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جدل المواطنة واألسرة والقبيلة 
في السياق العربي: الخليج مثاالً

عبد الناصر صالح اليافعي(*)
رئيس قسم العلوم االجتماعية
أستاذ الخدمة االجتماعية المشارك، جامعة قطر.

أوًال: المواطنة العربّية: هل هو سؤال عن الغائب؟
هل أنتجت الثقافة العربّية اإلسالمّية عبر تاريخها الممتّد ما يمكن أن يسمح بالحديث 
عن مواطنة عربّية؟ أم أّن هذا المفهوم غريب عنها تمامًا؟ وهل أّن األنسجة الّرمزّية لهذه 
الثقافة في ارتباطها بمؤّسساتها االجتماعّية كاألسرة مثـًال يمكن أن تدفع في اتجاه تطوير 
هذا المفهوم إن ظهرت بعض إرهاصاته في هذه الّثقافة ومنظومتها المعيارّية واألخالقّية 
والحقوقّية؟ وإن غابت المواطنة عنها هل يمكن أن تكون األسرة نواة لخلقها وتوطينها في 
الثقافة والمجتمع؟ وفي األخير، هل يمكن أن تكون األسرة مدخـًال لتطوير مواطنة خليجّية 

تمّر عبر النسيج القبلي واألسري؟

تندرج هذه األسئلة ضمن اهتمام جديد في الفكر العربي المعاصر، وهو التربية على 
الــمــواطــنــة بــمــا هــي جـــزء مــن فلسفة تــربــويــة ســوســيــو ثــقــافــّيــة حقوقية عقالنية مــدنــّيــة، عــابــرة 
للطوائف والتكوينات القومية واإلثــنــيــة واللغوية والــســاللــّيــة، وهــي مسائل حديثة فــي وطننا 
العربي حــداثــة فكرة المواطنة (شعبان، 2017: 42). ثــّم إنها فكرة ال يمكن أن تنمو إّال في 
سياقات اجتماعّية وحقوقّية وثقافّية تعطي لقيمة الفرد المكانة التي يستحّقها. الوعي بالفرد 
ظّل معّتما لفترات طويلة في التاريخ العربي، إذ استمّر تابعًا (Subject) لعالمه االجتماعي 
الذي منه بزغ. اإلنسان العربي، وهذا على سبيل االفتراض، لم يقطع بعد الحبل الّسرّي الذي 
يربطه بالقبيلة أو بالعشيرة وبالجماعة، مّما قد يجعل حّرّيته منقوصة كما يقول أريك فروم 
في مّؤلفه The Fear of Freedom. وإذا استحال قطع هذا الحبل السّري (طبعًا مجازّيًا) هل 
يمكن أن نشهد بوادر مواطنة عربّية تخرج من رحم القبيلة ومن رحم الجماعة واألسرة بما 
يعني ذلــك مــن شــروط اكتمال الــحــّرّيــة؟ هــذا هــو الــّرهــان فــي مجتمعات ال يمكنها التخّلص، 
أو ال تريد أن تتخّلص، من ارتباطاتها القبلّية. هذا يدفع، ولو على سبيل االفتراض، باتجاه 
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التساؤل عن مواطنة قبلّية، أو مواطنة داخل القبيلة. هذه الفرضية مدعومة بما تشهده بعض 
القبائل العربّية من دينامية داخلّية وخارجية بعبارة عبد الله حمودي، دينامية تسمح بتجاوز 
الخطاب األنثروبولوجي االستعماري، وبخاصة الخطاب االنقسامي الذي رأى القبيلة مجتمعًا 
مــعــزوًال عــن التشكيالت االجتماعية التاريخية، مــع أّنــهــا جسد اجتماعي حــّي تتشّكل بحسب 
نمط عالئقي متمّيز ذي مضامين متغّيرة (حمودي، 2017: 11-56). وألّن القبيلة ليست عالمًا 
اجتماعيًا مغلقًا، بل مفتوحًا على التحّول بحكم اختالط األصول وإعادة تشكيل القبائل وتغلغل 
الدولة فيها وتغلغلها في الّدولة؛ لكّل هذا وغيره، فإّن الحديث عن تبّني القبيلة لقيم المواطنة 

عبر األسرة والبيت يظّل حديثًا ممكنًا.

ثّمة دراســات أضفت مرونة كبيرة على مفهوم القبيلة وأخرجتها من جوهرانّية المناهج 
الكالسيكّية التي ترّدها كيانًا ثابتًا. جــاك بيرك، مثـًال، رأى في أسماء القبائل رمــوزًا إسمّية 
تفّرق الّساكنة بين مجموعات معترف بها (Berque, 1953: 26; 1998: 226-227). معنى هذا 
أّن مفاهيم مــن قبيل العصبّية وروابــــط الـــّدم ال تمنع القبيلة مــن تبّني قيم جــديــدة تخترق 

نسيجها االجتماعي حين تفاعلها مع الّدولة.

يتحّدث هشام داوود عن دولنة القبائل في العراق خالل الفترة الممتدة من 1960 إلى 
1970 قبل أن تتّم قبلنتها فترة التسعينيات (داوود، 2016: 104-112). ومن هنا تعريفه للقبيلة 
على أساس أّنها جماعة سوسيو سياسّية تتطّور باستمرار، تتبّدل صورتها ويعاد تشكيلها إلى 
حّد المسخ (داوود، 2016: 99) أثناء تقاطعها مع الدولة. ونعرف مع بعض األنثروبولوجيين 
والمؤّرخين كيف أن بعض القبائل تمّكنت تاريخيا من إقامة دول، أي أن تكوين الدولة يستند، 
في بعض الحاالت، إلى إمكانات قبلّية (تابر، 2016: 13)، فلَم ال نتحّدث عن مواطنة قبلّية 
في مجتمعات تمّثل فيها القبيلة مؤّسسة اجتماعّية أساسّية؟. ولعّل هذه المواطنة القبلّية تمّثل 
جسرًا للمرور من الجماعة إلى المجتمع بلغة فرديناند تونيز (Ferdinand Tonnies): الجماعة 
جوهرها القبيلة التي يشارك فيها اإلنــســان بكل كينونته، والمجتمع الــذي يمّثل بالخصوص 
حــيــاة المدينة الــكــبــيــرة، وفــيــه تركيز على اإلنــســان الــفــرد بطموحاته كــّلــهــا، وجــوهــره المجتمع 

.(Tonnies, 2001: 215) التنافسي في أبسط أشكاله

ثــّمــة مــن يــؤّكــد أن مفهوم الــمــواطــنــة ال وجـــود لــه فــي الثقافة العربية اإلســالمــّيــة. فكلمة 
«Citizen» غائبة تمامًا، بحسب بــرنــارد لويس في اللغة العربية وكذلك الفارسية والتركّية، 
وُيستعاض عنها عـــادة بمعنى «ابـــن البلد» الـــذي ال يحمل معنى مشاركة األفـــراد فــي الحياة 
الــمــدنــّيــة (Lewis, 1966: 52-63). هــذا الـــرأي نــجــده أيــضــًا عند سمير أمــيــن الـــذي يــنــزع عن 
األنظمة العربية إمكان نشوء مــســاواة قانونية (أمــيــن، 1984: 310)، يسانده في ذلــك محمد 
أركـــون الـــذي يفترض أن الجماعة السياسّية فــي اإلســـالم ال تسمح بتطوير ثقافة مواطنية 
كشرط لــوالدة مجتمع مدني. وخالفًا لهذا التوّجه يّتخذ عبد الوهاب األفندي موقفًا جذريًا 
مغايرًا، إذ يعتبر أّن مفهوم المواطن يرادف بدّقة من جهة المعنى التاريخي كلمة «المسلم» 
(األفــنــدي، 2004: 56). هــذه فكرة جريئة من عبد الوهاب األفندي إذ يطابق بين المواطن 
والمسلم مــن جهة الــداللــة والــمــعــنــى. ولــكــّن الــّســؤال المحّير الـــذي يفترض اإلجــابــة عنه في 
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هــذا الــّســيــاق: مـــاذا عــن الــفــرد غير المسلم فــي مجتمع ديــنــه اإلســـالم؟ يجيب األفــنــدي بقوله 
إّن الــّشــرط الـــضـــروري والــكــافــي لــحــالــة الــمــواطــنــة أن يــكــون الــفــرد مــســلــمــًا، أّمـــا مــن كـــان غير 
ذلك فّثمة صيغة تبادلّية أو تعاقدّية تربطه بالمجموعة األصلّية. وفي هذا «ال يختلف اإلطار 
الفكري لمفاهيم المواطنة التي تبناها النظام العالمي بعد عام 1948» (األفندي، 2004: 57). 
حــّتــى مــفــهــوم الـــّذمـــة الــــذي يــشــيــر إلـــى عــضــو فــي أقــّلــّيــة غــيــر مسلمة فــي ســيــاق إســالمــي فقد 
دعــا البعض (عــثــمــان، 1960) إلــى تــجــاوزه للتسامي فــوق التصنيفات والــتــراتــبــيــات القديمة، 
لنصل إلى مجتمع مسلم تتمّتع فيه كّل األقّليات بكافة حقوقها المدنّية والسياسّية، وإّال كيف 
يمكن للمسلمين خارج بلدانهم الّدفاع عن األقّليات المسلمة إذا ما مارسوه هم أنفسهم ضد 

غيرهم (Osman, 2001)؟

ولماذا هذا الّنقاش حول المواطنة في إشكالّية تربط بينها وبين األســرة؟ ألّنــه يصعب، 
فــي رأيــنــا الحديث عــن مواطنّية عربية، أو خليجّية بالخصوص، وحــّتــى عربية كذلك مــا لم 
تترّسخ قيمها في األســرة، وفي القبيلة كذلك لتحتمل مستقبـًال في سياقات اجتماعية تتعّدد 
إثنياتها قيمًا وممارسات ُتشعر الّناس ذوي المعتقدات واآلراء المختلفة بأّنهم متساوون أمام 

قانون الّدولة التي يعيشون فيها.

ثانيًا: مدخل إشكالّي: األسرة والمواطنة الجديدة

كيف نفّك نزاعًا بدا ملّحًا في وقتنا الّراهن بين محمول رمزّي وقيمي بنته األسرة العربّية 
اإلســالمــّيــة عــبــر تــاريــخــهــا الممتد ورأســـمـــال قيمي حــديــث مــحــوره جـــدل دائـــر حـــول المواطنة 
وضرورة خلقها في سياقنا العربي. العالقة بين األسرة العربية والمواطنة تحيل في مستوى 
أّول من القراءة، إلى فكرة المفارقة، ومن هنا بعدها اإلشكالّي. فاألسرة تحيل، تقليديًا، إلى 
قــرابــة الـــّدم والعشيرة، والمواطنة تحيل، خــالفــًا لــذلــك، إلــى قــواعــد المدينة التي يخضع لها 
الجميع بصرف الّنظر عن الوالءات العشائرّية أو القبلّية أو السياسّية أو االرتباطات العرقّية 
أو الدينّية. أّما الّربط بينهما بواو العطف فتلك معضلة تحتاج مّنا إلى تفكيك. وبكّل الّصور، 
فإّن السؤال عن مفهوم المواطنة، هنا في بيئتنا العربّية، تطرحه الحاجة إليه أو ندرته في 
سياقات تنشط فيها المشاعر الطائفّية واألنسجة الــّرمــزّيــة العشائرّية واالرتــبــاطــات القبلّية 
أو المذهبّية، مّما يجعل الحديث عن المواطنة بمثابة اإلجــابــة عن تلف المعايير الحقوقّية 
فــي مجتمعات تشهد أصعب أزماتها السياسّية واألخــالقــّيــة والثقافّية مــا لــم تنشأ تربية على 

المواطنة داخل هذه الفضاءات االجتماعّية.

إّن تقّلص تجربة المواطنة أو امتدادها يرتبط أيضًا بشكل الّسلطة القائمة. فكّلما كانت 
هذه الّسلطة مبنّية على تراتبّية حاّدة، كان ذلك مؤذن بضمور هذه التجربة وتقّلصها. وكّلما 
تنّظمت هذه الّسلطة بالقانون وبوسائط حقوقّية وأخالقية ورمزّية وبسلطة مضاّدة، ساعد 
ذلــك على نجاح الّتجربة وامــتــدادهــا. أقصد بالّسلطة المضادة مختلف المظاهر الصراعّية 
المقاومة لمختلف أشــكــال الهيمنة الــتــي تضع شــروطــًا مرتبطة بــالــقــّوة، ُتسند المواطنة إلى 
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من يملك عناصر هذه القّوة، وَتحرم منها من كان فاقدًا لها. من بين هذه الشروط الّسن 
والــجــنــس والــمــذهــب والــعــرق والــّلــون والجنسّية. وهــنــا تــتــدّخــل األســـرة لتخلق الــتــوازن وتقّلص 
المسافة بما قد تغرسه في النشء من قيم تتسامح مع المختلف عّنا بشّتى أصنافه. فنحن 
حين نربط المواطنة بالّسلطة أو بحّدة التراتبّية أو لينها أو عالقتها بالقّوة والهيمنة، إّنما 
نفترض أّن المواطنة ليست قيمة مطلقة متعالية عن سياقات إنتاجها، بل على العكس من 
ذلك تبدو وليدة ظروفها ومراحل تشّكلها، حيث يجعل تلويناتها وتجسيماتها تختلف بحسب 
هذه الّسياقات التاريخّية واالجتماعّية. إّنها مفهوم دينامي قد يختفي ضمن ظرف ما تاريخّي 
أو سياسّي أو أيديولوجّي أو ثقافّي، ليتعّزز مــن جديد فــي تشّكالت أو بنى اجتماعّية غير 
معهودة كما هو الحال، مثـًال، في األسرة الفلسطينّية التي عّوضت غياب الّدولة في المجتمع 
الفلسطيني لتتوّلى هي بنفسها ترسيخ قيم الوطنّية والمواطنة والوطن في العملّية التربوّية. 
وهذا يعني أّن المواطنة، كما سبق ذكره، هي نتاج تسويات وتعويضات وتناقضات وتوافقات.

ثالثّية مفاهيمية، إذًا، تنّشط العالقة بين المواطنة واألسرة: القيم والتجربة والدينامّية. 
القيم أساسها المصلحة العامة ثــم الــمــســاواة القائمة على الــقــانــون الـــذي يعّبر عــن اإلرادة 
العامة. هــذا المفهوم أشــاد به جــون جــاك روّســو في حديثه عن العقد االجتماعي، ينضاف 
إلــيــه تقسيم الّسلطات الــتــي انتبه إليها مونتسكيو (Montesquieu). كــّل هــذا مــشــروط، حّتى 
يتحّقق بمبدأ الــمــســؤولــّيــة، إذ ال حــديــث عــن مصلحة عــامــة وحــّرّيــة دون ربطها بالمسؤولية، 
خاصة القانونّية منها وكذلك المدنية واإلداريــة واألخالقّية. ولكن هذه المبادئ تظّل معّلقة 
ما لم تعش مخاضًا بتجربة تاريخّية تسعى إلى تكريس المواطنة في الواقع. وليس ثّمة في 
التجارب العربّية، تاريخيًا، وال حّتى في المتون الفكرّية ما يبّشر بمثل هذه المخاضات، إّال 
في سياق الممكن دون الواقع. ومع ذلك يظّل الّطموح قائمًا لنعيش هذا المخاض بدءًا من 

األسرة وعبر سيرورة من التكّيفات االجتماعّية اليومّية.

هــنــا، وضــمــن هـــذه الــتــجــربــة نــقــارن داخـــل الــفــضــاء األســــري وأثــنــاء العملية الــتــربــوّيــة بين 
تجربة مواطنّية وأخرى نافية لها، كأن نعاين سلوكًا تمييزّيًا بين مختلف أعضاء هذه األسرة 
على أســـاس الجنس مــثـــــًال، فنجعل حــّظ األخ الــّذكــر حتى وإن كــان صــغــيــرًا أوفـــر مــن األنثى 
رغــم تفّوقها فــي الــّســن عليه، أو أن ُتمنع حركة الــمــرأة مــا لــم يكن معها «مــحــرم» حّتى وإن 
كــان طفـًال صغيرًا. المستوى اآلخــر مــن الثالثّية التي أشــرنــا إليها هــي الدينامية على معنى 
المخاضات التاريخّية التي تمر بها مختلف األسر عبر مختلف مراحل تطّورها، ومنها قدرة 
المرأة على استرداد حقوقها وقدرة العبيد مثـًال في سياقات تاريخية معّينة على فّك رقابهم 
من العبودّية. والدينامية أيضًا غالبًا ما تتحّقق بأكثر تمّكنًا، وخصوصًا خالل الهّزات الكبرى 
الــتــي تعيشها المجتمعات وهــي تــحــاول أن تفعل فــي ذاتــهــا وتــحــّرر أفــرادهــا وتــحــرّك أسباب 

التقّدم واالزدهار.

غرضنا من كّل هذا أن نبلغ ما يمكن تسميته «المواطنة االجتماعّية» أو المواطنة المحّلّية 
التي تتجاوز المستوى النظري القانوني والحقوقي للمفهوم لتربطه بالتجربة ومخاضاتها 
في أدّق تفاصيلها اليومّية انطالقًا بالخصوص من الفضاء األسري. ولكن أال يمكن لمفهوم 



إضـافـات / العددان 41 - 42، شتاء - ربيع 2018  250

المواطنة المحّلية أو االجتماعّية، أو إن شئنا حّتى األســرّيــة أن ُيضعف المحتوى السياسي 
للمواطنة؟ إّننا نفترض ذلك ألّننا نعتقد أن المواطنة الفعلّية ليست مجّرد قوانين وإلزامات 
ضــامــنــة للعقد االجــتــمــاعــي، بــل الــمــواطــنــة مــمــارســة يــومــّيــة تــجــريــبــّيــة ضــمــن ســيــاقــات جغرافية 
واجــتــمــاعــّيــة مــحــّددة. ومــا كــان للفرد أن يــكــون مــواطــنــًا فــي المدينة مــا لــم يــتــمــّرن على ذلك 
في األسرة. لذلك ال نرى ضرورة للسعي نحو تعريف مجّرد ومثالّي للمواطنة ألنها بطبيعتها 
مصطلح يراوح بين معيش فردي داخل جماعة أسرّية وانتماء اجتماعّي وسياسّي للمدينة أو 

الحّي أو الجماعة.

هــذه الــمــراوحــة تــدفــع باتجاه الحديث عــن ديمقراطية محّلّية تنطلق مــن األســـرة لتخلق 
مــواطــنــة جــديــدة يحملها الــفــرد ويــتــرّبــى عليها مــنــذ ســنــوات طفولته األولــــى. عــنــدهــا ستضمر 
المشاعر الطائفّية والوالءات المذهبّية وتتقّلص الّنعرات العشائرّية بما فيها من نفي لآلخر 
المختلف. هذه المنهجية في التنشئة األولى على أساس قيم المواطنة نراها ضرورية اليوم 
في سياق واقــع عربّي جائش يندفع أفــراده إلى تفكيك مجتمعاتهم بأيديهم، كما هو الحال 
في العراق وسورية واليمن وليبيا. وما كان لهذا التفكيك الّذاتي أن يحدث لو حّصنت األسرة 
أبناءها منذ البدء بمعاني المواطنة االجتماعّية التي تقوم على نسيج قيمّي أساسه القانون 
والــحــّق والــعــدالــة والــمــســاواة، بصرف الّنظر عــن مختلف الــفــروق اإلثنية والقبلّية والمذهبّية 
والــطــائــفــّيــة واأليــديــولــوجــيــة كــذلــك. كــّل هــذا التهديم الـــّذاتـــي، وهـــذا التفكيك لــلــقــدرات، وهــذا 
الــهــدر لــإلمــكــانــات؛ مــا كـــان لــه أن يــكــون لــو لــم نـــرَع فــي ســيــاقــاتــنــا األســـرّيـــة الــعــربــّيــة هــويــات 
مختلفة، مغلقة على ذاتها، تنفي اآلخر المختلف بنمطيات غاية في اإلقصاء وحّتى العداوة 
ــٍر َوأُنــَثــى َوَجَعلَْناكُْم  رغــم أّن الــقــرآن نّظم هــذا االخــتــالف: ﴿يَــا أَيَُّها النَّاُس إنَّــا َخلَْقَناكُم ِمن َذكَ
َه َعلِيٌم َخِبيٌر﴾ (الحجرات: 13). وفي  ِه أَتَْقاكُْم إنَّ اللـَّ ُشُعوباً َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إنَّ أَكْرََمكُْم ِعنَد اللـَّ
ذلــك وضــع لقواعد الحياة المشتركة في سياق اختالفّي. إّنها وحــدة النوع اإلنساني، وحدة 
اإلنــســان المفّكر التي قــد ال تتحّقق إّال بــاإلبــداع، إبـــداع ال يمكن أن يكون خصيبًا إّال بتنّوع 
الكائنات البشرّية وقدرتها على تنظيم الّتبادل في سياقات غير متشابهة. وما الذي يمكن أن 
تفعله األسرة اليوم إزاء هذه التمّزقات المدّمرة لإلمكانات والقدرات؟ يمكنها أن تفعل أمورًا 
كثيرة، ومنها مواجهة النمطّيات السائدة عن اآلخــر المختلف والتي انغرست بشكل متصّلب 

في الرأي العام.

لألسرة أيضًا قدرة فائقة على تنمية قيم التسامح ونفي اإلقصاء بأشكاله، وأّول مظاهر 
اإلقصاء ذاك الــذي يقوم اليوم على الفروق المذهبّية بين سّنة وشيعة. وعــوض تربية هذه 
النزعة الطائفّية لألسرة قدرة على تربّية قيم التفاهم المتبادل واحترام الّرموز المختلفة بين 
هــذا وذاك. يتعّلق األمــر بتحّد بــات ضــرورّيــًا يقتضي تكوين لغة جديدة قائمة على مفردات 
االختالف والتسامح والتنّوع والتبادل والــســالم. هــذه المفردات تتوّلى األســرة قبل المدرسة 
تنميتها في أطفالنا. هذا الحقل الداللي الحقوقي يقابله حقل داللّي آخر ُيفترض العمل على 
 (Croisade) «تقويضه من لغة النشء ومنه ما يحيل إلى معاني العداوة والّصدام و«الحمالت
والعنف. ويظّل السؤال الجوهري: كيف يمكن بناء وعــي جمعّي، وطنّي أو دينّي أو مذهبّي 
أو إثنّي دون أن يكون قائمًا على أساس نفي اآلخر المختلف؟ كيف نرّبي في أطفالنا عقيدة 
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ومكتسبًا روحــّيــًا يــقــوم على الّتسامح واحــتــرام العقائد األخـــرى؟ وكــيــف نمحو فيهم قناعات 
مَرضية (Pathologique) ال ترى أو ال تكاد ترى إّال ما تعّلق بعقيدتها.

هــذا هــو الجديد فــي هــذه الــدراســة. أن نــربــط المواطنة وســبــل تكريسها فــي مجتمع ما 
عبر األســرة، وليس فقط عبر مؤّسساتها المألوفة وأبرزها المؤّسسات القانونية والحقوقّية 
والسياسية. فمن خالل األسرة يتدّرب الفرد على أن يصبح مواطنًا حّرًا ومسؤوًال داخل المدينة 
بمختلف فضاءاتها العاّمة، أي أّننا نمّر منهجيًا في التربية المواطنّية من الخاص إلى العام. 
فالذي لم يعرف المواطنة في تنشئته األولــى وتكّيفاته األساسّية قد ال يحسن الــّدفــاع عنها 
حين يقتحم «األغــورا» (Agora). يتعّلق الّرهان بقدرة األســرة العربّية على تحقيق مرور آمن 
ومـــدروس مــن الّطفل إلــى الــمــواطــن. هــذا يعني أن األســـرة لها مسؤولّية إعـــداد مــواطــن الغد 
وتربيته بخلق وعي جديد ال يقف عند رابطة الّدم، بدءًا من األسرة إلى العشيرة إلى القبيلة، 
بل يمّر منها إلى المدينة والوطن والمجتمع. وال يقف األمــر عند الجانب النظري فقط بل 

ُيفترض أن تظهر هذه المواطنة الجديدة في السلوك والمواقف والممارسات.

هذا يطرح على األسرة تحّديًا ال يقف عند نقل قيم المجتمع ومعاييره، بل يتعّداه ليتحّول إلى 
مؤّسسة اجتماعّية وحقوقّية قادرة على تطوير دينامّية داخلّية تجعل من العالقة داخل األسرة 
تمرينًا يومّيًا تتجّسد في الممارسة والتمّثل إنتاجًا لمعاني المواطنة. فاألسرة ليست مؤّسسة 
مغلقة على ذاتها وأســرارهــا وكيميائيتها الداخلّية، بل هي جزء من نسق قيمّي ومن تمّثالت 
جماعّية قادرة على استيعاب التعّدد والمختلف مظاهر االختالف والتنّوع. السؤال التربوي 
الــذي يفرض نفسه، هل نربي الّنشء على قيم أخالقّية مشتركة تتبّناه األســرة داخــل جماعة 
ما؟ أم نربيهم على ما يسّميه جون رولز «اإلجماع المتداخل» (Overlapping Consensus) بما 

فيه من وعد بالتنّوع داخل البنية االجتماعية الواحدة (Rawls, 1996: 315-329)؟

ثالثًا: رحم الّثقافة العربّية وتحّديات الحداثة

هنا يكمن الّطموح األساسي من هذه اإلثارات، كيف نتحّدث عن األسرة العربّية اإلسالمّية 
والّتحديات الرمزّية التي تعترضها وهي تحاول التواصل إيجابيًا مع قيم المواطنة باعتبارها 
قــيــمــًا تنتمي إلـــى مــرجــعــّيــة ثــقــافــّيــة مختلفة تتميز بــاالنــفــتــاح والــــوالء الــخــالــص لــمــركــزيــة الــفــرد 
والحرية وعلوية العقل؟ لذلك فإننا نتحرك في فلك من المفاهيم المتجاورة والمتشابكة، 
تتمثل بــاألســرة والمواطنة والــهــوّيــة والــهــوّيــة القومّية (عبرنا عنها فــي هــذه الــدراســة بالهوية 
الوطنية تجنبًا لاللتباس بين مفهوم القومية بالمعنى الفرنسي األوروبـــي ومفهوم القومّية 
العربّية) والعولمة واالنفتاح والخصوصية الّثقافية والمشاركة والتعايش. وهــو فلك ال غنى 
عنه في دراستنا هذه حيث إن التقاء هذه المفاهيم في حّد ذاته كاشف لصعوبات التفاعل 

والتالقح بين سجلين ثقافيين مختلفين وأحيانًا متنافرين.

ال شك في أن ما وصفناه بصعوبات التالقح بين المرجعّيات القيمية المختلفة إّنما يطبع 
 (Erving Goffman) عمليات التغيير الثقافي كافة، حيث إن الّثقافة كما يعرِّفها إرفينغ غوفمان
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هي ذلك الرصيد من الصور المحّدد ألهم أنواع األدوار االجتماعية لألفراد التي تنقسم إلى 
أدوار صريحة وأخرى متناقضة مزدوجة (Goffman, 1974: 16-17). ولكن مع ذلك يبدو لنا 

أّنه يمكننا االفتراض أن الصعوبات التي نقصدها ذات طابع مركب ومعقد.

تعرف النظم االجتماعية فــي الفضاء العربي اإلســالمــي الــيــوم تــحــوالت بفعل التحديث 
الذي بدأ يتراكم بشكل متفاوت ونسبي. كما أن العالم االجتماعي في هذا الفضاء تسربت 
إلــيــه بعض مظاهر العقلنة؛ األمـــر الـــذي جعل مــن حتمية مؤسسات التنشئة االجتماعية في 
الــبــالد العربية اإلســالمــيــة مسألة نسبية، وفــي تــراجــع يصب لــفــائــدة الــفــرد الــعــربــي الـــذي بدأ 
ينسحب تــدريــجــيــًا بفعل عــوامــل مــتــعــّددة مــن منطقة الــعــون االجــتــمــاعــي والتبعية لمؤسسات 

التنشئة االجتماعية.

غير أّنــه رغم تراجع تأثير القيم القبلّية والهيمنة النسبية ألنموذج األســرة النواة مقارنة 
بأنموذج األسرة الممتدة وتغيُّر العالقات داخل العائلة، فإن تبعية «األنظمة الرمزية بالنسبة 
إلـــى الــبــنــى االجــتــمــاعــيــة والــمــؤســســاتــيــة» (Boudon, 1979: 22) أمـــر صــعــب اإلنـــكـــار. فاألنظمة 
الرمزية المتوارثة تظل قوّية خصوصًا عندما يكون االختالف بنيويًا بين السجلين الثقافيين 
ويصطدم مع المقدَّس وكيفية توزيع األدوار والحقوق على أســاس الجنس والدين والعرق. 
كما أن مؤسسة العائلة تختلف عن مؤسسات التنشئة االجتماعية األخــرى في كونها األقوى 
واألقـــــدم واألكـــثـــر تـــأثـــيـــرًا، عــــالوة عــلــى أنــهــا تــقــوم بــوظــيــفــة الــمــحــافــظــة عــلــى الــقــيــم والــمــعــايــيــر 

وتضطلع بدور نقل الثقافة.

مــن منطلق أهمية مؤسسة األســـرة فــي نقل الــخــبــرات والقيم والثقافة بشكل عــام يصح 
الــتــســاؤل عــن الــــدور الــمــنــوط بعهدتها فــي غـــرس قــيــم الــمــواطــنــة داخـــل المجتمعات العربّية 
اإلسالمية وإلــى أّي حّد يمكن للتحوالت التي عرفتها األســرة ذاتها أن تساعدها على القيام 
بعملية غـــرس قــيــم تتطلب نــوعــًا مــن التغيير الــثــقــافــي الــمــؤلــم والــصــعــب، بــاعــتــبــار أن الفكرة 
الجوهرية التي تلتف حولها قيم المواطنة هي المساواة وعــدم التمايز على أســاس الجنس 

والدين والعرق؟

رابعًا: المواطنة وتغّير القيم األسرّية: 
تجاوز النمطيات حول اآلخر

ال مــنــاص الـــيـــوم ضــمــن هـــذا الـــواقـــع الــعــربــّي الــجــائــش، وضــمــن عــالــم افــتــراضــي تّميعت 
خرائطه وتكّثفت زمنيته من حدوث تغيير ما في بنية األسرة العربّية وفي منظومتها الّرمزّية 
والمعيارّية. فإّما أن يكون هــذا التغيير هــادئــًا، وسلسًا ولّينًا يراعي معطيات واقــع معّقد، إذ 
يجمع قديمه بحديثه، وإّما أن يكون عاصفًا راديكالّيًا يّتخذ شكل الزوبعة التي تهّب من بين 

مضيق جبل فتأخذ معها حين هيجانها األخضر واليابس.
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الــمــواطــنــة هــنــا ضــمــن هــــذه الــــدراســــة لــيــســت مــفــهــومــًا ســاكــنــًا يــســتــمــّد ذاتــــه مـــن الــمــقــاربــة 
الدستورية القانونية له، بل إنها مفهوم دينامّي متحرّك يرتبط بسياقات إنتاجه، ويتعّلق أيضًا 
بالبناء االجتماعي السائد وموازين القوى االقتصادية فيه، ولكن خاّصة بثقافة هذا المجتمع 
وقدرتها على التجّدد وفق معطيات محيط غير ثابت (مرقص، 2006: 13). هذا يعني أّنها نتاج 
حركة المجتمع بما فيه من مواطنين، وقدرة هذا المجتمع على الفعل في ذاته، وعلى التفاعل 
مع محيطه. وأفضل الّسبل لهذا الفعل في ظّني أن ينشأ من رحم األنسجة األّولّية للمجتمع 
وأّولــهــا الّنسيج األســري، ليترّسخ في التصّور والّسلوك، فيتشّكل في البنى الّذهنّية لألطفال 
منذ السنوات األولــى، أي مرحلة تكّون الّشخصّية القاعدّية فيه (Basic Personality) (1). هنا 
وضمن هذه المرحلة الحاسمة في تشّكل شخصية الّطفل يبدأ في استيعاب معنى المواطنة 
ويمارسها مع أخته وأخيه ومختلف عناصر محيطه األســري، كأن ال نقّوي فيه نزعة ذكورّية 
مهيمنة على األنثى بدءًا من عالقته بأخته وهو في المهد، فيكبر الصبّي رجـًال على هذا، وقد 
ترّبى إّما على المساواة بين الجنسين، أو على إيمانه الّشديد بذكورته المتفّوقة. وقد ترّبى 
أيضًا على ما له من حقوق إزاء المجموعة الوطنّية وما عليه من واجبات، أو على ما دون 
ذلــك. ويمكن أن نتجّنب قضايا العنف ضد المرأة أثناء العملّية التربوية األولــى في األســرة 
حين نمنع األخ من ضــرب أخته مثـًال. أّمــا إذا كانت األســرة هي المجال األول إلعــادة إنتاج 
الّذكورة والتمييز بين الجنسين فإّن ذلك سيؤّدي حتمًا إلى خفض مواطنة المرأة، وقد يبّرر 
صيحة عــّزة شـــرارة بيضون فــي مؤّلفها مواطنة ال أنثى (بــيــضــون، 2015). فــي هــذا الكتاب 
ترصد بيضون مظاهر من إعادة المرأة إلى موقع ما قبل المواطنة، حّتى أّيام «الّثورة» أو ما 
اصطلح عليها أّنها كذلك تعّرضت المرأة إلى تعّصب جنسي، سواء بوجهه الحمائي الخيري، 

أو بوجهه العدائي (بيضون، 2015: 38).

يبّين هشام شرابي في «مقّدمات لدراسة المجتمع العربي» أن األسرة الممتّدة بهرميتها 
هي النموذج السائد في الوطن العربي، يحكمها أب يعتبر أن أبناءه امتداد لشخصيته فيها، 
ويــتــعــامــل مــعــهــم عــلــى هـــذا األســــاس (شـــرابـــي، 1981: 31). ضــمــن هـــذا الــّســيــاق يــصــبــح الــّطــفــل 
العربي عرضة للقمع من قبل والــده، وفي المقابل يجد حماية مبالغًا فيها من قبل والدته. 
وبناء على هذا الواقع الّتربوي، يرى هشام شرابي أّن هذه السيطرة األبوّية يمكن تجاوزها 
عبر إعادة تركيب كامل لألسرة العربّية (شرابي، 1981: 14). ويصوغ شرابي مفهومًا جديدًا 
سّماه «الّنظام األبــوي المستحدث» ويبرز فيه التناقض بين جوهر اإلنسان العربي وتجّليه، 
أي مظهره الخارجي. ونتيجة لتفاعله مع الغرب وقيمه االجتماعّية، مع حفاظه على السياق 
التقليدي للتفكير والبنى االجتماعية المختلفة فــي المجتمعات العربّية ظهر إنــســان عربي 
متناقض: إنسان متطّور في ظاهره، وخائف في داخله عديم الّثقة بنفسه ويعاني ازدواجّية 
في المعايير. يرفض الّسلطة في الالوعي ويتهّرب من المسؤولية ويعفي نفسه منها (شرابي، 
1981: 190). ورغــم وجــود تشريعات تمنع ضــرب الّطفل، فــإّن حجم العنف الــذي يتعّرض له 

مفهوم الشخصية القاعدية خــرج من رحــم األنثروبولوجيا الثقافية األمريكية مع كل من كاردينير   (1)
ورالف لينتن وروث بنديكت.
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هذا الّطفل منذ نعومة أظفاره أو ُيمارس على غيره على مــرأى ومسمع منه، قد يعّطل نشأة 
مجتمع المواطنة في البيئة العربّية. كيف يمكن لطفل أهينت أّمه بالضرب أو بالّشتم أمامه 
أن ينشأ على قيم الحّرّية والمساواة واحترام األنثى؟ فاألنثى حّتى وإّن عّبرت عن مواطنتها 
وثارت مع الثائرين، جوبهت باختزالها في كينونتها األنثوّية، كما حّددتها المنظومة الجندرّية 

التقليدية (شرابي، 1981: 43).

هذه الذهنّية التصنيفّية قد ترتبط بالتربية األسرية بما فيها من تعزيز لألدوار لإلنجاب 
وإعالء سلطة األسرة على رغباتها كأنثى (شرابي، 1981: 54). كّل هذا مرتبط بذهنية عربية 
كما يقول حسن حميد، تـــوّرث مــن خاللها األم ابنتها قــاعــدة بيانّية للطاعة العمياء للرجل: 
«عبر نموذج إرشادّي مصاغ على شكل آداب تسّمى آداب المرأة تجاه الّرجل» (حميد، 2009: 
452). وهــو مــا يــعــّزز تغليب البعد األنــثــوي على البعد المواطنّي فيها، أن تكون الــمــرأة ضد 
نفسها في العملية التربوّية، فتختار عبودية طوعية، استعارة لعبارة إيتيان دي ال بويسي في 

كتابه مقالة العبودية الّطوعّية (دي ال بويسي، 2008).

غير أّن هــذا الــواقــع الــتــربــوي الــذي وصفه شــرابــي وغــيــره مما ذكــرنــا آنــفــًا، قــد تغّير إلى 
هذا الحّد أو ذاك، وأحيانًا إلى األقصى من جهة تبجيل الّطفل والعناية القصوى به خاّصة 
في مجتمع يشهد رفاهًا متزايدًا كما هو في بعض المجتمعات الخليجّية. فرنسوا دي سانغلي 
(François de Singly) يتحّدث اليوم عن «طفل - ملك» محروم من طفولته، أنانّي، متطّلب، 
يــريــد أن ُيلفت االنــتــبــاه وال ينتبه إلــى غير نفسه، غير مــتــعــاون وال مــتــســامــح، عـــدوانـــّي، قليل 

.(Singly, 2010) التكّيف مع محيطه

هــذا الواقع التربوّي قد تغّير مــّرة أخــرى بفعل ما تعّرض إليه الّطفل العربي في بعض 
المناطق كسورية واليمن وليبيا والــعــراق مــن هـــّزات نفسّية قصوى ومــا شــاهــده أمــام عينيه 
وهو اليزال في المهد من قتل ودمار لمحيطه وأسرته وأهله، وما تعّرض له أيضًا من اقتالع 
فجائي من محيطه األســري ومــن مدرسته وبيئته الهادئة. هل ننتظر من هــذا الّطفل ليكبر 

رجـًال ويصبح مواطنًا صالحًا؟

ثّم إّن الّنسيج االجتماعي الذي يترّبى عليه طفل اليوم محكوم بطريقة عميقة بأحكام 
معيارّية ونمطّيات متصّلبة حول اآلخــر. وقد يصعب معها الحديث عن مواطنة عربية ما لم 
نزعزع هذه النمطيات وأحكامها المسبقة من داخل األسرة العربية. وليس أفضل من العقل 
مــدخـــــًال لتكسير هــذه النمطيات. هــذا مــا تــوّصــل إلــيــه كــبــار الفالسفة حين جعلوا مــن الفكر 
والعقل مسلكًا للفهم والتقييم. ريني ديــكــارت، مثـًال، اقترح منهجّية الّشك لقيادة العقل في 
 Critique of خطاب المنهج. أّما األلماني إيمانويل كانط فقد أنتج مّؤلفًا سنة 1790 عنوانه
Judgment يقترح فيه جسرًا بين االستعمال الّنظري للعقل واالستخدام الممارس لــه. وهنا 
يمّيز بين حكم (أو معيار) محّدد، وحكم مفّكر (Kant, 1951). هذا الّسلوك المفّكر والّناقد 
لم تبلغه بعُد ثقافة األسرة العربّية التي تبدو مليئة في عملياتها التربوّية وفي مختلف أشكال 
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التكّيفات االجتماعّية بالّنمطيات واألحكام المسبقة التي قد ال تسمح بنشأة مواطنّية عربية 
في التصّور والسلوك والممارسة. في ثقافتنا العربّية مسّلمات ونمطيات تصّلبت تمنع إمكان 
نشأة ثقافة مواطنّية كاعتبار المرأة أنثى ضعيفة، والّنظر إلى من ال ينتمي إلى مذهب ما، 

مارقًا عن المّلة.

خامسًا: ولكن هل من مواطنة 
في بيئة اجتماعية وثقافية قبلّية؟

ولكن أيضًا من الّذي يمكن أن ُيعتبر مواطنًا (إن ُوجد المفهوم)، وُيعامل من جهة الحّق 
والواجب، على أساس أّنه كذلك في مثل هذه األنظمة االجتماعّية التي للقبيلة فيها حضور. 
في الكثير من السياقات العربّية، والخليجّية بالخصوص يقّلل الّناس، عادة، من شأن الّدولة 
لفائدة أواصـــر القربى و«ابـــن الــّربــع» و«ابـــن الــديــرة» وابـــن العشيرة. ونــــادرًا مــا ُيعتبر الفرد 
الــوحــدة األساسّية في المجتمع، بل األســرة (التركي، 2003: 253-273)، والقبيلة كذلك، هما 
اللتان تحضران بأكثر قّوة، إذ ثّمة مرور صعب من الجماعة إلى المجتمع ومن القبلية إلى 
الــّدولــة. وفــي مجتمعات رحلت فيها القبيلة بعشائرها وُأســرهــا إلــى مدينة خليجية استوعبت 
بعض مظاهر الحداثة (التهيئة والتخطيط العمراني كنوع من العقلنة)، وحّتى ما بعد الحداثة 
(هندسة معمارّية فاقدة ألصولها التاريخّية) يصبح الحديث عن المواطنة أكثر تعقيدًا من 
جهة الفهم. فنحن إزاء حياة مدينية مقّسمة إلى «جزر عشائرّية» للفرد فيه والء متداخل بين 
األســرة والقبيلة والــّدولــة. حّتى من جهة التهيئة العمرانّية فــإّن المدينة مقّسمة جغرافيا إلى 
أسر وعشائر. فهذه قبلية بني هاجر وقد اتخذت لنفسها مكانًا جنوبيًا في الحضر (2)، وتلك 
قبيلة المّري بأسرها الممتّدة، وقد استحوذت على جغرافيا اجتماعّية محّددة داخل المدينة.

هــذا الّنسيج القبلي الــمــتــرابــط والـــذي حــّط الــّرحــال داخـــل المدينة قــد يــعــّطــل، إلــى هذا 
الحّد أو ذاك، نشأة مواطن في التصّور والّسلوك، ما لم تتدّخل األسرة لتثّمن قيمة المواطن 
بين أفــرادهــا. أّمـــا القبيلة فقد تــحــرص على تنشيط مخيال يــحــّرض على استقاللية النسيج 
القبلي على األقــل أخــالقــّيــًا. تــحــاول القبيلة، العــتــبــارات مختلفة رمــزّيــة واقــتــصــادّيــة وسياسّية 
أن تحيي النزعة القبلّية (Tribalization). وهــي نزعة: «يعبر عنها سلوك الفاعلين المرتبط 
بتغليب الوالء للمجموعة القبلّية وللهوية القبلية» (بوطالب، 2002: 62). هذه الّنزعة تسعى إلى 
تبجيل األيديولوجيا القبلّية على األيديولوجيا الوطنّية والقومّية (بوطالب، 2002: 63)، وتجعل 
الفرد يــذوب في والئــه العشائري والقبلي على حساب انتمائه الوطني. وهــذا قد يعّطل، أو 
في الحّد األدنى، ُيكّيف عالقة الفرد كمواطن حّر بالدولة. فنتائج االنتخابات المحّلّية مثـًال، 
كالبلديات، غالبًا ما تكون نتائجها معلومة مسبقًا بحسب قّوة القبيلة أو العشيرة التي تسنده. 
هذا يعني أّن التضامن العشائري قد يتحّكم في ميادين العمل السياسي. وقد تؤدي األسرة 

المالحظة هنا تنسحب على مدينة الدوحة على وجه التحديد.  (2)
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دورًا حيوّيًا في «تلطيف» النزعة القبلّية بمعاني المواطنة التي يجد فيها الفرد نفسه وجهًا 
لوجه أمام مؤّسسات الدولة كالمؤسّسة االنتخابّية مثـًال، فال يكون قراره االنتخابي محكومًا 
فقط بالروابط القرابّية والعاطفّية وُيهمل ما هو عقالنّي على أهّميته للمصلحة العامة. وقد 
يتبادر إلى الّذهن أن القبيلة فقدت سحرها وسلطتها بفعل هيمنة الحياة الحضرّية وما يتبعه 
من حــراك اجتماعّي وتضارب في المصالح. يــرّد ميشال مافيزوللي في كتابه زمن القبائل 
عــن فــكــرة مــفــاده أّن القبيلة مــوجــودة حــّتــى فــي مجتمع الــجــامــعــة، ولــهــا دورهـــا فــي مــا سّماه 
«تجميل الحياة الّسياسّية». يقول في هذا المعنى: «من المهم القول بأّن المجتمعات المتطّورة 
قد فقدت عالماتها التقليدّية وطرحت أيديولوجيتها وتخّلصت من قيم أسالفها. لكن يجب 
االقتراب أكثر من الظواهر التي تغري يومّيًا بمنطق سحق الجسم االجتماعي، يجب العمل 
لتقديم تفسير صحيح لحركات االحتجاج اإلثني واالنبعاث العنيف لألصولّية الدينّية واإلعالن 
الراديكالي للخصوصيات الّثقافّية، مثل تجمع األفراد في أطر ميكرو اجتماعّية تهيمن عليها 

الّروابط العاطفّية (بوطالب، 2002: 64).

نشهد في دول الخليج تعايشًا لبنيتين مختلفتين، وأحيانًا متناقضتين، هما القبيلة التي 
تقوم على الوالء العشائري القرابي، والدولة القائمة على االنتماء الوطني. وبين هذه وتلك 
بنية اجتماعّية ثالثة تتمّثل بــاألســرة نــراهــا األقـــدر على تخفيف التوّتر وتجسير الفجوة بين 
بنية أولــى مغلقة على أهلها وأخــرى مفتوحة على العالم المديني بتنّوعه واخــتــالف إثنياته. 
هذه البنية االجتماعّية الثالثة (األسرة) قد تساعد على صهر القبيلة في الدولة بتنمية معاني 
المواطنة ومالءمة الدولة للقبيلة أيضًا. وقد تمّثل عّمان نمطًا مثاليًا لهذه المالءمة بين نظام 
الّدولة والّنظام القبلي كما أشــار إلى ذلك إيكلمان (Eickelman, 1988: 158). وأفترض أّن 
لــألســرة دورًا فــي هــذه الــمــالءمــة، وبــخــاّصــة أّنــهــا هــي مــن تــدفــع أبــنــاءهــا، وهـــذا ينسحب على 

المشرق العربي والخليج، للعمل في أجهزة الجيش والحرس واألمن.

بــصــورة عــاّمــة، يــبــدو لــي أّنـــه مــن الّصعب الحديث عــن مواطنة فــي الخليج مــن دون أن 
يكون لألسرة والقبيلة فيها دور، إذ يصعب نزع حقوق المواطن بوجود جماعة ضغط قوّية. 
والفرضّية هنا أّن البنى االجتماعّية التقليدّية في المجتمع الخليجي هي التي يمكن أن تدافع 

عن المواطنة.

سادسًا: ظاهرة العولمة: الهيمنة والتجانس

تواجه المجتمعات اإلنسانية تحديات كثيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية، وذلك 
نتيجة مــا يكتنفه هـــذا الــعــالــم مــن تــنــاقــضــات ومــصــالــح وصـــراعـــات واســتــئــثــار وهيمنة وتسلط 
بصوره المختلفة. ومن أبرز التحديات التي تواجه أوطاننا التحدي الثقافّي القيمّي المتمثل 
بالقيم الّثقافية الدخيلة المصاحبة للعولمة والــتــي تتعارض مــع قيمنا الّدينية واالجتماعية. 
ويــــؤدي هـــذا الــتــنــاقــض إلـــى نـــوع مــن االنــشــطــار القيمي ينعكس طــابــعــه الــنــزاعــي عــلــى سلوك 

األفراد وانتمائهم الوطني.
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يعتبر المفكر محمد عــابــد الــجــابــري أن الــعــولــمــة هــي نــهــايــة الــســيــاســة وبــدايــة الــفــوضــى، 
وهــذا انطالقًا من المفهوم البسيط للسياسة، أي باعتبارها تدبيرًا لشؤون الدولة بمساهمة 
المواطنين في المناقشة واتخاذ القرار (عبد السالم، 2012: 15؛ عبد العزيز، 2015: 28-1). 
وفي نفس السياق، يخلص الباحثون األلمان المتخصصون في موضوع العولمة: هانس بيتر 
مارتين وهــارولــد شــومــان؛ في الــّدراســة المعمقة المعنونة بـــ: فخ العولمة؛ إلــى أّن األنموذج 
الحضاري الغربي لم يعد صالحًا لبناء مستقبل اإلنسانية، أي لبناء مجتمعات قادرة على النمو 
واالنسجام مع البيئة وتحقيق التوزيع الــعــادل للثروة، فالتحول التاريخي القائم تنعدم فيه 
فرص التقدم والرخاء، ويسوده التدهور االقتصادي والتدمير البيئي واالنحطاط الثقافي، 

في ظل ثقافة التنميط التي تفرضها العولمة (مارتين وشومان، 1998: 12-11).

ويرى الجابري أن ثقافة االختراق تقوم على جملة أوهام هدفها «التطبيع» مع الهيمنة 
وتكريس ظاهرة االستتباع الحضاري التي ُتضعف نسبيًا الشعور باالنتماء إلى وطن أو أمة أو 
دولة. إضافة إلى إرباك مقومات الهوية الثقافية مّما يجعلها تعرف نوعًا من االنفصام في 
المرجعيات الثقافية. كما أن صدمة العولمة قد ينتج منها ارتــداد إلى الــذات بدافع الخوف 
من الذوبان، فيحصل إما انكفاء هوياتي أو ذوبان في اآلخر أو صراع يبن ثنائيات المادي 
والروحي، أو التراث والمعاصرة. وفي هذا السياق يؤكد الجابري أن حاجتنا إلى الدفاع عن 
هويتنا الثقافية ال تقل عــن حاجتنا إلــى اكتساب األســس واألدوات التي ال بــّد منها لدخول 

عصر العلم والتقانة وفي مقدمتها العقالنية والديمقراطية (الجابري، 1993).

تــهــدف ظــاهــرة العولمة إلــى فــرض واقـــع مجتمعي عالمي يــقــوم على مــا يسمى التطابق 
(بوتومور، 2004: 94)، الذي يفرز بدوره ظواهر عبر عنها مفّكرو مدرسة فرانكفورت بـ «العقل 
األداتــي» و«التشّيؤ» و«البعد اآلحــادي» (Marcuse, 1965: 118-124). وتحمل ظاهرة التطابق 
في جوهرها هيمنة ثقافة الغرب الرأسمالي بكل عناصرها وأيديولوجياتها المادية والفردية. 
فالتجانس ليس نتاج تشارك أو تــراض بين البشر أو نتاج قيم مشتركة وتآلفات، لكنه نتاج 
حركة الــســوق ومظاهر عولمة االقتصاد ورأس الــمــال وتــرافــق قيمه مــع حركته. بمعنى آخــر، 
فإن العولمة هي هيمنة أيديولوجيا ثقافة أربــاب السوق وهنا نستحضر نقد أعــالم النظرية 
النقدّية للمجتمع الصناعي الحديث االستهالكي، الذي يساند وظيفيا أهداف ومصالح النظم 
الماسكة بالسلطة والثروة. ومن ثمة، فإن العولمة في خدمة األطراف المهيمنة على مجاَلي 

السياسة واالقتصاد وناقلة لرموز ومعاني القوى الُمهيمنة.

هــنــاك نــقــاش داخــــل األســـــرة الـــيـــوم حـــول كــيــفــيــة تــعــامــلــهــا مـــع األطـــفـــال، وهـــل أن الــعــدالــة 
االجتماعية معنية بــاألفــراد ضد المجتمع الــذي يحدد شكل الهوية الوطنية المحّددة لتعامل 
الطفل مع مجتمعه؟ فالفكرة األساسية هنا هي أن حاجات األفراد في العادة تعتبر أقل شأنًا 
من حاجات المجتمع أو الجماعة وأن التركيز على الجماعات في المؤسسات يعزز مداخلها 
للموارد. ومن انعكاسات مقاربة كليانية الرؤية كهذه إقصاء بعض الجماعات من الخدمات 
االجــتــمــاعــيــة واإلنــســانــيــة (مــثــل: التعليم، والــصــحــة، والــصــحــة العقلية) ومـــا يتعلق بصفة عامة 
بارتباطهم باآلخرين مثل (الرعاية الحكومية، والنظام القضائي، والتوظيف). وهو ما ُيضعف 



إضـافـات / العددان 41 - 42، شتاء - ربيع 2018  258

دور األسرة في تكوين الهوية الوطنية لدى الطفل التي تعتبر مفهوم العدالة االجتماعية من 
المكونات الرئيسية لها.

سابعًا: األسرة ودورها في تعزيز قيم 
المواطنة الفاعلة المنتجة

إن هــــذه الــمــؤســســة الــتــي تــعــّد مـــن أقــــدم مــؤســســات الــتــنــشــئــة االجــتــمــاعــيــة والـــتـــي عــّرفــهــا 
األمــريــكــي أرنــســت بــيــرغــس (Ernest Burgess) الـــذي طـــّور الــمــقــاربــة التفاعلية لــألســرة بأنها 
الــخــلــيــة األولــــى للمجتمع الــتــي تجمعها ثــقــافــة مــشــتــركــة وتــربــط أشــخــاصــهــا تــفــاعــالت مستمرة 
ودائمة (Bernadette, 1996: 48-49)، هي أيضًا كوحدة اجتماعية عالمية، تمثل نظامًا مركبًا 

تؤثر وتتأثر بالمناخ االجتماعي واالقتصادي والسياسي المتغير (الخولي، 2000: 11).

ومــهــمــا تــعــددت الــتــعــريــفــات الــمــحــّددة بــيــن الــفــرد والــجــمــاعــة والــمــجــتــمــع يــحــدد المفاهيم 
الخاصة لــدى األســرة التي تؤثر في كيفية بلورة الهوية الوطنية لــدى الطفل والتي بدورها 
تشكل في جزء منها كيفية تمثله لألشياء وتصنع مخياله. فالتوليف القيمي أو إعادة التشكل 

الثقافي إّنما يندرجان في عمق إعادة البناء االجتماعي.

لمفهوم األســــرة، فــإن اإلجــمــاع حــول دورهـــا فــي عملية التنشئة االجــتــمــاعــيــة، الــتــي تطبع 
بشكل كبير سلوك األبــنــاء وقيمهم، يبدو قاسمًا مشتركًا بالنسبة إلــى النظريات االجتماعية 
في علم اجتماع األسرة. فكونها الخلية األساسية في المجتمع والوعاء الثقافي األول، مّكنها 
ذلك من أداء دور المعلم األول، الذي يشكل حياة األطفال والشباب من طريق التنشئة، التي 
تشمل األنماط الثقافية والمعايير والقيم والدين والعالقات االجتماعية واألفعال االجتماعية 

في أبعادها المختلفة.

تنبع الثقافة المشكلة للهوية الوطنية للطفل بالدرجة األولـــى مــن مؤسسة األســـرة حيث 
تحتل الثقافة بما تعنيه من تنشئة اجتماعية مكانة هامة خالل سنّي الطفولة وصوًال إلى سن 
الرشد. فخالل هذه السنين الحاسمة تتم عملية االنتماء االجتماعي بخصائصها األساسية، 
كما تتشكل الهوية الذاتية التي يلعب المحيط االجتماعي بمختلف تنويعاته ووسائله الــدور 
الحاسم فيها. وتتعدى الثقافة الهوية الوطنية إلى تكوين الشخصية بمجملها وتحدد السلوك 
وتــوجــهــاتــه وذلـــك مــن خـــالل مــتــابــعــة وتــوجــيــه عــمــلــيــات الــنــمــاء فــي مختلف أبــعــادهــا العاطفية 
والــمــعــرفــيــة واالجــتــمــاعــيــة والــســلــوكــيــة. وال يــجــب أن يــنــظــر إلـــى ثــقــافــة الــهــويــة الــوطــنــيــة للطفل 
باعتبارها عملية لالرتقاء الفكري وتهذيب الحواس فقط، ولكن األهم هو اإلعداد للمستقبل، 
والصناعة له من خالل إعداد أجيال الغد والذين هم رهن بعملية التنشئة ومدى العناية التي 

تعطى لها ونوع التوجهات األساسية التي تتخذها.
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خاتمة
أّي مواطنة نحتاجها في الّسياق العربي اليوم؟

المواطنة، بعد هذا وذاك، ليست مجّرد معادلة متوازنة بين الحّق والواجب. هذا تعريف 
حــقــوقــّي وقــانــونــّي وســيــاســّي. إّنــهــا أعــمــق مــن ذلـــك وأدّق. حــالــة ذهــنــيــة، ثــقــافــة ورؤيــــة للعالم 
ولألشياء يستطيع مــن خاللها اإلنــســان أن يتعايش مــع االخــتــالف والــتــنــّوع، ويــرقــى فيها إلى 
أسمى حاالته اإلنسانّية وأرفعها، يكون ذلك حين يتجّرد من ضعفه وأنانيته، وما قد يتلّبس 
عقله وروحــه من نفي لآلخر. هكذا يصبح اإلنسان وهــو في بيته وداخــل أسرته مواطنًا من 
العالم مفتوحًا على الــتــعــّدد، «داخــلــه خــارجــه المتجّدد» بعبارة محمود درويـــش. هــذا التفكير 
المفتوح على التعّدد في تعريف الذات هو مدخل أساسّي من مداخل المواطنة. إّنها في قلب 
الــّصــراع الــهــادف إلــى صياغة تعريف جديد لإلنسان. ثــّم إّن فهمي للمواطنة مرتبط بقدرة 
الذات على صياغة ذاتها بفعلها المبدع والخّالق. فأنت حين تزرع أرضك بعرق جبينك حّتى 
ترتوي، فأنت مواطن. وأنــت حين تبدع آيــات من الّشعر واألدب والفكر والعلم فإّنك بذاك 
تنحت لنفسك كيانًا. وحين تقيس أناقتك الّنفسّية بمقدار إيمانك ببلدك وعشقك له فأنت 
هو المواطن. أنت حين ُتغمد خنجرًا في نخاع التخّلف والتعّصب والجهل، وترسم فرحة على 
خــّد طفل شـــّردت أســرتــه الــحــرب وتــاهــت بها الّسبل هنا وهــنــاك؛ فأنت اآلن مــواطــن، وجدير 
بـــأن تــكــون إنــســانــًا وكــريــمــًا ومــبــدعــًا، وكــفــئــًا بــوســام شـــرف اإلنــســانــّيــة. والــمــواطــنــة مــَلــكــة إنــســان 
قــّرر أن يــمــارس إرادتـــه الــحــّرة المستقّلة والــفــّعــالــة، ليتمّتع بإمكانات الفعل والــحــركــة، وليعّبر 
عن كيانه بطريقته. ليس لكّل مّنا إّال مواَطنة واحــدة ال تتجّسد إّال متى دافعنا عنها بعقولنا 
وقلوبنا؛ فال مواطنة بال إنسان قّرر أن يكون مواطنًا، فيسعى عندها إلى حمايتها وتحقيقها 
وممارستها يومّيًا في التصّور والسلوك وفي أبسط التعبيرات اليومّية، كالعالقة بأطفاله مثـًال 

حين ال يفّرق بين أنثى أو ذكر.

علينا أن نكتب مواطنتنا كّل حين، حّتى على ضفاف بحر رغم علمنا بأّن أمواجه ستمحو 
تعبيراتنا. ومع ذلك نؤمن بأّننا فعلنا شيئًا من أجلها. قد يتحّقق هذا الشيء بمجّردة إماطة 
حجرة متعّدية على حرم الّطريق فنكّف األذى عنه وعن عابريه، وأن نفعل ذلك في مجّرد 
االمتناع عن رمي الفضالت كيفما اّتفق. هذه بعض أوجه المواطنة أيضًا. فالمواطن الّصالح 
ليس ذاك الذي يتمّتع بجملة من الحقوق فحسب، بل ذاك الذي يلزم نفسه بنشر ما يساهم 
فــي تحقيق الــّســعــادة إلــى نــظــرائــه. هــكــذا تكمن عظمة اإلنــســان، عندما يــقــّرر بمحض إرادتـــه 
الــحــّرة الــواعــيــة أن يــكــون جــســرًا ولــيــس غــايــة، جــســرًا لتحقيق أحـــالم اآلخـــر بــالــمــواطــنــة. لذلك 
تــبــدو عــنــدي قـــدرة اإلنــســان على تــجــاوز فــقــره وضعفه وأنانيته ليتحّقق كيانه مــن جــديــد في 
ما يستطيع تقديمه للبشرية من خير، وما يقدر على إنتاجه من معنى. أّمــا ما يتساقط منه 
من ضعف وكراهّية وتعّصب فال فائدة من إدراكـــه، ادفعه ليسقط. فما يجب أن يسقط هو 
ذاك الــذي ال يفيد البشرية. وبعد هذا وذاك، المواطنة ليست كلمة أو شعارًا يتحّقق بمجّرد 
الّنطق به، بل المواطنة تجانس جميل بين القول والفعل. ال يكفي مثـًال أن تعّبر عن رفضك 
للميز العنصري، أو رفضك لحصار الّشعوب، بل يجب أن يظهر ذلك في السلوك والممارسة 
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اليومّية، كأن ال تــرى في األقّليات كائنات دنيا، بل تعترف بحّقهم في الحياة الكريمة وفي 
المعتقد وفي سائر أنماط الحقوق. وأن تكون عادًال، وذاك أيضًا من المواطنة، معناه أيضًا 

أن تكون عدالتك مدنّية، تظهر في يومياتك ومعامالتك وأخالقك.

ما أريد أن أصل إليه بهذا حين أضع المواطنة فوق التعريف الحقوقي والقانوني، على 
أهّميته، أّن المواطنة ال ُتصنع بــل هــي عمل دؤوب يتجّلى فــي يوميات اإلنــســان وهــو يحّقق 
وجوده بين الّناس، وال تتحّقق بهبة أو مّنة، إذ ما معنى مواطن، كما يقول بيير بورديو، يجد 
نفسه مــضــطــّرًا فــي كــّل لحظة ليثبت أمـــام اآلخــريــن أّنـــه يتمّتع بــهــذه الــّصــفــة عبر االستظهار 

ببطاقة تعريفه مثًال؟

هكذا هي المواطنة الفعلّية؛ ليست مجّرد قوانين وإلزامات ضامنة للعقد االجتماعي، 
بــل مــمــارســة يــومــّيــة تجريبّية ونــمــط مــن أنــمــاط الــوجــود داخـــل الــجــمــاعــة. ومــا كــان للفرد أن 
يكون مواطنًا في المدينة ما لم يتمّرن على ذلك في يومياتها وفي فضاءاته الخاصة. لذلك 
ال نرى ضرورة للسعي نحو تعريف مجّرد للمواطنة ألنها بطبيعتها مصطلح يراوح بين معيش 
فردي داخل جماعة أسرّية وانتماء اجتماعّي وسياسّي للمدينة أو الحّي أو الجماعة. هذه 
الــمــراوحــة تــدفــع بــاتــجــاه الــحــديــث عــن ديمقراطية محّلّية تنطلق مــن األســـرة لتخلق مواطنة 
جديدة يحملها الفرد ويترّبى عليها منذ سنوات طفولته األولـــى. عندها ستضمر المشاعر 
الطائفّية والوالءات المذهبّية وتتقّلص الّنعرات العشائرّية بما فيها من نفي لآلخر المختلف.

غاية وحصيلة هذا الّتحليل، أّن المواطنة تتحّقق بالتربّية الذاتّية، أن تربي نفسك على 
أن تكون مــواطــنــًا، وتــعــرف معنى أن تكون كــذلــك، وتفعل وتعيش يومياتك وفــق هــذا الفهم، 
وتجّدد دورة الّدم في عروقك على هذه المعاني والقيم، فترفض الخضوع ومختلف أشكال 
الهيمنة واالســتــيــالب. معنى هــذا أّنــهــا كالهوّية ليست معطاة سلفًا، بــل إّنــهــا حــركــة دائــمــة من 
التكّون والصراع من أجل تحّققها في أرقى معانيها وتجّلياتها وتعبيراتها. وهي بقدر ما تسعى 
إلــى تحقيق الـــّذات، تستدعي أيضًا مساءلة اآلخــر واالعــتــراف به بما يقتضيه ذلــك من قدرة 

على التواصل.

ســؤال أخير، هل المواطنة قابلة للتجزئة؟ هل يمكن أن نسمح ألنفسنا أن نتحّدث عن 
مواطنة الحّد األدنى؟ أعتقد أّن المواطنة ال يمكن أن يكون سقفها إّال عاليًا ألّنها في عالقة 
عضوية مع الكرامة. وهــذه األخيرة لها شروطها؛ ومنها أن تتمّدد بحرّية فوق تــراب أرضك 
بــصــرف الــّنــظــر إن كــانــت شحيحة أو غــنــّيــة، وال تــحــتــاج كــّل مـــّرة إلــى إثــبــات أّنـــك أنــت ببطاقة 
الــهــويــة أو الــتــعــريــف؛ فـــاألرض هــي األقـــدر على أن تحفظ لــك الــحــّق فــي سعة الــعــالــم والــغــد. 
ولــمــاذا األرض فــي سياق حديث عــن المواطنة. ألّن األرض وطــن وهــوّيــة وانــتــمــاء، والوطن 
شرط المواطنة. فمثلما يسكن الوطن فينا، في ذاكرتنا وفي خاليا أجسامنا، فإّن المواطنة 
هــي أيــضــًا ســاكــنــة فــيــنــا، جــــدارة ال تــتــحــّقــق إّال بــالــّصــراع مــن أجــلــهــا حــمــايــة لــهــا ولــكــرامــتــنــا في 

آخر الّتحليل.
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صدر حديثًا عن مركز دراسات الوحدة العربية

اإلنسانية في مواجهة النيوليبرالية

د. باسل البستاني

الــنــيــولــيــبــرالــيــة لهيمنة  الــمــعــارض  الــمــوقــف  بـــدأ 
البشرية» التنمية  «نهج  مع  أيضاً  تتابع  في  فعلياً 
اإلنـــمـــائـــيـــة «األهـــــــــــــداف  أجـــــنـــــدة  تـــبـــعـــتـــه   ،(1990)
ــــروة ــثـ ــ «الـ ونـــــمـــــوذج   ،(2015 – 2000) لـــأللـــفـــيـــة» 
الــتــنــمــيــة «أهـــــــــداف  ــــدة  ــنـ ــ وأجـ  ،(2012) الـــشـــامـــلـــة» 
ديــنــامــيــة وانــفــتــاح   ،(2030 – 2016) الــمــســتــدامــة» 
الصعيد عــلــى  كــآلــيــة  الــســيــاديــة»  الـــثـــروة  «صــنــاديــق 

المالي الدولي.

انطالقة بالتفصيل  ويحاور  يّوثق  الكتاب  هذا 
ومسار زخم التيارين اإلنساني والنيوليبرالي بكل
مــكــونــاتــهــمــا، لــيــنــتــهــي بـــرصـــد تــعــاظــم الــقــنــاعــة بــأن
وأنه مــداه  بلغ  قد  النيوليبرالية  الرأسمالية  نظام 
يسير نحو نهايته. في مقابل وجود عالئم الرتقاء
اقتصادية مدمجة  ثالثية  بكينونة  المتمثّل  البديل 
االســتــدامــة. حاضنة  فــي  تلتئم  وبيئية  واجتماعية 
إنها بشائر والدة نهج «التنمية اإلنسانية الشاملة».

وتلكم هي بداية حصاد المواجهة.

238 صفحة
أو ما يعادلها الثمن: 12 دوالراً 


