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نظرية العدالة والصناعة الهوياتية
النوعية التأسيسية لم تحصل إال مع تحول
رياض الترك نحو هذا االتجاه منذ مقابلته
مع «النهار» في يوم  28أيلول  2003عندما
طــرح نظريته حــول «الـصـفــر االستعماري:
األميركان نقلوا املجتمع العراقي من تحت
الصفر إلى الصفر» .وهذا كان يعني تأييدًا
ملا فعله جورج بوش االبن في العراق ،وقد
أتــى هــذا قبل زيــارتــه بــأيــام ألوروب ــا وكندا
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة سـ ـرًا ،حـيــث ع ــاد منها
ل ـي ـقــول« :إن ه ـنــاك ري ــاح ــا غــربـيــة ستقتلع
األنـظـمــة وعـلـيـنــا أن نــاقـيـهــا ب ـثــوب جديد
وبـبــرنــامــج جــديــد» ،داع ـيــا إل ــى تغيير اســم
«الحزب الشيوعي ـ املكتب السياسي» .وقد
كــان عمليًا تأسيس ري ــاض الـتــرك لــ«حــزب
الشعب الديموقراطي» في نيسان  2005هو
الرافعة التي جرفت معظم القوى السياسية
السورية املعارضة باتجاه تشكيل «إعــان
دم ـشــق» ال ــذي انـبـنــى عـلــى أن مــا ج ــرى في
بغداد في التاسع من نيسان  2003وترجم
فــي بـيــروت  14آذار  2005ستكون محطته

الثالثة فــي الـشــام .فشلت مراهنات «إعــان
دمشق» ( 16تشرين أول  )2005على تغيير
فــي دمـشــق وقــد كــان بـعــض قــادتــه ورم ــوزه
يــدعــون إل ــى انـتـظــار أســابـيــع فـقــط أو على
األكـ ـث ــر لـ ـ ــرأس س ـن ــة  ،2006ل ـت ـغ ـي ـيــر وق ــت
سقوط النظام السوري بناء على التصادم
األم ـيــركــي ـ ـ ال ـس ــوري ال ــذي ك ــان رأس جبل
جليده هو املحقق الدولي ديتليف ميليس
في «قضية الحريري».
ل ــم ي ـكــن «إعـ ـ ــان دمـ ـش ــق» ب ــدالالت ــه يـحــوي
فقط مراهنة على الخارج األميركي ،وإنما
كان تحقيقًا لشيء سعى إليه رياض الترك
منذ أحــداث  1979ـ  ،1982وقاومته ومنعته
أغـلـبـيــة ق ـيــادة «ال ـح ــزب الـشـيــوعــي ـ املكتب
ً
السياسي» التي كانت ضده كما أظهر مثال
اجـتـمــاع اللجنة املــركــزيــة فــي أي ـلــول ،1980
وهو التحالف مع «اإلخوان املسلمني» .كان
الزواج بني «الليبرالية الجديدة» و«اإلسالم
ال ـس ـي ــاس ــي» م ــن أه ـ ــم م ــام ــح مـ ـس ــار ت ـيــار
الليبرالية الجديدة ،وهو ما ظهر الحقًا ،ولو
عبر ذيلية الليبراليني الجدد لإلسالميني،
في «املجلس الوطني»  2011وفي «االئتالف
الــوطـنــي»  ،2012وال ـتــي ك ــان منها كتوابع
املراهنة على «التدخل العسكري الخارجي»
و«العنف املعارض» من أجل إسقاط السلطة
الـســوريــة فــي مرحلة مــا بعد درع ــا  18آذار
 .2011كخالصة مكثفة :إن تيار الليبرالية
الجديدة السوري ،وهو تيار تأسس عابرًا
لــأحــزاب ،انبنى بداللة حــدث خــارجــي ،هو
غــزو ال ـعــراق واحـتــالــه مــن قبل األمـيــركــان،
وكانت خلفيته سقوط السوفيات وانزياح
الكثير مــن الشيوعيني واملــاركـسـيــن نحو
م ــوق ــع أي ــدي ــول ــوج ــي س ـي ــاس ــي جـ ــديـ ــد .لــم
ي ـكــن هـ ــذا ال ـت ـي ــار ف ــي ن ـشــوئــه مـبـنـيــا على
ت ـحــوالت اقـتـصــاديــة ـ اجـتـمــاعـيــة ،مــا دامــت
ال ـبــورجــوازيــة الـجــديــدة فــي ســوريــا -1974
 2017قد تشكلت في رحم السلطة السورية
وعلى أجنابها وولدت من ذلك الرحم ،وهي
والـفـئــات الــوسـطــى ،قــد أثـبـتــت أزم ــة  2011ـ
 2017م ــدى ارتـبــاطـهــا الـعـضــوي بالسلطة
السورية .لم يكن تيار الليبرالية الجديدة
ف ــي س ــوري ــا مـبـنـيــا ع ـلــى م ــراج ـع ــات فـكــريــة
نـتــج عنها االن ــزي ــاح مــن فـكــر سـيــاســي ،هو
املــاركـسـيــة ،نحو تـيــار فـكــري سياسي آخر
هو «الليبرالية الجديدة» ،التي كانت أيضًا
عـنــد «املـحــافـظــن ال ـج ــدد» ،الــذيــن سيطروا
على إدارة بوش االبن ،ناتجة عن متحولني
من املاركسية إلى الليبرالية الجديدة التي
أسسها ليو شتراوس فلسفيًا ،واقتصاديًا
ميلتون فريدمان.
*كاتب سوري

 101مـلـيــون دوالر ،وأن أغ ـلــب ه ــذه الــودائــع
تـ ـع ــود إل ـ ــى ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـح ـك ــوم ـي ــة وامل ـت ـع ـل ـقــة
بمشاريع املحافظات ضمن موازنة عام ،2014
من ضمنها أرصدة وزارتي الدفاع والداخلية،
واألرص ــدة الـعــائــدة لألقليات مــن املسيحيني
وااليـ ــزيـ ــديـ ــن والـ ـشـ ـب ــك والـ ـت ــركـ ـم ــان وك ــاف ــة
الطوائف واملذاهب اإلسالمية األخرى ،إضافة
إلى أرصدة بعض الشركات املحلية الصغيرة
التي غادر أصحابها هذه املدن بسبب الحرب
واالحتالل الداعشي ملناطقهم».
ت ــاب ــع ال ـب ـن ــك أن «الـ ـضـ ـغ ــوط ت ـف ــاق ـم ــت عـلــى
ال ـج ـه ــاز امل ـص ــرف ــي ب ـع ــد اس ـت ـح ــواذ حـكــومــة
إقليم كردستان على ودائعه في فرعي البنك
امل ــركــزي الـتــابـعــن إل ــى وزارة مــالـيــة اإلقـلـيــم،
والتي تقدر بحدود  5ترليونات دينار يعود
قــرابــة  % 50الــى املـصــرف الـعــراقــي للتجارة،
ويـعــود النصف اآلخــر إلــى أكثر مــن  80فرعًا
تــاب ـعــة ل ـل ـم ـصــارف ال ـخــاصــة ضـمـنـهــا ف ــروع
لـلـمـصــارف األجـنـبـيــة الـعــامـلــة ف ــي ال ـع ــراق».
حسب ما أوردته وكاالت األنباء عن البنك.
ولفت البنك وفق بيانه الى أن «داعش» جنى
ً
أمواال طائلة منذ فرض سيطرته على مناطق
واس ـع ــة م ــن نـيـنــوى ف ــي ح ــزي ــران ع ــام ،2014
حيث أن دخله بلغ ملياري دوالر سنويًا ،ما
جعله من أغنى التنظيمات في ذلك الوقت»،
كما أصبح «داعش» غنيًا من خالل بيع النفط
الــذي نهبه مــن الـعــراق وســوريــا ،ولــم يفصح
عن الجهات التي كانت تتاجر بالنفط الذي
يسرقه داعــش ويهربه الــى مختلف البلدان،

بما فيها الكيان اإلسرائيلي( .؟!)
أكد البنك أن «العائدات اليومية لـ«داعش» من
البيع غير القانوني للنفط بلغ نحو مليوني
دوالر نظير بيع  30ألف برميل يوميًا تقريبًا،
حيث تراوح سعر البرميل من الذهب األسود
لديه بني  25ـ  50دوالرًا أميركيًا قبل انخفاض
أسعار النفط في الفترة املاضية».
ف ــي املـحـصـلــة الـخـتــامـيــة إن «داع ـ ــش» تمكن
قبل أن يحمل اسـمــه هــذا مــن الـحـصــول على
أم ـ ــوال كـث ـيــرة ق ــد ت ـكــون أك ـبــر م ــن مـيــزانـيــات
ب ـلــدان ع ــدة فــي املـنـطـقــة ،مــن جـهــة ،واستثمر
ما حصل عليه في استمراره وديمومته ،من
ً
جـهــة أخ ــرى ،فـضــا عــن الـتـحـكــم فــي مصائر
السكان والبالد والخراب والدمار الذي ألحقه
فــي كــل املــدن التي استولى عليها ،وستبقى
وصمة عار تلحقه وكل من دعمه ّ
ويسر أمره
وحشر نفسه في دفع الكلفة البشرية واملادية
التي ضحى بها الشعب والــوطــن .وال بد من
حـســابـهــا ومـحــاسـبــة امل ـتــورطــن ب ـهــا ،أف ــرادًا
وأح ــزاب ــا وح ـك ــوم ــات غ ـطــت امل ـن ـظ ـمــات الـتــي
قامت بذلك علنًا ،وكلها مسجلة ومثبتة في
أرشيفات وسائل اإلعالم التابعة أو املعارضة
لـهــا .وبــالـتــأكـيــد أي إغ ـفــال أو تــدبـيــر اإلف ــات
من العقاب ،والتنكر لقرارات دولية بتجفيف
مــوارد اإلرهــاب ومنابعه ،مشاركة عملية في
ُ
كل الجرائم التي ارتكبت واملجازر التي حدثت.
وه ــذه كــافـيــة للحكم واملـحــاكـمــة والـقـصــاص
واحترام حقوق اإلنسان والشعوب.
* كاتب عراقي

محمد شقير *
إن الـ ـس ــؤال امل ـف ـتــاحــي ف ــي ه ــذا ال ـب ـحــث ه ــو :ه ــل يمكن
لـلـعــدالــة كـنـظــريــة وكـمـعـطــى نـظــري أن تـصــل إل ــى مــدى
تستطيع فيه أن تشكل هــويــة عــابــرة لجميع الهويات
ّ
ومتقدمة عليها ،لتصبح األساس
األخرى ،وجامعة لها،
في االنتماء والهوية وصناعتها ،بحيث تصبح املعيار
في التمايز الهوياتي االجتماعي ،والسياسي ،واألممي،
واأليــديــولــوجــي ،لتتقدم على أي تمايز هوياتي آخــر؟
وب ـي ــان ذل ــك أن مـجـمــل ال ـه ــوي ــات وتــال ـيــا االن ـت ـ َم ــاءات،
ت ـق ــوم ع ـلــى أس ــس ع ــرق ـي ــة ،طــائ ـف ـيــة ،مــذه ـب ـيــة ،قـبـلـيــة،
مناطقية ،جهوية ،قومية ،لغوية ،تاريخية ،سياسية،
أو جغرافية...
وعندما تبادر إلى تحليل ومناقشة مجمل تلك األسس
الهوياتية تجد بأنها ـ في مجملها ـ أسس تفتقد إلى
املضمون القيمي واإلنساني العابر للحدود املصطنعة،
واع يستحضر
وأن ـهــا لــم يـتــم بـنــاؤهــا بشكل عـقــانــي ٍ
جميع األبعاد القيمية ،وبخاصة العدالة ،كقيمة أساس
ومـحــوريــة فــي البناء الهوياتي والصناعة الهوياتية
ســ ً
ـواء ف ــي اإلط ـ ــار االج ـت ـمــاعــي أو ال ـس ـيــاســي ،وس ــوى
ذلــك .وبالتالي ليس لــذاك املضمون القيمي والعدالي
م ــن ح ـض ــور ف ــي ذل ــك ال ـت ـفــاضــل ال ـه ــوي ــات ــي ،ومـخـتـلــف
تجلياته ،في االنتماء والوالء ،وسوى ذلك .وسبب ذلك
يكمن في ضعف ـ أو انعدام ـ حضور قيمة العدالة في
مختلف املـجــاالت التربوية ،والثقافية ،واالجتماعية،
والتعليمية ،وحتى الدينية...
فـلــم تـتـحــول قـيـمــة ال ـعــدالــة إل ــى ب ــرام ــج تــربــويــة ،وإل ــى
ب ــرام ــج تـعـلـيـمـيــة ،وإل ـ ــى ب ــرام ــج ث ـقــاف ـيــة ،ن ـجــدهــا فــي
املناهج التعليمية ،والتربوية ،والثقافية في املــدارس،
وال ـجــام ـعــات ،وامل ـعــاهــد الــديـنـيــة ،وغ ـيــر الــديـنـيــة ،وفــي
املؤسسات اإلعالمية والثقافية وسياساتها وبرامجها
وأول ــوي ــات ـه ــا ،وف ــي مـخـتـلــف امل ــؤس ـس ــات االجـتـمــاعـيــة
والسياسية وغيرها وأولوياتها ،وفي الخطاب الديني،
والتربوي ،والثقافي ،وفــي مختلف النتاجات العلمية
واألدبية...
إذن هناك ضعف ،أو شبه غياب ـ أو انـعــدام في بعض
أو الـعــديــد مــن األح ـي ــان ـ ـ لقيمة ال ـعــدالــة ،وتجلياتها،
وتمظهراتها عــن مختلف املـيــاديــن االجتماعية وغير
االجـتـمــاعـيــة .ومـ ـ ّ
ـرد ذل ــك بــالــدرجــة األولـ ــى ال ــى الـعــامــل
الفكري واأليديولوجي والتربوي الــذي يعطي للعدالة
ق ـي ـمــة مـ ـح ــوري ــة وأس ــاسـ ـي ــة ف ــي ال ـن ـظ ــري ــة وقـ ـ ــوة دف ــع
استثنائية على مستوى الواقع والتطبيق العملي .وقد
ال يحصل ذلك ال على املستوى النظري وال على املستوى
العملي أو بالحد األدنى في أحدهما ،ما يقف عائقًا في
ً
الوصول الى مقاصد العدالة وأهدافها .هذا فضال عن
العوامل التربوية والنفسية الكامنة في أعماق النفس
ً
اإلنسانية والتي قد تقف حائال دون بلوغ تلك املقاصد
واألهداف والسعي للوصول اليها.
وك ــان نـتـيـجــة ذل ــك أن تـقــدمــت مـنـظــومــات وأط ــروح ــات
فكرية وأيديولوجية وتربوية واجتماعية وعالقاتية
وسياسية وقــانــونـيــة وثقافية تفتقر إلــى الـعــدالــة ،بل
وتعمل على تهميشها ،وإقصائها عن الوعي والوجدان
وال ـتــرب ـيــة وال ـف ـعــل وامل ـم ــارس ــة وف ــي مـخـتـلــف املـيــاديــن
االقتصادية واملــالـيــة والسياسية واالجتماعية ،حتى
ً
ابتداء من العالقة
بتنا نشهد أن النظام العاملي بأسره ـ
بني الــدول واألمــم ،الــى العالقات داخلها ـ كل ذلــك وفي
مختلف مـجــاالتــه ،يـقــوم على أس ــاس مــن الــاعــدالــة في
مجمل العالقات االقتصادية ،والتجارية ،والسياسية،
وامل ــال ـي ــة ،وغ ـي ــره ــا .ح ـتــى أض ـح ــى لــدي ـنــا ن ـظ ــام كــونــي
(عــاملــي) يرتكز على الــاعــدالــة ،ويفتقر إلــى الكثير من
مـعــانـيـهــا فــي مختلف امل ـج ــاالت اإلن ـســان ـيــة ،ومـيــاديــن
االجتماع البشري .حتى األدي ــان السماوية ،التي كان
كله
هــدفـهــا املــركــزي واألس ــاس ــي ،وعـلــى م ـ
ـدى َ ا ْل ـتـَـار ُيـ ُـخ َ َ
إقــامــة الـعــدل على هــذه البسيطة َ«لـ َـقـ ْـد َأ ْ
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ـا
ـ
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ات وأنزلنا معهم ال ِكتاب و ِاليزان ِليقوم
ِب ْالبين ِ
ِبال ِق ْس ِط»1؛ فلقد جرى االنقالب عليها الحقًا من خالل
أدوات التأويل ،والكتمان ،والتحريف ...التي استهدفت
بالدرجة األســاس قيمة العدالةُ ،
فعمل على تعطيلها،

وتشويه معانيها ،وابتداع أكثر من مفردة ـ بل منظومة
ـ دينية تمارس أكثر من التفاف على تلك القيمة ،ما أدى
إلــى إقصائها مــن جــديــد ،لصالح قــوى التمييز واملــال
والترف والالعدالة ،والتي ترى في املعاني الصحيحة
للدين تهديدًا ملصالحها ،وامتيازاتها ،وترفها.
فــي املحصلة انحسرت الـعــدالــة إلــى حـ ٍّـد بعيد ،وغابت
عن ساحة الوعي والوجدان ،وعن الحضور في الثقافة
ً
سواء على املستوى
التربوية والسياسية واالجتماعية،
املحلي ،أو العاملي بل والعوملي ،بحيث لم يعد لها ذلك
الدور الذي يجب في صناعة الهوية في مختلف أبعادها،
ّ
وتقدمت عليها،
وفي بناء االنتماء في مجمل عناصره،
ّ
وحــلــت محلها عــوامــل وأسـبــاب أخــرى فــي صناعة تلك
الـهــويــة ،تنتمي فــي مجملها الــى اعـتـبــارات وحيثيات
مــاديــة (ع ــرق ،ل ــون ،مصلحة أو منفعة م ــادي ــة )...وغير
ً
سواء
عقالنية (تفتقد التفسير العقالني أو العلمي،)...
كانت تلك العوامل واألسباب ذات بعد طائفي (باملعنى
االج ـت ـمــاعــي) أو عــرقــي ،أو عـنـصــري ،أو قــومــي ،وغير
ذلك .فهي وبرغم كونها غير عقالنية ،ومادية ،وتفتقر
إلــى املـضـمــون القيمي اإلنـســانــي ،وإل ــى الـعــدالــة كقيمة

إنسانية ومـحــوريــة؛ فقد استطاعت أن تـمــارس سطوًا
على الهوية ،لتصادر كل الدور في صناعتها ،وبنائها،
والتأثير فيها ،ولـتـمــارس ّأيـمــا إقـصــاء للعدالة كقيمة
إنسانية فاعلة ومــؤثــرة ،ولتجعل مــن نفسها أساسًا
وحيدًا وفريدًا في بناء تلك الهويات ،والوالءات ،وشبكة
امل ـصــالــح ،وال ـع ــاق ــات ،وامل ـنــافــع ف ــي مـخـتـلــف املـيــاديــن
واملجاالت.
إن هذا الضعف للمنظومة القيمية وفي قلبها العدالة،
أورث انعدامًا في األسس القيمية ،التي تصلح أن تقوم
عليها منظومة الـعــاقــات ،والتحالفات ،والسياسات،
ّ
والـسـلــوكـيــات ...وحــل محلها املصالح املــاديــة الفردية،
والجماعية ،اآلنية ،والظرفية املجردة من أيــة ضوابط
قـيـمـيــة أو أخــاق ـيــة ،فــأضـحــت الـسـيــاســة ـ ـ عـلــى سبيل
املثال ـ فن تحقيق املصالح املادية ،مجردة عن أية قيمة
أخالقية ،أو إنسانية ..إن ما نريد قوله في هذا البحث
هو أن العدالة تصلح ـ كقيمة أخالقية إنسانية نظرية
وعملية ـ ـ أن تـكــون ذلــك األس ــاس املـكــن فــي بـنــاء هوية
جامعة ملختلف الجماعات واألقــوام ،وعابرة لكثير من
امللل والنحل ،ويمكن لنا أن نعتمد الى صناعة هوياتية
تقوم على أسس قيمية ،محورها وقلبها العدالة ،وأنه
من املمكن لبناء هوياتي يقوم على أساس من العدالة؛
أن يتقدم على الكثير مــن الـعــوامــل واألس ـبــاب املــاديــة،
وغـيــر القيمية ،فــي صناعة الهوية وال ــوالء واالنـتـمــاء.
نعم تستطيع العدالة كقيمة إنسانية أخالقية ،وأيضًا
ّ
دينية ،أن تشكل هوية صلبة عابرة للطوائف ،واملذاهب،
واألقـ ـ ــوام ،واألعـ ـ ــراق ،ولـجـمـيــع بـنــي اإلن ـس ــان ،لتصبح
هي األســاس في الــوالء ،واالنتماء ،والفعل ،والسياسة.
ويمكن لتلك املنظومة القيمية أن تأسس لبناء هوياتي
قيمي مغاير ملختلف البناءات الهوياتية القائمة.
وعـلـيــه إذا ط ــرح ال ـس ــؤال ال ـتــالــي :ه ــل يـمـكــن أن نشهد
فرقًا وطــوائــف ومــذاهــب وأحــزاب وتـيــارات وجماعات...
تـلـتــف ح ــول ال ـعــدالــة كـقـيـمــة مـطـلـقــة ،تـقــدمـهــا عـلــى أي
اعـتـبــار آخ ــر؟ وه ــل يمكن أن ن ــرى أقــوامــا وأم ـمــا ،تبني
هويتها على أساس من تلك العدالة العابرة والجامعة
واملتجاوزة ملختلف االعتبارات املــاديــة؟ وهــل يمكن أن
نصل الــى مــدى تتقدم فيه العدالة ـ ـ كمعيار هوياتي ـ
على أي معيار آخــر طائفي ،أو عــرقــي ،أو مناطقي ،أو
قبلي...؟ الجواب على هذه األسئلة وغيرها هو ـ نظريًا
ـ نعم يمكن ذلك ويمكن الذهاب ـ أيضًا نظريًا ـ أبعد من
ذلك في ترجمة تلك الهوية ،والتعبير عنها ،في العقل،
واملمارسة ،والسياسة ،وفي مختلف املجاالت.
ذاك صحيح نظريًا ،لكن على املستوى العملي يكتنف
هــذا الـطــرح أكـثــر مــن كــام وجـهـ ٍـد وش ــرط ،ألنــه يحتاج
إلى بناء مجتمعي ،يكرس العدالة كقيمة محورية في
التربية والثقافة ،والوجدان والوعي .إذ إن أي مجتمع ال
يمتلك رقيًا قيميًا ،ال يمكن أن ُينتظر منه ،أن يقبل قيمة
الـعــدالــة كــأســاس هــويــاتــي ،يـتـقــدم عـلــى جميع األســس
والعوامل األخرى .وأي مجتمع لم يشبع من تلك الثقافة
اإلنـســانـيــة واألخــاقـيــة والـتــربــويــة الـســامـيــة؛ ال ُيتوقع
منه أن يرتضي بالعدالة كأساس في ممارسة االنتماء
ومـنــح ال ــوالء .إنــه يحتاج إلــى ثقافة مجتمعية قيمية
راقية ،حتى تتوفر لديه تلك التربة القيمية ،التي تصلح
أن يـبـنــي عليها تـلــك ال ـهــويــة ،ال ـتــي تنتمي ال ــى دائ ــرة
العدالة ،وتجلياتها في الوالء واالنتماء .إنه يحتاج الى
ّ
متقدم،
مستوى أخــاقــي ،وقيمي وإنساني وحـضــاري
ّ
يتقبل أن تـكــون الـعــدالــة هــي األس ــاس فــي جميع
حتى
عــاقــاتــه وبــرامـجــه ومــوازي ـنــه وأولــويــاتــه وسـيــاســاتــه،
ً
وجـمـيــع م ــا يــرتـبــط بـ ــه .إن م ــا ت ـقــدم يـقـتـضــي أوال أن
تتحول العدالة من قيمة نظرية إلى طرح فكري ،ومن ثمّ
الى مشروع عملي ،يمتلك رؤيته ،وسياساته ،وبرامجه
في مختلف املجاالت التربوية ،والثقافية ،واالجتماعية،
والسياسية ،واإلداري ــة ،واملالية ،واملطلبية ،والنقابية،
والقانونية ،واإلعالمية  ...حتى ال يبقى مجال اجتماعي
ّ
وإنساني خارج مظلة العدالة ،وتأثيرها ،وتجلياتها.
ّ
التحدي األكبر هو في أن تتحول العدالة إلى ثقافة
إن
عامة وأخــاق عــامــة .أي إلــى اخــاق مجتمعية ،وثقافة
مجتمعية ،عصية على التجاوز ،واالنكفاء.
نحن نحتاج الــى إعــادة بناء وعينا وثقافتنا وفهمنا
للدين واملجتمع واإلن ـســان (أي الــرؤيــة الـكــونـيــة) على
أساس من تلك العدالة ،حتى نبني تاليًا ذلك اإلنسان،
واملجتمع على أساس تلك العدالة ،بل أن نبني مدنيتنا
ورؤي ـت ـن ــا ال ـح ـض ــاري ــة ع ـلــى ق ـيــم ال ـع ــدال ــة وم ـعــان ـي ـهــا،
لـتـصـبــح ال ـع ــدال ــة ه ــي املــرت ـك ــز واألس ـ ــاس ف ــي صـنــاعــة
الـهــويــة واالنـتـمــاء وال ــوالء وفــي املـشــاريــع والسياسات
ً
والبرامج والتحالفات ..وصوال إلى تشكيل وعي عاملي،
عابر لجميع األمم والشعوب ،يرتكز على العدالة كقيمة،
وي ـهــدف ال ــى ال ـعــدالــة ك ـم ـشــروع ،وف ـعــل ح ـيــاة .أي إننا
نحتاج بدل عوملة التجارة ،وفعل املال ،إلى عوملة العدالة
ومعانيها وتجلياتها بهدف إعــادة بناء العالقات بني
األمــم والشعوب على أســاس من تلك العدالة ،بل إعادة
بناء النظام العاملي وقيمه وثقافته على أساسها .إن
أشـ ّـد ما تحتاج إليه جميع األمــم والشعوب اليوم ،هو
إعــادة االعتبار للعدالة كثقافة وممارسة .إن البشرية
هي أحوج ما تكون إلى عوملة العدالة وثقافتها أي إلى
عوملة عدالية قيمية أكثر من أية عوملة أخرى ترتكز على
حسابات املنفعة واملال والقيم الرأسمالية.
* أستاذ جامعي

