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 مفهوم االنتماء ودوائره املتحاضنة
 املستشار طارق البشري

 
 أوالا 

 
 ما الذي أقصده، أو ما الذي أفهمه من هذا التعبري "دوائر االنتماء"؟

دائرة االنتماء هي: جمموعة من البشر، يشممهه  وضما امتمماعي لويمص يتصمفواب تمه هلتشماته فهمما تهمنه ، وي مواب همذا 
رديممة أو يشمم مل ملممن يتصممص تممه مرمممياا امتماعهامما يتعاممممل تممه ويممتهر ل   وقممه ووامبا ممه الف الويممص  ا فاعههممة امتماعهممة، أي

 نتج وعهاا ه افهاا واالنتساب إلهه وحيرك تواعث الدفاع عن ومووده.ا مشرتماا تني من يشمهه ، وي  اجلماعهة، مما يومد يالا 
، البصمري، الشمافعي، الشما ا، اريهمري، ال ر مي، مثممل: "السمهي تعبمارا منا ن رأ ل ال تب ال دمية، ما ي راب االس  

السم ندري، املممال ي، ال ممروي أو ال ممريواه...". هممذه مههمما و ممدا  انتممماء مما إاب   ممرتاب هسمم  ممما  مم   عممر  نسممبة يمما به 
 فهة والتعههمهة، ممل  لك أو تعضه.ر بهة واإلقههمهة واملذهبهة والس  الن  

ه إىل غريه ما ينتسب إلهه من اجلماعا ، وهذه النسبة هي ما  ش مل وعهه الث ال اس  الفرد ال يعر  اإلنسااب، إمنا يعرف
 وأسهوته ل إدراك ارمور.

ا، إاب لظة ممهدده همي  ا ما لظمة انتمائمه إىل " اعمة" وهمي ارسمرة ا ه مة تمه،   مما  نسمب  اإلنسااب ال ي واب فرداا أتدا
طممار هممذه الممدوائر إو رفهممة و عههمهممة، ه افهممة وسهاسممهة. وهممو يشممب ل اعمما  إقههمهممة ميرافهممة ومهنهممة  إلهممه ارسممرة مممن 

 املرتات ة، راب  ويه ينتمواب إلهها  هعاا، ويتش مل وعهه  ويت ور من خدهلا.
، وتهمااب 1776ومن هنا نهحظ العوار الذي  تصص ته تهاان    وق اإلنسااب العاملهة )سواء تهااب االسمت د  ارمري مي 

( رهنا نظر  إىل الفرد ومل  نظر إىل اجلماعة، تممل 1948فرباير  10، وتهااب ارم  املتحدة 1789ي   وق اإلنسااب الفرنس
،   سمممه  فهسممم ني 1798إهنممما أمرممممل رممم  الفمممرد ل  ا  الوقمممل المممذي أهمممدر  فهمممه   ممموق اجلماعممما  )ا مممتد  مصمممر 

1948.) 
الفرد، وجترده تنفسه همو خهانمة لنفسمه، رنمه ال  إاب جتريد الفرد من اجلماعة اليت ينتمي إلهها هو أو  خ وا  خهانة هذا

ما  ومود له وال ضمااب له إال من خد  من يعايشه  من  اعا . ولننظر إىل ما  ولنا قمدمياا و اضمراا، سمنرن أاب النمائ دائما
  اعا ، ول ن ما هي هذه اجلماعا ؟

************** 
 اثنهاا
 

أاب اليالب منها إمنا يتش مل وف اما لعمدد ممن املعمايري أو التصمنهفا  الميت  هلتعدد السات  لدوائر االنتماء، مي ن أاب نهحظ
  ت رر ل اجملتمعا  مهها:

، ومنممه رهممر  ارسممرة ورهممر  ال بههممة والعشممرية وغريهمما مممن الت وينمما  النسممبمثممة  صممنهص أساسممه عدقممة  -
 البشرية اليت  رتط تهنها عدقا  ال راتة أو العرق.
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ر  واملهمن املتتهفمة قمدميها و مديثها، ف مدميها مثممل ، ومنمه رهمر  جتمعما  الحمالعممملمثة  صنهص أساسه نوع  -
 ن اه  الرفهني، و ديثها مثمل ن اه  العما  واحتادا  الفد ني والن اه  املهنهة.

، سواء ما حتدد وف ا الختد  الهيا  أو ما حتدد وف ا الختد  الههجا ، ومنه الهساابمثة  صنهص أساسه  -
   ال ومهة اليت  تمهي تتنوع الهيا .رهر  التش د

، وهو قد يتصمل تتنوع املهن وما  سمتهيمه ممن  نموع دراسما ، ول نمه أيضاما قمد التعهه  نوعمثة  صنهص أساسه  -
 ...ة أودينهة أو نظرية ه افهة عامة،يتمهي عن املهن أبنوع من التعهه    واب   ههدية أو  ده

افمما  ونظمم  خايممة، مثمممل اجلممهج ضممباطاا ومنمموداا، وال ضمماة،  ا  ه  أنممواع عممممل معهنممةمثممة  صممنهص أساسممه  -
 وأعضاء ههئا  التدريس هجلامعا .

، ومنممه رهممر  الو ممدا  الصمميرية مثمممل ال ممرن وار همماء والنمموا ي السمم نهة، أو اإلقهممه مثممة  صممنهص أساسممه  -
 الو دا  ال برية مثمل ارق ار وارقاله  وغريها.

عممما  اردواب واملمممذاهب واملهممممل وال مممرق وال وائمممص املتتهفمممة: ، ومنمممه رهمممر   االمممدينمثممة  صمممنهص أساسمممه  -
 مسهمواب ومسهحهواب، سنة و هعة، طرق يوفهة،...

************** 
 اثلثاا
 

 هذه الو دا  أو الدوائر  تحدد و تبني مدحمها و تعدد طب اا ملعهار التصنهص الذي نفري ته الظواهر واآل اد. ولذلك:
معهممار لهتصممنهص مهممما رهممر  دوائممر مديممدة،  ممري ة أاب ي ممواب معهممار  إ  مهممما مممد  * فهممي دوائممر ال   مما حتممل  صممر  

 التصنهص معرباا عما مد ل اجملتما من عدقا  ومرامي مديدة لهتعاممل.
* وهي دوائر لهس من  مهنهنا هلضمرورة أاب  نشمس اسمت  اها ويمراعاا تمني تعضمها المبعف، راب ويمص التمداخمل والتشمارك 

  إلهها وتني الدوائر ارخرن ينشس إم انهة دائمة لهتعاممل ولهتحاور وحت ه  املصاحل هال فاق واملساومة.تني ارفراد املنتمني
يشمم مل عايممماا مممن التف ممك والتضممارب، ويسممه  ل  و هممد ال ممون ول التماسممك االمتممماعي  * مبعممأ أاب هممذا التممداخمل

ا يشم   العام. و لك مما حيدث ل البنهااب املريوص عندما  تداخمل أمياؤه ل تعضها البعف مبا يش مل ل النهاية تناءا وا دا
.  تعضه تعفا

* وهي دوائر قد  تنوع تمني خصموص وعمموم   همث يشم مل تعمف منهما أممياء ممن دوائمر أخمرن، مثممل  ما  إقهمه  معمني 
 عندما ييرعواب قون اإلقهه   ا ه.

 نشممهن، وممذاهب  ي مدهر وممذاهب  ميو ، ومبمما * وهمي دوئمر غمري اثتمة ول نهما متيممرية ومتحولمة، راب  رفاما  مذوي و  رفاما 
 نفعهه مثمل اهلجرة إىل املداب من خفو  الوياب االمتماعي لعدقا  النسب واملصاهرة من أتناء العشائر وارسر.

* ودوائر االنتماء تعضها حي   تعضاا، مبعأ أاب ي واب البعف منها خاياا ملصاحل عامة جتمعها وجتما غريها ممن يتشارمواب ل 
 ة خصوص وعموم. فارع  منها حي   ارخص وخيضعه لهمصاحل ارع  ما إسباغ الماية عههه.عدق

************** 
 راتعاا
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 ومثة أمرااب متعه ااب مبفهوم االنتماء:
أاب دوائممر االنتممماء هممذه  تنمموع نمموعني متمهمميين: نمموع منهممما يشممممل الفممرد دواب أاب ي ممواب لهفممرد املشمممو  إرادة ل  أوهلمما:
 هذا االنتماء، مثمل دائرة الهية أو الدين أو النسب، ومذلك دوائر العممل واملهمن ونموع التعهمه   الميت ينمدرا فههما اندرامه ل

الفرد ال ل ونه  اء أاب ينض  إىل هذه الدائرة، إمنا هو اختار العممل أو نوع التعهه  أو ال ري ة الصوفهة ل العبمادة، رسمباب 
 التعهه  أو طري ة العبادة،   هو اندرا ل هذا االنتماء نتهجة لك دواب أاب ي صده ل  ا ه. تعه  هختهاره هلذه املهنة أو نوع

والنوع الثاه هو هذا االندراا ل انتماء قصده الفرد لذا ه ودخمل فهه مبومب سعهه لدندراا فهه واالنتمماء إلهمه، و لمك 
متماعهة اليت نشهن  أيدا تسبب سعي أانئ إلنشائها مثهما نهحظ ل إنشاء اجلمعها  وار ياب وغريها من الت وينا  اال

 لتعرب عن دعوة هل  سهاسهة أو امتماعهة، أو نوع نشاط يتدونه رنفسه  أو ليريه .
نوع يصهح راب  نشهن ته  اعة انتماء سهاسي   وم عهى أساسه أاب دوائر االنتماء هذه  تنوع نوعني متمهيين آخرين:  اثنههما:

الدولة، وييري  هنها داءرة االنتماء ارع  اليت ختضا هلا ممل دوائر االنتماء النوعهة ارخرن. ونوع ال يصهح هلمذه املسمهنلة ومل 
أي ممن دوائمر االنتمماء  يعر  التاريخ له يد اا ل أي من جتارب ارمم  والشمعوب، و لمك راب الويمص المذي قاممل عههمه

الفرعهة هذه إمنا ي وم عهى أمر حمدود ال يستوعب ما يستهيمه ومود اجلماعة السهاسهة من أنواع عممل مادي وه ال ومعهج 
أاب  نشهن  اعة سهاسهة عهى أسائ من انتماء لنوع  رفة  -نظراا وواقعاا-مت امهة ومتساندة ومتعددة ل ورائفها. ويستحهمل 

مهي حمدود، إمنا ارمر يستدعي أاب   واب ارويا  الصاحل تعضها لنشهنة اجلماعة السهاسمهة ممن الشممو   معهنة أو ختصص
والثبمما  مبمما اعههمما خهه ممة أباب   ممواب الاممممة ليريهمما مممن اجلماعمما  والممدوائر عهممى املممدن المميمي الممذي   ممائ تممه املرا مممل 

 التارخيهة طويهة املدن، وهذا ما مي ن اإل ارة إلهه اآلاب.
************** 

 خامساا
 

التصنهص الذي يصهح ل هام االنتماء ملا ي وم تويفه اجلماعمة السهاسمهة، همذا التصمنهص يتعمني أاب يتصمص تعمدة أويما  
أاب ي مممواب عاماممما يشمممممل ممممن اجلماعممما  مممما يصمممهح راب  ت امممممل تمممه ورمممائص العمممهج املشمممرتك وف اممما لهمسمممتون  ارو اليممممة  

سائد ل مر هة اترخيهة معهنة ول تهئة معهنة، فهو ي واب الويص اروسما وارلممل ل ن ماق االمتماعي والضاري والث ال ال
  اممل الفاعههة االمتماعهة، ولذلك ال  صهح ارويا  املتعه ة هلعممل املتتصص مثدا، ل صورها عن  ي هة همذا الت امممل 

 الديم ل هام الهاة االمتماعهة.
ة طويهة  رهث ال يشممل التيريا  ال ارئة والتيريا  ال وعهة اإلرادية لألفراد، ورهث أاب ي واب ويفاا  ا استمراري والثاه

يسممتحهمل عهممى التيهممري إال إال عممرب العديممد مممن ارمهمما  ومبمما يتجمماوي العمممر الفممردي لينسممااب، فممد اإلرادة الفرديممة وال العمممر 
 الفردي وال املم نا  الذا هة مما مي ن أاب  يريه.

ويفاا لصه اا مبن يتصفواب ته ال ي وم عهى اختهار  ر هل ، وإمنا يتشم مل عمرب مر همة اترخيهمة، ويتشمارك  أاب ي واب والثالث
اال صمما  اجليممرال واالسممتمرار التممارخيي ل  شمم ههه املوضمموعي تممني النممائ املتصممفة تممه،   ل  شمم مل المموعي الث ممال اجلممماعي 

 ادرة عهى إدارة  ئوهنا املت امهة.توموده وت فايته ل هام  اعة سهاسهة متمهية تذا ا وق
ومن   فإاب  اعة االنتماء العام، وهي ما يسمى هجلماعة السهاسهة، مي ن التعريص هبا أبهنا "جمموعة ممن البشمر  تحمدد 
وف اا لتصنهص معني ي وم عهى ويص لصه  وفعا  يصدق عهى املتصفني ته وميهيه  عن غريه ، و لك    مانل اروضاع 
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قممد ر ممحل اجلماعممة املتصمفة هبممذا الويممص أباب   مموم تورهفمة حمممددة لمايممة أمنهمما اجلمماعي املشممرتك ويممالها تعهممد التارخيهمة 
 املدن، فضدا عن إدارة أمورها املشرتمة.

المذي  الن س م ح وهي الويمص وقد عرفل جتارب التاريخ املعروفة هدهة أويا  قامل عهى أساسها اجلماعا  السهاسهة، 
الويممص الممديي الممذي قامممل تممه دو  و اعمما  سهاسممهة أساسممها و سهاسممهة أساسممها ال بههممة أو العشممرية،  قامممل تممه  اعمما 

ومممل  لمك ل أي ممن  اال مه ممااب امري الدين، والويص الهيوي المذي قاممل تمه دو  و اعما  سهاسمهة أساسمها ال ومهمة. 
ل ممن  بهمور أي ممن همذه اجلماعما ، وتتممام قهمام اختماره همتماع عواممل ميرافهة واترخيهة وه افهة ما أوضاع سهاسهة م ن

 أي منها   وم الدو  عهى أساسها.
 رمة التاريخ و فاعد مه همي مما يصمنا ممن همذه املمادة اةمام  اعمة سهاسمهة، وهمي مما مي من ممن قهمام دولمة عهمى أساسمها 

 ويب هها عهىاملدن التارخيي املناسب.
معممما  اإلق اعهمممة حتمممل ههمنمممة ال نهسمممة ال اهوله همممة،   االنت ممما  إىل *  ممماهدان ل  رممممة التممماريخ اروروت قهمممام التج

 اجلماعا  ال ومهة عهى أسائ الهية،   مر هة التحو  إىل االحتاد اروروت اجلارية  الهاا.
تجيؤ * و اهدان ل  رمة التاريخ العرت الت وين ال بهي الذي حتو  إىل مامعة اإلسدم وقهام اجلماعة جباما الدين،   ال

 ال  ري الادث تفعمل االستعمار اليرت وتتفاعمل الو دا  ال ومهة، وه ذا.
أقصد من  لك أاب مثة  رمهة تني ممل االنتماءا  العامة الصالة لت موين  اعما  سهاسمهة، وأهنما تفعممل المدث التمارخيي 

  اعة أخرن. و فاعد ه  تباد  املواقا تني أاب   واب إ داها  اممة لألخرو ،    صري حم ومة من
* وعندما ي واب الدين و دة االنتماء العامة الاممة اليت  نشهن هبا اجلماعة السهاسهة،   واب ما ا تو ه من و دا  ليوية 

جلاهههمة   انع مس ه لهمسمهمنيوقبههة دوائر انتمائ فرعهة خاضعة لهو دة الاممة )العرب، الفرئ، الرتك(: قريج  اممة 
 الوضا.

هية هي و دة االنتماء العاممة الامممة،  صمري المدين وال بائممل والعشمائر ممن و مدا  االنتمماء الفرعهمة * وعندما   واب ال
 ا  ومة.

* مانل اجلماعة السهاسمهة ال ر مهة قبممل انتصمار اإلسمدم  ضم  وحت م  اإلسمدم ل يمدره ارو  وحتمهمه العصمبهة ال بههمة 
ال بههمة حم وممة هجلماعمة اإلسمدمهة مثهمما رأينما ل  مروب المردة.  م لبي ها  ،   تعد انتصار اإلسدم يمار  الت وينما  

يار  هذه اجلماعة تعمد  وسمعها  ضم  العمرب والفمرئ والمرتك وغمريه .   مما نشمهنة ال ومهما  ل العصمر المديث، يمار  
 ال ومهة العرتهة مثد  ض  مسهمني ومسهحهني وغري  لك.

ا  من هناو  ال راب التاسا عشر وتداو  العشرين، ومااب رهر من قبمل الت وين وقد  اهدان ل اترخينا الديث هذه العمهه
 الفارسي،   رهر   رمة الترتيك واجلامعة ال ورانهة، ومذلك الرمة العرتهة، وغري  لك.

************** 
 سادساا

 ** اجلماعة الاممة عههها ورائص مد مهمة:
 تاطر اةارمهة.أاب حتمي ارمن اجلماعي لذويها من امل -أوالا 
أاب حتمي و دا  االنتماء الفرعي املشمولة هبا و ومد طبهعمة التنسمه  تمني همذه المدوائر وف اما لهموياب النسم  ل ممل  -اثنهاا

 ل  ا  الوقل. ارخرنمنها، ومحاية مصالها جتاه 
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 اإلدارة العامة لهشئواب اجلارية لهجماعة والتنسه  تني م وان ا. -اثلثاا
 ن  لك، فإما: أي م غري وإ ا 

 أاب  يري من سهاسا ا -أ
 و تيري روإما أاب  ن س -ب

 
 ** الدائرة الفرعهة، ختضا ل   اجلماعة العامة تشرط:

لتح ه  مصالها و سهري  ئوهنا، مبا يتناسمب مما  جمهما وه ههما االمتمماعي هلنسمبة لهمدوائر  اآللها أاب جتد الماية منها و 
 ارخرن.


