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 حدیث في دولة قطر علی المفاهیم المعیاریة االجتماعیة:تأثیر التّ 

 الهویة الوطنیة والعرف االجتماعي  

 

 

 الملّخص: 

س�� هذا البحث إ�� محاولة تفكيك العالقات القائمة ب�ن مفاهيم؛ الهو�ة الوطنية، والعرف االجتما��،  

تلك   طبيعة  معرفة  هو  ذلك  من  والهدف  القطر�ة.  ا�حالة   �� السياسية،  واإلدارة  والتحديث،  واألصالة، 

 العالقات ا�جدلية القائمة ب�ن جميع هذه األطراف.  

البح ن 
ّ

تمك ع��  وقد  الوقوف  من  النصوص  تحليل  من�ج  توّسل  ع��  السيا��ي  آث  ب�ن  التأث��  لية 

ن من معرفة طبيعة النمو والتطور �� و�� القطر��ن ��و���م 
ّ

واالجتما�� وفهم كيفية اشتغالهما. كما تمك

بامل �� عالقة  الدولة املدنية ا�حديثة  التقدم نحو  إ�� الكشف عن حدود  ش�لة  الوطنية والثقافية. وانت�ى 

 الثقافية وو�� األفراد ��و���م. 

 . اإلدارة السياسية  –التحديث   – األصالة  –األعراف االجتماعية  –الهو�ة الوطنية  : ال�لمات املفتاحية

 

Abstract: 

This research tries to deconstruct the existing relationships between concepts; National 

identity, social custom, authenticity, modernization and political management in the Qatar 

case. The aim is to know the nature of those dialectical relations that exist between all these 

parties. 

Through the use of the text analysis method, the research was able to identify the 

mechanism of influence between the political and social and understand how they work. He 

was also able to know the nature of growth and development in Qataris' awareness of their 

national and cultural identity. It ended with revealing the limits of progress towards a modern 

civil state in relation to the cultural problem and the awareness of individuals about their 

identity. 

Key Words:  National identity - social norms - authenticity - modernization - political 

management 
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 : مقدمة ال  -1

املعاصر،   السوسيولو��  ا�خطاب   �� امل�ّحة  القضايا  من  االجتما��  التغي��  أسباب   �� البحث  أصبح 

تلك   تر�ط  ال�ي  العالقات  قضية  إ��  رأسا  تقودنا  مسألة  و��  ية. 
ّ
ا�حل باألسباب  م��ا  يتعلق  فيما  وخاصة 

ي واإلداري للدولة. وذلك  التغي��ات االجتماعية املمكن رصدها، بالتحوالت ال�ي يضطلع ��ا النظام السيا��

ألن مفهوم التغي�� االجتما�� غالبا ما يتم تناولھ �� سياق عالقتھ بمفاهيم سياسية و�دار�ة مجاورة لھ، مثل  

تقديم  يتم  كما  وغ��ها.  والعاملّية  ا�حلية،  السياسة  وتوّجهات  التحديثية،  واملشاريع  التنمو�ة،  ا�خطط 

بة، ولك��ا �� الغالب �� عالقة باملؤسسات وا�خطط التغي�� االجتما�� عادة باعتباره نتي
ّ

جة لعدة أسباب مرك

ومن   أخرى،  إ��  فئة  من  تختلف  االجتما��  التغي��  هذا  مظاهر  أن  ورغم  للدولة.  والتنمو�ة  االس��اتيجية 

مجموعات إ�� غ��ها، تظل إم�انيات مالحظتھ وا�حة �� ش�ل عناصر عامة مش��كة، مثل تطور النمط  

لل مثل  املعي��ي  األك�� عمومّية  االجتماعية  و�غ�� سلو�ا��م  ا�جماعية،  املعيار�ة  تفضيال��م  ناس، وتحول 

السيا��ي   ب�ن  وتأثر  تأث��  السوسيولو�� وجود عالقة  للباحث  بالنسبة  �ع�ي  ما  االس��الك. وهو  اتجاهات 

 واالجتما��، أو ب�ن املؤسسة اإلدار�ة و��ن اتجاهات الو�� الثقا�� لألفراد.  

دولة قطر تحديدا، يمكن معاينة أن مسألة التغي��ات االجتماعية أتت نتيجة عدة نقالت سياسية  و��  

نوعية ساهمت �� حدو��ا. ودون أد�ى شك �انت البداية لطفرة الب��ول �� إحداث النقلة النوعية ألسلوب  

لمجتمع بدرجة عالية ��  ا�حياة ا�جتم�� القطري. إذ مست تلك النقلة تدر�جيا العادات والتقاليد العامة ل

حياة  من  ا�جتم��  النو��  االنتقال   �� الرئي��ي  الدور  الب��ول  لطفرة  �ان  فلقد  ا�حلية.  الثقافة  م 
ّ
سل

الدولة ا�حديثة الذي قام  بناء  إ�� حياة املوظف�ن واملتمدن�ن. بل إن مشروع  اليدو�ة وا�حرفية  الصناعات 

ا �شكيل  إعادة   �� ساهم  النفطية  الثورة  القطري  نتيجة  املواطن  مفهوم  صياغة  و�عادة  الوطنية،  لهو�ة 

ا�جديد. وهو املواطن الذي استيقظ ع�� جملة من ا�خدمات ذات الرفاهية العالية، بما ف��ا من ضمانات  

�حية ومم��ات �عليمية، ووفرة �� الوظائف والرواتب، وأ�شطة اقتصادية متنوعة وحديثة نقلتھ من حر��  

مة وموظفة. ومثل هذه النقالت اإلدار�ة والسياسية �� ال�ي ساهمت  تقليدي �سيط إ�� طبقة  
ّ
وسطى متعل

 �� النقالت النوعية للتغي�� ا�جتم�� القطري، ح�ى بلغ الو�� االجتما�� إ�� الوضع الذي هو عليھ اآلن.  

�سب ما   :
ً
قائما السؤال  يظل  القطري  ا�جتمع  ع��  املتتالية  التغي��ات  هذه  خضم   �� البحث:  ة  مش�ل 

وهل شملت مساحة التغي�� الثقا��    مساحة التغي�� ا�حقيقية وحدودها ال�ي طرأت ع�� ا�جتمع القطري؟

هذه موضوع الهو�ة الوطنية؟ وهل التغي�� الشامل حتمية اجتماعية تفرضها ا�حداثة والتطورات العاملية؟  

 ؟  أم تظل �عض أطياف الهو�ة ا�جماعية القطر�ة أصيلة و�عيدة عن يد التغي��

يدعونا مفهوم "الهو�ة الوطنية" ذي الطبيعة املركزّ�ة هنا إ�� ضرورة تحديد داللتھ بدقة. فنحن �ع�ي 

دة لو�� ال�خصية القطر�ة بذا��ا. أي جملة   بالهو�ة الوطنية �� هذا السياق جملة األ�عاد الثقافية ا�حّدِ

ا عبارة  يلفظ  ح�ن  القطري  ال�خص  و��  سطح  ع��  تظهر  ال�ي  هذه   لـالتمثالت  ت�ون  ما  وغالبا  "نحن". 

توّجھ   ال�ي  التفضيل  (الل�جة)، ومعاي��  السائد  اللغوي  التداول  ونظام  والتقاليد،  العادات  ��؛  العناصر 

ل�جنسية،  واالنتماء  الوط�ي  الزي  مثل  األخرى  الثقافية  واملظاهر  الرو��،  أو  الدي�ي  واإلطار  العام،  الذوق 
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ا�حم الدولة  ملثال  الوالء  "بأ��ا  ومشاعر  السو�دي:  سند  جمال  األستاذ  ويعّرفها  الشعبية.  ا�خيلة   �� ول 

ا�خصائص أو السمات املش��كة ال�ي يتم�� ��ا مجموعة من الناس، وال�ي عادة ما ت�ون مستقاة من القيم  

ا�جميع   يجعل  الذي  املش��ك،  النضال  أو  التار�خ  ومن  ا�جتمع،  تحكم  ال�ي  السائدة  واألعراف  والعادات 

ا�ختلفة  �شعر  التطورات  سياق   �� تتبلور  الوطنية  الهو�ة  أن  ورغم  واحد،  مص��هم  بأن  و�ؤمنون  ون 

الداخلية وا�خارجية ألي مجتمع، فإن جوهرها ثابت؛ حيث تبقى �الروح ال�ي �سري �� أجساد أبناء الشعب  

 وجماعات، وتضمن لهم البقاء واالستمرار، و�� الوقت نفسھ التطور واالستقرار
ً
وغالبا ما يطرح    ". أفرادا

مفهوم الهو�ة الوطنية إش�اال حول اختالف و�عدد العناصر ال�ي يت�ئ عل��ا وتحّدده؟ وهل أن تلك العناصر  

 ثابتة ع�� نحو مطلق؟ أم متغ��ة ع�� الدوام؟ وما�� الروافد ال�ي �غذي حركة الو�� بالهو�ة الوطنية؟ 

���� ضرورة تحديد داللتھ �� سياق هذا البحث.  ويستد�� مفهوم "العرف االجتما��" بنفس اإل�حاح امل

ظروف    �� ينب�� سلوكھ  مّما  بأنھ  ا�جموعة  عليھ  �عارفت  ما  �ل  االجتما��  بالعرف  نقصد  أننا  وا�حقيقة 

الـ من  الضمنية"  و"االتفاقات  االجتماعية"  "املواضعات  جملة  أي  �عي��ا،  ا�حّددة   ومال�سات  "قواعد" 

ت املناسبة. فهو اإلجابة عن سؤال: ماذا ينب�� ع�ّ� فعلھ �� مثل هذا املوقف،  للسلوك �� املواقف والسياقا

س�ي والتكرار�ة والعراقة والتداول ب�ن  
ّ
و��ون ذلك مرضيا ل�جميع؟ و�تم�� العرف االجتما�� عادة بالثبات الن

بط سلوك الناس  األفراد �� ا�حياة االجتماعية. وغالبا ما يتم استبطان األعراف ح�ى تتحول إ�� قواعد تض

دون تفك�� أو نقد. ف�ي دائما ذا��ا. و�تّم اعتمادها لذا��ا دون البحث عن وجاه��ا أو م��را��ا. و�� امل�جم  

��: "ما استقر عليھ الناس �� تصرفا��م �� ا�جتمع" . و�طرح هذا املفهوم إش�اال يمكن التعب�� عنھ �اآل�ي:  

و� ح�ى  ضرورة  ملزم  االجتما��  العرف  أن  العرف  هل  �ان  و�ذا  الفردية؟  التفضيالت  مع  ين�جم  لم  ن 

 االجتما�� متحر�ا وغ�� ثابت فما�� الروافد ال�ي �غذي حركتھ تلك؟

 : آلیات تکّون الهویة الوطنیة القطریة  -2

يتأّسس مفهوم الهو�ة الوطنية ع�� مبادئ أساسية تبدأ من فكرة األصالة، وتنت�ي بخلق تراث جما��  

موحدا. ولقد بدأت الهو�ة الوطنية �� دولة قطر بالتبلور �� الو�� ا�جم�� �� ش�ل ي�ّون �سقا اجتماعيا  

وظهور   الب��ولية،  املرحلة  �عد  قطر"  "جز�رة  ت�ّونھ  الذي  السيا��ي  الكيان  إ��  باالنتماء  عميق  شعور 

ع  لتوجيھ  �ان  وقد  والعوائل.  القبائل  الحتواء  ال��ائية  ا�جغرافية  ا�حدود  ورسم  الدولة،  وائد  مؤسسات 

الوضع   �� ملموسة  نقالت  إحداث   �� ا�حاسم  دوره  العامة  املؤسسية  ا�خدمات  موازنات  نحو  الب��ول 

االجتما��، من حيث تحس�ن ا�حال املعي��ي، ومجانية حق التعليم والرعاية ال�حية، وتطو�ر التبادالت،  

 ية التحتية.  والتوظيف، وخلق فرص عمل جاذبة للعمالة ا�ح��فة، وازدهار �� العمارة والبن

ال�ي طرأت   ت�ّون ا�جتمع القطري، والتحوالت  العر�ق من حيث مراحل  تار�خها  وللديمغرافيا القطر�ة 

عليھ وصوال بھ إ�� اليوم. غ�� أن املتأمل �� س��ورة هذا التار�خ يالحظ أن هناك �حظت�ن بارزت�ن وفارقت�ن،  

مع��ف   سيا��ي  ككيان  ظهورها  أي  قطر،  دولة  استقالل  واكتشاف  هما؛  ا�جغرافية،  وحدوده  �سيادتھ 

الوطنية   الهو�ة  أن  والواقع  الطائلة.  وعوائدهما  الهائلة  والغاز  النفط  صناعة  استثمارات  أي  الطاقة، 
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القطر�ة تدين بوجودها إ�� هاذين ا�حدث�ن الفاصل�ن. فلقد أسفرا عن "صدمة ثقافية" أعمق من صدمة  

ن عشر. بل إن �عب�� "الصدمة" الذي يليق با�حالة العر�ية إثر ذلك  غزو "نابليون" ملصر �� ��اية القرن الثام

الغزو األورو�ي قد ال يبدو دقيقا لوصف "ا�حالة القطر�ة" ال�ي تليق ��ا عبارة "الوالدة الثقافية" من رحم  

 ��اية االستعمار اإلنجل��ي وظهور ثروة املوارد الطبيعية ال�خمة. 

ر�ة القطر�ة من �و��ا مجتمعات بحر�ة �عتمد الصيد والر�� كنمط  إن االنتقال النو�� ل�جماعة البش 

الب��ول   تنقيب  شر�ات   �� والوظائف  ا�خدمات  تبادل  عوائد  ع��  تتغذى  مدنّية  �و��ا  إ��  أسا��ي،  إنتاج 

الوطنية   الهو�ة  �� �شكيل  �ان حاسما   ، السمر  بالسواعد  العثمان  ناصر محمد  أطلق عل��م  وغ��ها مما 

تالف ب�ن النمط�ن االجتماعي�ن القديم وا�حديث �� ا�حالة القطر�ة ال �ع�ي مجرد تحّول ��  ا�حديثة. واالخ

األدوات اإلنتاجية، بل هو تحّول جذري �� املعيار القي�ي لتقسيم الفئات االجتماعية، وتحديدها بناء ع��  

م بأدوات اإلنتاج ا�جديدة، وليس فقط تلك التقليدية أي القوة املستم
ّ

 دة من القبيلة.  قوة التحك

ومن املعروف مدى ارتباط العادات والتقاليد واألعراف االجتماعية �� قطر بالقبيلة وترا��ا اإلسالمي. و��  

الَحظ بقوة �� السلوك االجتما�� لل�خصية القطر�ة إ�� اليوم، وذلك رغم جميع  
ُ
عناصر ثقافية ال تزال ت

عل� ال�ي دخلت  املتقدمة  واملدنّية  التحديث  ب�ن  مظاهر  القطر�ة  البيئة   �� وال��تيب  ال��كيب  ولعل هذا  �ا. 

مظاهر حداثية تنت�ي إ�� القرن الواحد والعشر�ن، و��ن و�� قي�ي وثقا�� �ستمد جذوره من أعماق تار�خية  

ل �� الواقع موضوع االستفهام املركزي للبحث السوسيولو�� ا�ح��، وقد  
ّ
�عود إ�� قرون مضت، هو ما �ش�

الة ا�خليجية ك�ل، بل ولعلها مسألة عر�ية �� معناها املاكرو سوسيولو��. ح�ى أن هذه ين�حب ع�� ا�ح

املفارقة قد ذهبت باملفكر السوري أدونيس إ�� حد �شر�حها بمشرط نقدي حاّد �� قولھ: "إن ب�ن العر�ي  

عاصر يحيا �� كجوهر نف��ي، والعر�ي كحياة يومية، مسافة طو�لة، يملؤها الفراغ والتفّتت. إن العر�ي امل

 .  كيان�ن: ذاتھ املغرقة �� القدم، وحياتھ امل��الكة ع�� أش�ال املدنّية ا�حديثة"

جعلت   النفسية،  ا�حياة  أي  الثقا��  الو��  و��ن  املاّدية  ا�حياة  مظاهر  ب�ن  ال�جيبة  االزدواجية  وهذه 

اذ غ�� موجودة أصال، أل��ا ال  أدونيس يذهب إ�� حد استنتاج أن الهو�ة الثقافية العر�ية �� هذا الوضع الش 

ما إ�� ذلك يبدو  
ّ
تتمتع بوجود موضو�� حقيقي، فيقول: "هكذا ال يبدو العر�ي غر�با عن شرقھ فحسب، و�ن

ناقال مقلدا، يبدو غصنا مصطنعا �� �جرة   إنھ وجود مؤجل. وفيما هو �ستمّر،  العالم أيضا.  غر�با عن 

 .  ا�حضارة املعاصرة"

خصية القطر�ة    نقّر بأنالصر�ح ألدونيس، ال نظّن من ا�جازفة �� ��يء، أن    �� مقابل هذا التحليل
ّ

ال�

بقدر ما تجمع �� هو���ا الثقافية هذه العناصر املتنافرة تار�خيا وزمنيا، فإّ��ا تبدي قدرة وا�حة ع�� هضم  

يمتلك القطري آخر    هذا التباين، وجعلھ يبدو طبيعيا �� الو�� ا�جم��، كما لو أنھ ليس من باب املفارقة أن

ر قيميا ضمن نفس املفاهيم التقليدية.  
ّ

 االخ��اعات التقنية والرقمية، بينما يظل يفك

ولعل أبرز الفرضيات البحثية قدرة ع�� تفس�� هذا األمر هو طبيعة التار�خ ا�خاص باإل�سان القطري،  

� منھ "بّحارا" ويعيش ع�� السفر  ذلك التار�خ الذي �انت ل�جغرافيا فيھ دور أسا��ي، باعتباره �� جزء كب� 

واللقاء باآلخر، واالحت�اك بھ تجار�ا وثقافيا، فال غرابة �� أن �عود �� �ل مرة �عناصر ثقافية جديدة يراكمها  
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مع مخزونھ الثقا�� التقليدي. ح�ى تم استبطان هذا السلوك التار���، وتحّول تدر�جيا إ�� جزء م�ّون للهو�ة  

االن منفتحة باستمرار ع�� اآلخر، متمثلة �� ذلك مع�ى تلك ا�جملة الشه��ة ال�ي    الوطنية، ال�ي ظلت إ��

أطلقها الزعيم الهندي املهاتما غاندي: "سوف أفتح نوافذي ع�� جميع ر�اح العالم، دون أن �ستطيع ر�ح  

�� إم�انية    وعليھ يبدو أن ما انت�ى إليھ تحليل املفكر أدونيس من التشكيك  واحدة أن تقتلع�ي من جذوري".

"ال��كيب الثقا��" �� الهو�ة العر�ية، خاصة حينما شّبھ الهو�ة الثقافية للعر�ي املعاصر بال�جرة ال�ي تلصق  

��ا "ثمار مصطنعة يؤ�ى ��ا من هنا وهناك و�راد لها �� أحيان كث��ة، التصديق بأ��ا طبيعية تتد�� من غصن  

 و�جانبھ الصواب.طبي��" ، هو �� الواقع موقف ال يخلو من شطط، 

وهكذا يبدو أنھ من املناسب أن �ستخدم �� وصف ما مر بھ التار�خ االجتما�� القطري القر�ب عبارة  

بالغة   والعلمية  الثقافية  وفلسف��ا  ا�حداثة  مفهوم  إش�الية  بذلك  متجنب�ن  "ا�حداثة"،  بدل  "التحديث" 

. و�� ا�حالة القطر�ة فإن الدولة بمؤسسا��ا  التعقيد. فالتحديث هو عصرنة الواقع املادي والثقا�� للمجتمع

�� ال�ي تقود عمليات التحديث، وتراقب وتوّجھ أثاره االجتماعية. ولذلك فا�خط التنموي االقتصادي �س��  

بالتوازي "كقضبان سكة القطار" مع ا�خط الثقا�� للمجتمع. وكال ا�خط�ن يخضعان للتوجيھ السيا��ي أي  

الدولة.  �� ا�حاكمة  العامة    للسلطة  االتجاهات  رسم   �� ا�حّر�ة  تمام  حرا  ليس  نفسھ  السيا��ي  أن  غ�� 

للّتنمية، سواء االقتصادية م��ا أو الثقافية للمجتمع، و�نما تحكمھ إكراهات عميقة وأحيانا صارمة. وقد  

ت  بّ�ن الباحث محمد �حرور �� كتابھ "الدولة وا�جتمع؛ هالك القرى وازدهار املدن" كيف تتحّدد العالقا

ب�ن النظام االجتما�� من جهة، و��ن الدولة املدنية من جهة أخرى، وذلك بحسب مستوى  -من وجهة نظره-

�� عالقة برؤ�ة تلك ا�جماعة ملفاهيم "ا�خ�� املد�ي" وأساليب تحصيل    القيم واملعاي�� األخالقية ل�جماعة

الدور  األخالقية  املفاهيم  هذه  تلعب  آخر،  و�مع�ى  املدنية".  الظاهرة    "السعادة  مسار  تحديد   �� الرئي��ي 

الفعل   نتيجة  هو  االجتما��  النظام  أن  فمثلما  بالدولة.  ا�جتمع  عالقة  وتحّدد  بل  العامة،  االجتماعية 

السيا��ي، فإن الدولة كجهاز سيا��ّي �� بحد ذا��ا نتيجة تطور النظام االجتما��، إ��ا جدلية االجتما��  

 والسيا��ي ال�ي ال تنت�ي.

� �� ثالثة مستو�ات رئيسية فّسرها محمد �حرور حينما حدد  أّما املفاه
ّ

يم األخالقية للمجتمعات فتتج�

املستوى األول للقيم األخالقية بحسب مستوى الدوائر األسر�ة والعشائر�ة والقبلية . بيد أن هذا النوع من 

عل من التقدم املد�ي نحو  العالقات قد خضع، �� رأيھ، إ�� طا�ع األهلية �� سياقھ االجتما�� والسيا��ي، وج

الدولة املدنية ا�حديثة �س�� بإيقاع بطيء، يصعب معھ إعادة بناء ذات ا�جتمعات �� إطار دولة حديثة.  

وهذا البطء �� التقدم والنمو يأ�ي �سبب عسر ا�خروج واالنتقال من املضمون األه��، العشائري، والقب��، 

ا األنماط   ��  
ً
ومتحكما  

ً
مسيطرا �عت��  املفهوم  الذي  نحو  الثقا��  االنتقال  بذلك،  و�منع،  ل�حياة،  لعامة 

ا�حديث للدولة املدنية، دولة املؤسسات والتطور التق�ي، ووفرة اإلم�انيات املالية والعلمية. وهكذا هيمنت  

املفاهيم التقليدية "ل�خ��" و"النظام" و"الوجود املش��ك"، وظلت تدور �� فلك األش�ال التقليدية للسلطة،  

ي القبيلة وحدودها العشائر�ة، دون التقدم فعليا نحو الدولة املدنية ا�حديثة. ولعل هذا الطا�ع االجتما��  أ
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هو الذي غلب ع�� التار�خ العر�ي ا�خلي�� ملدة طو�لة، قبل أن تصيبھ �عض التحوالت بدخول العناصر  

 نية واالق��اب ��ا نحو مفهوم الدولة.  ا�حديثة لإلدارة السياسية، ال�ي �ان لها الفضل �� تطو�ر الهو�ة الوط 

بمستوى   يتعلق  فهو  املدنية،  بالدولة  االجتماعية  املفاهيم  عالقة  لفهم  الثا�ي  للمستوى  بالنسبة  أما 

العالقة املالية، وتحديدا بإم�انيات الدولة وقدرة جماعا��ا ع�� اإلنتاج �� اقتصاد �شط فّعال، أو االعتماد  

ال�ي   الريعية  األنظمة  �شاط  ع��  ع��  ال  للسلطة،  ق 
ّ
التمل ع��  املادي  لالنتفاع  االجتماعية  القاعدة  تحّدد 

استثماري يقوم ع�� العمل االقتصادي، وع�� التوزيع العادل ب�ن قوى اإلنتاج. وما �غلب ع�� مجتمعات  

بحسب  ا�خليج العر�ي �ش�ل عام هو هذا النظام الري��، الذي أدى إ�� تحديد مقامات األفراد االجتماعية  

امل�انة، والوجاهة، والتأث�� القب��، من دون وجود ما يقابلها �� ش�ل إنتاج مح�� فع��. ففي هذه ا�جتمعات  

الريعية تنشأ ر�حية الدولة ع�� االستثمار �� ا�خام، واستالم أر�اح ذلك ا�خام، �� دائرة مغلقة من اإلنتاج  

تلك األر�اح ع�� مستوى التطور الثقا��   ين ا�ع�اس�عاواالس��الك لنظام مغلق ع�� ذاتھ. ولذلك ال نزال  

 والسيا��ي ا�حدود لتلك ا�جتمعات، ع�� الرغم من تطور مستو�ات ا�خدمات املؤسسية واألمنية ف��ا.  

أما بالنسبة إ�� املستوى الثالث واألخ��، فهو يتحّدد بدرجة الو�� املعر�� �� ا�جتمع، والذي من شأنھ أن  

تمك�ن تقدم ا�جتمعات تكنولوجيا وعلميا بما للثقافة العلمية وذ�اء األفراد من دور أسا��ي �� �ساهم ��  

التعليم  بنية  خالل  ومن  التشريعية،  ممارسا��ا  ع��   
ً
اعتمادا باستمرار،  املوضوعية  ا�جتمع  بنية  تحديث 

" ��  ودعم سلطات الدولة وتثمي��ا ل�جهد واإلبداع والعمل ا�حقيقي. ومثل تلك األنظم
ّ
ة االجتماعية "الذكية

توفرها   ال�ي  املدنية"  "ا�خ��ات  أصناف  بجميع  والتمتع  ا�حديثة  املدنية  الدولة  بناء  ع��  فعليا  القادرة 

ملواطن��ا. و�كشف التار�خ األورو�ي ا�حديث عن أن والدة الدولة املدنية ا�حديثة "دولة املؤسسات وا�حقوق  

"، لم تنشأ إال نتيجة تراكمات معرفية ارتبطت أساسا با�حدث األك��  وا�حر�ات" ال�ي تحولت ا�� "دولة رفاه

تزال   ال  بينما  عشر.  والسا�ع  عشر  السادس  القرن�ن   �� والفكر�ة"  العلمية  "ا�حداثة  وهو  أورو�ا  تار�خ   ��

األمل   بات  ح�ى  كث��ا،  تأخرت  أ��ا  يبدو  ال�ي  ا�خاصة"  "حداث��ا  عن  تبحث  اليوم  ا��  العر�ية  ا�جتمعات 

 قودا ع�� "التحديث" وليس ع�� "ا�حداثة".مع

و�ناء ع�� ما تقّدم، فإن املفاهيم األخالقية "ل�خ��" و"نظرة الناس ل�حياة االجتماعية وأهدافها" �� �ل 

مجتمع �� ال�ي تن��ئ النظام السيا��ي للدولة، كما يقول الباحث محمد �حرور، مثلما أن تلك املفاهيم  

ملاهية النظام نفسھ، ويساعدنا فهم هذه العالقة ا�جدلية ال�ي تر�ط ب�ن ا�جتمع  نفسها تأ�ي �� األخ�� نتيجة  

حركة تطور الو�� السيا��ي للمجتمعات وظهور "الهو�ات الوطنية" والنظم السياسية    إدراكوالدولة ع��  

 ع�� التار�خ.  
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 : السیاسي واالجتماعي في رؤیة قطر االستراتیجیة  -3

قطر   رؤ�ة  عام    30-20صدرت  ش�ل  8200��   �� قطر  لدولة  الوطنية  التنمية  سياسة  واعتمد��ا   ،

. و�عت�� خطط التنمية االس��اتيجية أداة سياسية  2016وح�ى عام    2011مخططات �انت البداية من عام  

واقتصادية فعالة إلنجاز أهداف تنمو�ة أك�� استدامة. ورغم ضبابية التنمية الثقافية �� ر�ائز رؤ�ة قطر  

ذل فإّن  االجتماعية  الوطنية،  األهداف  ثنايا   �� ضمنيا  ظهرت  ال�ي  اإلشارات  فهم  محاولة  من  يمنع  ال  ك 

ولعل هذه الضبابية نفسها �� ال�ي الحظها أيضا الباحث ع�� بن خليفة ال�واري حينما    والوطنية للرؤ�ة.

التشريع والقضاء  تحّدث عن وجود �غرات �� ا�خطة االس��اتيجية، وال�ي تظهر �� الثقافة والتعليم واإلعالم و 

 وت�افؤ الفرص و�� اإلدارة العامة وغ��ها .  

قطر   خطة   �� مثال  االجتماعية  الرك��ة  شملت  القطر��ن    30-20لقد  والثقافة  ال��اث  ع��  ا�حفاظ 

هذه   جعلت  حيث  ثقافتھ    االس��اتيجياو�عز�زهما،  جوهر  ع��  القطري  ا�جتمع  حفاظ  أهدافها  من 

ة �� املبادئ األساسية لإلسالم، وصون املوروث وامل�انة االجتماعية لألسر  واستمرار�تھ مع املا��ي، متمثل

التغي��ات ا�حديثة وجوهر   ب�ن  ما  التوازن  �� ا�حفاظ ع��   
ً
الّتحدي ال يزال مستمرا . ال سيما أن  العر�قة 

   املوروثات الوطنية.

ورغم أهمية هذه الهدف من جهة عالقتھ بمفهوم الهو�ة الوطنية واألصالة، فإنھ يكتنفھ �عض الغموض  

من جهة آلية التنفيذ. فالسؤال القائم أمام هذا الهدف هو: كيف يمكن ضمان استمرار املوروث االجتما�� 

لنو�� ملواكبة ا�حياة ا�حديثة،  كعنصر ثابت �� الهو�ة الوطنية، وتحف�� ا�جتمع �� اآلن نفسھ ع�� انتقالھ ا

وما تقتضيھ من �عليم متجّدد، وانفتاح ع�� ثقافات جديدة ودخيلة؟ و�� نفس املفارقة ال�ي تحتو��ا أهداف  

ا�خطة �� جان��ا االقتصادي، حيث تقوم بتحف�� اإلنتاج االقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوط�ي، وادخال  

ذلك �ل  ا�حديثة،  االقتصادية  الضياع"    األ�شطة  تنمية   " إ��  أدت  ال�ي  الريعية  العقلية  ع��  اإلبقاء  مع 

بحسب عبارة ع�� خليفة ال�واري ، أي استمرار ا�خلل ب�ن األهداف الطموحة ل�خطة االس��اتيجية، و��ن  

الواقع االجتما�� ا�حقيقي، وهو الواقع الذي يؤ�د تحليل األستاذ محمد �حرور ح�ن تحدث عن "العائق  

 أمام املرور من النظام االجتما�� إ�� الدولة املدنية ا�حديثة ا�حقيقية.  املفهومي" 

من البدي�ي أن تأ�ي اس��اتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ضمن رؤى واس��اتيجيات تقوم بصياغ��ا  

ات  اإلدارة السياسية، وأجهز��ا التشريعية والتنفيذية. وغالبا ما ت�ون هذه االس��اتيجيات ع�� ش�ل تخطيط 

قص��ة املدى أو متوسطة أو �عيدة. و�حسب طبيعة هذه ا�خطط تتحّدد آليات التنفيذ. ومن البدي�ي أيضا 

أن ي�ون حال ا�خططات النظر�ة �� دول العالم النامي هو التطبيق النس�ي، وهو راجع إ�� طبيعة الو��  

ناحية ثانية. فالفرق غالبا ما ي�ون    الثقا�� للمجتمع من ناحية، و��� أجهزة الدولة التنفيذية والرقابية من

شاسعا ب�ن النوايا أو الشعارات ال��اقة واألهداف العظيمة ال�ي تقود ا�خطط التنمو�ة، و��ن ما يتحقق م��ا  

�� ��اية األمر. ولقد الحظ الباحث عي��ى بن شاه�ن الغانم هذا املوضوع �� دولة قطر تحديدا، فأ�ح إليھ  

اس��  وثيقة  حجم  إن  ا�جوانب  قائال:   �� العموميات  عل��ا  �غلب  إذ   ،
ً
هائال �عت��  الوطنية  التنمية  اتيجية 

املص��ية . وهكذا �غيب �� الواقع عن االس��اتيجية ا�خطة الوا�حة �حل القضايا امل�ّحة ومعا�ج��ا، أك��  
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اب لعالج القضايا  مما �غيب ع��ا الرغبة �� إيجاد ا�حلول من قبل ا�جهات املعنية ع�� ما يبدو. و�أ�ي هذا الغي

واالش�اليات االس��اتيجية نتيجة تحديات فنية ومن�جية، فمن ناحية تمثل املركز�ة اإلدار�ة املفرطة عائقا  

منذ   عالجھ  استع��ى  الذي  الرا�خ  التحدي  فإن  ثانية  ناحية  ومن  بدقة،  التنفيذية  املهام  توزيع  امام 

امة ، ال�ي ال �ستجيب للنقالت املعاصرة �سهولة. ومن  سبعينيات القرن املا��ي هو طبيعة البيئة اإلدار�ة الع

أل��ا   القطري،  للمواطن  ا�حقيقية  ا�حاجة  عن  فعال  �عيدة  الوطنية  االس��اتيجية  تظل  املنطلق،  هذا 

�ستجيب فقط للّتطلعات املؤّسسية ورؤاها النظر�ة. وع�� هذا النحو تظل القضايا املص��ية ال�ي تواجھ  

واقتصاد القطري  آلية ا�جتمع  ضمن  لعالجها  جديا  �س��  فّنية  أدوات  و�ال  ل�حل،  وا�حة  آفاق  بال  ه 

اقتصاد   نتجت من  وال�ي  الس�ا�ي،  ا�خلل  مسألة  املثال  ظلت ع�� سبيل  فلقد  وفّعالة.  شاملة  تخطيطية 

بالو�ي مت�خم، تؤثر ع�� ال��كيبة االجتماعية وتز�د من استن�اف املوارد ا�حلية ومفاقمة ا�خلل الوظيفي  

الكبار من  م الكفاءات الوطنية من    الغرب رغمن خالل استمرار ظاهرة است��اد املوظف�ن اإلدار��ن  توفر 

  خر��� ا�جامعات الوطنية ومن املبتعث�ن.

الهو�ة ا�جماعية من حيث   �� �عض عناصر  ر ولو جزئّيا 
ّ
و�ال شك، فإن أي خطة تنمو�ة ال بد أن تؤث

� �ش�ل بارز �� ا
ّ

لعادات االس��الكية وأسلوب ا�حياة ومظاهر التجديد. و�صعب إيجاد  التحوالت ال�ي تتج�

ا�حراك   و��ن  الناس،  وسلوك  و��   �� الثقافية  التحوالت  ب�ن  القطر�ة  ا�حالة   �� العالقة  فهم  أو  الرابطة 

التأث�� أ�عاد مختلفة   الدولة بأجهز��ا الرسمية. خاصة عندما ت�ون ملثل هذا  التنموي الذي تقود قاطرتھ 

�عيشو��ا، وعن  تمس   ال�ي  املش��كة  ا�حياة  أنفسهم، وعن  أفراده عن  الوجود االجتما�� ومفاهيم  جوهر 

أصال��م العر�ية واإلسالمية. إ��ا مفارقة �ع�ي أن جميع املشاريع التنمو�ة ال بد أن تتضمن شكال من التأث��  

م االجتماع األملا�ي ال��يتش باك محقا  وكم �ان عال  اإليجا�ي وغ�� اإليجا�ي ع�� النمط الثقا�� العام للمجتمع.

الصناعية   م��ا  وخاصة  ا�جتمعات،  تطور   �� العام  القانون  بمثابة  املفارقة  من  نوع  وجود  إ��  أ�ح  حينما 

ا�حديثة. يقول باك: يبدو "اإلنتاج االجتما�� ل�خ��ات مرتبطا ع�� نحو دقيق باإلنتاج االجتما�� للمخاطر"  

ق األمر بإنتاج أدوات التأث�� االجتما�� �� �ل خطة . غ�� أنھ يمكننا االستنت
ّ
اج أنھ �� ا�حالة القطر�ة يتعل

 تنمو�ة جديدة. 
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من البدي�ي عند ا�خوض �� تحليل ظاهرة األصالة �� الو�� االجتما�� القطري اإلشارة إ�� أن جزءا مهما  

��م ال�ي يرون أّ��ا جزء ال تتجزأ من مفهوم هو���م الوطنية. كما  من األفراد �عتقدون أ��م متمّس�ون بأصال

يرون أن هذه الهو�ة تجمع �� م�ونا��ا ب�ن املا��ي التار��� وا�حاضر الراهن. ولهذا السبب فّسر الباحث  

أسعد فايزه، مفهوم األصالة ب�ونھ قبل �ل ��يء قيمة اجتماعية، تتحّدد �� و�� �عض األفراد و�ش�� إ��  

ال��م الثقافية ال�ي تمّ��هم عن غ��هم من أفراد ا�جتمعات األخرى . وتدل األصالة ع�� ترّ�خ م�ونات  تفضي

تار�خية من املا��ي �� الثقافة ا�حالية للمجتمع، ف�ي اع��اف بال��اث م�ونا جوهر�ا �� الثقافة ا�جماعية.  

ورا �� و�� أفراد ا�جتمع القطري،  و�كشف هذا املنظور أن األصالة �� طبيعة "الروح العامة" األك�� حض
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وال�ي توّجھ سلوكيا��م وتفضيال��م القيمية، كما أ��ا ال ت��دد �� تقديم نفسها باعتبارها أعرافا اجتماعية  

   ثابتھ �عكس ماهي��م الثقافية، ح�ى و�ن �انت �غلب ع�� ا�حياة العامة مظاهر ا�حداثة والعصر�ة.

جتمعات العالم، و�� ا�حالة القطر�ة تحديدا، بمهمة التجديد �� و�ضطلع النظام التعلي�ي �� أغلب م

مفهوم األصالة وتطو�ره. إذ أن التطورات املعرفية املتسارعة وال�ي ينقلها التعليم إ�� الثقافة الوطنية �ساهم  

لو�� ا�ح��  بدورها �� دفع الو�� بالهو�ة الوطنية إ�� االنفتاح التدر��� ع�� ا�حيط اإل�سا�ي، وهو ما يحّرر ا

ية.  
ّ
 من التبجيل املطلق واإلجالل املبالغ فيھ لألصالة ا�حل

 إ��  
ً
يلعب مقّوم التعليم ع�� املساهمة �� إحداث التحّوالت �� ا�جتمع، وذلك بقدر حاجة التعليم أيضا

الن أن  كما  واالقتصادي.  والثقا��، واالجتما��  السيا��ي،  مثل  األخرى  الفواعل  ع��  والتطور  ظام  التحول 

البشر�ة"   "التنمية   �� الفاعل  لدوره  التدر���  االجتما��  التغي��  لعملية  الرئي��ي  ا�حرك  يظل  التعلي�ي 

الشاملة وتحقيق غايات وأهداف اجتماعية. وهكذا تتحدد درجة النمط التغ��ي من خالل حجم القدرة ع��  

جديد منظومة املرجعيات التقليدية،  قبول التجديد. و�مع�ى آخر، للتعليم دور مهم �� القدرة ع�� �غي�� وت

 أو املوروثات الفردية، وتمدين مخرجات النظام التعلي�ي �ش�ل عام .  

من هنا تظهر ا�حاجة إ�� فهم ُ�عد الهو�ة الوطنية ع�� التجّدد، وعالقة ذلك التجّدد بجودة املنظومة  

يظل وهكذا  واملعرفية.  العلمية  املستجدات  آخر  ع��  واحتوا��ا  يقود    ال��بو�ة  الذي  ا�حرك  هو  التعليم 

وا�جتمع. ا�خار��  والعالم  وا�جتمع،  والهو�ة  وا�جتمع،  ال��بية  ب�ن  الشبكية  تظل    العالقة  السبب  ولهذا 

مهمة املدرسة الثابتة من زاو�ة سوسيولوجية �� "إعادة �شكيل الهيئة االجتماعية املستقبلية" �� �ل مرة.  

ال�خمة �� أسفلها وال�ي تدور بنشاط ومجاهدة �� ا�خفاء لتدفع ذلك    إذ املدرسة �� مثل مراوح السفينة 

   ا�جسم الهائل الطا�� إ�� التقدم والثبات �� ا�حركة.

وتكتسب املدرسة حيو�ة أك�� �� ظل العوملة ال�ي يبدو أ��ا ال تر�د مفارقة عصرنا دون أن ت��ك آثارها ��  

ق األمر هنا  ش�ل ندوب ثقافية حادة، محفورة ع�� أجسام ا�خصو 
ّ
يتعل العالم. وال  الثقافية حول  صيات 

بالدعوة إ�� الدفاع األع�ى عن الهو�ة الوطنية كما لو أ��ا موضع ��ديد من الهو�ات األخرى، أو كما لو أ��ا  

��ددت   (�لما  ا�جتمع   �� "االرت�اسية"  القوى  �عض  تطلقها  ال�ي  الصيحات  هذه  فمثل  جسيم،  خطر   ��

ا �� وسائل اإلعالم "اإليديولوجية"، �� �� ا�حقيقة �عب�� عن استسالمية ال تناسب  مصا�حها) و���دد صداه

نّدية   الوطنية  الهو�ة  ت�ون  وال  والواثقة.  الصلبة  الوطنية  الهو�ة  ��ا  تتمتع  أن  ين��  ال�ي  النفس   �� الثقة 

الة وأهمية التجديد �� للتحديات ال�ي يفرضها الصراع الثقا�� ا�حاد �� "العوملة" إال م�ى أدركت أهمية األص

اآلن نفسھ. ولنا �� األمم الشرقية العظيمة مثل اليابان والص�ن ومال��يا والهند أمثلة إيجابية ع�� قدر��ا ع��  

وليست   ذاتھ.  الوقت   �� الثقافية  وأن تحافظ ع�� خصوصيا��ا  تماما،  التق�ي  التقدم  إ�� عصر  تنت�ي  أن 

ا�حاد ب�ن الهو�ات، لك��ا كما يبدو من و�� القطر��ن بأنفسهم،    الهو�ة القطر�ة إال جزءا من هذا الصراع 

قادرة ع�� أن تنافس الهو�ات األخرى املدفوعة بتفوقها التق�ي، واملزهّوة بقيم و"أيديولوجيا" الدولة املدنية  

 ا�حديثة. 
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تجد مطلق سعاد��ا جماعات  إ��  برم��ا  تحو�ل مجتمعات   �� نجحت  ��يء كما   �� العوملة  تنجح  ��    لم 

�امل وجودها موجها نحو اإلقبال ع�� مز�د من االس��الك، والتخ�� التدر��� عن القيم    االس��الك وترى 

اإل�سانية األخرى، قيم اإلبداع والتفك�� وا�حر�ة والكرامة واملعرفة والتضامن االجتما�� واإل�سا�ي. وليس  

العر�ية واحتاللها أحيانا مقام الصدارة  من الصعب رصد انتشار قيم "ا�جتمع االس��ال�ي" داخل الثقافة  

�� قائمة االهتمامات الثقافية لألفراد. ومش�لة تلك القيم االس��الكية أ��ا إقصائية ألهم ما هو إ�سا�ي ��  

 اإل�سان، �ع�ي خاّصة كرامتھ ك�ائن نو��، �س��لك ليحيا وليس يحيا ليس��لك. 

الهو�ة التوازن داخل  �� ذلك  السليم  املوقف  و��ن   يتمثل  الوافد  ب�ن  أي  وا�ح��،  العاملي  ب�ن  الوطنية 

األصيل، والنظر إل��ما �ع�ن التقدير واالح��ام نفسها. ذلك ألن موقف التشكيك فيما هو أصيل ومح�� �ان، 

وما يزال، الهدف األث�� ل�ل مشروع استعماري عوملي، ولم �سقط �� فخھ سوى الثقافات الهشة من جهة  

الوط  ��و�ا��ا  املؤسسات  ثق��ا  ي�ون هدف  أن  ينب��  الداخل  الثقافية من  الهو�ة  تحص�ن  فإن  وعليھ  نية. 

االجتماعية ع�� اختالفها، بدءا باملؤسسات املنتجة للمعرفة (بحث، ومخابر، وجماعات علمية) واملؤسسات  

ل قوة ا�جتمعات  
ّ
واألمم أل��ا تحافظ  التعليمية، وان��اء بال�حافة واإلعالم. إذ أّن الهو�ة الثقافية �� ما �ش�

من خاللها ع�� ا�جمع ب�ن األصالة واملعاصرة. والهو�ة الثقافية القو�ة �� ال�ي تحرص ع�� تحقيق التوازن  

 ب�ن ا�حافظة ع�� املا��ي ومعا�شة ا�حاضر واملستقبل . 

قافية  إن تحقيق هذا التوازن ليس بالسهولة ال�ي يقال ��ا �� ا�خطاب، بل هو تحّد حقيقي. فالهو�ة الث

الوطنية ينب�� أن ت�ون �ال��ر ا�جاري، ال يقف ماؤه أبدا و�ال فسد وصار مضرا. وح�ى تتجّدد الهو�ة الثقافية  

ينب�� أن تقبل بالتعدد الداخ�� أوال، وتتعا�ش معھ باعتباره جزءا م��ا، ال عبئا عل��ا. والتعّدد الداخ�� �� 

ية و�عدد الن�عات االجتماعية والفردية �� األف�ار والسلوك،  الهو�ة �ع�ي، بالضرورة، �عّدد اإلبداعات الثقاف

و�لما �انت الهو�ة الثقافية متسامحة مع �عددها الداخ�� �ان    وقبول ذلك االختالف باعتباره ثراء ال ��ديدا.

مصادر   من  مصدرا  ذلك  �ان  منغلقة  أحادية  �انت  �لما  أي  والعكس:  ا�خارجية.  قو��ا  مظاهر  من  ذلك 

 حافظة ع�� البقاء واملقاومة.ا� ضعفها ��

الثقافية   الذي ��دد �ل هو�ة ثقافية، والهو�ة  العز�ز ا�خاطر عن ا�خطر  ومن هذا املنطلق، ع�� عبد 

طبيع��ا   �ستمر  لم  ما  زائف"  "جوهر  إ��  بالتحول  تجازف  حينما  وذلك  ا�خصوص،  وجھ  ع��  القطر�ة 

ا  أفراد  ب�ن  التلقائي  �ش�لها  تتطور  �انت  ال�ي  أي  السردية  ميتاف��يقية  الهو�ة  تصبح  أن  ما  أل��ا  �جتمع، 

متشا��ة ومتعالية لغياب التعددية ف��ا ، ح�ى تتحجر وتموت. فمن تلك الهو�ة ا�جوهر�ة تت�ون عادة تلك  

 ال�خصية امل��مكة ال�ي تظل منكفئة ع�� املا��ي ومن الصعب االنتقال ��ا إ�� املستقبل. 

  ال��اغما�ي الهو�ة الوطنية تتحّدد بما لها من قدرة ع�� تحر�ك ا�جتمع  من نافلة القول التذك�� بأّن قوة  

املعاصر نحو التجديد والتطور اللذين يصعب تحقيقهما دون االمتالء بقيم اجتماعية مرجعية، م��ا ع��  

الة  سبيل املثال اح��ام التنوع والتعّدد وتقدير االختالف وقبول اآلخر، مع ا�حفاظ ع�� درجة معينة من األص

يلفت انتباه الّدارس هو أّن الهو�ة ا�خليجية والقطر�ة م��ا ع�� وجھ ا�خصوص قد   أن ماوا�خصوصية. غ��  

  �� واالقتصادية  السياسية  العوامل  بفعل  واإل�سانية  القيم االجتماعية  املادية ع��  القيم  �غليب  ف��ا  تّم 
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فية من جديد كجوهر للتفك�� السوسيولو��  إطار مفهوم الدولة الريعية . وهنا بالذات تطرح املسألة الثقا

�غي��   أي  الثقا��،  املدخل  هو  واملستقبل  ا�حاضر   �� حقيقي  �غي��  أي  مدخل  ألن  ا�خليجية.  ا�حالة   ��

 املفاهيم االجتماعية أوال.  

ما   غالبا  األفراد  لدى  الثقا��  فالو��  وليس منطلقا.  نتيجة  باعتبارها  الثقافية  املسألة  طرح 
ُ
ت ما  وغالبا 

هذا  تٌ  سياق   �� أحيانا،  تقديمها  اخ��نا  وقد  الرسمية.  وغ��  الرسمية  بأدوا��ا  االجتماعية  التنشئة  حدده 

نا ر�طناها بمشاريع التنمية وقرارات اإلدارة السياسية، ولكننا نظرنا إل��ا، أحيانا  
ّ
البحث، بوصفها نتيجة ألن

و�� الثقا�� أن ي�ون قاطرة للتطور ا�حضاري  أخرى، باعتبارها فاعال �� التغي�� االجتما��، ألن بإم�ان ال

للمجتمع. و�� �ل األحوال، ينب�� �� رأينا، دائما أن نأخذ الثقافة �ع�ن االعتبار باعتبارها محر�ا فاعال ��  

املعاي��، تكشف عن الصورة  -النمو والتحديث االجتماعي�ن. فالثقافة عبارة عن تركيبة معقدة من املفاهيم  

والعادات والتقاليد املؤثرة �� سلوكيات ا�جتمع سواء تلك املكتسبة أو املتوارثة . واملثال  السائدة لألعراف  

ع�� ذلك األعرف ال�ي تمثل طائفة من األف�ار واآلراء واملعتقدات ال�ي تنشأ �� جو ا�جماعة وتمثل مقدسات  

شرة بالصورة األك�� لعمليات  ا�جماعة ومحرما��ا . وليس من الشائع التطرق للعرف االجتما�� وعالقتھ املبا 

 التنمية وتحديد املسارات االجتماعية والثقافية ع�� مستوى ماكرو اجتما��.  

إن العرف االجتما�� يخلق الو�� ا�جتم�� حول الكث�� من القضايا، و�قوم بمراقبة السلوك االجتما��   

العرف �� ا�حدود األسر�ة،  لألفراد وضبطھ �ي �ستمر سلطتھ األخالقية ع�� الناس. ومن الصعب حصر  

خاصة أن ا�جماعات والفئات االجتماعية األخرى تخضع جماعيا ألعرافها. وا�حقيقة أن فعل العرف ال ي�ون  

إال داخل ا�جماعات ال�ي صنعتھ وال�ي تؤمن �سلطتھ. ولكن خارج إطار تلك ا�جماعات ال مجال الشتغال  

 العادات واألعراف ا�خارجة ع��ا.

ف االجتما�� أن ي�ون لھ تأث�� �� الناس دون أن ت�ون لھ سلطة املراقبة والعقاب. و��  وال يمكن للعر 

سلطة اعتبار�ة أخالقية �عاقب املتعدي ع�� األعراف بما تفرضھ عليھ من مشاعر الدونية والذنب. وعليھ  

أك�� قدر من    ت�ون األعراف �� ال��اية إحدى أدوات الضبط االجتماعية ال�ي ينش��ا ا�جتمع من أجل خلق

لالستعماالت   الشائع  املع�ى  ع��  �عّ��  ال�ي  االجتماعية  السنن  بمثابة  ف�ي  أفراده،  ب�ن  والتشابك  الروابط 

 والعادات والتقاليد واملعتقدات .

ل أحد أهم أطياف الهو�ة الثقافية للمجتمع، إذ باألعراف تلعب الثقافة الدور  
ّ
ال شّك أّن األعراف �ش�

 با�جماعة، و�ظل ا�حرك للسلوك التن
ً
 خاصا

ً
ظي�ي �� ا�جتمع، وال مراء �� أن القيم واملعاي�� تظل أساسا

الشفاهية   ا�جتمع  و��ن سلطة  وا�جتمع،  السلطة  ب�ن ممارسة  التوازن  ا�حافظة ع��  دائما هو  املطلوب 

للمجتمع، وم التنمو�ة  ا�حركة  الثقافية مع  الهو�ة  ، والقدرة ع�� مواءمة حركة  أك�� فضاء  والقانونية  نح 

ممكن للمثاقفة والتبادل الثقا�� واالقتصادي �� فضاء اإل�سانية ذاك الذي يحتوي حدود السيادة الوطنية  

 ولكنھ ال ينف��ا.  

 

 



ثير التّ 
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�عيش عصر التحّوالت الك��ى. ونحيا اآلن غروب مرحلة ثقافية هامة جدا من التار�خ العاملي املعاصر  

ممّ��ات هذه ال�حظة ا�حضارّ�ة هو تصاعد خطابات الهو�ات ال�ي اق��نت بما    املوسوم بطا�ع العوملة. ومن

بالصراعات   أحيانا  ارتبطت  للعوملة  ثقافية  امتدادات  البشر�ة  �شهد  وفيھ  ا�حضارات".  "صراع  بـ  س�ي 

لو�ة  الدولية الساخنة م��ا والباردة. و�� ذروة ا�جدل الثقا�� حول قضايا العوملة استفاق الناس فجأة ع�� أو 

 سؤال الهو�ة؛ من نحن؟  

وا�شغل ا�جميع برهة ��ذا السؤال، وتنوعت اإلجابات ولكن ظلت القضية واحدة لدى ا�جميع تقر�با:  

بالسياسة واالختيارات   �� عالقة صميمة  الوطن والثقافة هما من يصنعان هو�تنا االجتماعية. و�ل ذلك 

 السياسية.  

"القطر�ة"  للهو�ة  معينة  صورة  �� وع��م  الناس  يتمثل  تحديدا،  ال��اث    و�� قطر  طرفان:  ف��ا  يتجادل 

االجتما�� واألخال��، واالختيارات السياسية ال�ي قادت الدولة وحّدث��ا. غ�� أنھ بقدر ما يؤثر السيا��ي ��  

تأث�� محسوب   املتبادل. وهو  التأث��  إ��ا لعبة  �� السيا��ي.  �� قطر، فإن االجتما�� بدوره يؤثر  االجتما�� 

السياسية اإلدارة  تراقبھ  للهو�ة    ودقيق  ي�ون  أن  األس�ى:  الرهان  تحقيق  أجل  من  فيھ،  وتتحكم  �عناية 

الوطنية القطر�ة مستقبل واعد �� عالم الصراع الدو��، ع�� ا�حافظة الّدقيقة ع�� التوازن ب�ن األصالة  

وهو ما   واالنتماء للتار�خ، و��ن االنفتاح ع�� اآلخر والس�� إ�� االنخراط الفاعل �� �ل ما هو عاملي و��سا�ي. 

 �عتقد أن الهو�ة الوطنية والثقافية القطر�ة سائرة �� طر�قھ اليوم.
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