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ماري قرطام* 

الروابط االجتماعية ما بين التقليدية وما بعد احلداثة:

لبنان  يف  الفلسطينيين  لالجئين  البّداوي  خميم  حالة 

وشباب منطقة سان دوين الباريسية**

بين  ما  مقارِنٍة  مقاربٍة  وفق  االجتماعية  الروابط  حتليل  تم  أيدينا،  بين  التي  الدراسة  يف 

لالجئين  البّداوي  خميم  وخصوصًا  الباريسي،  واجملتمع  الفلسطيني  اجملتمع  جمتمعين، 

الفلسطينيين الواقع شمـال لبنان، ومركز مدينة سان دوين الباريسية. األول تقليدي حمافظ، 

الروابط  هذه  طبيعة  ولفهم   .(Hyper-moderne) حداثي  ـ  ومفرط  حداثّي،  بعد  ما  والثـاين 

 20 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  شباب  سلوكيات  بدراسة  الكاتبة  قامت  وحتليلها،  االجتماعية 

و30 عامًا، ضمن حميطهم يف كال اجملتمعين، ودراسة معاين هذه السلوكيات لدى الشباب 

أنفسهم. وهذه الدراسة، كما توضح الكاتبة، جتريبية مبنية على مقابالت أجرتها املؤلفة مع 

شباب من اجملتمَعين.

تعريفنا ملصطلح "الرابط عند 

االجتماعي"، وفقًا لعلم االجتماع، 

ال يمكننا جتاوز تونيز ودوركايم. فقد طرح 

تونيز مسألة حتوالت الرابط االجتماعي 

منذ سنة 1887، بينما رصد دوركايم روابط 

التكافل االجتماعي بغرض حتليل التغيرات 

االجتماعية يف كتابه: "يف تقسيم العمل 

االجتماعي" الصادر يف سنة 1893. وفّسر 

بوغام يف كتابه: "الرابط االجتماعي" الصادر 

يف سنة 2008، صعوبة إدراك مفهوم الرابط 

االجتماعي، مستنفرًا لهذه الغاية أعمال كل 

من تونيز ودوركايم وسيميل وإلياس، الذين 

حللوا أغلبية العالقات التي تربط الفرد بمحيطه 

االجتماعي، مبينًا أنه كلما كانت األوضاع 

التي يعيشها الفرد غير مواتية، ازدادت صعوبة 

نسجه عالقات اجتماعية مستقرة تضمن 

بدورها استقرار حياته.

ولهذا، يبدو يل أن كل رابط اجتماعي 

بحاجة إىل آليات دعم اجتماعية حمددة 

لضمان ثباته، ومن أجل املشاركة يف تلبية 

املتطلبات الرئيسية لرفاهية الفرد من طرف 

 * باحثة فلسطينية.
** هذه الدراسة هي نتاج رسالة دكتوراه يف جامعة 

 باريس 7.

ترجمة: ريم الدبّيات.
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بمقارنة عاملية، لئال يتوسع نطاق فهم وتفسير 

العمليات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

أو املؤسساتية جمتمعة، والتي تساهم يف إجراء 

حتليل عام للروابط االجتماعية بين جمتمَعين 

ُينظر إىل أحدهما على أنه ما بعد حداثي، وإىل 

اآلخر على أنه ال يزال حمافظًا وتقليديًا. وجرت 

دراسة الروابط االجتماعية بالنظر إىل بيئة 

الشباب املباشرة، وإىل تفسيرهم لطبيعة هذه 

الروابط يف حميطهم وضمن نطاق العائلة، ومن 

خالل عالقتهم بوالديهم وأشقائهم وشقيقاتهم، 

وبأصدقائهم وصديقاتهم. فما هي "السلوكيات 

العنيفة" التي واجهها الشباب يف بيئتهم 

وأعاقت، بطريقة أو بُأخرى، تطوير مهاراتهم؟ 

وكيف كانت ردات أفعالهم؟

ترتكز هذه الدراسة على حتقيق قمت به 

كجزء من رسالة الدكتوراه التي أعددتها، 

وقد اعتمدت فيها على: 1( مقابالت مدتها 

ساعتان، كحّد وسطي مع تسعة رجال وثالث 

نساء تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 

عامًا، يسكنون أو سكنوا يف سان دوين، وقد 

التقيتهم على مدى شهرين ونصف شهر، منذ 

بداية تشرين األول / أكتوبر إىل أواسط كانون 

األول / ديسمبر 2007، وذلك يف املقهى 

الثقايف للحي؛ 2( مقابالت مع تسع عشرة 

امرأة واثنين وعشرين رجال من خميم البّداوي 

لالجئين الفلسطينيين يف شمال لبنان، وقد 

دامت ثالثة أشهر، بدءًا من أيلول / سبتمبر 

حتى كانون األول / ديسمبر 2008.

يبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين املسجلين 

يف لبنان 406.324 الجئًا، بحسب األونروا، 

وهم موزعون على اثني عشر خميمًا والعديد 

من التجمعات، ويعيشون أوضاعًا غير مستقرة 

يف مساكن تفتقر إىل الشروط الصحية، فضاًل 

عن وجود نسبة بطالة عالية. ويف استطالع 

 (Ugland 2003, p 150) (FAFO)  أجرته فافو

بشأن أوضاع الالجئين الفلسطينيين يف لبنان، 

تبّين أن 15% فقط من الالجئين يف اخمليمات 

والتجمعات مسّجلون بعقود عمل مع مشّغليهم، 

األفراد اآلخرين، وأيضًا، أن كل رابط اجتماعي 

بحاجة إىل الدعم من جانب اآلخرين، كي 

يضمن للفرد االستقرار ويساهم يف تلبية 

املتطلبات الرئيسية للعيش الرغيد. وبالنسبة 

إىل الكثيرين فإن العائلة هي الداعم االجتماعي 

األول، وعندما تنهار يصبح املرء عرضة 

للمشكالت والصعاب إذا مل يمتلك بدائل 

اجتماعية ُأخرى.

يف أيامنا هذه، يشير العديد من علماء 

 Paugam)االجتماع وعلماء النفس االجتماعي

 2008; Mendel 1998; Barus – Michel, Giust –
Desprairies 1998( إىلوجود أزمة يف الروابط 

االجتماعية، تشّكل عرضًا للتحول االجتماعي، 

وتهّز القيم اخلاصة يف كل جمتمع. ويف 

هذا السياق، فإن التفاعل ما بين التقليدية، 

واحلداثة، وما بعد احلداثة، واملفرط حداثي، 

يفرض تقلبات على األفعال، أو ردات األفعال، 

امللموس منها وغير امللموس على حّد سواء.

هذه األفعال، أو ردات األفعال، اجلماعية 

للشباب يف األوساط احلضرية، ربما تكون 

بتناغم أو بقطع مع مناطق ذات حساسية 

ثقافية، ومع االرتباطات واألفراد واجلماعات. 

وبهذا املعنى يبدو الوسط احلضري فضاًء 

واضحًا، إىل حّد ما، للعنف الضمني إىل جانب 

العنف الصريح. ويشّكل هذا العنف مصدرًا 

س على فئات من 
َ
لضغط غير منضبط قد ُيمار

الشباب املضطرب. ومن وجهة نظر نفسية ـ 

اجتماعية، يمكن اعتبار ما سبق أسبابًا حمتملة 

لتحطيم فئات وجماعات حمددة من األفراد 

قد تسلك يف بعض األحيان سلوكيات عنيفة 

رة. مدمِّ

حاولت يف هذه الدراسة أن أحلل الروابط 

االجتماعية يف اجملتمَعين الفلسطيني 

والفرنسي، وخصوصًا جمتمع خميم البّداوي 

لالجئين الفلسطينيين يف شمال لبنان، 

وجمتمع مدينة سان دوين يف منطقة باريس. 

ويأتي االهتمام بهذين املكانين من نّية 

حتليل الروابط االجتماعية من مستوى كّلي 
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أمر شائع جدًا، وخصوصًا اخلوف عليهم من 

الشارع )80.41% مّمن شملهم االستطالع(.

I ـ الروابط االجتماعية، الروابط 
العائلية: بين املاضي واحلاضر

يقود نظام تكافل "ميكانيكي" الروابط 

االجتماعية يف اخمليم، وسط تقاليد صارمة 

(Durkheim 1967). فعلى الرغم من أن األزمة 
االقتصادية واالجتماعية أنهكت العائالت 

الفلسطينية، فإن هذا التكافل ما زال قائمًا، 

لكنه آخذ شيئًا فشيئًا بالتحول نحو التكافل 

"العضوي"، كما يف جمتمع سان دوين. 

وأصبحت هذه احلالة مألوفة يف يومنا هذا، 

لكنها ال تزال مقلقة ملا توّلده من سلوكيات 

عنيفة يف حميط الشباب املتأثرين بها.

ويغرق الشباب اليوم يف تعقيدات 

اجملتمعات املعاصرة: تقسيم العمل داخل 

البالد وخارجها؛ التفاعالت االجتماعية؛ 

التبادالت االقتصادية واحمللية والعاملية؛ 

شبكات االتصاالت؛ إلخ.

يتم تعريف الفرد يف اجملتمع الفلسطيني 

انطالقًا من قبيلته أو عشيرته أو قريته أو 

عائلته، إذ تشكل هذه الروابط الفكرة اجلامعة 

لإلنسان التي، على ما يبدو، ما زالت تقاوم 

ما بعد احلداثة التي هجمت أيضًا على العامل 

التقليدي. ويشتكي الشباب يف البّداوي من 

النمط اجلديد من الروابط االجتماعية املتزايدة 

الفردية على مستوى العائالت واألصدقاء 

واجليران. إن رغبتهم يف احلياة هي رغبة 

جماعية، فمعاناتهم ومقاومتهم بحاجة إىل 

التكافل؛ فهناك، يف اخمليم، قد تذوي عالقات 

احلب والصداقة بسبب ضعف الدعم االجتماعي، 

وربما تتالشى بالتدريج يف العزلة والهموم 

ومصاعب احلياة اليومية:

عالقات املودة عامل زائف، وكذلك العالقات 

العائلية. صديقي، وصديقتي، وابن عمي، 

أو حاصلون على رخصة عمل من احلكومة.

وتّم يف األعوام األخيرة اتخاذ إجراءات 

عديدة ملناهضة التمييز االجتماعي ـ 

االقتصادي ضد الفلسطينيين يف لبنان، 

وال سيما تلك املطاِلبة بحق العمل والتمّلك. 

وَتّوجت هذه اإلجراءات التظاهرة التي 

خرجت األحد 27 حزيران / يونيو 2010 

للمطالبة باحلقوق املدنية واالجتماعية 

واالقتصادية للفلسطينيين، وللتنديد بالتمييز. 

وتالها عدة مناظرات ما بين خمتلف النخب 

السياسية اللبنانية والفلسطينية نتج منها 

يف 17 آب/ أغسطس 2010 تعديل يف املادة 

2 من املادة 9 من قانون 
1 والفقرة 3 

 ،59

العمل اللبناين. وعلى الرغم من هذا التطور 

يف القانون، إاّل إن شيئًا مل يتغير يف أوضاع 

معيشة الفلسطينيين.

بدأت يف سنة 1970 عملية إعادة إعمار 

ملركز مدينة سان دوين بغية حتسين صورتها، 

فُهدمت جميع املنازل، بينما كان متوقعًا 

هدم 80% منها. وانتهت هذه العملية يف سنة 

1995، فجذبت املدينة بعدها الطبقة الوسطى 

التي وجدت فيها تنوعًا عمرانيًا ومنشآت 

ثقافية (Raad 2009). ويف سنة 2009، أي بعد 

15 عامًا، اتضح أن ذلك مل يكن أكثر من عملية 

إفقار لسكان مركز املدينة، وزيادة عدد قاطنيه 

من"املهاجرين" و"الطبقة العاملة".

ويف االستطالع احمللي الذي أجراه باتريك 

سالو وكريستيان بيالفوان، يف سنة 2005، 

بشأن أسباب اإلحساس باالضطهاد، وانعدام 

الشعور باألمان، يف سان دوين، أشار األهايل 

إىل أهم األسباب املقلقة لهم، وهي: البطالة 

39%، والفقر 28.99%، وأخيرًا اجلنوح %24.9. 

وأظهر االستطالع أن حياة سكان سان دوين 

تّتسم باخلوف، ويختلف إحساسهم به بحسب 

الوضع: 15.22% منهم يشعرون باخلوف 

وهم يف منازلهم، بينما صّرح 43.94% أنهم 

يخافون عندما يكونون وحدهم لياًل يف احلي؛ 

فضاًل عن ذلك، فإن اخلوف على أطفالهم 
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من الرجوع إىل السياقات الثقافية التقليدية 

التي ورثوها نوعًا ما، بينما يعتمد الشباب 

الفلسطيني جتارب بمرجعية تقليدية ثقافية 

على املدى القريب أو البعيد.

فالعائلة، بحسب حتليل علم البيئة 

)اإليكولوجيا(، هي عنصر وسط، يقع ما بين 

العنصر األكبر )اجملتمع، األمم( والعنصر 

األصغر )الفرد(، وهي تتقاطع معهما وتتأثر 

وتؤثر فيهما. وُتعتبر العائلة مؤسسة تنشئة 

اجتماعية، تتفاعل تبادليًا مع مؤسسات 

ُأخرى، منها: املدرسة واجلماعة املؤّثرتان يف 

سلوكيات املراهقين. ويخضع الهيكل العائلي 

لتأثيرات ثقافية وجمتمعية وبيئية ـ اجتماعية، 

أّما القوى العليا ) احمللية والعاملية( فلديها 

تأثير خفي يف هيكلية العائالت وسيرورتها.

وأشار الشباب، من األرضيتين املشمولتين 

بالدراسة، إىل العائلة ودورها يف تنشئة 

املراهقين االجتماعية، فالتغيرات يف الفضاء 

االجتماعي والثقايف واالقتصادي للمجتمع، 

أفضت إىل ظهور أشكال جديدة من العائالت. 

ولهذه التحوالت العائلية الداخلية ارتباطاتها 

باملستويات األعلى التي أّثرت يف عوامل 

السيرورة العائلية، مثل العنف والنزاعات 

املنزلية وكفاءات الوالدين. والسيرورات 

العائلية التي أشار إليها الشباب الذين شملهم 

االستطالع كانت: النزاعات الزوجية وعدم 

االستقرار العائلي؛ مظاهر األطوار االنتقالية 

ضمن العائلة؛ اجملتمع األبوي؛ التوتر 

االجتماعي ـ الثقايف املؤّثر يف النظام العائلي. 

ويمكن أن جتتمع هذه العوامل وتتوافق مع 

تطور سلوك عنفي لدى األطفال.

عانت إيلودي، إحدى ضيفاتنا، سلوكًا 

عنفيًا ـ ذاتيًا، تال خالفًا حادًا بين والديها أدى 

بهما إىل الطالق، األمر الذي أّثر يف استقرار 

العائلة. وقد بدأ كل شيء عند إيلودي مع 

انفصال والديها، وكان ذلك يوم عيد امليالد 

عندما شعرت بأن كل شيء تغّير، إذ ذهب كل 

منهما لالحتفال بعيد امليالد مع شريكه اجلديد؛ 

وابنة عمي، ال يعنون شيئًا، وأنت تكتشف ذلك 

عند أول منعطف. إن أيًا منهم ال يسعى حللٍّ 

لكلينا، أنا جيد، أنت سيء. ملاذا حتاكمونني؟ 

هناك تسابق لإلحساس باالضطهاد )طارق(.3

ويغذي اإلحساس باالضطهاد العنف يف 

الروابط االجتماعية، وكل شخص يسعى جللد 

الذات كي يزاود يف معاناته، فتصبح العالقات 

أكثر سطحية، وحتّل الريبة والشك حمل 

الصدقية والنزاهة. وتنبثق "جمتمعات جديدة"، 

وتنقسم االنتماءات السياسية والعائلية ضمن 

خصوصيات مناطقية: "البارد"؛ "البداوي".4 

وُيستبَدل املرجع الكّلي بمرجع مفرد:

سكان البارد خمتلفون، حتى العائالت 

هناك تعاين جّراء خالفات كثيرة. أّما هنا، 

فالصداقة تمّيز العالقات، لكن هذا تغير بعد 

أحداث البارد؛ فأهل البارد يتحدثون بالسوء 

عنا، وعلينا أن نتكاتف )سالم(.

وتدفع صعوبات الزمن احلاضر الشباب نحو 

تقديس املاضي، ويدور احلديث دائما مقاِرنًا 

املاضي باحلاضر:

يقال إن املاضي كان أقوى، أّما اليوم، ومع 

صعوبات احلياة، فإن املرء ينعزل يف عمله 

هربًا من املتاعب، وهو يفّضل هذه العزلة. 

واجليد هنا أن املرء يجد اجلميع مستعدًا ملّد 

يد العون له إذا ما مّر بضائقة )فادي(.

كان هناك روابط اجتماعية متينة فيما 

مضى، أّما اليوم فقد انفكت هذه الروابط. 

فمن قبل، لو كان هناك زفاف، فإن الناس 

كلهم كانوا يهتمون وكان اجلميع يحضر، 

أّما اليوم فاجلار ال يعلم بزفاف جاره إاّل يف 

اليوم ذاته. حتى العالقات العائلية مل تعد كما 

كانت )مالك(.

إن اإلدراك االنعكاسي للشباب الفرنسي يأخذ 

بعين االعتبار جتارب احلياة اليومية بداًل 
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وانتباه من أب غائب، أّما األم اليائسة من حالة 

ابنتها فلم تعد تقول شيئًا.

رأينا يف حالة إيلودي أن تاريخها العائلي 

مل يمنحها أسباب النجاح يف مواجهة مصاعب 

احلياة، فبحثت عن دعم عاطفي غير صريح، 

ودعم مادي أو مايل، ودعم يجعلها تقّدر ذاتها. 

وبعد فترة قصيرة من إيقاف إيلودي لدراستها 

وجدت الدعم العاطفي، إذ وجدت صبيًا منحها 

الثقة بالنفس، وبفضله عادت إىل الدراسة 

وشّقت طريقًا جديدًا يف احلياة. كان رفيقها 

اجلديد هو طوق النجاة الذي تشبثت به بكل ما 

أوتيت من قوة، وكان يف بداية األمر صديقًا 

كباقي األصدقاء، لكنه حتول يف نهاية املطاف 

إىل شخص انصهرت فيه كليًا، وبفضله تمكنت 

من السيطرة على حياتها من جديد، فقررت 

التخلي عن تعاطي الكحول، وساعدها احلمل 

على اتخاذ القرار.

إن حصول إيلودي على الدعم العاطفي ال 

يعني أن احلياة خلت من املشكالت تمامًا، إاّل 

إنه أعطاها القدرة على جتاوز الصعاب. فاإللفة 

تمنح القوة يف السّراء والضّراء، ويف حالة 

إيلودي، كانت اإللفة عونها يف الضّراء:

انفصلنا بعد شهر، وكان األمر أشد قسوة بكثير 

مما تخيلته، ومع أنه كان يغضبني كثيرًا، يف 

بعض األحيان، فاحلياة معه ليست أسهل مما 

هي عليه بدونه، وعلى الرغم من كل شيء فإن 

عدم وجوده أمر قاٍس جدًا، أجل أنا أحتاج إليه. 

إن احلاجة إىل أن حتب وأن تكون حمبوبة 

أرضتها لفترة ما، لكن كما يقول املثل: "ال 

يستطيع املرء أن يعيش على احلب واملاء 

العذب"، فبدأت اخلالفات تدّب بينهما. وعلى أي 

حال يظّل حالها معه أفضل كثيرًا من احملنة 

املزدوجة التي كانت اختبرتها.

يف غياب الدعم االجتماعي من أبويها، 

عاشت إيلودي فجوة اجتماعية هائلة ترجمتها 

من خالل سلوك تدمير ذاتي. وكانت ردة 

وكانت، هي وشقيقتها، جمبرتين على االختيار 

مع أي منهما ستذهبان. وأدى تفكك العناصر 

الوظيفية للعائلة، بشكل غير مباشر، إىل ظهور 

العنف عند الشابتين املدركتين خلصائص 

احلياة العائلية. وكانت اخليانة هي السبب 

األساسي خلالف أمها وأبيها، فكل منهما خان 

اآلخر. وعانى األب مشكالت كثيرة مع القمار، 

وأنفق أموااًل طائلة، وذات يوم قررت األم 

الرحيل. ويف إثر ذلك أقامت إيلودي، وشقيقتها 

الصغرى وأمهما، ثالثة أشهر يف شقة جديدة، 

وكان عليها تغيير مدرستها؛ وبعد انقضاء 

األشهر الثالثة انتقلن مرة ُأخرى إىل شقة قريبة 

من مسكن األب، فعادت إىل مدرستها األوىل 

وبقيت فيها حتى التحاقها باملدرسة الثانوية، 

ويف تلك األثناء عاد الوالدان إىل العيش معًا، 

لكن منفصلين.

وتوافق عدم استقرار إيلودي املكاين مع 

عدم استقرارها النفسي، فعاشت يف بيئة 

ضاغطة: أب يفقد أعصابه بسرعة، وأّم غير 

قادرة على فهم اإلشارات املرسلة من ابنتها. 

وبدأت املتاعب الدراسية مع إيلودي يف الصف 

األول االبتدائي عندما انفصل والداها، فغيرت 

مدرستها ثالث مرات خالل عام واحد، األمر 

الذي أّخرها كثيرًا، وبمساعدة من والدتها 

جنحت بصعوبة يف الصف األول. وسارت 

أمورها احلياتية بشكل أفضل يف الصفوف 

التالية: الثاين االبتدائي، واألول املتوسط، 

والثاين املتوسط،. لكن األمر مل يخُل من بعض 

الصعوبات الدراسية، إذ رسبت يف الصف الثاين 

املتوسط. وعند دخولها املدرسة الثانوية ساءت 

عالقتها بأمها، ويف السنة الثانية منها بدأت 

باالستسالم، وظهرت لديها مشكالت سلوكية 

قادت شيئًا فشيئًا إىل مشكالت دراسية، فتلقت 

توبيخًا من املدرسة بسبب تغّيبها عن حضور 

الدروس، ورسبت يف صفها. وأخيرًا يف الصف 

الثالث الثانوي، وكان عمرها 17 عامًا، توقفت 

تمامًا عن ارتياد املدرسة. لقد كانت إيلودي 

تبحث من خالل سلوكها عن سلطة ورقابة 
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برأيهم، املسؤولة عن تربية أبنائها، وهم ال 

يحّملون األب الذي نادرًا ما تم ذكره عند نقاش 

موضوع التربية، أي مسؤولية. فالعدد الكبير 

ألفراد العائلة الذين يعيشون معًا يف منزل 

واحد، والتعامل معهم بشكل جماعي، وغياب 

اخلصوصية الفردية، أمور كلها تعّقد عملية 

توزيع األدوار، وهو ما يضّر كثيرًا بأصول 

التربية القائمة على االحترام.

إن كيفية احلياة العائلية تؤثر يف العالقة 

ما بين التوتر االجتماعي ـ االقتصادي، وسير 

أمور العائلة. ومن الواضح أن نقص املوارد 

املالية يفرض التوتر على أداء العائلة، وعلى 

الرغم من ذلك فإن تأثيره يف التربية يتغّير 

جّراء التصورات الفردية أو العائلية، واحترامًا 

لألوضاع السائدة. وهكذا فإن املواقف 

واملمارسات التربوية قد ترتبط برضى الوالدين 

عن العمل، واملوارد االقتصادية التي تنجم 

عنه، كما أن التجارب الذاتية تؤدي دورًا 

مهمًا يف الربط املؤثر بين التوتر االجتماعي ـ 

االقتصادي ونوعية التربية واإلساءات العنيفة 

.(Vondra 1986)
رأى كثير من الشباب أن طريقة التربية 

املتبعة عند أغلبية العائالت يف اخمليم هي 

طريقة بدائية، إذ إنها تفتقر إىل سياسة تربوية 

تويل االهتمام للتطور النفسي للطفل، وكل 

عائلة تتبع طريقتها اخلاصة يف التربية. وقد 

رأى بعض أولئك الشباب أن هناك آباء غير 

مؤهلين، وال يفقهون شيئًا عن تطور شخصية 

الطفل وأسسها.

يؤدي الضغط املترافق مع انعدام األمان 

االقتصادي والفقر إىل التفكك العائلي، أكان 

ذلك طالقًا أم انفصااًل، وهو يحّد أيضًا من 

كفاءات األهل. ففي سان دوين، يدرك الطفل 

مبكرًا أن عليه أن يعيل نفسه، بل عائلته أيضًا، 

وُيجَبر على فعل ذلك بطرٍق جميعها غير 

شرعي، فالعائلة الرازحة حتت ضغط احلاجة 

والعوز لن تسأل طفلها عن مصدر املال الذي 

يجنيه. وهذه كانت احلال يف عائلة جيرارد، 

فعلها عنيفة على انفصال أبويها الذي جاء 

يف فترة كانت شخصيتها املستقبلية قد بدأت 

بالتشكل متأثرة بهما. ففي هذه املرحلة من 

تشّكل "األنا" كانت إيلودي تبحث عن احلنان 

والرعاية واإلشراف من أبويها، وقد أّثرت 

طريقة تعاملهما مع خالفاتهما يف رؤيتها إىل 

احلياة وإحساسها بها. ودفعها هذا القصور 

"العالقاتي" املبكر إىل البحث عن أحاسيس 

جسدية مؤملة، ضمن عملية التدمير الذاتي 

التي انتهجتها. وكان هذا العنف املدمر 

طريقتها الوحيدة للوصول إىل إحساسها 

بوجودها؛ وجتلى من خالل "االندفاع األعمى 

نحو الرضى، واسترداد توازن داخلي منَهك 

 Barus - Michel, Giust -( "باحلاجة واحلرمان

.)Desprariries 1998, p 2
وأدت مهارات األبوة واألمومة لقاطني 

سان دوين والبّداوي دورها، فالرقابة وآليات 

االنضباط وااللتزام وإسداء النصائح، تأّثرت 

كلها بالضغط االجتماعي ـ البنيوي على 

العائلة، وبانعدام االستقرار وبالفشل.

لقد اعُتبرت العائلة، تاريخيًا، مالذًا آمنًا، 

هادئا وخاليًا من االضطرابات، يمنح احلماية 

ويشّكل درعًا يف وجه القوى العنيفة الهائجة 

يف العامل اخلارجي، لكن حقيقة وجود العنف 

ضمن العائلة كثيرًا ما حُتّطم هذه الصورة 

الوادعة ظاهريًا، واملفككة أصاًل حتت ضغط 

التوتر االجتماعي واالقتصادي والسياسي، 

كما يف حالة عائالت الالجئين الفلسطينيين 

منذ أكثر من 60 عامًا، إذ أصبح الصمود 

واملقاومة، ضمن األوضاع احمللية والدولية، 

مهمة مستحيلة. 

ودائمًا يف حالة االنتظار التي تعيشها 

العائالت الفلسطينية، فإنها )العائالت( 

تعطي حق العودة األولوية، وتنسى احلياة 

اليومية التي ال تعني لها أكثر من كونها 

جمرد تفصيالت. وخالل حديثنا مع الشباب 

الفلسطيني الحظنا أنهم ألقوا املسؤولية على 

عاتق األم، إذ تساءلوا: "أين هي األم؟" فهي، 
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باختيار هذا الطريق أو ذاك، أو باتباع سلوك 

 De Gaulejac, in Mercier, Rhéaume( "حمدد

p 51 ,2007(. ويتولد اإلحباط وينمو عند الطفل 
يف اللحظة التي يدرك فيها "أن والديه عاجزان 

ومقهوران بسبب فقرهم، وأن غيره من األطفال 

أكثر حظًا منه، وأن اآلخرين يرسلون له صورة 

سلبية عن نفسه، يبنونها انطالقًا من نظرتهم 

إىل أسلوب حديثه وحياته وعاداته. وذلك كله 

 De(  "ُيحدث عند الطفل نقصًا باعتداده بنفسه

.)Gaulejac, in Mercier, Rhéaume 2007, p 51
انغمست صوفيا5 وميريام6 منذ الصغر 

يف الثقافتين الفرنسية واجلزائرية، وتشّكلت 

هويتهما وفقهما يف جمتمع حديث ذي 

"تمايز هيكلي وثقافة علمانية"؛ جمتمع 

يهتم بتطوير أفراده و"يجعلهم يلجون النور 

والكونية، أي باختصار، يعتقهم ويحررهم" 

 Lapeyronnie, in Beaud, Confavreux,(
Lindgaard 2006, p 526(. وقد شّكلت عائلتيهما 

نموذجهما التربوي اخلاص واخملتلف عن ذاك 

الذي تفرضه احلكومة الفرنسية بهدف جناح 

املهاجرين يف االندماج. ونقل أهل صوفيا 

وميريام لهما اعتقادهم أن احلكومة الفرنسية 

تسعى، عن طريق املدرسة، لسحق تقاليد 

املهاجرين وموروثهم العاطفي بغية حتريرهم.7

ويؤّثر الوالدان كثيرًا يف قدرة تنّقل 

الشباب االجتماعية، ويف معظم األحيان، من 

خالل تغذية االنتقادات الرئيسية املوجهة 

نحو األنظمة التعليمية احلديثة يف املدارس 

)Bourdieu, Passeron 1970(. ويفرض هذا 

التفكير، يف الوقت ذاته، إمكان تطبيق نظرية 

احلواجز على قدرة التنقل االجتماعية. ويمكن 

النظر إىل "التنّقل" هنا على أنه "نمط حياة" 

مؤسس للشباب املضطرب، إذ إنه حركة أفعال 

وإجراءات عملية، وحركة توجيه مسار حياة 

األفراد واجملموعات، وخصوصًا الشباب 

ش، بغية إخراجهم من الهامش. لكن ال  املهمَّ

يمكن إلقحام موضوع التعليم أن يكون مطلقًا، 

فالفكرة القائلة إن التعليم يعيد إنتاج البنى 

لكنها ليست كذلك يف عائالت ُأخرى، كعائلة 

غريغوري ذات األصول املهاجرة واألحادية 

العائل، إذ إن األم تعمل وحدها عماًل شاقًا كي 

تعيل عائلتها وتضمن تعليمًا جيدًا ألطفالها 

الذين عرفوا معنى حتّمل املسؤولية باكرًا، 

وأدركوا قيمة العمل، وتمكنوا من جتاوز 

العقبات.

ومع حالة الركود االقتصادي شّحت 

املوارد التقليدية للعائلة، وأصبح التوفيق ما 

بين متطلبات العمل وواجبات املنزل أمرًا 

أكثر صعوبة. وقّلصت هذه التوترات الوقت 

الالزم تخصيصه من طرف الوالدين لإلشراف 

على أطفالهم والوجود بقربهم، وانتهى األمر 

بارتفاع ملحوظ يف عدد األطفال املتروكين 

بمفردهم واملسؤولين عن أنفسهم، وهناك 

أطفال يعودون إىل البيت من مدارسهم قبل 

وصول ذويهم. وبالنتيجة مل يعد األبناء يتلقون 

النصائح من أبويهم أو ينعمون بدفئهم أو 

يتلقون دعمهم، لقد فقدوا كل ما من شأنه أن 

يحميهم.

ويف سان دوين، تظهر مشكلة تربوية 

مضاعفة عند أطفال العائالت من أصول 

مهاجرة، وخصوصًا العائالت التي تمّيز 

الصبيان كثيرًا، وتعتبرهم األطفال ـ امللوك 

الذين يعيشون يف كنفها، وأن من واجب بقية 

أفرادها خدمتهم. ولذلك عندما يواجه هؤالء 

األطفال العامل اخلارجي ومتطلباته، فإنهم 

يضيعون تمامًا يف الفجوة ما بين الداخل 

واخلارج. ومن جهة ُأخرى، فقد أتت هذه 

العائالت إىل فرنسا هربًا من الفقر والبؤس يف 

أوطانها، وأماًل بضمان حياة أفضل ألطفالها، 

لكنها وجدت أنفسها تواجه الذل واملهانة. 

وهكذا لن تتم التربية من دون املرور بهذه 

املعاناة التي يتأثر بها الطفل بشكل ال واٍع 

فتؤثر يف هويته ومكانته االجتماعية.

تشّكل العائلة إحدى مؤسسات النظام 

الرمزي، وهي توّجه السلوكيات وتتحكم يف 

"التصورات، والطموحات، واألوامر، واملغريات 



107 دراسات الروابط االجتماعية ما بين التقليدية وما بعد احلداثة

فرنسا اللغة الفرنسية، لكن هل هذا كاٍف؟ ترى 

صوفيا أن هذا الشرط مشروع، إاّل إنه ال يشكل 

أي أهمية؛ فعندما وصلت والدتها إىل فرنسا 

مل تكن تتحدث اللغة الفرنسية، لكنها سرعان 

ما تأقلمت مع ثقافة البلد. وربما يكون جمديًا 

أكثر وضع برامج داعمة، ملساعدة األهل يف 

تعليم أطفالهم.

ال أحد ينكر أهمية إتقان لغة البلد املضيف، 

لكن يجب أن يكون هذا ضمن أخالقيات العيش 

املشترك، وليس ألهداف سياسية جتعل األمر 

شرطًا لدخول البلد. ومن البديهي أنه مع غياب 

اللغة املشتركة يصبح تبادل املعاين، وهو 

القيمة الرمزية لّلغة، حمدودًا جدًا. فمشكلة 

اللغة تفرض نفسها ضمن فئات األوساط 

الشعبية، ذلك بأن العائالت الغنية التي قررت 

الهجرة، لسبب أو آلخر، إىل بلد ال تتقن لغته، 

تستطيع تدّبر األمر، وتوظيف جميع الوسائل 

املمكنة لتحقيق التواصل. وقد أشارت ميريام8 

إىل وجود هذه املشكلة عند أطفال األوساط 

الشعبية، الذين يجدون أنفسهم مضطرين 

أحيانا إىل مرافقة ذويهم والترجمة لهم 

ومساعدتهم على التواصل. لقد انقلبت األدوار 

هنا، فاألطفال أصبحوا معّلمي لغة ووسطاء 

ثقافيين.

مّر برنارد، وهو شاب من سان دوين، بكثير 

من الصعاب يف حياته منذ طفولته، وأظهر 

سلوكيات عنيفة منحرفة، ووصل به األمر 

إىل حّد اجلنوح، فُأدخل السجن. لقد انتقلت 

معاناة والديه إليه، لكنه مل يستطع حتّملها، 

فكانت حاضرة يف حياته وسيطرت على أفعاله 

وجعلته يتمرد، ومل يكن يعرف كيف يتصرف. 

ومع تقهقرها روى لنا:

أعتقد أنه، وكي يتطور الطفل بسرعة، يجب 

إبعاده عن مشكالت الكبار منذ البداية، 

فهي تقلقه. لقد عشت التجربة بنفسي، 

فمنذ طفولتي رأيت معاناة والدّي، وملست 

حجم املشقات الكثيرة التي تكّبداها كي 

االجتماعية واملهنية من خالل تطبيق إجراءات 

قمعية على أطفال الطبقات الشعبية، تبدو يف 

وقتنا الراهن فكرة مبتذلة، على الرغم من 

صحتها، وال سيما، عندما يتعلق األمر بمظامل 

االنتخاب املدرسي؛ فبوجود الفرز الطبقي ينشأ 

التفاوت ضمن النظم االقتصادية والسياسية، 

وقد يتسبب الفرد نفسه بهذا التفاوت، عبر 

النظام العائلي أو الطائفي، أو عبر اجملتمع 

ككل. وتؤدي احلكومة يف اجملتمعات احلديثة 

دور الواعظ ، فتحّل حمّل الطائفة والدين يف 

اجملتمعات التقليدية.

الثقافات واالختالفات

يأتي املهاجرون حاملين ثقافاتهم 

اخلاصة، فيجدون أنفسهم وجهًا لوجه مع 

ثقافة اجملتمع املضيف، ويخضعون لعملية 

تكّيف وإعادة تأهيل تسّهل حياتهم وتيّسر 

شؤونهم يف التعامالت اليومية. ومع أن 

سياسات الهجرة يف فرنسا تتطلع إىل استيعاب 

املهاجرين بشكل كّلي، وعدم االكتفاء بالتأقلم، 

إاّل إن هذا التالقي يوّلد ثقافة "فصامية" عند 

األطفال الذين يعيشون ثقافة العائلة األصلية 

احلاضرة ببساطة داخل املنزل، ويعيشون 

يف الوقت نفسه ثقافة املدرسة التي ترفض 

التعددية والتنوع. ففي فرنسا املدرسة هي 

املؤسسة األساسية التي تزرع األخالق 

اجلمهورية اجلذرية اجلامعة التي حتقق تماسك 

األمة وترابطها، ومن هنا تأتي أهمية علم 

التربية يف حتقيق التوازن ما بين األخالق 

الفردية التي يغرسها اآلباء يف نفوس أبنائهم، 

واألخالق اجلماعية التي تعّلمهم إياها املدرسة. 

يعيش الطفل إذًا يف عاملين مغلقين: العائلة 

واملدرسة، وكل منهما يحاول غرس قيمه 

اخلاصة فيه، ولهذا يصبح تأمين عامل مفتوح 

للطفل يضمن تكوين شخصية متماسكة، 

ضرورة أخالقية، لكن األهل عادة، يفتقرون إىل 

الوسائل لتعليم أطفالهم بطريقة مالئمة. أّما 

احلكومة فتشترط إتقان املهاجرين اجلدد إىل 
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قد تتشكل نماذج سلوكية تساهم يف العنف، 

ويتم تعّلمها ضمن البيئة االجتماعية للعائلة 

(Walker 1986). وهناك ثالثة مسارات مهمة 
مرتبطة نظريًا باملمارسات العنيفة، وذلك 

بحسب علم األسباب: 1ـ النزاعات والعنف 

العائلي، كالعنف ضد املرأة، وسوء معاملة 

األطفال، واخلالفات الزوجية؛ 2ـ مهارات 

التربية والتعليم، واإلجراءات التأديبية املتخذة 

بحق األطفال؛ 3ـ الروابط والعالقات غير 

الكافية. إن دراسة عوامل تأثير االستعداد 

الفطري يف امليل الشخصي إىل العنف، يجب أن 

تأخذ بعين االعتبار تأثيرات الوساطة املهمة، 

لألوساط خارج العائلة، يف تشكيل النماذج 

السلوكية. وتشّكل سلوكيات الوالدين نموذجًا 

يحتذيه أبناؤهما يف مرحلة الطفولة، إذ قد 

يفهم بعض األطفال أن سلوك والديهم العنيف، 

عندما يغضبان أو عندما يختلفان فيما بينهما 

أو عندما يتعرضان للمشكالت، هو سلوك 

طبيعي ومقبول (Strauss 1991). أّما فيما يتعلق 

بالعنف الشخصي لدى الشباب، فإن االنتماء 

الثقايف واملكاين والظريف، يشترط الحقًا 

اإلجراءات العملية األوىل للتواصل االجتماعي. 

وانتقال اإلساءات العابر لألجيال، يفترض 

أن األطفال الذين تعرضوا ملمارسات عنيفة 

سيّتبعون، أنفسهم، سلوكيات عنيفة الحقًا 

باعتبارهم بالغين.

وتتغير بنية العائلة بحسب الثقافة واحلقبة 

التاريخية. ففي البّداوي، انقسم الشباب ما 

بين مؤيد ومعارض الستخدام الشدة يف تربية 

األطفال، ألنهم كانوا، يف معظمهم، مّمن عانوا 

جّراء القسوة، وإن بدرجات متفاوتة، والبعض 

منهم يراها مفيدة، بل ضرورية، من أجل فرض 

الهيبة. لكن التنبيه إىل قواعد النظام عبر 

صفعة خفيفة أو ضربة على املؤخرة، ال يعني 

أن يتم تعذيب الطفل كي يتربى، فحدود العنف، 

برأيهم، ترسمها الفائدة املرجوة منه ملصلحة 

الطفل، والعنف سلوك مشروع عندما يكون 

ه، وهو ضروري من أجل فرض  له هدف موجِّ

يتدبرا معيشتنا ونظل بخير، ونأكل ما 

نشتهي. كنت أرى جيدًا مدى شقائهما. قباًل 

كنت حمرومًا، وعندما طلبت يومًا شاحنة 

كتلك التي رأيتها مع أحد رفاقي مل أحصل 

عليها، وكانت ثيابي رّثة، فَدْخل والدي من 

عمله كان ضئياًل، وكنا نعيش فعاًل حتت 

خط الفقر. كنت نادرًا ما أرى والدي، فهو 

يخرج إىل العمل طوال اليوم ويعود متأخرًا 

جدًا، ومل أملس نتيجة عمله على حياتي 

ورفاهيتي املتواضعة، وإنما كنت أّدعي 

أن والديَّ أعطياين املال ألدفع تكاليف 

اإلجازات. كما ترين، كنت جمبرًا على الكذب 

من أجل اخمليمات الصيفية. وهناك كثير من 

األمور التي كنت أتوىل ترتيبها بنفسي كي 

أكون مثل اآلخرين )برنارد(.

اليوم، جتاوز برنارد هذه املرحلة،9 وتكاملت 

حياته االجتماعية واالقتصادية، فأصبح 

مثال املواطن الصالح الذي تعّلم من جتارب 

احلياة، فامتالكه املقومات املالية والثقافية 

والعاطفية عّزز صموده أمام إجراءات 

االندماج، وقد توحدت جميعها خالل سنة 

العقوبة التي أمضاها يف إفريقيا عند عائلة 

والده، إذ إنه تعّلم هناك القيم احلقيقية لألشياء. 

وسمح له هذا على املدى الطويل بأن يعيد رسم 

صورة إيجابية عن نفسه من خالل تعبيره 

عن الصعوبات التي واجهها، واملشكالت التي 

عاشها. لقد استحق برنارد هذه الصورة التي 

كثيرًا ما بحث عنها، إنها هديته ألبويه قّدمها 

لهما بعد مسار جنوحه الطويل.

II ـ العنف اجلسدي يف التربية: 
قسوة أم حاجة؟

ُتستمد احلساسية الفردية للسلوكيات 

العنيفة من عوامل عائلية خاصة تتشّكل ضمن 

مناخ اجتماعي ـ ثقايف، وبصورة خاصة 
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الذين يصبحون العزاء لهن أمام العنف الذي 

يتعرضن له بدورهن. غير أن نور تختلف 

عن سواها بكونها تعي حالة العنف التي 

فرضتها على حياة أطفالها، وتدرك يف الوقت 

ذاته معاناتها الشخصية، وتعلم أنها تسعى 

ملشاطرة اآلخرين توترها، لكنها ال جتد أمامها 

إاّل هذا السبيل:

يحدث ذلك بسبب التراكمات واألشياء 

الكثيرة التي ال نستطيع البوح بها، أو ال 

نستطيع التعبير عنها. أعود أحيانًا من عملي 

متعبة وغاضبة، فإذا ما وّجه أحدهم احلديث 

إيّل يف املنزل، تنتابني الرغبة يف ضربه. 

ليس هو املعنّي بذاته، لكني أُسقط عليه 

صورة َمن أغضبني يف العمل. وبرأيي، إذا 

تقّيد املرء بتقديم ما هو مطلوب منه ضمن 

إطار عالقاته، فإن كل شيء سيسير على ما 

يرام، لكن ذلك ال يحدث، ولهذا ينشأ العنف. 

وألنني أضعف من الشخص الذي أغضبني، 

أجد يف طفلتي الصغيرة أمامي متنّفسًا 

لغضبي، فهي أشد ضعفًا مني )نور(.

ترجمت نور غضبها بالعدوانية، إنها الرّد 

الذي ال يمكن السيطرة عليه، لكن يمكن تعّلمه 

واستحضاره عند التعرض لإلهانة، والتنفيس 

من خالله عن املعاناة وعن جميع املشاعر 

السلبية الناجمة عن اإلحساس بالدونية يف 

مكان عملها، إذ تقوم بتوجيه هذه املشاعر 

خارجها يف اجتاه أطفالها. ال تقبل نور 

باإلهانة، وال باإلحساس بالدونية كأمر 

مشروع، لكنها تتعرض لهما على الرغم منها، 

ن 
َ
وقد وّلد هذا عندها شعورًا باحلقد جتاه م

يتسلط عليها، زوجها أو مديرها، لكنها يف 

املقابل توّجه عنفها اللفظي واجلسدي نحو 

أولئك الضعفاء احلاضرين أمامها، الذين 

تستطيع التغلب عليهم، أي أطفالها.

لقد أصبح هذا السلوك نمط تعامل دائمًا، 

وهو حلقة مفرغة دخلتها نور ومل تستطع 

السلطة، وفاعل يف حّل النزاعات وإعادة فرض 

السيطرة وحتقيق التوازن. وقد طالب القسم 

األكبر من الشباب الفلسطينيين بهذا النمط من 

التربية، ألن القسوة بالنسبة إليهم ضرورية 

دائمًا.

مل يدعم الشباب استخدام العنف إاّل يف 

احلاالت التي تستوجب وضع حّد للطفل، عندما 

ال ُيجدي الكالم نفعًا، وذلك ضمن آليات حتفظ 

كرامته واعتداده بنفسه، وبحيث ال تتم إهانته 

أمام أقرانه، وأاّل يكون تعنيفه تنفيسًا فقط عن 

غضب الوالدين. فمن غير املقبول استخدام 

الشدة ما مل تكن يف اإلطار التربوي، واألهل 

الذين يصفعون أطفالهم ويهينونهم يف الشارع 

على مرأى من اجلميع، مدانون تمامًا من طرف 

هؤالء الشباب، مهما تكن الذريعة. ولألسف 

فإن هذا األمر شائع جدًا يف اخمليم، والعنف 

يف هذه احلالة يكون السبب يف تدمير األطفال 

وفقدان ثقتهم بأنفسهم. فكثير من اآلباء هناك 

يمارسون عنفًا وحشيًا على أبنائهم، األمر 

الذي دفع الشباب إىل التساؤل: هل يستحق مثل 

هؤالء أن ُيسّموا آباء؟

نور أّم شابة تعي تمامًا مدى عنفها يف 

التعامل مع ابنتيها، وهي صارمة جداً مع 

ابنتها البكر، وكثيرًا ما تضربها. وكي ترتاح 

من مسؤولياتها العائلية فإنها ترهق ابنتها 

بها، فهي ال تراها طفلة، وليس يف إمكانها 

القيام بغير ذلك، فاألشغال كثيرة وهي 

تعتمد عليها، ومل يعد من خيار أمام الطفلة 

سوى االلتحاق بوالدتها والعمل معها منذ 

الصباح البكر. نور تعيد إنتاج جتربتها، فهي 

االبنة البكر يف عائلتها، وقد حّملتها والدتها 

املسؤولية مبكرًا جدًا، ومع أنها ال تشعر 

بالرضى عند ضرب ابنتها، وتعرف أن هذا 

سيؤجج غضبها أكثر، إاّل إنها تضربها وتشعر 

باحلاجة إىل فعل ذلك.

ونور مثلها كمثل كثير من األمهات اللواتي 

يحتجن إىل التنفيس عن غضبهن، ويجدن أن 

أسهل طريقة لفعل ذلك هي ضرب أبنائهن 



92جملة الدراسات الفلسطينية خريف 1102012

التي كّونها عن نفسه، وعندما خاب أمله بابنه 

األول، قرر أن يتوىل بنفسه املسؤولية عن 

الثاين.

نالحظ من خالل هاتين احلالتين، أن 

أفراد العائلة كانوا مرتبطين بروابط اتكال، 

أو خضوع، وقد اجتمعت سيطرة األب على 

باقي أفراد عائلته مع الطاعة املفروضة على 

األطفال جتاه األبوين، والتي تساهم، مع عوامل 

اجتماعية ُأخرى، يف إنتاج نظام سيطرة منذ 

الطفولة املبكرة، ذلك بأن بنى السيطرة الطويلة 

األمد لنظام عائلي ينفرد وحده بالتأثير يف 

الطفل، ما كانت لتستمر إاّل ضمن جماعة ال 

تتطور، أو تتراجع ، وهي ليست احلال يف أي 

من جماعات هذه األيام. ففي البّداوي، العنف 

العائلي الذي يمارسه األبوان على األطفال هو 

عنف جسدي، ويف حاالت نادرة يكون عنفًا 

مؤذيًا وغير إصالحي ومثيراً لالشمئزاز. وهذا 

الشكل من العنف هو ردة فعل من أفراد العائلة 

على اجملتمع ككل.

ومع أن عملية التربية أعقد من أن يتم 

حصرها يف تطبيق القوانين، إاّل إن كثيرين 

من األطفال، يف سان دوين، يخضعون لقانون 

صارم تفرضه العائلة واملدرسة واحلكومة 

لضمان سعادتهم واستقرار حياتهم عندما 

يصبحون بالغين، إذ يحتاج األطفال إىل 

القوانين الناظمة كي يشعروا باألمان ويتعلموا 

مبادئ الواقع، على أن يتعلموها بالتدريج. 

ويف هذا السياق "يتم إسقاط مواصفات الوسط 

 Fanon 1952,( "العائلي على الوسط االجتماعي

p 117(. واألطفال من أصول مهاجرة يوصفون 
دائمًا بأنهم عنيفون، ويمكن إرجاع ذلك 

إىل"تشريع العنف" ذي املنشأ العائلي. ففي 

أوروبا، وجميع البالد املوصوفة باملتحضرة 

أو امُلحّضرة، تكون العائلة جزءًا من األمة 

كما يقول فانون يف كتابه: "جلد أسود، أقنعة 

بيضاء"، والطفل األوروبي يخرج من كنف 

العائلة إىل اجملتمع، فيجد القوانين واملبادئ 

والقيم ذاتها؛ وكي يتطور الطفل بشكل طبيعي، 

اخلروج منها:"أنا ضحية للعنف، لكنني بدوري 

عنيفة، وال يمكنني أن أكون إاّل كذلك. إنها 

عادات تعّلمتها لتفريغ طاقتي" )نور(. أّما 

عالقتها بزوجها فتدار بنمط سلوكي عنيف:

جتعلك العادة ال تفهم إاّل عن طريق العنف، 

فعلى سبيل املثال، أنا معتادة أن يغضب 

زوجي بعنف، وقد يكون يف قدرته أن 

يغضب وأن يعّبر عن غضبه بهدوء، لكني إذا 

مل أشاهده يعّبر عن غضبه بالعنف وتوجيه 

اإلهانات والصراخ، فإين ال أصدق أنه 

غاضب فعاًل )نور(.

سميرة أّم شابة ُأخرى، اشتكت عندما التقيناها 

من أصغر أبنائها الذي وصفته بأنه عنيف جدًا. 

وتعبيره الواضح عن عنفه حّثها على حتليل 

سلوكه، وتوصيفه بأنه عنف ناجم عن املعاملة 

السيئة، اللفظية واجلسدية، التي يتعرض لها 

من طرف والده. ويف حماولة لتغيير سلوكه، 

يتعامل احمليطون به على اعتباره رجاًل ال 

طفاًل، ويحّملونه املسؤولية، وهو بدوره كي 

يكسب حمبتهم ويعيش بطمأنينة معهم، اعتمد 

سلوكيات تتوافق وتتفاعل مع رغباتهم. فهذا 

الطفل، ويف وقت مبكر جدًا، شّكل داخله صورة 

عن نفسه من خالل عالقته باآلخرين، وهي 

صورة شّكلها اآلخرون، وأعاد بدوره إظهارها 

لهم، ثم تطورت رؤيته إىل نفسه انطالقًا 

من الضغوط التي يمارسها حميطه عليه، 

والضغوط التي يتعرض لها هذا احمليط بدوره. 

ووصفت سميرة ابنها بأنه "همجي"، و"عنيف"، 

و"رقيق" يف آن واحد، وهذه الشخصية 

املتناقضة فريدة يف رأيها، وتستحق أن ُتسّجل 

على مستوى املنظمات االجتماعية. إنه متوافق 

مع الشكل العام جملتمعه، وكي يأخذ مكانته 

فيه أراد األب أن يتدخل يف تربيته، عّله يجعله 

يأخذ مكانة خمتلفة عن تلك التي أخذها االبن 

البكر الذي أفرط يف تدليله فلم يكتسب شخصية 

قوية. أراد األب ابنًا يشبه الصورة املثالية 
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العالقات يف اجملتمع الفلسطيني، مع أن 

حتصين هذه العالقات يساعدهم يف التغلب 

على معاناتهم. وعلى مستوى أكثر ارتباطًا 

بالعائلة، يف كال اجملتمعين، فإن التحوالت 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية بّدلت 

السيرورة العائلية: زادت اخلالفات الزوجية، 

وزاد عدم االستقرار النفسي، حتى إن 

االستقرار اجلغرايف للعائلة تأثر. وقد تدفع 

هذه الصعوبات األطفال احلّساسين إىل اتباع 

سلوكيات مدمرة ذاتيًا، فمع غالء املعيشة، 

وغياب الوالدين، يجد األطفال أنفسهم 

جمبرين على كسب املال بطرق ملتوية. 

يجب ااّل يكون هناك تباين ما بين احلياة 

Fanon 1952, pp. 115-( العائلية واحلياة العامة

116(، األمر الذي يعني أن العائالت املهاجرة 
تعّقد املهمة التربوية التي تتقاسمها تقليديًا مع 

الدولة.

III ـ خالصة
تتفاقم أزمة العالقات االجتماعية يف 

اجملتمَعين الفرنسي والفلسطيني، إذ يشتكي 

الشباب هناك أكثر وأكثر من الذهنية الفردية 

يف العالقات االجتماعية. فاالنقسامات تهّشم 

املادة 59 من قانون العمل اللبناين تنص على: "يتمّتع األجراء األجانب عند صرفهم من اخلدمة باحلقوق 

التي يتمتع بها العمال اللبنانيون، شرط املعاملة باملثل، ويترتب عليهم احلصول من وزارة العمل على 

إجازة عمل. ُيستثنى حصرًا األجراء الفلسطينيون الالجئون املسجلون وفقًا لألصول يف سجالت وزارة 

ـ من شرط املعاملة باملثل ورسم إجازة  السياسية والالجئين  الشؤون  ـ مديرية  الداخلية والبلديات 

العمل الصادرة عن وزارة العمل."

الفقرة 3 من املادة 9 من قانون العمل اللبناين تنص على: "ُيعفى املستفيد من الالجئين الفلسطينيين 

من شرط املعاملة باملثل املنصوص عنه يف قانون العمل ويف قانون الضمان االجتماعي، ويستفيد من 

تقديمات تعويض نهاية اخلدمة بالشروط التي يستفيد منها العامل اللبناين."

جميع األسماء املستخدمة هي أسماء مستعارة حفاظًا على اخلصوصية.

خمّيما الالجئين الفلسطينيين يف شمال لبنان. وقد جرى تدمير خميم البارد بالكامل بعد اشتباكات 

للجيش اللبناين مع جمموعات إسالمية متطرفة، "فتح اإلسالم"، األمر الذي نتج منه نزوح سكانه إىل 

خميم البّداوي.

"....مل يعرف اآلباء كيف يعطونهم األسس التي يحتاجون إليها تمامًا، وهذه مهمة التربية إىل حّد كبير، 

ليست  لكنها  املدرسة،  يف  التربية  هناك  املستوى  هذا  على  أنه  صحيح  األوىل.  باملرتبة  التربية  إنها 

أرسَلنا والدنا مذ كنا  أن يتلقاها يف املنزل. كنا حمظوظين يف عائلتنا، فقد  التي يجب  مشابهة لتلك 

صغارًا إىل الصحراء اجلزائرية حيث نشأ وترعرع، وكنا قادرين على االنغماس يف كلتا الثقافتين من 

عائالت  من  فتيات  قابلت  لألسف  لكن  الشيء.  بعض  قاسية  كانت  فوالدتي  والدي،  بفضل  حدود  دون 

ُأخرى نشأن على هوية واحدة، املغربية أو اجلزائرية، بتقاليدها كلها، وعندما يكّن يف مكان العمل أو 

يف الشارع يكّن منغلقات. قد يقول قائل هذه هي التربية التي تلقينها، لكن هذا ببساطة ما يجب عليهن 

العمل على اخلروج منه إذا ما أردن التغيير. إنها التربية إىل حّد كبير" )صوفيا(.

1
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5

املصادر
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النمط  إنتاج  تعيد  أن  يف  أمي  ترغب  مل  متفهمان.  إنهما  والدّي،  إىل  يعود  الفضل  فإن  إيّل،  بالنسبة   "

العائلي الذي سبق أن تمردت عليه، ووالدي، بدوره، مل يرغب يف أن يتوىل هو القيادة، ولذلك منحاين 

الفرصة لالنفتاح، كانت األوراق يف يدي. عندما كنت صغيرة تعلمت العزف على البيانو، شجعتني أمي 

دائمًا على االستكشاف، وعدم اجلمود، وكانت هي دافعي إىل االنفتاح. وهكذا سافرت وعزفت املوسيقى 

الثقة  ومنحاين  ذلك،  إىل  دفعاين  والدّي  ألن  عليه  أنا  ما  اليوم  أنني  وأعتقد  الناس،  من  كثيرًا  وقابلت 

التخاذ جميع القرارات بنفسي، لكن هذا ال يعني أننا متشابهون، إنهما والداي فقط. والداك وإن أعطياك 

كامل الصالحية، يمكن لهما أن يكونا خمتلفين عنك، من دون أن يعوقا قدرتك على اخلروج واالنطالق 

يف احلياة بالشكل الذي ترينه صحيحًا، وعندها ستصلين، هذا مهم جدًا" )ميريام(.

"من خالل املعاهد والهيئات الوسيطة، وبشكل أساسي بفضل املدرسة، يتعلم األفراد األخالق املدنية 

كأشخاص"  بالوجود  لهم  تسمح  ذلك  وفوق  وحدته،  على  باحلفاظ  للمجتمع  تسمح  التي  واملهنية 

.)Lapeyronnie, In: Beaud, Confavreux, Lindgaard 2006: p 529(

الوالدان  سيساعد  وكيف  ألطفالهم؟  يعطوها  أن  لهم  كيف  لهم،  ُتعطى  التي  املعلومات  يفهموا  مل  إن   "

أن  فرنسا  يف  للعيش  القادمين  اآلباء  على  كتابتها؟  يتعّلموا  ومل  الفرنسية،  يتحدثوا  مل  إذا  األطفال 

يتحدثوا الفرنسية كي يساعدوا أطفالهم، فهم يف طور التأسيس، ويحتاجون إىل املساعدة يف إجراءات 

املدرسة، ويف أداء الواجبات املدرسية، ويف تعّلم العّد بالفرنسية، وقراءة القصص. من األفضل بالتأكيد 

وإليجاد  واملنزل،  املدرسة  بين  ما  جيدة  يكون هناك عالقة  أن  يجب  لكن  اللغتين،  األبوان  يتحّدث  أن 

هذه العالقة يجب أن يتحدث أحد األبوين الفرنسية، وأن يتم جتاوز عقدة اللغة....أعتقد أن عدم قدرتك 

على التعبير عن نفسك بشكل صحيح يجعلك تشعر بسوء املعاملة، ألنك ال تعرف بالضبط كيف تعّبر، 

وكونك ال تتمكن من التعبير عن نفسك وترجمة أفكارك ومعتقداتك، هو، برأيي، سوء معاملة لذاتك أيضًا. 

أنت ال تتمكن من التعبير ألن اآلخرين ال يفهمونك، وعندها يضيع الرابط معهم" )ميريام(.

 يعتمد اخلروج من الورطة على "كيمياء معّقدة ما بين مؤثرات موضوعية، وخصوصًا العون اخلارجي

نفسه ومع  العامل  مع  املرء  تعايش  كطريقة  شخصية،  مؤثرات  وبين  عليه،  احلصول  يمكن   "الذي 

)Blondel, In: De Gaulejac, Taboada - Leonetti, 1997, p 133(.
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حنفي، ساري )صيف 2010(. "احلقوق املدنية للفلسطينيين يف لبنان: احلملة واحلملة املضادة". "جملة 

الدراسات الفلسطينية"، العدد 83، ص 43-30.
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