيها.  يتحرك  التي  والجتماعية 
الكاتب,  وهو  الريا�صي,  وهو  ال�صيا�صي, 
وهو املت�صوق, وهو املحا�صر, وهو امل�صتمع, 
وهو…….وهو كل ذلك حتى عندما ل 
على  تتنازع  عندما  اإل  اللهم  به,  يفكر 
نقي�س.  طريف  على  تقفان  هويتان  هواه 
واملراأة كذلك هي الزوجة  والأم والكنة 
�ــصــة ولحــقــًا احلماة  واملــدرِّ واملــوظــفــة 
واجلدة, وهي النا�صطة ال�صيا�صية, وهي 
الريا�صية, وهي الكاتبة, وهي املت�صوقة, 
املجل�س  ع�صو  وهــي  املــحــا�ــصــرة,  وهــي 
الت�صريعي, وهي الوزيرة, وهي امل�صتمعة, 

وهي .... 
ح�صب  لطاملا  الإن�صان  اأن  واملفارقة 
اأنه جرم �صغري, وفيه انطوى عامل وا�صع 
وغني ومتنوع من الهويات التي تدور يف 

فلك "نف�صه" فيما يتوهم.

هوية  اأن  ذلـــك   : الــهــويــة  •ثبات 
فهي  الثبات  عــن  تكون  مــا  اأبــعــد  الــيــوم 
واإذا  والتحول.  والتطور  التغري  دائبة 
منظور  مــن  هويته  اإىل  املـــرء  نظر  مــا 
اأنها  له  يت�صح  ما  �صرعان  فاإنه  تاريخي 
الطفولة  مــن  خمتلفة  مبــراحــل  مـــّرت 
والكهولة  وال�صباب  وال�صبا  واحلداثة 
منها  كل  ي�صكل  والعجز,  وال�صيخوخة 
بالهويات  بها, ول يجمعها  هوية خا�صة 
نف�صه,  ال�صم  حتمل  كونها  غري  الأخرى 
وت�صكن اجل�صد ذاته, اأما ما خال ذلك فاإن 

كاًل منها متميز وخمتلف عن الآخر.      
لأنف�صنا  نن�صبه  فما   : الهوية  •اأ�صل 
مكني  ــل  اأ�ــص اإىل  ي�صتند  ل  هــويــة  مــن 
اأو  ونــوعــنــا  ب�صرتنا,  لـــون  با�صتثناء 
اأو  ذكــــرًا  مــنــا  ــد  ــواح ال )كـــون  جن�صنا 
اأنثى- وت�صنيف كهذا غدا كذلك مو�صع 
املجتمعات(.  بع�س  يف  ية   جدِّ م�صاءلة 
فاإنه مكَت�صب ول جذور  اأما ما خال ذلك 
اأن  ذلــك  ــا.  اأوهــامــن غياهب  يف  اإل  لــه 
نكت�صبها  ما  هويتنا ل تولد معنا مبقدار 
تدريجيًا اأوبتعبري اأدق مبقدار ما نكت�صب 
املتعاقبة,  واأطوارها  املختلفة,  وجوهها 
عرب انغما�صنا بتيار الزمن, اأو مروره بنا.

"الهوية" بفعل  نعم لقد تطّور مفهوم 

العامل  بها  مر  التي  اجل�صام  الأحـــداث 
جهة-  من  املا�صيني  القرنني  مــدى  على 
عا�صها  التي  الناجمة  الأحـــداث  هــذه 
ت�صميته  ماميكن  ظل  يف  وليزال  العامل 
 Imperial الإمــربيــالــيــة  الــرتكــة  بـــ 
خمتلف  ــريات  ــاأث ت وبفعل   ,Legacy
ــم الــنــفــ�ــس,  ــل ــيــة )ع ــان ــص ــ� ــوم الإن ــل ــع ال
الل�صانيات,  وعــلــوم  الجــتــمــاع,  وعــلــم 
�صهدته  وما  وغريها(  والأنرتوبولوجيا 
الن�صف  يف  ول�صيما  هائلة  تطورات  من 
جهة  مــن  الع�صرين  الــقــرن  مــن  الــثــاين 
التي  الت�صالت  ثورة  ف�صاًل عن  اأخرى, 
وهكذا  كونية.  قرية  اإىل  العامل  حّولت 
�صديدة,  مل�صاءلة  "الهوية  مفهوم  خ�صع 
وبالنتيجة, لتغريات جذرية يف مقاربته 
ويف مقولته التي كانت يف يوم من الأيام 
وم�صتقرة,  قـــاّرة  مَطْمِئنة,  ُمْطمِئّنة 
واأ�صلها  وثباتها,  الهوية,  وحدة  وغدت 
مما عفا عليه الدهر, واأ�صبح بني ع�صية 

و�صحاها ن�صيًا من�صيًا.
فهوية اليوم مل تعد تتمتع باأي مقدار 
ــاب  اإه لأنــهــا   ,"Unity" الــوحــدة  مــن 
الهويات  مــن  كــرثًة  حناياه  بــني  يجمع 
بع�صها  ياألف  التي  املعاي�صة  املتوازية 
حقيقة  اأنه  على  ويقبله  الآخــر  بع�صها 
"�صظايا  اليوم  اإنها  احلياة.  حقائق  من 
بعمق  والناظر  الوحدة",  وهم  يجمعها 
اإىل  تن�صب  التي  املزعومة  الفردية  اإىل 
الهوية ي�صتطيع اأن يتبني اأنها يف حقيقة 
اجلمعية  الهويات  من  معقد  مزيج  الأمر 
على  الإن�صانية  النف�س  يف  تاأتلف  التي 
نحو عجيب ميكنها من اأن ت�صمح لواحدة 
الــهــويــات  �ــصــائــر  عــلــى  بــالــ�ــصــيــادة  منها 
الأخرى يف ظرف زماين ومكاين حمدد. 
الثبات,  عن  تكون  ما  اأبعد  اليوم  وهوية 
والتحّول.  والتطور  التغري  دائبة  فهي 
ومل تقت�صر م�صاءلة مفهوم الهوية على 
ذلك  تعدت  بل  "ثباتها"  و  "وحدتها" 
لأنف�صنا  نّدعيه  فما  "اأ�صلها" اأي�صًا,  اإىل 
بات  ب�صرتنا  ــون  ل وحــتــى  ــه,  ل اأ�ــصــل  ل 
اخلارجية,  العوامل  بفعل  للتغيري  قاباًل 
اأو جن�صنا الذي غدا  وكذلك �صاأن نوعنا 
و�صائقة,  ومثرية  �صائكة  م�صاءلة  مو�صع 
يف بع�س املجتمعات الغربية "املتقدمة". 
•وال�صوؤال الذي يفر�س نف�صه باإحلاح 

بهذه املنا�صبة هو:
ما عالقة هذا الفهم للهوية باملواطنة 
بو�صفها هوية للمجتمعات احلديثة التي 
مبنجزات  تنعم  اأن  اإىل  ت�صعى  اأو  تنعم 

احل�صارة الإن�صانية يف الألف الثالثة؟ 
اأ�صياء  يكفل  الفهم  هذا  اأن  احلقيقة 

ثالثة: 
اجتماعي  ُمن�صاأ  الهوية  اأن  •اأولها: 
اأنها  هذا  ومعنى   ,social construct
م�صوؤول  املجتمع  اأن  اأي  اجتماعي,  �صاأن 
اإن�صائها,  على  قادر  هو  بل  اإن�صائها,  عن 

لتكون اأ�صا�صًا للمواطنة التي ين�صدها؛
من�صاأ ينطوي على  الهوية  اأن  •ثانيًا: 
اأفقه  ويو�صعان  يغنيانه  وتــعــدد  تنوع 
الهوية  وجــوه  من  وا�صعًا  طيفًا  لي�صمل 
اأي  دون  تـــام,  بان�صجام  بينها  يجمع 
خوف من الإق�صاء الذي ميار�صه البع�س 
لــوجــه مــن وجــــوه هــويــتــه خلــوفــه من 

تاأثريها ال�صلبي على وجوهها الأخرى؛
•ثالثًا: اأن الهوية من�صاأ قابل للتغيري 
باإمكانية  ــل  الأم ير�صخ  مما  والتطوير 
بالتوا�صل  وت�صمح  جتمع,  هوية  خلق 
اأ�صا�س وجه من وجوه  "الآخر" على  مع 

الذات.

اليوم عامل  مفهوم "الهوية" يف 
ا�صطيف النبي  الدروي�س •  عبد  • عيد 

مل ياألف الإن�صان حياته بدون اإبداع, ول ياألف الإبداع بدون وعي, 
وما بينهما تتحدد مكانة الإن�صان ودرجة رقيه وتعامله مع الآخرين, 

وبدونهما ل يتميز الإن�صان عن بقية الكائنات الأخرى.
باأننا  اأنف�صنا,  عن  بها  نعرب  التي  الوحيدة  احلالة  هو  فالوعي 
ن�صتطيع  فال  فردية,  ذاتية  حالة  هو  كما  العامل,  هذا  يف  موجودون 
هو  وعي  كل  �صارتر”اإن  ويقول  فــرد,  لكل  معني  م�صتوى  له  ن�صع  اأن 
لي�س  ما” وهو �صرط لزم حلالة الإبداع, ولكن الإبداع  وعي ب�صيء 
�صرطًا لزمًا للوعي, ويبقى الوعي- يف اأقل تقدير- هو اإبداع يف وعي 
وثمة  وال�صلوكية,  الوظيفية  احلالة  على  يحافظ  كما  ال�صرورة, 
يف  وكذلك  الوعي,  م�صتوى  يف  واآخــر  فرد  بني  وكبرية  كثرية  فــوارق 

م�صتوى الإبداع اأي�صًا.
على  ت�صتند  الإن�صان,  ميتلكها  التي  املعرفية  املنظومة  هو  فالوعي 
جتربة ما, واطالع وتدريب وتاأهيل وخربات �صخ�صية, وجلت الذهن 
عرب احلوا�س اخلم�س, ف�صاًل عن رهافة احلوا�س الداخلية من ال�صعور 
متقدمة,وحالت  م�صتويات  ويف  واملالحظة,  والإدراك  والنتباه 
ال�صعور الداخلي ملو�صوع, اأو فكرة ي�صتثري ف�صوله, وع�صف ذهني لتلك 
الداخلي,  وال�صجال  والتحليل  الرتكيب  بحالت  ومــرورًا  الظواهر, 
هذه  الإبــداع  حالة  واإن  الإبـــداع,  عن  معربًا  �صلوكًا  عنه  ينتج  مما 
تكون م�صاوية حلالة الوعي التي ميتلكها الفرد, وبها تتحدد درجة 
الآخرين  على  متقدمة  اأنها  �صك  ول  ذاك,  اأو  املو�صوع  لهذا  وعيه 
من  �صرب  دون  وعٌي  ثمة  “برغ�صون”)لي�س  ويقول  واإبداعًا,  وعيًا 
النتباه للحياة( فالوعي يتحدد بدرجات ال�صفاء الذهني, وفاعليته 
جوانب  بكل  عنه  ويعرب  والأحا�صي�س,  احلوا�س  و�صالمة  الوظيفية, 

ال�صلوك والنفعال الإن�صاين.
وعاء  من  تفي�س  التي  الأعــمــال  لتلك  ال�صورة  فهو  الإبـــداع  اأمــا 
اأن �صاهمت يف اجنازه جمموعة من العوامل املت�صكلة يف  الوعي, بعد 
ت�صكيل الإبداع, وهو يتج�صد يف جمالت متعددة, كما هو ميل طبيعي 
الكمون,  حالة  من  واخلروج  الذات,  اإثبات  اأجل  من  الإن�صان  ي�صلكه 
ذلك  اأكــان  �صواء  متعددة  اأوجــه  ويف  الإن�صان,  �صلوك  يف  يتعلق  فيما 
اأخرى يف  اأو الفن الت�صكيلي, ويف جمالت  اأم يف املو�صيقى  يف الكتابة 
الت�صنيع, اأو الرتكيب والخرتاع, و�صرعة التّكيف لهذا الفرد, مربزاأ 
يكون  ل  والإبــداع  اأقرانه,  من  الآخرين  لدى  عما  متفردة  طاقات 
حم�س �صدفة, بل ُيبنى على الكثري من مقومات املعرفة, تتوافق مع 
تلك القدرات وال�صتعدادات الفطرية التي يتميز بها هذا الفرد اأو 
ذاك, عند ذلك تتحدد درجة وم�صتوى الإبداع الفردي, ول نن�صى ما 
للتدريب واملعرفة واحلوارات والندوات من �صقل هذه املواهب, التي 
تزيد من الرثاء املعريف مما يزيد يف حالت الإبداع, وحالة الإبداع 
هذه هي تلك املعرفة املكثفة التي اختزلها الفرد, من خالل معرفته 
لتخرج  العامة,  والثقافة  والآداب  العلوم  من  الكثري  على  واطالعه 
ب�صكل جديد وم�صتنبط, ي�صتطيع اأن ينتفع به اأبناء الب�صر, والإبداع 
دون  الب�صر  من  ب�صريحة  ولي�س  اأخرى,  دون  جهة  يف  حم�صورًا  لي�س 
بها  التي ُيعرتف  الليبيدية هي  املبدع  غريها, ويقول فرويد)اإن قوة 

عندئذ ذلك هو اأمر فني بقدر ما هو ديني(.
الإبداع  يجعل  مما  الوعي,  من�صوب  يرتفع  الثقافية  اخل�صوبة  يف 
وفريًا, ليتخل�س الإن�صان من اأوثانه الداخلية واخلارجية, وما ينطبق 
املجتمعات  هــذه  ومتــر  وال�صعوب,  الأمم  على  ينطبق  الأفـــراد  على 
الإبــداع,  يف  ت�صحر  حالة  ذلك  ويرتافق  الوعي  يف  جدب  حالت  يف 

فتتاأخر هذه املجتمعات عن الركب احل�صاري والإبداعي.
والأدبية  الفنية  اجلوانب  يف  والإبــداع  الوعي  حالتي  تتوقف  ل 
وكل  ولالقت�صاد  لل�صيا�صة,  اأ�صا�صية  رافعة  ي�صكل  كذلك  والعلمية, 
جوانب احلياة الأخرى, ومن ميتلكون وعيًا تاريخيًا ومعرفيًا �صيغريون 
مبواقفهم  وعــيــًا  ــرث  اأك هــم  ملــن  التاريخ  وكتابة  الأحــــداث,  جمــرى 
اإثراء حالة  امل�صاهمة يف  ونتاجاتهم, وحري بنا من نقوم بدورنا يف 
الوعي لدى الأجيال التي حتتاج منا الكثري من هذه اجلوانب لت�صكيلها 
وتقدمي يد العون لها, وجنعلها قادرة على الإنتاج, ونطلق لها العنان 
مل�صرية التقدم والتطور, ونهييء لهم كل امل�صتلزمات وتنمية الذائقة 
الفنية والعلمية والب�صرية, والعمل كبري و�صاق, ولكنه لي�س بالع�صري, 
لرفع م�صتوى الوعي الفردي, و�صوًل للوعي اجلمعي, وبهما نبني جيل 
مواجهة  على  قادر  الوعي  بخ�صوبة  يتمتع  الذي  واملجتمع  املعرفة, 
التي  ال�صعوبات  كل  على  وال�صيطرة  احلاجات,  وتلبية  امل�صتجدات 
تعيق تقدمه, فالوعي والإبداع ي�صهمان كثريًا يف املناف�صة, وينعك�س 
كل  ي�صتجلب  قد  �صعب  لــدى  فالوعي  والــعــامل,  املجتمع  على  ذلــك 
وحالت  معرفة,  لدية  يتكون  مما  اأخــرى,  اأمم  من  ــداع  الإب حــالت 
وكلما  لديهم,  الإبداع  خ�صوبة  يف  الأخرى  هي  ت�صهم  جديدة,  وعي 
اأثرت الأمم باملعرفة لأبنائها ارتفع من�صوب الإبداع, ومن هنا تتمايز 
عن  وناجت  دائمة,  ولي�صت  متقطعة,  فرتات  يف  واحل�صارات  ال�صعوب 
جمتمعية  ولكنها  املن�صاأ,  فردية  اأنها  عن  ف�صاًل  اجتماعية  م�صوؤولية 
يف الرعاية والهتمام يف احلفاظ على م�صتوى الوعي والإبداع لكل 

�صعب اأو اأمة.

بني الوعي والإبداع


