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اإلنسانية .واختير للمؤتمر هذا العام
االجتماعية و
السنوي الثّاني للعلوم
ّ
ّ
 ،3102مؤتمره ّ

بي اليوم؟".
موضوعان هما" :جدلية االندماج االجتماعي" ،و "ما العدالة في الوطن العر ّ

األول من المؤتمر ،بعد أن كانت أعماله انطلقت
أقام المركز حفل االفتتا الرسمي مساء اليوم ّ
ٌّ
العام للمركز الدكتور عزمي بشارة ،ورئيس
صباحا .وقد ّ
ً
تحدث في حفل االفتتا كل من المدير ّ
جامعة حمد بن خليفة الشيخ الدكتور عبد اهلل بن علي آل ثاني ،والدكتور كمال عبد اللطيف،

والمستشار طارق البشري.

العربية
البحثية
دعوة للتعاون بين المراكز
ّ
ّ
وفي كلمة بالمناسبة ،أشاد الشيخ الدكتور عبد اهلل بن علي آل ثاني رئيس جامعة حمد بن خليفة
تميزه في مجال
بي لألبحاث ودراسة السياسات ،إذ أثبت ّ
بالدور الريادي والمؤثّر للمركز العر ّ
البحث العلمي والدراسات اإلستراتيجية في ٍ
وقت قصير.
ّ
وأ ّك د الدكتور عبد اهلل بن علي آل ثاني على اهتمام جامعة حمد بن خليفة التي يشرف عليها،
بي لألبحاث ودراسة
بتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والجامعية وعلى أرسها المركز العر ّ
أن
السياسات ،في سبيل خدمة الحياة
ّ
العلمية والفكرّية داخل قطر وفي المنطقة العر ّبية .وأضاف ّ

غنية
بي لألبحاث ودراسة السياسات ومنشوراته أصبحت توفّر ّ
مادةً
علمية ّ
ّ
أعمال المركز العر ّ
ومتميزة للباحثين والمف ّكرين والعلماء وعموم الطلبة العرب.
ّ
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العربية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية لهذا العام
حجب الجائزة
ّ
اإلنسانية في دورتها
االجتماعية و
قدم الدكتور كمال عبد اللطيف تقرير لجنة الجائزة العر ّبية للعلوم
ّ
ّ
ّ
"جدلية االندماج االجتماعي وبناء
األول هو:
ّ
الثانية ،والتي كان التنافس فيها ضمن موضوعينّ ،
بي اليوم؟".
الدولة و ّ
بي" ،والثاني هو :سؤال "ما العدالة في الوطن العر ّ
األمة في الوطن العر ّ
جدلية االندماج االجتماعي،
أن لجنة الجائزة تلقّت 070
ترشيحا 61 ،منها في موضوع ّ
وأوضح ّ
ً

مشروعا في موضوع العدالة .وكان لجمهورية مصر العربية العدد األكبر من الترشيحات
و80
ً

األولي ،قبلت
بما يعادل 23
ترشيحاّ ،
ً
وتوزعت األخرى على باقي األقطار العر ّبية .وبعد التقييم ّ
جدلية االندماج االجتماعي
اللجنة 09
ترشيحاّ ،
تتوزع كالتالي :ستّة مشاريع أبحاث في موضوع ّ
ً
ضمن فئة الباحثين ،وخمسة أبحاث ضمن فئة الباحثين الشباب في الموضوع نفسه ،وثمانية

وقررت اللجنة دمج فئتي الباحثين والباحثين ال ّشباب في هذا
ترشيحات في موضوع "ما العدالة؟"ّ .
الموضوع لقبول ترشيح وحيد في فئة الباحثين الشباب.

وتوزعت الترشيحات بين الدول العر ّبية إلى خمسة مشاريع من المغرب ،وثالثة من فلسطين،
ّ
وثالثة من مصر ،وثالثة من الجزائر ،واثنين من تونس ،واثنين من موريتانيا ،وواحد من الكويت،

وواحد من اليمن.
وأ ّكد كمال عبد اللطيف ّأنه بعد استيفاء الترشيحات شروط الجائزة وقواعدها ،ومرورها عبر

المقررة ،خلصت لجنة الجائزة إلى قرار حجب الجائزة لهذه السنة عن
مراحل التحكيم والتقييم
ّ
معا ،سواء في فئة الباحثين أو الباحثين الشباب .وذلك لعدم
األبحاث
ّ
المقدمة في الموضوعين ً

المحددة في سلّم التقييم المنصوص عليه في لوائح تقييم الجائزة.
استجابتها للمعايير
ّ

أن موضوعي الجائزة للسنة
وفي ختام تقرير لجنة الجائزة ،أعلن الدكتور كمال عبد اللطيف ّ

االقتصادية العر ّبية".
المقبلة ،هما" :التاريخ" وتاريخ الراهن بالذات" ،و"التنمية
ّ
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تؤسس دولة
العدالة التي تقوم على
ّ
الهويات ال ّ
ألقى الدكتور عزمي بشارة كلمة في حفل االفتتا

الرسمي للمؤتمر السنوي الثاني للعلوم

مبررات اختيار موضوعي المؤتمر :جدلية االندماج
االجتماعية واإلنسانية ،شر من خاللها ّ
االجتماعي ،وما العدالة في الوطن العربي اليوم؟

ليقدم الفكر والحضارة العر ّبيان مساهمة كونية في
أن الفرصة سانحة اليوم ّ
ورأى الدكتور عزمي ّ

مرت فكرة العدالة
مرت
بتطورات تاريخية عديدة .وقال في هذا الصدد" :لقد ّ
فكرة العدالة التي ّ
ّ
بأطوار تاريخية بحيث أدمجت ّأوًال التعامل بالمثل كما في شريعة حمورابي ،أي العدالة كمعاملة
ثم أدخلت فكرة المساواة في نطاق مفهوم العدالة الحقًا في القرن التاسع عشر في
بالمثلّ .

األيديولوجيا وليس في العلوم االجتماعية ،فالمساواة موقف وليست نظرية ،وظهر ذلك في
الحرية في مضمون مفهوم
األيديولوجيات المستوحاة من الثورة الفر ّ
نسية .وبعد ذلك أدخلت فكرة ّ

العدالة .وبرأينا ،إذا أردنا أن نساهم كعرب في العلوم االجتماعية في هذه المرحلة وأخ ًذا بعين
االجتماعية هي في الواقع مساهمات
ألن المساهمات الكونية في العلوم
ّ
االعتبار الواقع العربيّ ،

فإن مساهمتنا الكونية في العلوم االجتماعية
محلّية لثقافات مهيمنة ،وهي كونية ألنها محلّيةّ ،

أهم من قضية فشل االندماج االجتماعي.
يجب أن تنطلق من واقعنا .وفي واقعنا ال توجد قضية ّ
وليس باإلمكان تحقيق العدالة من دون تحقيق االندماج االجتماعي ،ونقصد بذلك االندماج

الهوية وعلى مستوى المواطنة".
الثقافي واالقتصادي وعلى مستوى
ّ
أن
وتابع ً
قائال" :إذا كان البعض يسند الفضل إلى جون رولز كمن جمع فكرة الحرية بالعدالة مع ّ

داللة العدالة اللفظية واالصطالحية ال عالقة لها بالحرية ،بل أدخلت في العصر الحديث ،فهل
الهوية وفكرة االندماج االجتماعي؟ فتكون هذه رّبما المساهمة
سندخل نحن إلى العدالة فكرة
ّ

تقدمها الحضارة العربية في صراعها الحالي في مستوى الثورات".
الكونية التي ّ
ّ

أن ما نعرفه من دخول المساواة كأيديولوجيا في فكرة العدالة ،بمعنى
وأوضح الدكتور عزمي ّ

الملكية الخاصة وبمعنى توزيع الخير االجتماعي بين
المساواة االجتماعية ،وبمعنى مصادرة
ّ
2
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الناس بحسب الحاجة أو بحسب االستحقاق ،والتي جاءت بها نظرّيات الفكر االشتراكي المختلفة

أن
علما .فيما ّ
في القرن التاسع عشر ،هي في الحقيقة أيديولوجيات ،وهي مواقف وليست ً
االنقسام الفكري الذي سبق هذه األيديولوجيات هو االنقسام بين فكرة المنفعة وفكرة الحرية ،بين
جيرمي بنثام وايمانويل كانط ،أي هل باإلمكان تأسيس األخالق ومن ضمنها العدالة كموقف
أن السعادة ال يمكن أن تبنى عليها األخالق واّنما يجب أن تبنى
أخالقي ،على فكرة السعادة أم ّ
على مبدأ آخر أسماه كانط الواجب األخالقي ،وهو في الواقع يقصد الحرية.

أن العدل يقوم على الحرية ،و ّأنه ال يمكن أن تحسم
أن المعتزلة
توصلوا إلى هذه الفكرةّ :
وأ ّكد ّ
ّ

عادال أو غير عادل إذا لم تكن حرا ،فال يمكن أن يحاسب المرء على أخالق أو
موقفًا إن كان
ً
أن
مبدأ أخالقي من دون مبدأ الحرية .ولذلك س ّمي المعتزلة أهل العدل والتوحيد .وأشار إلى ّ

تسببت
النقاشات األيديولوجية السائدة بين التيارات السياسية المختلفة واعتبار اإلسالم ًا
تيار سياسيا ّ

ٍ
التطرق إليها ،ولكن تتّخذ منها اليوم
موضوعات رئيسة في الفكر اإلسالمي جرى
في إهمال
ّ
حق.
مواقف أيديولوجية من غير وجه ّ
بي اليوم ،فبما أننا
وقاد بشارة تحليله فكرة العدالة ليصل إلى جوهر الموضوع في الوطن العر ّ
فإن إطار العدالة في العصر هو
ّ
نتحدث عن العدالة في عصرنا في إطار وحدات مرجعيةّ ،

الدولة الوطنية .فالدولة مرجعية لفكرة العدالة ،لذلك علينا أن ننظر في الدولة العربية ،هل لدينا
الهويات؟ "فإذا كان اإلطار المرجعي هو
دولة يكون فيها معيار العدالة هو مرجعية الدولة وليس
ّ
تسمى المواطنة ،يفترض أن تكون مرجعية العدالة هي فكرة
الدولة ،والعالقة بين اإلنسان والدولة ّ

خاصة بالمتساوين في فئة
المواطنة .واذا كانت هناك عداالت متعددة في الدولة (ك ّل واحدة
ّ
يسمى التعايش هو
واحدة) ّ
فإن ذلك ّ
يؤسس لكيانات سياسية متعددة وليس لكيان واحد .وما ّ

هروب من الموضوع الرئيس ،فالتعايش يحمل معنى التهدئة ...تهدئة الحرب الباردة التي قد
أي لحظة إلى ٍ
حرب أهلية .العدالة ال تقوم على التعايش بل تقوم في إطار مرجعي
تتحول في ّ
ّ
الهويات األهلية
متعدد متعايش .فباإلمكان صوغ نماذج تأخذ
واحد اسمه الدولة ،ال في إطار
ّ
ّ

تتأسس على ما سبق ودخل على مفهوم العدالة ،أال وهو الحرية.
بعين االعتبار ،ولكن يجب أن ّ

تأسست على فكرة الحرية،
إن
ّ
ّ
الهوية في رأيي في مفهوم العدالة الحديث لها معنى حقوقي إذا ّ
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أما إذا
هوية ،وحقّي كمواطن يكفل لي أن تكون لي ّ
أن من حريتي أن تكون لي ّ
بمعنى ّ
هويةّ ،

حر في
الهوية حقّي ،واذا اشتقّت الحرية من
أن
اشتق حقّي من
ّ
ّ
ّ
ّ
الهوية وليس ّ
الهوية ،بمعنى أنني ّ

تطور
داخل هذا اإلطار الطائفي الذي يحمي حريتي ،نكون قد هدمنا ك ّل التاريخ الذي بني عليه ّ
ٍ
نطور
يؤسس لكيانات متعددة وليس
موحد .أنا لست فكريا ّ
لكيان ّ
مصطلح العدالة ،وهذا ّ
ضد أن ّ
سياسيين ،فكرة الكيانات الهوياتية داخل الدولة ،لكنها يجب
كعلماء علم اجتماع وعلوم سياسية أو
ّ

أن تقوم على مبدأي المواطنة والحرية وليس العكس بأن يقوم مبدآ المواطنة والحرية على
معين
أن هذه
هويات اختيارية ،أي أن أختار أن أؤطّر في إطار طائفي ّ
الهويات ّ
ّ
ّ
الهويات ،بمعنى ّ
ولدي الحرية في أن أتخلّى عنه إذا شئت .والمبدأ الثاني أن تقوم هذه الكيانات على أساس
ّ

نؤسس لعدالة بمعناها المعاصر الذي خلفه
أما إذا بدأنا
ّ
بالهويات ،فلن ّ
المساواة بين المواطنينّ .
جديدا خاصا بنا أخشى أن يقود إلى حروب أهلية".
يخا ً
تاريخ ،بل نبدأ تار ً

العربية في حاجة إلى معالجة
تبعات أساليب تشكيل الدولة القطرية
ّ
ختم الحفل بمحاضرة للدكتور طارق البشري موضوعها" :حول حركية تش ّكل الجماعات
تميز بين
تنوع معايير التصنيف التي ّ
السياسية" .أ ّكد البشري في مسته ّل محاضرته على ّ
أن ّ
قادر
السياسية أن يكون ًا
يتعين النتماء الجماعة
الجماعات ّ
ّ
تعد جامعة وليست مانعة .وأضاف أنه ّ
على حمل الوظائف التي تطلب منه.

سية ،تكون عادةً مجتمعة ،فما
إن عناصر ما يمكن أن تقوم عليه الجماعة السيا ّ
وقال البشريّ " :
فرد في جماعة ّإال وهو مشمول بعالقات نس ٍب ،أو هو مشارك غيره في ٍ
من ٍ
لغة تجمعهم ،وفي
ٍ
عقيدة تشملهم .وا ّن أحداث التاريخ وعالقات الجماعات البشرّية بعضها ببعض هي ما يرّجح

اعتبار واحد من هذه العناصر هو الذي يمثّل العنصر الجامع إزاء غيره من العناصر األخرى،
هي كلّها مر ّشحة لتكوين دوائر انتماء".
تعددها والبحث في أساليب تعاملها
وأشار البشري إلى ّأنه ينبغي النظر إلى دوائر االنتماء على ّ

أن دوائر االنتماء هذه في تفاعلها مع
أهم ما ّ
يتعين مالحظته ّ
مع بعضها البعض .وا ّن من ّ
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المركز العر ّ
وتبوؤ الصدارة الحاكمة هو لما يمكن أن
بعضها البعض ّإنما يكون الرجحان في الظهور بشأنها ّ
ٍ
تنظيم يفوق غيرها .وأضاف ّأنه يستحيل في هذا الصدد تجاهل األثر الكبير
يتمتّع منها بتشكيل

ألساليب تشكيل أجهزة الدولة القطرّية في بالدنا ،و ّأنه ينبغي البدء من هذا الواقع الموجود والنظر

كيفية معالجته وتطويره وتعديله .وليكون لنا في تجربة االتّحاد األوروبي درس يستفاد .وفي
في ّ
قدم البشري أربعة مقترحات لبلوغ هذا الهدف.
هذا السياقّ ،

عامتان في بداية المؤتمر
محاضرتان ّ

األول (السبت  21آذار  /مارس  )3102بجلسة
كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت صبيحة اليوم ّ
عامتين في موضوعي المؤتمر .وتواصلت األعمال بعد ذلك في
اشتملت على محاضرتين ّ

محوري المؤتمر بالتزامن؛ فعقدت جلستان في محور "جدلية االندماج االجتماعي" وجلستان
أخريان في محور "ما العدالة في الوطن العربي اليوم؟".
الدكتور عزمي بشارة أعمال المؤتمر
السياسات ّ
وقد افتتح مدير المركز العربي لألبحاث ودراسة ّ
أن المؤتمرات ليست
بأن المؤتمر مؤتمر أكاديمي
متخصص و ّ
بالتّرحيب بالحاضرين .وذ ّكر ّ
ّ

التفصيليّ ،إنما هي مناسبة للتّعارف بين الباحثين والمف ّكرين ولتبادل
فضاءات للبحث بمعناه
ّ
البحثية التي رسمها المركز
وشدد على ضرورة االلتزام باألهداف
األفكار والطروحاتّ .
العلمية و ّ
ّ
تقليدا ثابتًا من تقاليد المركز.
اعدا بأن يبقى هذا الموعد ً
النوع من المؤتمرات ،و ً
لهذا ّ

األول للمؤتمر "جدلية
وافتتحت الجلسة االبتدائية بمحاضرة ّ
للدكتور أحمد بعلبكي في المحور ّ
تتحصن بدمج األفراد في طوائفهم" .وانطلق
الية في لبنان
االندماج االجتماعي" عنوانها "عن ليبير ّ
ّ

الية من تمييز علماء االجتماع بين
في تناوله ارتباط األفراد بالمجتمع في المجتمعات اللّيبير ّ
مثال على المهاجرين في
الدمج االجتماعي" المفروض ً
شكلين من هذا االرتباط؛ فهناك "ارتباط ّ

أما الشكل
المجتمعات
األوروبية ّ
الال ّ
ّ
تينية ،من خالل خضوعهم للقيم ّ
السائدة في هذه المجتمعاتّ .

األنكلوسكسونية
الثاني لالرتباط ،فهو "ارتباط االندماج االجتماعي" ،وهو يقوم في المجتمعات
ّ
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االجتماعية و
السنوي الثّاني للعلوم
ّ
ّ
تقرير الدوحة :المؤتمر ّ
على ٍ
االجتماعية المختلفة لدى
قافية و
ّ
قيم وتشريعات تضمن انفتا المجتمع على الخصائص الثّ ّ

األفراد الوافدين عليه.

معوقات االندماج االجتماعي فيه .والحظ
ثم انتقل بعلبكي إلى حالة المجتمع اللّبناني ،فرصد ِّ
ّ
ِّ
الية
جملةً من
المؤشرات التي تحول دون تحقّقه؛ وعلى رأسها :تراجع أطر التّنظيمات ّ
العم ّ
الن ّ
قابية و ّ
عن االضطالع بدورها التّنظيمي والمطلبي المستوحى من التّجارب اليسارّية ،وفشلها في تغليب

هويات تلك الفئات.
المكونات
المكون المهني االجتماعي على
ِّ
ِّ
الطائفية في تركيب ّ
ّ

وتحدث عن فروق االندماجات بين الطّوائف في الثّقافة والتّربية ،بسبب تحصنها بمؤس ٍ
سات
ّ
ّ
ّ
طائفي ٍة في تنشئة األبناء .كما أشار إلى الفروق بين المناطق والقطاعات في إمكانات
تعليمية
ّ
ّ
المهنيين،
سلبا على أوضاع األجراء وكفاءة
ّ
مما انعكس ً
االندماج االقتصادي واالجتماعيّ ،

النقابي.
وتسبب في تشرذم الجسم ّ
ّ

اندماجية في المجتمع اللّبناني ،قد
معوقات
ّ
ّ
وسجل المحاضر في ختام ورقته ّ
أن ما رصده من ّ
ياسية ،وتراجع الحقوق في العمل.
الس ّ
ّأدى إلى تراجع نسبة المشاركة في الحياة ّ
بي اليوم؟"،
ّ
أما المحاضرة الثانية التي كانت في المحور الثاني للمؤتمر "ما العدالة في الوطن العر ّ
الدكتور فهمي جدعان ،وكان عنوانها "العدالة في ديونطولوجيا عر ّبية" .واستعرض فيها
فقدمها ّ
ّ
الخاصة التي أوالها التّراث اإلسالمي
طور التّنظير له .فأشار إلى المكانة
تاريخ مفهوم "العدل" وت ُّ
ّ

له ،ولدور فلسفة األنوار في التّنظير له.

للسخرية
ورأى المحاضر ّ
مهمة في تناول المفهوم ،لكن من المثير ّ
أن العودة إلى الفكر الغربي ّ

أن ما صاغته المذاهب الغر ّبية
بي .كما أ ّكد على ّ
إسقاط التّجربة النظرّية الغر ّبية على واقعنا العر ّ
المتداولة اليوم من تنظير ٍ
بي ،بل
ات تتعلّق بمفهوم "العدالة" ،ليس خصيصةً
ّ
ماهويةً للعقل الغر ّ
اإلنساني.
ينتمي إلى المشترك
ّ

أهمية العمل والثّروة والنم ّو
األساسية لتحقّق العدل ،ومنها:
وانتهى الباحث إلى ذكر ال ّشروط
ّ
ّ
أن بإمكان ديمقراطية عالمة أن تكون من بين تلك ال ّشروط،
االقتصادي المتكامل .كما رأى ّ
وتضطلع بوظيفة تحقيق العدل.
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المركز العر ّ

العربي
تحديات االندماج االجتماعي ومسائل األقلّيات في الوطن
ّ
ّ

بي والبحث
استهلّت جلسات محور "جدلية االندماج االجتماعي" بجلسة موضوعها "المجتمع العر ّ
مسرة فيها مداخلة أولى عنوانها
االجتماعي" ،ت أرّستها الدكتورة أسماء العطيةّ .
وقدم أنطوان ّ
ّ
"مفاعيل البعد اإلنساني على االندماج االجتماعي وعلى فاعلية البحث االجتماعي" ،تساءل فيها

نسانية؟ وما
إذا ما كانت العلوم
نسانية ،والتي تنقلها كبرى الجامعات في العالم فع ًال إ ّ
المسماة إ ّ
ّ

أن
العمل لتكون العلوم
نسانية إ ّ
االجتماعية واإل ّ
ّ
نسانية وتدرس الواقع؟ ورأى في معرض مداخلته " ّ
نسانية ،وهي :المنحى األكاديمي السائد،
نسانية العلوم اإل ّ
سلبا في إ ّ
ثمة مجموعة عوامل تؤثّر ً
ّ
سانية في
والثقة العارمة بدقّة علوم الطبيعة
التوجه نحو حصر بحوث العلوم اإلن ّ
وفاعليتها ،و ّ
ّ

نسانيات في التعليم ما قبل الجامعي مع
كمية ،وبيروقراطية البحث ،وتراجع تعليم اإل ّ
منهجيات ّ

انجرت في تجميع
طغيان الفروع
نسانية ّ
نسانية لم تعد إ ّ
أن العلوم اإل ّ
ّ
مسرة ّ
ألنها ّ
العلمية .ويرى ّ
ٍ
أر ٍ
نسانيات في التعليم ما قبل
قام واحصاءات وكذلك في بيروقراطية البحث وتراجع تعليم اإل ّ

الجامعي.

النجار تحت عنوان "الدولة العر ّبية :بين إخفاقات البناء وتعطّل
أما المداخلة الثانية ،فكانت لباقر ّ
ّ

العالمية الثانية حتّى اآلن والقنوات التي في
تتبع فيها تش ّكل الدولة العر ّبية منذ الحرب
ّ
االندماج"ّ ،

عيتها أو تالشيه ،وهذا ما يعتقد
ظلّها صعدت نخبها
السياسية إضافةً إلى ضعف عنصر شر ّ
ّ

النجار ّأنه قد دفع بها لتدعيم هيمنتها على المجتمع أكثر من عملها على تثبيت ممارسات
ّ
ثمة جزًءا من إخفاقات بناء الدولة الحديثة لم
الرشيد .ويرى ّ
النجار ّ
متّسقة مع أنماط الحكم ّ
أن ّ
يضا في ممارسات اإلقصائية
يتمثّل فحسب في تسلطية الدولة وضعف شر ّ
عيتها واّنما تمثّل أ ً

االستبعادية.

اطية يقود إلى مسألتين رئيستين هما :تساوي
تحول حقيقي
ّ
وجاد نحو الديمقر ّ
ورأى ّ
النجار ّ
أن ّ
أي ّ
المدنية لك ّل المواطنين والولوج في طريق الديمقراطية يقودان إلى ّ ٍ
في
الحقوق
السياسية و ّ
ّ
تطور معر ّ
ٍ
األهمية.
درجة كبيرة من
على
ّ
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االجتماعية و
السنوي الثّاني للعلوم
ّ
ّ
تقرير الدوحة :المؤتمر ّ
قدم ورقة عنوانها "االندماج
وكانت المداخلة الثالثة من نصيب علي عبد الرؤوف الذي ّ
وفخ العولمة" ،رّكز فيها على ثالث قضايا رئيسة تتح ّكم وتؤثّر
االجتماعي بين مأزق
الهوية ّ
ّ
بصورة ٍ
غير مسبوقة في إيقاع الحياة في ك ّل المدن العر ّبية وفي مدن الخليج بالخصوص في

وخاصةً في العقد األخير .هذه الثالثية المعقّدة  -بحسب علي عبد
ي والعمراني،
ّ
تطورها المعمار ّ
ّ
الهوية والعولمة متشابكة وتتمثّل في دوائر متقاطعة يستحيل
الرؤوف -
تتضمن المواطنة و ّ
ّ

وتوجهاتها .وحاولت الورقة
التطور ومشروعات التحديث
ّ
فصلها .وهي تتح ّكم في ق اررات التنمية و ّ
الخليجية في العقد األخير وتحليلها.
التحوالت الرئيسة الحادثة في المدن
استكشاف
ّ
ّ

الحي
أما الورقة األخيرة في الجلسة األولى من محور االندماج االجتماعي ،فكانت لوليد عبد
ّ
ّ
بي" .حاول من خاللها
تحت عنوان "نموذج قياس النزعة االن
ّ
فصالية لألقلّيات في الوطن العر ّ
ٍ
المتغيرات
حدة النزعة االنفصالية لألقلّيات العر ّبية ،وتحديد
وضع
مقياس يمكن االستناد له لقياس ّ
ّ

لسد الفجوة في نقص
تأثير في هذه النزعة ،وقياس معامل االرتباط بين
ًا
األكثر
المتغيرات ّ
ّ

كمية تسنده أو ته ّذبه من
الدراسات العر ّبية األمبريقية ،وجعل التفكير النظر ّ
ي يتّكئ على مؤ ّشرات ّ
بعض ّادعاءاته غير المستندة لما يكفي من المؤ ّشرات.

جدليات العولمة ّأدت إلى
أن إحدى ّ
إن ما دعاه لتناول هذا الموضوع هو ّ
ويقول وليد عبد الحي ّ
ٍ
أن تفتّت
ترابط اقتصادي
مالي ،وفي الوقت نفسه ّأدت إلى تفتّت اجتماعي سياسي .بينما يبدو ّ
ّ
الحي البعد األكثر إثارةً للتفتّت عند مقارنته
سيما الديني منه يش ّكل بحسب عبد
العامل الثقافي وال ّ
ّ
بعوامل التفتّت األخرى.

العربي
نماذج من االندماج االجتماعي في المغرب
ّ

جرت أعمال الجلسة الثانية من محور "االندماج االجتماعي" تحت عنوان "المغرب
وآليات االندماج االجتماعي" ،برئاسة الباحث عبد الرحيم بنحادة .وشارك فيها ٌّ
كل من
بي ّ
العر ّ
الباحثين :عبد الحميد هنية ،وامحمد المالكي ،ومحمد همام.
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المركز العر ّ
المجالية في
قدم الباحث عبد الحميد هنية الورقة األولى في هذه الجلسة ،وعنوانها" :بناء الدولة
ّ
ّ

وآليات االندماج فيها خالل الفترة الحديثة (في ما بين القرنين
البالد
التونسية والمغرب األقصى ّ
ّ

 :)09-01دراسة مقارنة".

اآلليات التي تبنى بواسطتها التركيبات
مؤسسة "البيعة" باعتبارها أداةً
أساسية لفهم ّ
ّ
تناول هنية ّ

السياسية في المغرب وتونس منطلقًا من أسئلة مركزّية من قبيل :كيف كانت تجربة
االجتماعية و
ّ
ّ

االجتماعية
السياسية و
البلدين في ممارسة البيعة؟ وما هي الطقوس المعتمدة في ذلك ،ورمزّيتها
ّ
ّ

تؤمنها ك ّل
ابية أو
ّ
في بناء الدولة التر ّ
المجالية بالنسبة إلى كل من القطرين؟ وما هي األدوار التي ّ
من المدن والمجموعات المحلّية في صيرورة هذا البناء في كل من المغرب األقصى والبالد

التونسية؟
ّ
ٍ
أن تونس والمغرب
معالجة
وبعد
ّ
تحليلية دقيقة ،استنتج الباحث مجموعة من العناصر ،من أبرزها ّ

التونسية ،تقوم هذه المركزة على
سياسية عالية نسبيا .ففي البالد
تقدمان تركيبتين لهما مركزة
ّ
ّ
ّ
ٍ
أما في المغرب األقصى ،فهي تبنى
مدينية مندمجة تترّكز في مدينة تونس
أعيانية
نخب
ّ
ّ
ً
أساساّ .
على أساس اتّفا ٍ
مكونات التركيبة بشأن اختيار السلطان الذي يمثّل رمز اإلجماع
ق يحصل بين ّ
والضامن لتواصله.

أما ثاني ورقة في الجلسة ،فكانت تحت عنوان" :االندماج االجتماعي وبناء مجتمع المواطنة في
ّ
ٍ
أن
المغرب الكبير" ،للباحث امحمد المالكي .انطلق فيها من مجموعة من اإلشكاليات؛ من أبرزها ّ
ٍ
منهجية
معالجة
االجتماعي في المغرب الكبير .وبعد
الدولة عجزت عن تحقيق مشروع االندماج
ّ
ّ
مستمرةً لفهم كنه
العلمية والفكرية ستظ ّل
أن المساعي
لهذه
ّ
ّ
اإلشكالية ،انتهت ورقة الباحث إلى ّ
ّ
التغيرات
االنتقاالت الناجحة الحاصلة في العالم ،والتي توقّع الباحث تضاعفها إن تم ّكنت
ّ

الحاصلة في المنطقة العر ّبية من تحقيق نتائج أفضل.

الغنائي
النص
االجتماعي :دراسة في
جاذبا لالندماج
بي
ختمت الجلسة بورقة
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
"الفن المغر ّ
قدمها الباحث محمد همام.
نموذجا ،مقاربة
لمجموعة ناس الغيوان المغر ّبية
سوسيولوجية" التي ّ
ّ
ً
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االجتماعية و
السنوي الثّاني للعلوم
ّ
ّ
تقرير الدوحة :المؤتمر ّ
النص الغنائي لفرقة
التنوع اإليقاعي والموسيقي والمضموني الذي يحمله
ّ
سعت الورقة إلى اختبار ّ
"ناس الغيوان" الغنائية المغربية ،من خالل مقار ٍ
التحليلية المنتمية إلى
بة تستثمر بعض األدوات
ّ
ّ
ّ
التكوينية".
"البنيوية
المتطور
الفن أو نموذجها
ّ
ّ
سوسيولوجيا ّ
ّ

العربية
العدالة كانت في صلب مطالب الثورات
ّ
األول جلستان
بي اليوم؟" ،عقدت في اليوم ّ
تحت عنوان المحور الثاني "ما العدالة في الوطن العر ّ
أيضا بالتوازي مع جلسات محور "االندماج االجتماعي" .وخالل الجلسة األولى التي كان
ً

قدم سعيد بن
عنوانها:
"خلفية نظرّية ومفاهيم" ،والتي ترأسها الدكتور إبراهيم العيسويّ ،
ّ
سعيد العلوي ورقةً تحت عنوان "العدالة أوًال من وعي التغيير إلى تغيير الوعي" .وقد

فضل
كانت نقطة االنطالق في الحديث عن العدالة هي حالة االنتفاضات العر ّبية ،إذ ّ

بدال من "الربيع العربي" الذي ارتبط بربيع أوروبا .وكان
تسميتها بـ "االنتفاضات ً
الشبان وقودها ومحركها ،فهذا بديهي بوصفهم يمثّلون نحو  %81من سكان الوطن
ّ
العربي.
أن الشعارات التي خرجت من ميدان التحرير انقسمت إلى قسمين
ويذهب المحاضر إلى ّ

األول ،عملي تمثّل بمقولة "ارحل" ،والثاني تعلّق بإعادة النظر في العدالة ،والتي تمثّلت
ّ
أساسيينّ :
بـ "رفض الفساد والظلم" .وتساءل عن الشعارات واأليديولوجيات التي أعلن ميدان التحرير موتها؛
ثمة وعي
تمت إلى
إذ لم نجد في ميدان التحرير شعارات ّ
ّ
القومية العر ّبية بصلة ،وبالمقابلّ ،

الماركسية ،فلم تكن هناك
قوي .وعلى الرغم من ظهور بعض الشعارات القريبة من
ّ
عروبي ّ

ثمة حديث عن العدالة ورفض اقتصاد الفساد .كما لم
إشارات لصراع طبقي وال إمبريالية ،ولكن ّ

تطر أيديولوجية اإلسالم السياسي؛ فلم يطر شعار اإلسالم هو الح ّل ،واّنما طرحت شعارات
تمت إلى اإلسالم بوصفه جزءا من ٍ
حياة طبيعية.
ّ
ً
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بي لألبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ
االقتصادية والمساواة
أما في ورقة أخرى ق ّدمت في هذه الجلسة بعنوان "أصالة اتّساق الحرية
ّ
ّ
النموذج
االجتماعية في نظرّية العدالة" ،فقد ساق الدكتور مراد دياني ّ
أهمها :أن ّ
ّ
عدة فرضياتّ ،

ضمنة في ثنايا المساواة
حقيقية متمثّلة في القدرات
الليبرالي المستدام ينطوي على حرية
ّ
ّ
الفردية الم ّ
النموذج الليبرالي المستدام يضمن
أن ّ
االجتماعية و ّ
األولي .و ّ
الضامنة لتكافؤ الفرص في المسبق ّ
ِّ
األولي ،كما
الحفاظ على المحفزات الفردية لتوليد الثّروة الكامنة في أصالة الحرية في المسبق ّ
أن
اإليجابية للمساواة
الجانبية
يضمن مضاعفتها في الالّحق البعدي عبر اآلثار
ّ
ّ
ّ
االجتماعية .و ّ

ٍ
كمنظور بعيد األمد
اتّساق الحرية والمساواة داخل نظرّية العدالة ال يستقيم دون انبثاق اإلخاء
للعيش المشترك.

حدد معالم للنموذج المتَّسق والمستدام لما بعد الربيع العربي ،تتمثّل بالترابط بين "الحرية -
وقد ّ
المساواة  -اإلخاء" ،وتعزيز الترابط في االقتصاد القائم على المعرفة ،والتأصيل االقتصادي لمبدأ
أما معالم النموذج اللّيبرالي المستدام ،فتقوم على :اتّساق الحرية والمساواة ،وتكافؤ الفرص
اإلخاءّ .

الملكية ،وتعظيم القيم واستدامة توليدها ،والمنظور البعيد
المنصف ،والجدارة واالستحقاق ،وتحديد
ّ
للعيش المشترك.

ال عدالة من دون حرية
بي اليوم؟" التي ت أرّسها الدكتور أنطوان
في الجلسة الثانية من محور "ما العدالة في الوطن العر ّ
الدكتور
وقدم ّ
سيف ،تناولت أوراق المحاضرين "خلفية نظرّية ومفاهيم" عن موضوع العدالةّ .
"جدلية العدالة والحرّية في ضوء الثّورات العر ّبية" .وحاول
الحداد المحاضرة األولى بعنوان:
محمد ّ
ّ
فيها البرهنة على مسلَّمة مفادها ّأنه ال عدالة دون حرّية ،من خالل سياق الثّورات العر ّبية .فهي
انية .وهي ال
نسية واإلير ّ
ثورات مؤطّرة بفكرة "العدالة" وحقوق اإلنسان ،على خالف الثّورتين الفر ّ

انتقاال طبقيا ،بل هي – في الحقيقة -
تنسجم مع التّعريف الكالسيكي للثّورة الذي يجعل منها
ً

الية.
انتقال في طبيعة أنظمة الحكم ،يجري عبر فترة
انتقالية سماتها تطبيق العدالة االنتق ّ
ّ
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اإلنسانية
االجتماعية و
السنوي الثّاني للعلوم
ّ
ّ
تقرير الدوحة :المؤتمر ّ
أن االستبداد فيها قد صار جزًءا من
أن
وأشار ّ
ّ
خصوصية الحالة العر ّبية تكمن في ّ
الحداد إلى ّ

األعراف ،وأصبح ينظر إليه على ّأنه جزء من طبيعة األشياء .كذلك هي حالة المجتمعات التي
عاشت على أعر ٍ
اف موروثة منذ ٍ
زمن قديم؛ إذ تصبح طبائع االستبداد مقبولة فيها .وكانت ميزة
تاريخنا المعاصر كامنة في ضعف ال ّشعور باالستبداد.
فقدمها الباحث عبر العزيز لبيب ،تحت عنوان" :إحراجات
أما المحاضرة الثانية في هذه الجلسةّ ،
ّ

أن العدالة
العدالة في وضع
استثنائي" .وعالج فيها موضوع العدالة بين القاعدة واالستثناء .فمع ّ
ّ
النظام العالمي بحسب ِّ
هي ِّ
مما
االدعاء ال ّشائعّ ،
فإن االستثناء ضارب في المستوى ّ
الرمزيّ ،
ّ
خاليا من العدل.
يجعل هذا العالم ً

ومن هذه االستثناءات ،يذكر الباحث مثال سجن "أبو غريب" ّأوًال الذي يمثِّل انح ارفًا في العدل
تحولت فيه العدالة
ياحا عنه بما ّأنه يمثِّل عدالة المنتصر ،ومثال فلسطين ً
العالمي وانز ً
ثانيا الذي ّ

لالعدالة.
العالمية إلى مصدر ّ
ّ

اكية ومفهوم المساواة في الكتابات
وتال ذلك محاضرة ثالثة لنجمة حبيب ،بعنوان" :العدالة واالشتر ّ

الروايات المعاصرة في
الرواية
نموذجا" ،ناقشت فيها هذه المفاهيم من خالل ِّ
العر ّبية المعاصرةِّ :
ً

أن
األدب العربي .فتناولت مفهوم "العدالة" في رواية
اللص والكالب لنجيب محفوظّ .
وبينت ّ
ّ

تصور مازال
القانونية ،وهو
االجتماعية و
تصور المجتمع العربي للحالة
عبر عن
ّ
ّ
كاتبها قد ّ
ّ
ّ
الدينية في بعض
بعقلية القبيلة أو الحمولة أو العشيرة ،وبالعقيدة
السياسية أو ّ
ّ
محكوما في العادة ّ
ً

الحاالت.

ٍ
مفهوم
حول "الظّلم" إلى
الضوء على رواية
ّ
وسلّطت الباحثة ّ
الحب للمنفى لبهاء طاهر الذي ّ
فلسفي ،وعلى روايات سحر خليفة التي ناقشت مسألة حقوق المرأة ومساواتها ل ّلرجل ،من خالل
السياسة واالجتماع في المجتمع الفلسطيني.
سيرورة ِّ

الرواية العر ّبية ،من خالل رواية الثّائر األحمر
الماركسية و
الرؤية
العلمانية للعدالة في ِّ
ّ
ّ
كما تناولت ّ

ورد كاتبها على مشروع العدل ال ّشامل
لعلي أحمد باكثير .وهي رواية ّأرخت للثّورة
القرمطيةّ ،
ّ
ّ
اإلسالمية" .وختمت رحلتها بين
الناس من حوله وانضووا تحت لواء "الخالفة
الذي
انفض ّ
ّ
ّ
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بي لألبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ
حنا مينة الثّلج يأتي من ال ّنافذة التي كانت في نظرها
النصوص
األدبية المعاصرة ،برواية ّ
ّ
ّ
واضحةً ومباشرةً ونفعيةً ،هدفت إلى تأسيس المجتمع على ال ّشريحة المثقّفة من ٍ
جهة وال ّشريحة
ّ

العاملة من ٍ
جهة أخرى.

االندماج االجتماعي في مصر
جدلية
االجتماعية في محور
اإلنسانية و
انطلقت أعمال اليوم الثاني من المؤتمر السنوي للعلوم
ّ
ّ
ّ

االجتماعي ،بجلسة أولى موضوعها "االندماج االجتماعي والمواطنة :الحالة المصرّية".
االندماج
ّ
ت أرّست الجلسة الدكتورة ثناء عبد اهلل .وكانت المداخلة األولى للباحث علي الجلبي بورقة عنوانها:
أن
"االندماج االجتماعي والمواطنة النشطة :مصر بعد ثورة  34يناير
نموذجا" .رأى الباحث ّ
ً
المعاناة من االستبعاد االجتماعي في مصر قبل ثورة  34يناير بلغت ذروتها .وأحصى الجلبي

المتوسط في تلك
تجسد النمط
ّ
أنماط االستبعاد االجتماعي في مصر قبل ثورة  34يناير ،إذ ّ
ٍ
عدة حدث فيها استبعاد على أساس النوع
التفاوتات والفجوات بين الرجل والمرأة ،في
مجاالت ّ
االجتماعي.

وأصبحت مصر تعيش أزمة ،أ ّكدتها تلك الممارسات المخالفة لمواثيق حقوق

وضد مبدأ سيادة القانون ،والمخالفة الواضحة لمبدأ المواطنة ،وما يمنحه للفرد من
اإلنسان،
ّ

حقو ٍ
ي يقف
اجتماعية و
اسية و
ّ
ّ
ق سي ّ
اقتصادية .وختم الجلبي مداخلته بالقول ّ
إن المجتمع المصر ّ
اليوم على مفترق طرق ،بحثًا عن وجه ٍة يسير فيها نحو إعادة بناء المستقبل بعد ثورة  34يناير،
المبنية على حقوق المواطنة.
التوصل إلى سبل مالئمة لتعزيز أوضاع االندماج االجتماعي
ّ
و ّ
"جدليات االندماج
أما المداخلة الثانية ،فكانت على لسان مي نجيب بورقة تحت عنوان:
ّ
ّ
شخصت العوامل المؤثّرة في اندماج األقباط في
االجتماعي لألقباط في مصر بعد الثورة" التي ّ
عددا من القضايا والنقاط ،وهي:
مصر الثورة على المستويين السياسي والمجتمعي .وتناولت ً

يخية عن اندماج األقباط االجتماعي
مفهوم االندماج
وجدليات الدولة والمجتمع ،ولمحة تار ّ
ّ
األيام
والسياسي ،وطبيعة العالقة بين األقباط والكنيسة والنظام قبل الثورة ،وموقف الكنيسة خالل ّ

ثم طرحت الباحثة في الجزء الثاني من الورقة
األولى من الثورة ،ومشاركة األقباط في الثورةّ .
ثم تواتر األحداث
بدءا من صعود ّ
"معوقات االندماج" ً
التيار اإلسالمي ومخاوف الصدامّ ،
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اإلنسانية
االجتماعية و
السنوي الثّاني للعلوم
ّ
ّ
تقرير الدوحة :المؤتمر ّ
ثم رحيل البابا شنودة الثالث ،وصعود المر ّشح
ًا
الطائفية ودالالتها،
ّ
مرور ببرلمان ما بعد الثورةّ ،
ثم
ئاسية و(التطمينات) التي ّ
اإلسالمي عبر االنتخابات الر ّ
وجهها الرئيس المنتخب إلى األقباطّ ،
ّ

أخير
االنتقالية ،و ًا
اإلسالميين واألقباط بعد انتهاء المرحلة
األحداث التي أبرزت مواجهات بين
ّ
ّ

ختامية.
مالحظات
ّ

ٍ
أن دعوات اندماج األقباط تتناسخ
أهمها ّ
وخلصت الباحثة في النهاية إلى عدد من االستنتاجاتّ ،

ومستجدات متواترة ال يمكن التعامل معها – بحسب نجيب
تعقيدا نتاج معطيات متراكمة
وتزداد
ّ
ً
مؤسسات العدالة ،واحترام الصالح
اطية
 ّإال في إطار دولة ديمقر ّتتأسس على مبدأ الثقة ب ّ
مستقرة ّ
ّ

بعيدا عن
مؤسسات المجتمع
المدني من خالل مشاركة األفراد ً
العام لجموع المواطنين ،وتفعيل ّ
ّ
ّ
حالة االغتراب التي يعاني منها كثيرون.
عملية االندماج
اإلسالمية في
وختم الباحث حسن عبيد الجلسة بورق ٍة عنوانها" :دور الحركات
ّ
ّ

السلفية
الضوء على اإلخوان المسلمين والدعوة
ّ
االجتماعي في مصر  " 3103-3101سلّط فيها ّ
ّ
في مصر في بداية الثورة المصرّية في كانون الثاني  /يناير  .3100وتناولت مداخلة عبيد الدور

ي ،ليحلّل -
الذي تقوم به هذه الحركات
ّ
اإلسالمية في فعل الدمج المجتمعي في المجتمع المصر ّ
وهوية الجماعات في
التعددية
علمية  -رؤية ك ّل من الحركتين ومنهجيهما تجاه
الثقافية ّ
ّ
ّ
وبمنهجية ّ
ّ

أن عامل
البنية
ّ
المجتمعية المصرّية على مستوى األحزاب ،والمرأة ،واألقباط .وتفترض ورقة عبيد ّ

وتطورها ّإبان الثورة المصرّية ،لتصبح أحد
العام
صعود الحركات
ّ
اإلسالمية في المجال المصر ّ
ي ّ
ّ
لوجية الدينية التي تقبل
القوة ،دفعها إلى تطوير خطابها السياسي ورؤيتها األيديو ّ
مكونات نخب ّ
ّ

مدني حديث.
مجتمع
عية على أساس
ٍ
الهويات الفر ّ
ّ
ّ

المشرق العربي وعوائق االندماج
عقدت الجلسة الرابعة في موضوع "جدلية االندماج االجتماعي" بعنوان" :الدولة واالندماج
االجتماعي :المشرق العربي" .وقد ت أّرس الجلسة الباحث دارم البصام .وفي ورقته" :الحالة
الطائفية
الطائفية في الثورة السورّية :المسارات واألنماط" ،تناول الباحث نيروز ساتيك الظاهرة
ّ
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بي لألبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ
وتأثيرها في مجريات الثورة السورّية ليس بوصف الطائفية مالزمة لهذه الثورة ،بل كعرض من

أعراضها ،تفهم في ضوء العوامل االجتماعية  -االقتصادية  -السياسية ،وليس في ضوء

حد ذاتهما ،وان استخدمت بعض القوى الطائفية هذين العاملين
العاملين الثقافي والديني في ّ
بعدا طائفيا في صيغة "نحن وهم".
إلعطاء الصراع ً
تؤدي إلى استمرار
أهم العوامل التي ّ
وذهب الباحث إلى أ ّن التفاوت في مستوى المعيشة هو من ّ
إن التعامل مع
وطائفية
قية
ّ
ّ
قوة الجماعات الوسيطة والوالءات التقليدية من عر ّ
وقبلية .ولذلك ف ّ
ّ
القضي ة الطائفية يقتضي بالضرورة معالجتها على أسس الديمقراطية والعدالة االجتماعية واألمن
ّ

الوطني وسيقع على عاتق المعارضة السياسية الوقوف في وجه الطائفية السياسية.

قد م الباحث عبد العزيز خزاعلة ورقته" :وهن الدولة وسياسات التفكيك المجتمعي في
وبعد ذلكّ ،
األردنية
أسسها على أسئلة جوهرية عالج من خاللها موضوعه ،وهي :هل الدولة
ّ
األردن" .وقد ّ
وتكرس بفعل الوالءات التقليدية والجهوية؟
فعال كيان سياسي قانوني أم ّأنها كيان
هي ً
استمر ّ
ّ

وكيف تعايشت الدولة (ككيان سياسي قانوني) مع كل من القبيلة ككيان قرابي نسبي ومع

الكيانات االجتماعية األخرى؟ وما هي السياسات التي لجأت إليها الدولة لضمان استمرارها
وبقائها؟
تناقضا بين الشكل الحالي للدولة واندماج المجتمع ،وال يمكن ح ّل هذا
أن هناك
ويعتقد الباحث ّ
ً

التناقض إال بتغلّب أحدهما على اآلخر ،وهذا التناقض قد جرى حلّه لمصلحة بقاء الدولة
واستمرارها مع تفتيت وحدة المجتمع في الوقت نفسه.
السياسي في الدول العر ّبية التي
االجتماعي و
االنتخابية وأثرها في االندماج
وتحت عنوان" :النظم
ّ
ّ
ّ
اطي :حالتا مصر وتونس" ،عرض الباحث مصطفى مهند ورقته التي حاول من
ّ
تمر ّ
بتحول ديمقر ّ

يعية العر ّبية في االندماج
خاللها مناقشة تأثير النظم
االنتخابية المتّبعة في االنتخابات التشر ّ
ّ

السياسي
االجتماعي و
ّ
ّ
صالحا
انتخابي ليس
ً
ّ

أن ك ّل نظام
تحول ديمقراطي .وأوضح الباحث ّ
في الدول التي ّ
تمر بعملية ّ
معينة تحتاج
يخية وال
يخية ّ
ثمة لحظات تار ّ
ّ
لك ّل السياقات التار ّ
سياسية ،بل ّ

إلى ٍ
محدد.
نظام
انتخابي ّ
ّ
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بناء الدولة واالندماج االجتماعي
كانت الجلسة األخيرة في محور "جدلية االندماج االجتماعي" بعنوان "الدولة واالندماج
االجتماعي :اليمن وموريتانيا" .وقد ت أّرس الجلسة الدكتور عبد اهلل الكندي .وقد حلّل الباحث عادل
األمة
األمة" عملية بناء ّ
الشرجبي في ورقة بعنوان "بناء الدولة في اليمن :توحيد النخبة وتفكيك ّ

في اليمن ،واألسباب التي ّأدت إلى بروز المظاهر التي تشير إلى التف ّكك الوطني ،مثل بروز
التحول الديمقراطي التي
أن عملية
الحوثية .وانطلق الباحث من
الحراك الجنوبي ،والحركة
ّ
ّ
فرضية ّ
ّ
إيمانا حقيقيا بالديمقراطية ،لذلك عمدت إلى
شهدها اليمن منذ عام  0991نفّذتها نخبة ال تؤمن ً
ٍ
فعوضا عن بناء دولة
لشروط ال تتالءم مع متطلّبات الديمقراطية الليبرالية،
بناء الدولة وفقًا
ً

مواطنة متساوية ،عمدت إلى بناء دولة رعوية ،وعطّلت مبدأ التداول السلمي للسلطة ،عبر

التحول الديمقراطي ،وتجريدها من طابعها السياسي ،والتي هي في الوقت ذاته
مؤسسات
إضعاف ّ
ّ
مؤسسات االندماج االجتماعي ،وعندما ظهرت بوادر التف ّكك االجتماعي لم يتّخذ النظام سياسات
ّ

تحول المطالب من
إصالحية ،بل على العكس عمل على إنكارها ،األمر الذي ّأدى إلى ّ
ك االرتباط.
اإلصال إلى ف ّ
نموذجا"،
وفي ورقة بعنوان "أزمة الدولة الوطنية وانعكاساتها على االندماج والمواطنة :موريتانيا
ً

أن نشأته
ّ
شخص الباحث حماه اهلل ولد السالم جذور أزمة الدولة الوطنية في موريتانيا .ورأى ّ

يتانية جاءت
وتنظيما وحتّى
نسية بامتياز،
ً
حدودا وادارةً
ً
استقالال ،وأ ّن والدة الدولة الوطنية المور ّ
فر ّ
ً

قيصرية ،وفرضت على مواطنيها اإلذعان والطاعة ،وقضت على التعددية السياسية والنيابية

الهوية الضائعة ،وانقسام
وصفّت جيوب المعارضة الوطنية وقوى الرفض .وأبرز مظاهر أزمتها
ّ

المجموعة الثقافية التاريخية ،والفساد ،واالستبداد ،واإلرهاب .وإلنقاذ مشروع الدولة الوطنية ،اقتر

حرة ونزيهة في ظ ّل حكومة
ولد السالم العمل على إعادة السلطة إلى
ّ
المدنيين عبر انتخابات ّ

انتقالية توافقية مستقلّة وانهاء الدور السياسي للجيش.

أما الباحث هاني المغلس ،فقد رأى في ورقته المعنونة "الدولة واالندماج االجتماعي في اليمن:
ّ

أن اليمن نموذج صارخ إلشكاليات االندماج االجتماعي ومفهوم الدولة
الفرص و ّ
التحديات" ّ
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نظر للتركيبة القبلية المتج ّذرة وانعكاساتها على البنى الثقافية واالقتصادية .كما أوضح
الحديثةً ،ا
أن المجتمع اليمني أظهر قابلية كبيرة لالندماج االجتماعي في مناسبتين على األق ّل انتهتا بفشل
ّ
ٍ
لحياة مشتركة تقوم على المساواة والعدالة االجتماعية ،كانت
الدولة في تجسيد التوق االجتماعي
األولى بعد تحقيق الوحدة اليمنية؛ والثانية هي الثورة الشبابية التي انطلقت في شباط  /فبراير
 ،3100ومثّلت فرصة غير مسبوقة للوحدة االجتماعية بعد سنوات من الحروب والصراعات.
أن تخلّق نظام سياسي انتقالي من رحم النظام السابق وظيفته إدارة صراعات النخب في هذه
غير ّ

ٍ
شهور طويلة من
يبدد اللحظة التكاملية التي تحقّقت بفعل
المرحلة والتوفيق بينها يوشك أن ّ
االحتجاجات الشعبية.

االنتقالية
العدالة والعدالة
ّ
بي اليوم؟"
خ ّ
صصت الجلسة األولى من اليوم الثاني في محور "ما العدالة في الوطن العر ّ
الدكتور كمال عبد اللّطيف
وقدم فيها ّ
لموضوع "العدالة االنتقالية ،وت أرّستها الدكتورة فريدة ّبنانيّ .
السياسية في المغرب :تجربة هيئة اإلنصاف
التحوالت
مداخلته بعنوان "العدالة
ّ
ّ
االنتقالية و ّ
تحدث فيها عن تجربة "هيئة إنصاف" في المغرب ،وعن تاريخ االضطهاد
والمصالحة" .و ّ

السِّياسي التسلّطي بعد االستقالل الذي تبعه إعالن الحسن الثّاني عن تأسيس المجلس
االستشاري لحقوق اإلنسان ،وتأسيس "الهيئة المستقلّة لإلنصاف والمصالحة" .ترتّب عن ذلك
إلمكانية
مما مهّد
نوع من التّقارب في وجهات ّ
ّ
النظر بين الحكم والمعارضة التي ّ
رحبت بالمبادرةّ ،

مكونات المشهد
ياسي ّ
تحقيق المصالحة واعادة االعتبار للعمل ّ
الديمقراطي الذي تتّفق عليه ّ
الس ّ
ِّياسي المختلفة.
الس ّ
السياسي في المغرب ،لم ينشأ نتيجة ثورٍة
أن مشروع اإلصال
ِّ
هذا ما دعا الباحث إلى استنتاج ّ
أو تحول مفاجئ في نظام الحكم ،بل نتيجة التّفاعل اإليجابي بين الفاعلين السياسيين في ٍ
بلد
ّ
ّ
للسلطة.
تتّجه فيه ّ
الدولة مع ّ
النخب إلى ترتيب نوٍع من التّدبير االنتقالي ّ
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الضرر،
وختم الباحث مداخلته بالحديث عن حصيلة عمل هيئة "إنصاف" في مجال جبر ّ

اطية على نحو يمنع انتهاك حقوق
وتوصيات تقريرها الختامي بتعزيز آ ّليات الممارسة ّ
الديمقر ّ

يحا يتناول
السلطات ،ووجوب تضمين ّ
الدستور نصا صر ً
اإلنسان ،وتعميق مبدإ الفصل بين ّ

األساسية.
الحرّيات والحقوق
ّ

السلطوية:
االنتقالية و
الحي مودن ،وعنوانها" :العدالة
أما المداخلة الثّانية ،فكانت ل ّلدكتور عبد
ّ
ّ
ّ
ّ
االنتقالية.
السلطوية ،والعدالة
نموذج المغرب" ،ورّكز فيها على مفهومين هما:
ّ
ّ
ثمة
تطرق الباحث إلى الموجات ّ
ّ
الديمقراطية التي عرفها العالم في القرن المنصرم ،لينتقل من ّ
فعد ِّ
التكيف
النظام المغر َّ
إلى رصد تجربة المغرب في هذا المجالّ ،
بي سلطوياّ ،
لكنه قادر على ّ

ِّ
بالمد الثّوري العربي،
يفسر – في نظره  -تخلّف المغرب عن االلتحاق
مع
المتغيرات .وهذا ما ِّ
ّ
ألن ِّ
المرة وتحديث
سيما في ما يتعلّق باألمازيغ و أ
النظام قد أجرى مجموعةً من اإلصالحات ،وال ّ
ّ

القوانين.

الدولة في جرائم
نتقالية" ،فقد انطلق الباحث في رصده من سؤال :ماذا تفعل ّ
أما مفهوم "العدالة اال ّ
ّ

الدولة تتناسى الجرائم التي ارتكبتها ،وال تحاسب القائمين بها.
أن ّ
ارتكبتها؟ والجواب بحسبه هو ّ
وهذا ما ِّ
الدول ،بمعناها العقابي والجنائي ،لم تتحقّق
يمكن من القول :إ ّن العدالة المتعلِّقة بجرائم ّ
عويضية" صيغةً بديلةً عن
ولن تتحقّق .لذلك جاء مصطلح "العدالة
االنتقالية" أو "العدالة التّ
ّ
ّ

الجنائية.
العقابية و
العدالة
ّ
ّ

لكنها
ورأى الباحث في ختام مداخلته أ ّن العدالة
االنتقالية أو المصالحة ،ال تعني ّ
الديمقراطيةّ ،
ّ
ٍ
ٍ
عيةً أكبر مثلما حدث في
صالحات
للدولة المجال للقيام بإ
توفِّر ّ
سياسية ،من شأنها أن تعطيها شر ّ
ّ

الدولة على استخدام العنف.
تحد من قدرة ّ
المغرب ،كما ّأنها ّ
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العدالة في التراث
أيضا ،عقدت الجلسة الرابعة للمؤتمر
وضمن موضوع "ما العدالة في الوطن العربي اليوم؟" ً

وقدم فيها امحمد
السنوي بعنوان "العدالة في التراث" ،وت أّرسها الدكتور حمدي عبد الرحمن حسنّ .

أن سؤال العدالة هو
جبرون ورقة بعنوان "العدالة في الفكر السياسي التراثي" .انطلق جبرون من ّ

التحول الديمقراطي .وهذا ما
تمر بمرحلة
سؤال مركزي يتواتر طرحه في جميع الدول التي ّ
ّ
يفرض ضرورة الربط ما بين المفاهيم التراثية للعدالة ،والتي يجب استحضارها بوصفها تجارب
ثم تناول الباحث مفهوم العدالة
ملهمة ،والمفاهيم الحداثوية للعدالة التي تتواءم مع متطلّبات اليومّ .

في اإلسالم ،من خالل ّتيارات ثالثة :الفقهاء وعلماء الشريعة ،والمتكلّمون ومن أبرزهم المعتزلة،
سيما الشيخ
والفالسفة .انتقل جبرون إلى
اإلصالحيين العرب ومحاوالت تجديد مفهوم العدالة ،وال ّ
ّ

محمد عبده.

بعد ذلك ،جاءت المداخلة الثانية للباحث إبراهيم بوتشيش بعنوان "خطاب العدالة في كتب اآلداب
السلطانية" .وانطلق من ثالثة أسئلة مركزية هي :ما مفهوم العدالة في متون اآلداب السلطانية،
الموجهات الناظمة لها؟ وما هي المرجعيات المولّدة لخطاب العدالة لدى مؤلّفي اآلداب
وما هي
ّ

ثمة موقع لحقوق اإلنسان في خطاب العدالة لدى كتاب اآلداب السلطانية؟ ويرى
السلطانية؟ وهل ّ
وكأن كتّاب اآلداب
أن مفهوم العدالة في متون اآلداب السلطانية هو مفهوم ملتبس،
ّ
بوتشيش ّ

أن المفهوم
تقصدوا أن يجعلوا هذا المفهوم
يبرروا استبداد السلطان .كما ّ
ً
السلطانية ّ
فضفاضا لكي ّ

يقدموا معرفة نظرية في العدالة،
جاء بإيحاء من الحاكم
أن الكتّاب لم ّ
وبناء على رغبته .ويرى ّ
ً
ثم ،من غير
ّ
ولكنهم كانوا يجمعون النصوص ليصار إلى توظيفها في تبرير استبداد الحاكم ،ومن ّ

أن اآلداب السلطانية
المجدي البحث عن نظريات للعدالة في تلك الكتب .ويخلص بوتشيش إلى ّ

حريات الفرد في النقد ،أي
وحرمت الخروج عليه ،وهو ما ّأدى إلى تقييد ّ
ّبررت االستبدادّ ،

المعارضة.
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العدالة :تمثّالت وتجلّيات
بي؟" الدكتورة هناء الجوهري .واستهلّت
ت أرّس الجلسة األخيرة في محور "ما العدالة في الوطن العر ّ
الجلسة بور ٍ
قة للباحث محسن بوعزيزي تحت عنوان "العدالة في عيون السجناء :بحث في
إحساسا بمسألة العدالة.
أن السجناء أكثر الناس
التمثّالت االجتماعية" ،أ ّكد فيها ّ
ً
وقائية تش ّكل
قصةً ّ
األول هو الموقوف ،والذي يصنع ّ
ّ
وقسم بوعزيزي المساجين إلى ثالثة أقسامّ :
للنجاة ،وقسم دائم العودة إلى السجون ينعدم عنده اإلحساس بالقانون ،والشريحة الثالثة
له فرصة ّ
وخاصة بهم.
زمنية مختلفة
هي شريحة المحكومين باإلعدام ،والذين لديهم ّ
ّ

وقدم الدكتور باسم سرحان ورقة عنوانها "عدم المساواة تجلًّيا لعدم العدالة في التنمية العر ّبية"،
ّ
عدة دول عر ّبية ،وهي مصر وسورية
ناقش فيها العدالة
االجتماعية من خالل التنمية البشرية في ّ
ّ
ولبنان وفلسطين والعراق.

النمو االقتصادي الذي حقّقته الدول العر ّبية
وقال سرحان في معرض نقاشهّ ،إنه ال عالقة بين ّ
سيما الفقراء.
واستفادة
غالبية المواطنين من ثماره ،وال ّ
ّ
صغير إلعادة
ًا
مجاال
بأن سياسات التعديل الهيكلي للّيبرالية الجديدة لم تترك ّإال
ً
وختم سرحان ّ
ٍ
النجا في السوق.
صوغ التنمية في إطار
مفهوم بعيد عن مفهوم ّ
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