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 مقدمة

 كبيرة، وّتواجه ّتحديات معقدةوسياسية اقّتصادية واجّتماعية وثقافية  كالتّتعاني الدول النامية عامة مش

المعونات والقروض الّتي قدمها البنك كما أن  ،صرالعركب ئ حركّتها نحو الّتنمية والّتصنيع واللحاق بُّتبّط

 إذ لم ّتسّتطع ّتلك األموال ؛في ّتحقيق أهدافها المنشودةلم ُّتفلح الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بالّتنمية 

ات الوطنية داء االقّتصادأ الهياكل االقّتصادية وّتحسيَن ر بمئات المليارات من الدوالرات ّتغييَرالّتي ّتقَد

من العمل في العالم الثالث، لم  نحو سبعين سنةوفي الواقع، بعد  ،الذاّتي ا قادرة على النمّوبشكل يجعله

يمكن  ، وبالّتالي ليس لديه قصة نجاح واحدةواحدة على ّتحقيق الّتنمية دة دولٍةيسّتطع البنك الدولي مساع

ّتي فرضها صندوق النقد من ناحية ثانية، جاءت سياسات الهيكلة االقّتصادية ال. ّتقليدها واالسّتفادة منها

من الدول النامية من حالة سيئة  الدولي والبنك الدولي خالل عقد الثمانينات من القرن العشرين لّتنقل العديَد

ل والثروة بين الفقراء واألثرياء، ورفع ي الدْخدة الفقر، وّتوسعة فجوَّتاّتصفت بزيادة ِح !أسوأ إلى حالٍة

 . أجنبية وات البالد لشركاٍتع الكثير من ثَريوع الفساد، وبيالت البطالة، وُشمعّد

في أن المعونات والقروض الدولية ساعدت على اسّتقرار األوضاع المعيشية في  ليس هناك شٌك

مع ذلك، ّتشير  ،لكنّتدهور األمور بشكل أكبر دوَن العديد من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وحالْت

وعلى  ،عدت الفقراءها أكثر بكثير مما سااَمَكالدول النامية وُح ت أثرياَءساعداألموال الّتقارير إلى أن ّتلك 

ثالثة أرباع الدخل العالمي،  نحو على 2111من سكان العالم في عام % 21سبيل المثال، حصل األغنى 

كان العالم من ُس% 21وفيما يبلغ نصيب األغنى . فقط من ذلك الدخل% 5على % 41فيما حصل األفقر 

. فقط% 1.5كان من الُس% 21مجموع االسّتهالك العالمي للغذاء والطاقة، يبلغ نصيب األفقر من % 77

.(www.globalissues.org)  في العالم  إنسان مليون  1411كما ّتشير ّتقارير البنك الدولي إلى أن أكثر من

كانوا يعيشون ن ييبال ثةنحو ثال أو أقل في اليوم، وأن الدوالر على دوالر وربع 2115عام كانوا يعيشون 

وبسبب األزمة االقّتصادية   (World Bank Development Indicators, 2008).في اليوم أو أقلعلى دوالرين 

، ما جعل اليأس 2111و  2115فيما بين مليون  151 نحوالفقراء ب ، ارّتفعت أعداُد2117عام الّتي بدأت في 

 . الغنية الدوُلبيوت مئات الماليين من البشر في كل أنحاء المعمورة، بما في ذلك  انزوواإلحباط يغ
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أثبّتت نظريات الّتنمية فقد المعونات والقروض الدولية في ّتحقيق ّتنمية اقّتصادية،  أخفقتما وفي

وهذا . ية الخروج منهأبعاده بدقة، وبالّتالي كيفوقدرّتها على ّتفسير الّتخلف وّتحديد أسبابه  عدَم المخّتلفة

جعل السياسات  األمر الذييعني أن الفرضيات الّتي قامت عليها ّتلك النظريات كانت إما خاطئة أو ناقصة، 

سياسية وثقافية  كالتمش النامية والفقيرة ّتواجُه إن الدوَل ،في ّتحقيق أهدافها خفقالمنبثقة عنها ّتالّتنموية 

سبان، ما يخلق حاجة لنظريات جديدة ّتنظر إلى ديمة في الُحذها نظريات الّتنمية القواجّتماعية لم ّتأُخ

 .االقّتصاد في الثقافة ، وّتأثيرالثقافة في االقّتصاد بّتأثيروحدة مّتكاملة، ّتعّترف  المجّتمع بوصفِه

نظرية ّتنموية ّتقوم على   "الُمسّتدامة المجّتمعية الّتنمية" في ضوء هذا الّتشخيص المبسط، يطرح كّتاب

ومع . نحو الّتقدم، ورسم خريطة طريق لّتجاوزهاات النامية عيق مسيرة المجّتمعّتحديد العقبات الّتي ّت

إلى عود ي هاأغلب َنفإ وأنها ّتخّتلف من مجّتمع آلخر، إدراكنا الواعي أن العقبات المعنية كثيرة ومّتشابكة،

كثر من اجّتماعية، ما يجعل النظرية الّتي نحن بصدد عرضها ّتركز على القضايا الثقافية أوعوامل ثقافية 

حداث إل نيّته الثقافية واالجّتماعية سيكون كافيًاإال أن هذا ال يعني أن قيام مجّتمع بإعادة هيكلة ُب. غيرها

 ،إعادة هيكلة اقّتصاديةإلى إن الّتنمية الّتي نّتحدث عنها هي ّتنمية مجّتمعية شاملة ّتحّتاج  ،ّتنمية ونهضة

من  بين االقّتصاد والثقافة ّتجعُل عالقة جدليًة ، ألن هناكواسعة وعميقة اجّتماعية وثقافيةإحداث ّتحوالت و

 . اآلخر طرف من دون ّتطوير الطرِف الصعب ّتطوير أِي

في  مناسبًا يكونالّتعميم ال  ، علمًا أنإن بناء نظريات اقّتصادية أو سياسية أو اجّتماعية يعني الّتعميم

ه من مجّتمعات أخرى، إال أن ألن ظروف كل مجّتمع وّتجربّته الحياّتية ّتخّتلف عن غير ،الكثير من الحاالت

مّتقاربة من ال ذات المواقفثقافّتها إلى كون جميع شعوب العالم الثالث ّتعيش في حضارة الزراعة وّتنّتمي 

فرزها حضارة إن كل الثقافات الّتي ُّت. المادي والبيئة، يجعل من الممكن الّتعميم العمل والوقت والكسِب

بأدوار  والقيم والمواقف، ما يجعلها ّتقوُم حيث الّتقاليُد، ّتكون مّتشابهة من الزراعةواحدة مثل حضارة 

وسنقوم بشرح هذه النظرية بالّتفصيل في الفصل األول من هذا . مّتشابهة في حياة الشعوب الّتي ّتنّتمي إليها

الكّتاب الذي نأمل أن ُيسهم بما فيه من أفكار جديدة ومقّترحات عملية في ّتفسير قضايا الّتخلف، والمساعدة 

 .ها، وّتحقيق ّتنمية مجّتمعية عربية شاملة ومسّتدامةعلى ّتجاوز

 www.yazour.com           محمد ربيع. د

 2114: واشنطن            

http://www.yazour.com/
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 معنى الّتنمية 

كفاءة مفهوم اقّتصادي في األصل، يعني ّتوظيف الّتكنولوجيا الّتصنيعية واإلدارية الحديثة لّتحقيق ال :الّتنمية

في . كافة حياة المواطنين بهدف ّتنشيط االقّتصاد الوطني وّتحسين نوعيِة ،في اسّتخدام الموارد المّتاحة

ليشير إلى الّتنمية، ما جعل " االقّتصادي النمّو"م ّتعبير خِدـسُّتُاالخمسينات والسّتينات من القرن العشرين، 

ولهذا جاءت نظريات . ناّتج القومي اإلجماليي في الر كّمقّتصر على ّتحقيق ّتغُيهدف الّتنمية االقّتصادية َي

ات الدول النامية ورفع اقّتصاد االسّتثمارية القادرة على ّتنشيط روعاتمشالّتنمية لّتحدد الخطوات الفنية وال

دول الغرب الصناعية في الّتحول من  فيه تسار ذيالطريق ال فيالسير ها، وّتمكينها من الت نمّومعَد

 . إلى االعّتماد األكبر على الصناعة والّتجارة االعّتماد الكبير على الزراعة

 ظهرقّتصادي في الدول الصناعية، في السبعينات من ذلك القرن، وفي ضوء ارّتفاع معدالت النمو اال

الطبيعية المّتوفرة  ألنها ّتسّتنزف الموارَد ،نه ال يمكن أن يحافظ العالم على ّتلك المعدالتإ ّتيار فكري يقول

ة حذر من مغّبلُي 1987في عام  Brundtlandولقد جاء ّتقرير برونّتالند  ،بالخطر بسرعة وّتهدد حياة البشر

. البيئة وّتهديد مسّتقبل األجيال القادمة اح لبعض الدول والشركات باسّتنزاف ّتلك الموارد وّتلويِثالسَم

الّتنمية "مبدأ الّتقرير إلى ّتبني اسّتراّتيجيات ّتنموية جديدة ّتقوم على  ادع، "االقّتصادي النمّو"لمبدأ  بدياًلو

أو المواطنين برر الحفاظ عليها من دون إلحاق َض يكون باإلمكان معدالت نمّو ّتصميم :، أي"الُمسّتدامة

لذلك، أصبح  وّتبعًا ،والمعدنية النادرةن دون اسّتنزاف الموارد الطبيعية ، وِمرخاء األجيال القادمةالبيئة أو 

منظمات ّتعمل في مجال الّتنمية الالبنك الدولي و كالتلمش أساسيًا عيارًامفهوم الّتنمية الُمسّتدامة ِم

في  ي في االقّتصاد، وّتحول نوعّير كّميّتغي االقّتصادية في العالم الثالث، ما جعل الّتنمية ّتسّتهدف حدوَث

 . حياة المواطنين
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له،  ب االّتفاق على ّتعريف محدٍديصُع دًاّقـمع وعالميًا مجّتمعيًا الّتنمية مفهومًا نّتيجة لذلك أصبح مفهوُم

مع  مهمة،ا دالة االجّتماعية وغير ذلك من قضايل كمية الناّتج االقّتصادي ونوعية الحياة والبيئة والَعيشَم

 نزلةصبح بمذلك، ال يمكن لكّتاب أن يّتعامل مع قضية الّتنمية من دون ّتعريف معنى الّتنمية، ألن المعنى ُي

الّتنمية عملية مجّتمعية : "لّتنميةلعريف الّتالي الّت لذلك نقدُم ،لّتحقيقه سعى كل مشروع ّتنموّيالهدف الذي َي

عوارض نقل مجّتمع ّتقليدي يعاني ّتسّتهدف ّتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية والّتكنولوجية المّتاحة ل

 الّتخلف الثقافي واالجّتماعي والعلمي والجمود االقّتصادي إلى حالة ّتّتصف بالّتنمية الُمسّتدامة ّتقوم بّتحرير

 ."أفراد المجّتمع ّلك رض، ورفع مسّتوى حياةـؤس والجهل والموالظلم والُبالناس من الحاجة المادية 

 .األول من إنجازاّتها العملية الّتنموية والمسّتفيَد أداَة وهذا يجعل اإلنساَن 

، يشارك فيها الجميع، كافة الّتنمية عملية ّتشمل أوجه الحياة في المجّتمع: "يقول جوزيف سّتجلّتز 

 ".ير الحكومية، والّتعاونيات والمؤسسات غير الربحيةاألسواق والدولة والمنظمات غ

 (Making Globalization Work, Joseph Stiglitz, 2006, 26) 

إن الطبيعة الشمولية لعملية الّتنمية ّتفرض عليها أن ّتسعى لّتحرير اإلنسان، وإطالق طاقاّته البدنية 

كما يفرض  ،سياسية وثقافية واجّتماعية من قيوٍدلها كّباقة من كل ما ُيوالعقلية، وّتفجير ملكاّته الفكرية الخّل

وِسلمية  من أطر سياسية وقانونية مشروعٍةياّتية ِضعليها أن ّتسعى لّتمكين الناس من ّتحقيق أهدافهم الَح

وهذا يعني أن الّتنمية هي رؤية إسّتراّتيجية لواقع  ،ءوّتحمي حقوق الضعفا ،دالة وحرية الرأيّتكفل الَع

د الرؤية المنشودة على يجّسكي وسياسي أفضل، وبرنامج عمل لّتغيير الواقع اقّتصادي واجّتماعي وثقافي 

أن  المجّتمعات الزراعية من اقّتحام عصر الصناعة، فإن الّتنمية ال بَد ولما كان الهدف هو ّتمكيَن ،رضاأل

ية مجّتمع سّتهدف ّتطوير نظم حياة المجّتمع الزراعي والمؤسسات الّتي ينشط الناس من خاللها لخلق بيئٍةَّت

 . طبيعية دوث ّتقدم اقّتصادي وّتحول ثقافي وّتطور علمي بطريقٍةلُح مواّتيٍة

الثقافة وطريقة  ل مكوناِتحضارية ّتشَم من عصر آلخر يعني في حقيقة األمر نهضًة إن االنّتقاَل

شكل مجّتمعية ي دوث ّتنميٍةُح وهذا يعني أَن. الحياة ونمط اإلنّتاج والهياكل االجّتماعية واالقّتصادية السائدة

. ذاّته نقلة حضارية ّتّتجاوز الماضي وّتركّته الثقافية، وّتعيد ّتشكيل الواقع على أسس جديدة غير ّتقليدية بحِد

رة حضارية لّتحقيق طْف محاولٍة لذلك، ال بد من النظر إلى الّتنمية بوصفها نهضة حضارية، والنظر إلى كِل

الت من دون ّتحُو" نهضة اقّتصادية"ّتحقيق وهذا يعني أنه ليس باإلمكان . بوصفها ّتنمية مجّتمعية شاملة
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في  ،الت اقّتصادية نوعيةمن دون ّتحُو" نهضة ثقافية"ثقافية واجّتماعية عميقة، وأنه ليس باإلمكان ّتحقيق 

لسير نحو الخلف احضارية بالرجوع إلى الّتراث والعمل على إحيائه  محاوالت ّتحقيق نهضٍة المقابل، ّتعني

ّتكريس الّتخلف ّتبديِد الَموارد، وة ّتقود إلى فكرية ضاَل شطحاٍت هاما يجعُلمن السير نحو األمام،  بداًل

 .في المسّتقبل ّتحرر االقّتصاد واإلنساَن والوطن نهضٍة إضعاف إمكانات ُحدوثو ،إلحباطاو

كل اقّتصاد من مؤسسات ومنظمات ذات أهداف مّتنوعة ال يمكن لها أن ّتؤدي المهام المنوطة  يّتكوُن

مجّتمع من  في المقابل، ليس هناك إمكانية لوجوِد. هاموظفين يقومون بّتفعيلها وإدارِّتبها من دون عمال و

 وُيّتيح ألعضاء المجّتمع االنخراط في ،والبقاءالعيش  ، كحد أدنى، مقوماتدون اقّتصاد يوفر ألعضائه

اّته المخّتلفة بنشاط وهذا يجعل أداء االقّتصاد وكيفية قيامِه. مادية ومعنوية على عوائَد والحصول ِهنشاطاّت

يؤّدي اقّتصادهم  انخراط الناس في نشاطاِت ، ويجعلالناس وّتقاليدهم وعالقاّتهم، أو بثقافّتهم ّتّتأثر بعاداِت

من  فرضهوما َي ،بما يمر به االقّتصاد من ّتغير وّتحولّتقاليدهم وِقيمهم ومواقفهم، أي ثقافّتهم،  ّتأثرإلى 

قّتصاد والثقافة ّتّتصف بالديناميكية وّتقوم على الّتأثير وهذا يعني أن العالقة بين اال .عالقات إنّتاج جديدة

أو جمود اقّتصادي، وفي حدوث ّتنمية مجّتمعية  العوامل الّتي ّتّتسبب في حدوث نمّو المّتبادل، ما يجعلها أهَم

 . أو بقاء حالة الّتخلف على حالها

 المعنّي لك المجّتمُعوشروطها، ال يمكن لها أن ّتّتحقق إال حين يمّتوعن الّتنمية ومهما قيل في الّتنمية 

موارد الوالّتوجهات الثقافية القادرة على اسّتغالل المالئمة، نية المؤسسية المعرفة العلمية والّتكنولوجية والُب

اإلرادَة الكافية  كما ال بّد أن ّتملك قيادة المجّتمع. المّتاحة بكفاءة، وّتوزيع نّتائجها على أفراد المجّتمع بعدالة

بمفهومه  وهذا يجعل الّتقدَم وعي لّتوجيهها نحو أهداِفها المجّتمعية المنشودة،لبدِء عمليِة الّتنمية، وال

 ّتاحة لّتطوير اقّتصادِهرص الُم، وإدراك أهمية الُفالمجّتمع على اسّتغالل مواردِه عكس قدرَةالعصري َي

ل ، بين أشياء أخرى، شمولية الّتعليم ورفع مسّتواه، وغرس قيم العموهذا يّتطلُب. حياّته وّتحسين نوعيِة

واحّترام الوقت، وإقامة مؤسسات البحث العلمي والّتطوير الّتكنولوجي، وإقرار مبدأ الّتساوي بين الناس في 

 .، وّتوفير أجواء الحرية الّتي ّتحّفز على العمل واإلنّتاج والَخلق واالبّتكار واإلبداعالحقوق والواجبات

 االقّتصاد والّتنمية

 إذ يقوم كُل. "دارة مصادر الثروة المّتاحة في المجّتمععلم إ"يمكن ّتعريف االقّتصاد باخّتصار شديد بأنه 

وموارد بشرية  ،أرض ومعادن ومياه وطاقة :طبيعية، أي مجّتمع في العادة بّتوظيف ما لديه من موارَد
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. درة اإلنّتاجية لالقّتصاد الوطني ورفع إنّتاجيّتِهومالية، ومعارف علمية، وفنون ّتكنولوجية وإدارية لبناء الُق

ناية الصحية والوظائف مجّتمع من خالل ّتوزيع المنّتجات وّتوفير الخدمات مثل الّتعليم والِعال كما يقوُم

درة ا كانت عمليات ّتعزيز الُقولّم ،للمواطنينبالّتجاوب مع احّتياجات المجّتمع وّتحسين نوعية الحياة 

العالقة  فة، فإَنالمنّتجات المخّتل ّتوسعة األسواق االسّتهالكية لّتصريِف اإلنّتاجية وزيادة اإلنّتاج ّتسّتوجُب

إذ . درة االسّتهالكية ّتقوم على الّتأثير المّتبادل أيضًادرة اإلنّتاجية والُقبين الُق :اإلنّتاج واالسّتهالك، أي بيَن

البضائع وّتشجيع المسّتثمرين على االسّتثمار  مخّتلِف فيما ّتقوم األسواق االسّتهالكية بزيادة الطلب على

ن المسّتهلكين من مِكجديدة ومصادر دخل ُّت ي اإلنّتاج بخلق وظائَفوزيادة اإلنّتاج، ّتقوم عمليات الّتوسع ف

هو العلم الذي يساعدنا على ّتوزيع الموارد المّتاحة على  وهذا يعني أن االقّتصاَد. شراء المزيد من البضائع

االسّتهالك  ّتحقق أفضل العوائد الممكنة، وّتوزيع المنّتجات على أوجِه ه االسّتثمار المخّتلفة بطريقٍةأوُج

 . من الناس ّتحقق ّتحسين نوعية الحياة بالنسبة ألكبر عدٍد المّتعددة بطريقٍة

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن العولمة وما قامت به من ّتدويل ألسواق االسّتهالك والمال واالسّتثمار 

لّتطور، لم وبسبب هذا ا. درة اإلنّتاجية والقدرة االسّتهالكية عالمية األبعادلت العالقة بين الُقوالّتجارة جَع

في االعّتبار أحوال األسواق العالمية وما   د بإمكان خطط الّتنمية الوطنية ّتحقيق أهدافها من دون أن ّتأخذيُع

. واحّتكار، والّتخطيط بناء على ّتوجهات المسّتهلكين المسّتقبلية في كل مكان من منافسٍة ّتلك األسواق يسود

 ر الداخلية، وأصبحت عناصُريقوى الّتغي  في وامل الخارجية ذات ّتأثير كبيروفي الواقع، أصبحت الع

األسواق  ّتأثير كبير على ّتوجهات االسّتثمارات الخارجية، ما يجعل باإلمكان ّتوظيَف الّتنمية الداخلية ذاَت

 . أجنبية، وّتوظيف األموال األجنبية لّتنمية األسواق الوطنية اسّتثماراٍت الوطنية لجلِب

على بناء القدرة االسّتهالكية يؤدي  نفسه القدردون الّتركيز بية من درة اإلنّتاجإن الّتركيز على بناء الُق

المالية والقدرات اإلنّتاجية، مع بقاء مسّتوى  دولة غنية من حيث الموارُد كما هو الحال في الصين إلى بناِء

ة في مالت الصعبمن الُع احّتياطٍي إذ فيما كانت الصين ّتملك أكبَر ،االقّتصادي الحياة دون مسّتوى األداِء

ربع سكانها يعانون الفقر  نحودوالر، كان  اتّتريليونثالثة  نحوب 2111العالم، قدر حجمه في نهاية عام 

إلى ّتبديد الكثير  نفسها الدرجةب ؤدي الّتركيز الكبير على االسّتهالك من دون اإلنّتاجفي المقابل، ُي. والحاجة

كما  ،خاصة، وّتوسعة الفجوة بين األثرياء والفقراءيون العامة والرص المّتاحة، وزيادة الُدمن الموارد والُف

ففي البالد العربية  ،ات من القرن العشرينمن عقد السبعين بدءًا ،حدث في معظم الدول العربية وفي أمريكا

رة للنفط خاصة، ّتم ّتبديد الكثير من الموارد الطبيعية والمالية والبشرية والفرص، ما أسهم عامة، والمصِد
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لمية، وّتكريس ّتخلف الدول العربية في بناء مجّتمعات ثرية من النواحي المادية والثقافية والِع كِل إخفاقفي 

 .ريات والعدالة االجّتماعيةاالقّتصادات الوطنية ونظم الّتعليم والّتربية والثقافة، وغياب الُح

يفرض العمل على أدوات إدارة الحياة المجّتمعية وليس العملية الّتنموية فقط، ما  االقّتصاد أهَم ُديع

 مكنة من مصادِرالحصول على أفضل النّتائج الُم ّتطوير النظريات االقّتصادية باسّتمرار كي يضمن العالُم

درة اإلنّتاجية ورفع معدالت اإلنّتاج، وخلق وظائف االقّتصاد يساعد على زيادة الُق فعلُم. والفرص الثروِة

ومن خالل مواجهة  ،عام الحياة بوجٍه نوعيِة جديدة ّتؤدي إلى زيادة الدخل الفردي والمجّتمعي وّتحسين

روات والدخل في المجّتمع الّتحديات االقّتصادية والثقافية واالجّتماعية المّتعلقة بالبطالة، وسوء ّتوزيع الَث

ها من أدوات وما ينبثق عن ،جديدة ّتقوم بدورها بمساعدّتنا على ّتطوير النظريات االقّتصادية نّتعلم أشياَء

 فن"وإذا كان علم السياسة هو  ،أفضل الوسائل لّتحقيق ّتنمية مجّتمعية ُمسّتدامة لىإوسياسات، والّتعرف 

 ".خلق الممكن اقّتصاديا" :، فإن علم االقّتصاد هو"الممكن سياسيا

 ولما كانت األهداف الجماعية لمخّتلف الفئات االجّتماعية والشعوب والدول ّتميل نحو الّتنافس وأحيانًا

وعالمية ُمّتحِولة باسّتمرار، فإن قدرة الُمخطط على ّتحديد  بيئة وطنيٍةنحو الّتناقض، وأنها ّتعمل ضمن 

ئة ومواجهة ّتغيرات المفاِجيّتيح الّتعامل مع الُم صيغها بشكل مرٍنم عليه أن ُيّتبدو صعبة، ما يحِّت أهدافه بدقٍة

لق عادة من مجّتمعية يعّتقد أن باإلمكان ّتحقيقها ينط م أهداٍفإنسان برْس إن قياَم. الّتحديات المسّتجدة

 ذاّته ّتحديًا وهذا ُيعّتبر في حِد. الّتغيير المطلوب الّتغيير، وإيمان بالقدرة على إحداِث إحساس بضرورِة

يبحث عن األمان خلف أسوار  كالية والّتواكل، وعاش قرونًاّّتلإلنسان العربي الذي َّتعَود على اال كبيرًا

، ها عليهوّتفرض نفَس لّتحديات الّتي ّتواجه اإلنساَنومع كثرة ا ،وليةؤوالمس القناعة والّتهرب من الّتحديات

ثانية، إن  من ناحيٍة. ّتعّتبر أهم ّتلك الّتحديات جميعًا قادمخطر  بوجوِد ن الّتحديات النابعة من إحساس ذاّتٍيفإ

ما يكفي يعني أن المجّتمع يملك فإن ذلك بأن المجّتمع يعيش أزمة داخلية،  طاٍغّتبلور إحساس مجّتمعي حين 

وهذا من شأنه ّتعزيز روح الّتحدي والّتصدي في النفس وفي . واجهه ّتحدياتّتدراك أنه من الوعي إل

. اعية على ّتجاوز العقبات وّتحقيق األهداف المنشودةدرة الجَمالمؤسسات المجّتمعية، وّتقوية اإليمان بالُق

ملية مجّتمعية ، فإن عملية الّتنبؤ بالمّتغيرات المسّتقبلية ّتصبح عالمجّتمع في ّتحقيق أهدافِه ُحوحين ينَج

 . من ّتحدياٍت سّتجُدلمواجهة ما قد َي مؤسسية ّتعمل من دون ّتوقف، وّتقوم بّتطوير النظم الحياّتية اسّتعدادًا

بقيم المجّتمع وثقافّته  وثيقًا ارّتباطًا بالّتحدي والّتحرك الواعي لمواجهّته هي قضايا ّترّتبُط اإلحساَس إَن

طريق ُّتقدم لكل مجّتمع  ثقافة والّتاريخ والّتراث خريطَةإذ ّتجسد ال. وّتجربّته الّتاريخية وّتركّته الحضارية
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. والّتعامل مع غيره من شعوب كالّتهمش، وطريقة لحل حياّتِه واقعه، ونظرية لّتقييم ظروِف لرؤيِة نموذجًا

. ضوخ لهااّتها، أو مواجهّتها ورفض الُرَعّتِب إما باالسّتسالم لها وقبوِل :عادة كالتالمش ويّتم الّتعامل مع

ب الواعي من اسّتحقاقاّتها، فيما ريقة لّتجاوز العقبات من خالل الّتظاهر بعدم وجودها والّتهّرط فالّتواكُل

شير الّتاريخ إلى أن وُي. الّتضحية من أجل اإلصالح والّتغيير يشكل الّتحدي طريقة أخرى ّتدفع في اّتجاِه

لالسّتعمار،  ليًةدفعّتها نحو الّتقوقع كانت من أكثر الشعوب قاب كالتمشالّتي رأت في الّتحديات  الشعوَب

ميل  إَن. فيما كانت الشعوب الّتي واجهت الّتحديات بشجاعة من أكثر الشعوب قدرة على ّتحقيق الّتقدم

الشعوب العربية نحو الّتواكل والقبول باألمر الواقع وإطاعة أوامر قادة ّتقليديين من دون سؤال، جعلها من 

، ومن أكثرها قابلية على السواء ة والخارجيةعلى مواجهة الّتحديات الداخلي شعوب العالم قدرًة أقِل

 .لالسّتعمار واالسّتغالل

من طبيعّتها أن ّتقود إلى ّتطوير نظم المجّتمع الحياّتية، بما  ، فإّنمجّتمعيةلما كانت الّتنمية عملية ّتغيير 

ل وهذا يجع ،رّتبط بها من مؤسسات رسمية وشعبيةوما ي ،في ذلك منظومة القيم والعادات والّتقاليد السائدة

الواقع محاولة  كالتمشالّتنمية واحدة من أهم الّتحديات الّتي ّتواجه كل دولة نامية، كونها ّتنطلق من 

وكما قال رئيس المجلس الّتنفيذي  ،مع المسّتقبل واسّتحقاقاّته المّتزايدةبعقالنية وعلمية ّتجاوزها والّتعامل 

الجانب األخالقي خاصة مجال : انبجو إن للّتنمية ثالثَة" :سكو األسبق السيد بريم كبرياتيلمنظمة اليون

السمو  النفسي المّتمثل في إرادِة نة من الرغد والطمأنينة، والجانَبالمادي لبلوغ درجة معّي الّتعليم، والجانَب

من  وحيث إن إرادة السمّو (.4، صفحة 1972عدد أكّتوبر : سكويوقائع اليون)". النابعة من طبيعة اإلنسان ذاّتِه

ها، ولة عن وجودها وعن غياِبؤمسهي ال ها، فإن قيم المجّتمع ومعّتقداّتِهنينها وّتعريُفب ّتقاألمور الّتي يصُع

إنسانية ّتسعى لّتحقيق  والجمعي على شكل نزعٍة جدان الفردّيذورها في الُوها وّتعميق ُجوعن واجب غرِس

 . قوق والواجبات بين المواطنينوالكرامة والعدالة والمساواة في الُح الحريِة

زت ديد من نظريات الّتنمية القديمة الّتي رّكى إلى اندثار الَعا المفهوم الشمولي للّتنمية، أّدإن ّتبلور هذ

ولقد ّتبع ذلك ّتبلور اّتجاهات جديدة ّتنظر إلى الّتنمية بوصفها . االقّتصادي دون غيرها النمّو على معدالِت

ر، وقدرّتها على إقامة مؤسسات على ثقافة المجّتمع ومدى قابلية ّتلك الثقافة للّتطو عملية ّتغير ّتعّتمد أساسًا

وبسبب قناعّتي بأن الّتنمية عملية مجّتمعية شاملة ومسّتمرة . عالقات مصلحيةّتكوين جديدة وقوانين و

ها، فإنني دأبت ب فرُزالمادية بشكل يصُع عناصرها المادية وغيُر وّتّتداخُل ،ّتّترابط أجزاؤها بعضها ببعض

فالّتنمية ّتّتصف بطبيعة ديناميكية ّتفاعلية، يؤثر كل . صادية، وليس ّتنمية اقّت"ّتنمية مجّتمعية"على ّتسميّتها 
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ّتطور في الجانب االقّتصادي ُيسهم  ّتطور في جانب من جوانب الحياة في الجوانب األخرى، ما يجعل كَل

ل في الجانب االجّتماعي والثقافي، وكل ّتحول في الجانب الثقافي واالجّتماعي ُيسهم في في إحداث ّتحُو

ّتغير كمي ونوعي حدوث "ن الّتنمية هي إ :بناء على ذلك، يمكن القول. جانب االقّتصاديإحداث ّتطور في ال

في الناّتج االقّتصادي، وّتطور وظيفي وهيكلي في نظم المجّتمع ومؤسساّته المخّتلفة، وّتغير كيفي في قيم 

من  ًامّتميز ًاوموقف، فلسفية جديدة للذاِت ، ما يجعل العملية الّتنموية رؤيًة"وّتقاليده ومواقفه المجّتمع وعاداّته

 .سواءحّد الحاضر والماضي والمسّتقبل على 

الّتنمية عملية "الذي أشار إلى أن " الحق في الّتنمية"إعالن  1986أقرت هيئة األمم المّتحدة في عام 

رفاهية كل في ن مّتواصل مّتكاملة ذات أبعاد اقّتصادية واجّتماعية وثقافية وسياسية، ّتهدف إلى ّتحقيق ّتحّس

أما فيما يّتعلق ". ألفراد، والّتي يمكن عن طريقها إعمال حقوق اإلنسان وحرياّته األساسيةإنسان وكل ا

في  2111الصادر عن األمم المّتحدة في عام  ،دها إعالن األلفية الثالثة بشأن الّتنميةبأهداف الّتنمية، فقد حّد

 :ة، أهمهاهداف رئيسثمانية أ

يم االبّتدائي، ّتعزيز المساواة بين الجنسين وّتمكين وع، ّتعميم الّتعلالقضاء على الفقر المدقع والُج"

: عبد اهلل ّتركماني. د)." ات بين األطفال دون الخامسة، ّتحسين صحة األمهاتالمرأة، خفض معدالت الوفَي

ليل صالح خ. د   الّتنمية المسّتدامة واألمن اإلنساني في العالم العربي، االّتصال والّتنمية المسّتدامة في الوطن العربي، إعداد

أما فيما يّتعلق بالّتنمية الُمسّتدامة، فهي ّتلك ( 37و 35، صفحة 2119أبو إصبع، دار البركة للنشر والّتوزيع، 

العملية الّتي ّتسّتهدف ّتحسين مسّتوى حياة المواطنين من دون إلحاق ضرر بقدرة األجيال القادمة على 

ّتسّتنزف الموارد المجّتمعية في الحاضر، أنها الّتنمية الّتي ال  :ن مماثل في مسّتويات حياّتها، أيّتحقيق ّتحّس

 .في المسّتقبل وّتحافظ على قدرة االقّتصاد والموارد على مّتابعة عملية النمّو

بحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كان هدفها ّتفسير حاالت  العديد من نظريات الّتنمية بدءًا ظهر

ّتسارع معدالت  اقّتصادية واجّتماعية ّتحقُق ّتحوالت حداِثورسم خطط إل والركود، الّتقدم والّتخلف، النمّو

ولقد اّتجهت ّتلك النظريات إلى الّتركيز على المجّتمعات الزراعية الّتقليدية وكيفية نقلها . النمو االقّتصادي

. نية الّتحّتية والّتعليم وبناء المصانع وإدخال نظم اإلدارة الحديثةصناعية من خالل ّتشييد الُب إلى مجّتمعاٍت

جديدة وهياكل اقّتصادية واجّتماعية وسياسية  ذا ثقافٍة جديدًا فرز مجّتمعًاة حضارية ُّترطْف وحيث إن كَل

من عصر الزراعة إلى عصر الصناعة يؤدي بالحّتمية إلى  عما سبقها، فإن االنّتقاَل ونوعيًا مخّتلفة كثيرًا

حّتى اآلن  يّتّم وحيث إنه لم ّتها،وثقاف هاوقيم هاونظم المجّتمع الزراعي ر جذري في مؤسساتّتغُي إحداِث
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األسباب الحقيقية للّتخلف وّتحديد  بهده الحقيقة، فإن نظريات الّتنمية ما زالت بعيدة عن إدراِك االعّتراُف

وبسبب بقاء هذه الحقائق بعيدة عن وعي المعنيين بالقضايا الثقافية من علماء  ،المّتطلبات الرئيسة لّتجاوزه

قت، وقادت إلى باع الثقافات المخّتلفة ّتزايدت وّتعّمبين أّْت سوء الفهم المّتبادل سياسة واقّتصاد، فإن حاالِت

 .لهذه القضايا بالّتفصيل فيما بعُد وسنّتعرُض. ّتنموية على أسس ثقافية خاطئة نظرياٍت كّتابِة

 الثقافة والّتنمية

 األهم في ّتحديد مصير الّتنمية إن الثقافة هي العامُل :صاحب نظرية نهاية الّتاريخ يقول فرانسيس فوكوياما

يجابي الذي قامت به الثقافة الكنفوشية في ّتسريع ور اإلويسّتشهد على ذلك باإلشارة إلى الَد. االقّتصادية

إن الكونفوشية قامت بّتحديد طبيعة العالقات " :يقول فوكوياما. عملية الّتنمية والّتصنيع في الصين

القاعدة الّتي ّترّتكز  فة ّتشكُلقيم ّتلك الثقا ، وإَن"سنة 2511االجّتماعية في المجّتمع الصيني على مدى 

في ّتحفيز عمليات الّتنمية االقّتصادية  اجّتماعي أسهَم عليها الثقة االجّتماعية الّتي قامت بخلق رأسماٍل

في المقابل، يسّتخدم ّتوماس سوويل الثقافة  Francis Fukuyama: Trust 1995, 84)) .وضمان النجاح

ليس هناك أمة كان لها " :يقول سوويل. حياة الصين يجابي فيلبي، وليس اإلثبت دورها السالصينية لُي

ذاّتها إحدى أهم العقبات  ز أطول مما كان للصين، إال أن هذه العظمة الثقافية كانت بحّدّتاريخ ثقافي ممّي

يشير و .(Thomas Sowell: Race and Culture, 1994, 252)". هاالّتي حالت دون ّتحديث الصين ونهضِّت

الثقافة في حياة  ّتقوم بهالذي أهمية الدور  في ًافوكوياما وسوويل إلى أن هناك اّتفاقهذا الّتناقض بين أقوال 

قبات طبيعة ذلك الدور وقدرّته على ّتحفيز عمليات الّتنمية والّتقدم، وخلق َع فيهناك اخّتالف  الشعوب، لكْن

 . ونهضة دوث ّتقدٍمدون ُح ّتحوُل

بالصواب، ألن  يّتصفان نيالموقففإن ل، على الرغم من هذا الّتناقض بين أقوال فوكوياما وسووي

ن الثقافة الصينية ليس هناك شك في أ !ويلالثقافة الّتي يمّتدحها فوكوياما ليست الثقافة الّتي ينّتقدها سو

كما أشار سوويل، لكن حدوث ّتحول ، عديدة قرون مّتّتاليةل وذلك  في حياة الصين  سلبيًا دورًا أّدتالّتقليدية 

ل الثقافة الصينية ّتّتحول إلى اليد الصين في النصف الثاني من القرن العشرين جَعيم ومواقف وّتقكبير في ِق

الثقافة الصينية  عاء بأَنكبه فوكوياما هو االّدإن الخطأ الذي ارَّت. عامل ّتنمية اقّتصادية وّتقدم ّتكنولوجي

قافة اليوم في المجّتمع ، وأن الثقة االجّتماعية الّتي ُّتشيعها الثنفسها الثقافة الصينية القديمة هي الحالية 

الصين نهضّتها  لحققْت عاء صحيحًاّدلو كان هذا اال !سنة إلى الوراء 2511ّتعود ألكثر من الصيني 



13 

 

دوث الثورة الصناعية في سنة بعد ُح 211ا كان عليها أن ّتنّتظر أكثر من َماالقّتصادية قبل مئات السنين، وَل

 .ّتبدأ مسيرّتها الّتنمويةل الغرب

وقيم مميزة، ما يجعلها بمثابة غراء  وّتقاليَد شئة األجيال المّتّتابعة على الّتمسك بعاداٍتّتقوم الثقافة بّتن

زهم عن فات ّتمّياجّتماعية ذات ِص ليشكلوا وحدًة ،بعضباجّتماعي يربط أعضاء المجّتمع الواحد بعضهم  

ُّتسهم بدورها في  وية وطنية لكل مجّتمع،باإلسهام في ّتشكيل ُه كما ّتقوم الثقافة أيضًا ،غيرهم من مجّتمعات

وحيث إن القلب . القلب في الجسد ه بأكسجين الحياة كما يفعُل، ومّدوالحفاظ على ّتوازنِه يمومّتِهضمان َد

 بصحة جيدة، أو يعيش ضعيفًا طوياًلالقلب آخر، فإن من الممكن أن يعيش  الثقافي ال يخّتلف عن أي قلٍب

لبية ّتحرمه من القيام بدوره في الحفاظ على حيوية من الممكن أن يّتعرض ألزمة ق هطويلة، كما أن لفّترٍة

، وحين يموت القلب يموت يمرض أيضًا ّتبعًا له الجسد فإن،حين يصبح القلب مريضًا. حّتضنهالجسد الذي َي

ياع ؤدي إلى ّتفكك المجّتمع وَضؤدي إلى ّترهل المجّتمع، وّتفكك الثقافة ُيل الثقافة ُيالجسد، ما يعني أن ّترُه

في حياة المجّتمع، لكنها ال  أو سلبيًا إيجابيًا الثقافة دورًا ؤديّتمن الممكن أن  هوهذا يعني أن .ويّته ووحدّتهُه

مع ذلك، ّتعّتمد أهمية الثقافة وطبيعة دورها . ه النابضوح المجّتمع وقلُب، فالثقافة ُرمحايدًا دورًا ؤديّت

بّتشكيل العالقات االجّتماعية، وعلى  هايم والّتقاليد والمواقف، وكيفية قياِمالمجّتمعي على كيفية ّتفسير الِق

إلى جانب ذلك، . المدارس والجامعات الطريقة الّتي يّتم من خاللها ّتقييم الّتراث وّتلقينه لألطفال وطالِب

، فثقافة عصر ها المجّتمع المعنّيمجّتمع على المرحلة الحضارية الّتي يعيُش الثقافة في حياة كِل يّتوقف دوُر

 .والدور المجّتمعي عن ثقافة عصر صناعي ناُتّتخّتلف من حيث المكو زراعٍي

فعلى سبيل المثال، قامت اليابان في أواخر القرن الّتاسع عشر بإعادة ّتفسير قيمها الثقافية وّتقاليدها 

القديمة، ووضع ّتراثها الثقافي بأكمله في إطار مجّتمعي جديد أكثر قابلية للّتطور والسير على درب الّتنمية 

اليابان أن ُّتحّول ثقافّتها من عقبة ّتقف في سبيل الّتنمية إلى قوة ُّتسهم في ّتسريع وهكذا اسّتطاعت . والنمو

 قرون مّتّتالية،ل و في المقابل، قامت الصين، ،ّتكنولوجيعمليات الّتحديث والّتقدم االقّتصادي والعلمي وال

الصناعة  ها وقيمها المّتوارثة، ما حرمها من القدرة على دخول عصريانة ّتقاليِدوب على ِصؤبالعمل الد

لّتطوير اقّتصادها وّتحقيق  رت الصين أن الوقت حاَنحين قَر لكْن. وّتحقيق الّتنمية والّتقدم لمئات السنين

يم هم، كانت عناصر ثقافّتها األساسية من ِقاآلخرين وعلوِم وقبول مبدأ االقّتباس من ثقافاِت ّتنمية مجّتمعيٍة

لها ّتكّتشف أن البيئة الشيوعية، ما جَع حول في ظّلنحو الّتطور والّت بعيدًا وّتقاليد ومواقف قد قطعت شوطًا

 .واّتية للسير على طريق الّتنمية والّتصنيع والّتقدم الّتكنولوجياالجّتماعية الثقافية ُم
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باإلمكان  هيعّتقدون أن نيزالو الشعوب العالم الثالث، فإن قادّتها السياسيين ومثقفيها  غلبأما بالنسبة أل

ف اجّتماعية ثقافية ّتقليدية، ما يعني أنه ليس هناك حاجة إلعادة هيكلة ّتحقيق ّتنمية اقّتصادية في ظل ظرو

وفيما ينادي هؤالء السياسيون . العالقات االجّتماعية أو ّتطوير المؤسسات السياسية واالقّتصادية القائمة

لى ع ون، حفاظًاصُرمادية، ُي ّتعود عليهم بفوائَد بضرورة ّتحقيق ّتنمية اقّتصاديٍةالّتقليديون والمثقفون 

لكن ما . منذ زمن عليها الزمُن االّتي عف والعالقات االجّتماعية والمواقِف هم، على الّتمسك بالّتقاليِدامّتيازاِّت

أو  اقّتصاديًا أن ّتحافظ على ثقافّتها الّتقليدية، أو ّتحقق اسّتقالاًل د بإمكان دولٍةخب أنه لم يُعال ّتدركه هذه الُن

إن ، م قضية وطنية أو إنسانيةقيق مثل هذه األهداف ال ّتخُدمحاوالت ّتح ، وأّنبالمعنى الُمطلق سياسيًا

ل بت في ّتغيير الحقائق على األرض، ما جَعولمة ّتسّبالّتحوالت االقّتصادية والثقافية الّتي أحدثّتها الَع

. عديمَة المحّتوىغة مفَر وهميًة الفرضيات المّتعلقة بخصوصية الثقافات واالسّتقالل االقّتصادي شعاراٍت

زلة عن الغير، والرقابة على المعلومات، والّتحكم الُع ّتّتطلُب" الغزو الثقافي"لثقافات الّتقليدية من حماية ا إّن

اجّتماعية، وحرمان المواطنين من األفكار الجديدة وما  ت وما يّتفرع عنه من نشاطاٍتاإلنّترنفي اإلعالم و

يمة والعالقات االجّتماعية الّتقليدية فاظ على الثقافات القدوهذا يعني أن الِح. اقةمن طرق ّتفكير خّل ّتحملُه

 . لحظة ها الوسائل اإلعالمية كَلسّتبيُحإغالق العقول والكّتب والحدود والفضاءات الّتي َّت يّتطلُب

العالم الثالث منذ بداية  ضت شعوُبوى الّتقليدية وأهدافها، ّتعّرـعاءات القّداالنظر عن  صرفب

اقّتصادية ومعلوماّتية  واجّتماعية كبيرة نّتيجة لفعل عوامَل ثقافية الثمانينات من القرن العشرين لّتحوالٍت

ومن العوامل  ،ها وأدوارها المجّتمعيةكل الثقافات الّتقليدية وّتغيير مالمِح ت إلى ّتشويِهوإعالمية كثيرة أّد

ت دن أّدكانية كبيرة من األرياف والبوادي إلى الُمُس جراٍتبت في وقوع ّتلك الّتحوالت حدوث ِهالّتي ّتسّب

يوع ثقافة اسّتهالكية مسّتوردة ُّتشجع على ّتقليد الغرب في ذورهم الثقافية، وُشفصل المهاجرين عن ُجإلى 

إنّتاجية، وانّتشار الّتلفزيون الذي يبث  من مواقَف يوله االسّتهالكية من دون أن ّتشجع على ّتبني ما لديِهُم

غير أخالقية، واسّتخدام  لمواقَف غير ّتقليدية، وأحيانًا برامجه عبر أقمار صناعية ُّتروج ألنماط حياّتيٍة

من  وسائل االّتصال الفوري الّتي ّتربط الناس عبر القارات وّتفرض عليهم اإلحساس بما يعانيه غيرهم

ها على وّتقويض قدراِّتالّتقليدية الثقافات  بدوره إلى ّتشويِه وهذا قاَد. غدوما يّتمّتعون به من َر كالتمش

يم والّتقاليد القديمة مرغمة عن خصوصيّتها، وجعل من الصعب ى إلى ّتنازل الِقها، وأّدالحفاظ على أصالِّت

من ناحية ثانية، قاد غياب الحريات، وّتحكم الدولة في حياة . وهويّته أي مجّتمع في صيانة وحدّتِه نجاَح

ع على األفراد والمؤسسات االقّتصادية والمالية، والفساد السياسي واالقّتصادي إلى الناس، وسيطرة الجَش
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د هناك وجود لذلك لم يُع. أو قيم ال عالقة لها بمبادَئ حية ّتعكس مصالَحت االجّتماعية سْطل العالقاجْع

 . أو شعوب ّتقليدية، وإنه ليس باإلمكان إعادة ّتشكيل مثل ّتلك الثقافات والمجّتمعات من جديد لثقافاٍت

 الّتجربة اليابانية

بقيادة الدولة ومشاركّتها وّتحت ّتمت عملية الّتحول في اليابان من مجّتمع ّتقليدي إلى مجّتمع صناعي 

ها نحو رسم خطة ن إحساس القيادة اليابانية بالحاجة لمواجهة الّتحديات الخارجية دفَعإإذ  ،إشرافها المباشر

إثراء  واالهّتمام بالصناعات ذات القدرة على ،شاملة لّتطوير ثقافّتها الّتقليدية وّتنويع النشاطات االقّتصادية

ّتجنب ـأدركت اليابان أنه ال يمكن لها أن ّت مالقد جاءت ّتلك الّتحوالت بعدو ،اليابان وبناء قوة عسكرية

ها ها وجيشها ونظام حياِّتوّتقوم بّتحديث اقّتصاِد ،الهيمنة الغربية االسّتعمارية من دون أن ّتّتعلم من الغرب

يمها ر ِقالدولة في العقد السادس من القرن الّتاسع عشر بإعادة ّتفسي ولهذا بدأِت. يمها الثقافيةوّتطوير ِق

 بخلق بيئة ثقافيٍة بعض القيم القديمة، ما جعلها ّتقوم عمليًا ومواقف شعبها وّتقاليدها، وإحالل قيم جديدة محَل

هنا من اإلشارة إلى  وال بّد ،سّتحقاقاّتهاجديدة مالئمة للّتعايش مع عصر الصناعة والّتجاوب مع  اجّتماعيٍة

ان في مجال الّتحول الثقافي االجّتماعي والطريقة الّتي أن النقاش الّتالي سوف يقّتصر على ما فعلّته الياب

 . بعّتها، وليس على ما ّتبنّته من سياسات اقّتصادية وّتجاريةاّّت

عيد هيكلة الثقافة واالقّتصاد والجيش والنظام السياسي والقانون لُي 1868جاء البرنامج الياباني في عام 

ملك ن الشعب الياباني َيإقامت الدولة برفع شعار يقول  وفي سياق الهيكلة الثقافية،. وطريقة الحياة اليابانية

ومن أجل إقناع اليابانيين  ،بشكل أفضل نه من اخّتيار أفضل ما في العالم وصياغّتِهثقافية فريدة ّتمّك صفاٍت

وجيش قوي في مقدوره حماية  حديٍث ها ببناء اقّتصاٍدبهذا الشعار والعمل على إثباّته، أعلنت الدولة الّتزاَم

بمساعدة الشركات اليابانية  وضمن هذا السياق، طالبت الدولة الشعَب. ثرية وّتحويل اليابان إلى دولٍة البالد،

ال والموظفين على ّتحسين مسّتوى على النمو واالزدهار، وطالبت الشركات في المقابل بمساعدة العّم

ّتضحيات المّتبادلة والفوائد روح من الّتعاون وال ج عن هذه السياسة خلُقولقد نَّت. ان مسّتقبلهمحياّتهم وضَم

كشركة  ر وّتّتصرُفقوة اقّتصادية عالمية ّتفّكبصفّتها  سهمت في بروز اليابان خالل عقود أ ،المشّتركة

حماية مصالحها  ى محافظة في كل مجّتمع ّتحاول دومًاقًو وبسبب وجوِد ،صناعية ّتجارية عمالقة

الّتقاليد والقيم والّتراث، فإن الحكومة اليابانية  نادي بحمايةـاالقّتصادية ومواقعها االجّتماعية برفع شعارات ّت

 :ما يلي ولقد ّتضمنت ّتلك اإلجراءاُت !المعارضة قامت باّتخاذ إجراءات كثيرة اسّتهدفت إسكاَت
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القضاء على نظام اإلقطاع وّتقويض النظام الهرمي االجّتماعي المرّتبط به، ما أدى إلى خلق بيئة  .1

 .وأسهمت في ّتشجيع المبادرات الفردية ،اجّتماعية فّتحت المجال لحراك اجّتماعي

قد نّتج و ،األلماني، وإصالح النظام القضائيكّتابة دسّتور جديد للبالد اسّتمد روحه من الدسّتور  .2

سياسية وقضائية قادرة على  عن هذه الخطوة إرساء أسس نظام ديمقراطي أسهم في خلق بيئٍة

 .سّتثمار والّتطور العلمي والّتكنولوجيناخات مناسبة لالّتحقيق العدالة ومحاربة الفساد وّتوفير ُم

ل الّتبادل الّتجاري مع بقية أجزاء العالم، وقاد الياباني، ما سّه إحالل نظام العمل األوروبي محّل .3

 .إلى الّتصرف ّتجاه الوقت والعمل والكسب المادي كما يّتصرف األوروبيون اليابانيين ّتدريجيًا

الحديثة ونظريات اإلدارة  ل العلوَمالدراسية لّتشَم ّتحديث نظام الّتعليم وأساليب الّتدريس والمناهج .4

 .االقّتصادية والمالية وّتنظيم العمليات اإلنّتاجية

 . ّتغيير اللباس الوطني لّتشجيع اليابانيين على الّتصرف والّتفكير بطريقة ّتشبه الطريقة األوروبية .5

 .الوطن ع اليابانيين إلى الشعور بالفخر وحّببناء صناعة حربية حديثة وجيش قوي دَف .6

عمليات االنّتقال والّتواصل بين  ن نّتائجها ّتسهيُلبناء شبكة مواصالت واّتصاالت حديثة كان ِم .7

 . ولكن أكثر كفاءة الناس، وّتطوير العالقات االجّتماعية واإلنّتاجية بشكل جعلها أكثر ّتعقيدًا

د والصلب ّتأسيس صناعات ثقيلة مثل الحدي رسم سياسة اقّتصادية وطنية بقيادة الدولة اسّتهدفْت .8

عونات المالية للصناعات الوليدة وحمايّتها من المنافسة الخارجية، وّتمويل وبناء السفن، وّتقديم الَم

 . عمليات البحث والّتطوير

قواعد وّتشريعات ّتنظم عالقة العمال باإلدارة اسّتهدفت ّتكريس مفهوم الوالء الّتقليدي المّتجذر  سّن .9

 . ين، ومنح الشركات حرية كبيرةان حقوق العاملفي الثقافة اليابانية، وضَم

ّتم من خالل صيانة القيم الثقافية القديمة أو ـمما ّتقدم أن عملية الّتصنيع والّتحديث في اليابان لم ّت يّتضُح

 ّتحت إشراف قيادات ّتقليدية كما يدعي بعض مثقفي العالم العربي، بل جاءت من خالل هدم ما كان قائمًا

واسّتبدالها  ،وقيم من ّتقاليَد ما كان شائعًا ية ّتقليدية، وّتطوير كّلمن هياكل اجّتماعية واقّتصادية وسياس

. كاليةـّّتاوالعمل والقانون، وطرق ّتفكير ّتحكمها فلسفة عقالنية مصلحية غير  بّتقاليد ومواقف ّتحّترم الوقَت

ن ّتبنى الحداثة، ال ألن رجال األعمال رغبوا في ذلك، ولكن ألـكان على اليابان أن ّت" :يقول بول كنيدي

ّتجعل  حق المعارضة، سارت عملية الّتحديث بإرادٍةنجحت الدولة في َس  ماوبعد. الدولة كانت بحاجة لذلك
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 Paul Kennedy: The Rise and Fall of the)". جهود كولبيرت وفريدريك العظيم ّتبدو صغيرة مقارنة بها

Great Powers, 1987, 206-7) رنسي كولبيرت حين قام في أواخر وهذه إشارة إلى ما فعله وزير المالية الف

مال هولنديين بالعمل في بناء القرن السابع عشر بإنشاء صناعات الغزل والنسيج في بالده، وإغراء ُع

األلماني فريدريك  لّتدمير اقّتصادها، وما فعله القيصُر احرب ضد هولند السفن الفرنسية، والّتفكير في شّن

ن عشر في مجال اإلصالح الزراعي وّتوزيع األراضي على العظيم في النصف الثاني من القرن الثام

 .المحاربين، وّتأسيس شركات ّتجارية احّتكارية، وإقناع األلمان بزراعة البطاطس

يزة ثقافية فريدة لم ُيوظف للحفاظ على ّتراث اليابان الثقافي، إن الّتوجه نحو إقناع اليابانيين بامّتالك ِم

قد ّتبع ذلك ّتأسيس و. العظمة الثقافية وّتسريع عملية الّتحول الثقافي من ذلك لّترسيخ مفهوم سّتخدم بداًلابل 

قادرة على  الّتزامات مّتبادلة بين الشعب والدولة والمؤسسات االقّتصادية قادت إلى إقامة صناعاٍت

إلى جانب . زمنية وجيزة ونهضة شاملة خالل فّترٍة ،المنافسة في األسواق العالمية، وحدوث ّتنمية مجّتمعية

 ك بقيٍمت فكرة العظمة الثقافية في إقناع المواطنين ورجال المال واألعمال بضرورة الّتمسهَمذلك، أس

لم يكن . ، وّتقديم ّتضحيات شخصية في سبيل ّتحقيق األهداف الوطنية المنشودةحميدة وأخالقيات عالية

يات الّتحديث بإمكان اليابان وال الصين مواجهة الّتحديات الغربية من دون ّتحديث وّتصنيع، كما أن عمل

 . من دون ّتحوالت اجّتماعية ثقافية عميقة والّتصنيع لم يكن لها أن ّتنجَح

ت على ّتلك الدول إن هذه المواجهة مع الّتكنولوجيا والقوة االجّتماعية للغرب فرَض" :يقول فوكوياما

ال بد من  وهنا  (Fukuyama, The End of History 1992, 350)". أساسية في ثقافاّتها أن ّتّتخلى عن عناصَر

ولة عما ؤكونفوشية هي المسعاء فوكوياما السابق بأن القيم الّداارة إلى أن هذا القول يّتناقض مع اإلش

لقد عاشت الصين لقرون في . ّته الصين من ّتقدم صناعي وغير صناعي خالل العقود القليلة األخيرةـقـحق

ا أن عملية الّتنمية االقّتصادية حّتى أدرك زعماؤه ،عن دخول عصر الصناعة حالة ّتخلف عاجزة ّتمامًا

، وأن مثل هذه البيئة ال يمكن خلقها من دون ّتحوالت ثقافية والّتصنيع بحاجة لبيئة مجّتمعية مخّتلفة نوعيًا

وهذا يعني أن مفّتاح الّتطور االقّتصادي في كل الدول اآلسيوية جاء ضمن حزمة من . واجّتماعية عميقة

لت القيم والقوانين والمواقف والنظرة إلى الوقت والعمل والكسب الّتحوالت الثقافية واالجّتماعية الّتي شِم

 . المادي

ب في إضعاف من ّتطورات اقّتصادية وسياسية ّتسّب ما ّتمخض عن العولمة ونظام االقّتصاد الحّر إّن
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 وفي ضوء ّتجزئة كِل. قدرة كل الدول على الّتحكم في اقّتصاداّتها الوطنية وإدارة شؤونها بحرية

د ّتجربة اليابان نية ودينية مّتنافسة، وّتراجع أهمية الفكرة القومية، لم ّتُعـفئات ثقافية وإثالمجّتمعات إلى 

ألن الثمن سيكون  ،وفي الواقع، ليس من مصلحة دولة أن ّتحاول ّتقليد ما فعلّته اليابان. صالحة للّتقليد

 ّتبُرْعأقليات إثنية ودينية َّت ثقافية على لن يسكت على قيام دولة بفرض ّتحوالٍت ، وألن المجّتمع الدوليَّباهظًا

إن ّتجزئة الشعوب إلى فئات ثقافية وقومية ودينية، وإعالء شأن المصلحة . راثها الثقافي رأسمالها الوحيدُّت

افية أو الخاصة على حساب المصلحة العامة يجعل من المّتعذر حدوث إجماع شعبي على قضية ثق

يثبت أن اإلرادة  دلياًلاالسّتفادة من الّتجربة اليابانية مكن على الرغم من هذا، ي. ةاقّتصادية أو سياسية رئيس

الشعبية قادرة على ّتحقيق الّتنمية، وأن الّتحوالت الثقافية االجّتماعية هي مفّتاح الّتنمية االقّتصادية وأداة ال 

 . عملية الّتغيير ذ زمام المبادرة وّتقوَدغنى عنها لّتحقيق الّتقدم والنهضة، وأن على الدولة أن ّتأُخ

: هاُّتسهم في عمليات الّتطور، أهّم عديدة قوىهناك ير سجالت الّتاريخ ومسيرّته الحضارية إلى أن ّتش

نزعة إنسانية اقة، نظم ّتعليم علمية، ّتراكم رأسمالي، خّلّتحوالت ثقافية اجّتماعية، ّتطورات ّتكنولوجية 

حول الثقافي االجّتماعي ه الخاصة، فإن عمليات الّتوحيث إن لكل شعب ثقافَّت. مسّتمرة نحو الحرية والعدالة

لن ّتنجح إال إذا قامت بها قوى اجّتماعية وطنية ّتّتصف بالوعي واإليمان بحّتمية الّتغيير وضرورة المبادرة 

يم ونماذج حياّتية من الخارج لن ُيكّتب لها النجاح، وقد وهذا يعني أن محاوالت فرض ّتقاليد وِق. في إحداثه

في المقابل، ال بد من . الضرر بالمجّتمع واالقّتصاد والوطن حاوالت الوطنية وإلحاقّتّتسبب في ّتعطيل الُم

ظم الّتعليم وعمليات الخلق واالبّتكار الّتكنولوجية كقضايا إنسانية عالمية ّتعّتمد على الخارج الّتعامل مع ُن

 أو ّتكنولوجيًا علميًا إذ ليس باسّتطاعة مجّتمع زراعي أن يحقق ّتقدمًا. أكثر من اعّتمادها على الداخل

زل عن العالم، ولنا في ّتجارب روسيا و أن يعيد هيكلة نظم حياّته وّتحقيق ّتقدم ملموس بمْعبمفرده، أ

في المقابل، لم ّتفشل دولة سمحت بفّتح . دليل على ذلك الماركسية والصين الماوية وإيران اإلسالمية خيُر

كبير من الّتنمية  ٍرعقولها وحدودها لعبور األفكار الجديدة والمعارف العلمية والّتكنولوجية في ّتحقيق قد

 . االقّتصادية والّتقدم المجّتمعي

ّتحوالت ثقافية  إن ّتشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الّتنموية ال يّتم إال من خالل إحداِث

اجّتماعية ّتغير نظرّتهم إلى الّتراث وموقفهم منه، وإحداث ّتحوالت اجّتماعية سياسية ّتشعرهم بأنهم جزء ال 

حدوث مثل هذه الّتحوالت في المجّتمعات الّتقليدية  كما أَن. عّتز بهمّتمون إليه وَييّتجزأ من وطن وشعب ين

ورفع الوطني لالسّتفادة من المعارف العلمية والّتكنولوجية الحديثة في ّتطوير االقّتصاد  أساسيًا عّتبر شرطًاُي
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 . مسّتوى الحياة والوعي

راء االجّتماعي هو حصيلة الّتقدم َثيشير الّتاريخ االقّتصادي بوضوح إلى أن ال" :كوّتنرروبرت يقول 

وإذا كانت هذه  (Robert Kuttner: “The Corporation in America,” Dissent 40) .الّتكنولوجي عبر الزمن

ولية قيادة الّتحوالت الثقافية ؤلى أن العملية السياسية ّتّتحمل مسهي شهادة الّتاريخ، فإن الواقع يشير إ

ولية ّتوفير الّتكنولوجيا ؤقوى العولمة الخارجية مس فيما ّتّتحمُلواالجّتماعية المطلوبة في الداخل، 

إن ّتعاون القوى السياسية الداخلية مع . والمعلومات ونظم اإلدارة االقّتصادية القادرة على رفع اإلنّتاجية

فئات  لح مّتبادلة، من شأنه أن ُيشجع كولمة الخارجية، كما حدث في الصين والهند خدمة لمصالقوى الَع

 : ويمكن ّتحديد أهم أهداف العملية الّتنموية فيما يلي. على االنخراط في العملية الّتنمويةالشعب 

بناء قدرة مجّتمعية لمواصلة عمليات الّتحول في القيم والمواقف والّتقاليد، وّتطوير نظم الّتعليم  .1

 .والمؤسسات االجّتماعية والسياسية واالقّتصادية

يجابية مع الظروف الحياّتية إادرة على الّتعامل بقّتطوير نظم إدارة اقّتصادية وسياسية جديدة  .2

 .ونوعًا ًاوالدولية المّتغيرة واالحّتياجات المجّتمعية المّتزايدة كّم

كفي من رفع إنّتاجية االقّتصاد الوطني وزيادة قدرّته الّتنافسية في األسواق العالمية، وّتوفير ما َي .3

 .حسين مسّتوى حياّته باسّتمرارراد، ويسعى لّتلع والخدمات لّتلبية حاجات شعب ينمو باّطالِس

 .ّتسريع عملية الّتراكم المعرفي والرأسمالي في البالد .4

 .فئات المجّتمع وطبقاّته كلوى الحياة ونوعيّتها بالنسبة لّتحسين مسّت .5

الّتطورات المّتسارعة في مجاالت االّتصاالت والمواصالت والمعلومات وعولمة الثقافات في  أسهمت

ومسّتويات معيشة من يعيش على الجانب اآلخر  ،نوعية الحياة إلىف ن معظم سكان العالم من الّتعرّتمكي

، والنظم االقّتصادية والسياسية بالفوارق الطبقية، وطرق الحياة الوعَيالمعرفة هذه وّتشمل . من العالم

واالجّتماعية، ومسّتويات الّتحصيل العلمي والّتطور الّتكنولوجي، والفرص االقّتصادية المّتاحة، والحريات 

سّتقبلهم فيما حققّته ّتخيلوا ُمنّتيجة لذلك أصبح بإمكان الفقراء أن َي. ةيوالهموم الرئيسواالهّتمامات  والعامة،

اجّتماعية، وأن يحددوا أهدافهم  كالٍتمن مش مادية وغير مادية وما ّتعانيه الشعوب الصناعية من إنجازاٍت

إن " :قالحين  أهميّتهامدى يقة وأدرك هذه الحق َمن أوَل كارل ماركسربما كان و. المجّتمعية في ضوء ذلك

مع ذلك، علينا أن ". لمسّتقبلها صورًة ّتطورًا من النواحي الصناعية ّترسم للدول األقّل الدولة األكثر ّتطورًا
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شهدها عالم القرن الحادي والعشرين جعلت المسّتقبل الذي أشار إليه ندرك أن الّتطورات المّتالحقة الّتي َي

 .بعد لحظة آخر، وأن مّتطلبات الوصول إليه ّتّتغير لحظًةإلى مكان نقل من يّت مّتحركًا ماركس هدفًا

 مالحظة شخصية

، وّتحديد دور الّتحوالت عبر الّتاريخ عملية الّتطور الحضاري لما كان هذا الكّتاب يسّتهدف شرَح

ء ولية خاصة لّتحديد عالقّتي بهذه األشياؤعملية الّتاريخية، فإنني أشعر بمساالجّتماعية والثقافية في مسار ال

ور بّتجربة حياّتية لقد سمحت لي ظروف الحياة، أو باألحرى اضطرّتني ّتلك الظروف إلى المر. وفهمي لها

مراحل ّتطور المجّتمعات اإلنسانية عبر الّتاريخ، وما مرت به ّتلك المراحل من ّتحوالت  لفريدة شهدت ك

وعملية  ي دراسّتي للّتاريخلذلك، ّتأّت. اقّتصادية واجّتماعية وثقافية خالل فّترات االنّتقال من حضارة ألخرى

، بل مبنية على أو الّتكهن أو الخيال ب االسّتطالعليس من قبيل ُحوالنّتائج المسّتخلصة  الّتطور المجّتمعي

الحياة االهّتمام بالّتحوالت االجّتماعية والثقافية  ت علّي ظروُفوفي الواقع، فرَض. حياّتية حقيقية ّتجربٍة

رفيق  جعل ّتلك األموَر األمر الذي. أبلغ العاشرة من العمر ل أنواالقّتصادية والسياسية ومالبساّتها قب

إلى الجامعة، وجعلها ّتّتحول بعد الّتخرج إلى واالبّتدائية إلى الثانوية  رحلة الحياة من  في نيّتصاحب درٍب

لنسيان الماضي أو الّتوقف عن الّتفكير في عمليات الّتحول  قضية علمية وفكرية لم ّتّترك لي مجااًل

 . من ّتخبط ة ّتلك العمليات بما يمر به الواقع من ّتحوالت، وما يعيشه العالُمالحضاري، وعالق

د عن بحرها الساحر وشواطئها الجميلة سوى الّتي ال ّتبُعقرية يازور المحاذية لمدينة يافا ولدت في 

 "يازور"إلى  ومع أن الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي لم ّتكن قد وصلت. بضعة كيلومّترات

يّتميز بهوائه النقي، ويمارس السكان فيه زراعة البرّتقال  ونظيفًا رائعًا كانت مكانًا "يازور"إال أن حينئذ، 

قرية زراعية نموذجية، ّتعّتمد الزراعة فيها على مصادر مياه  "يازور"وّتربية األبقار الهولندية، ما جعل 

من . ا إلى أوروبا عبر البحرجوفية، وّتقوم بّتسويق منّتجات الخضار والفواكه في يافا وّتصدير برّتقاله

، كما لم يكن فيها إقطاعي وأرضًا كلها رجل فقير أو عائلة ال ّتملك بيّتًا "يازور"ناحية أخرى، لم يكن في 

كان الناس يقومون بحرث األرض وإعدادها للزراعةُ مسّتخدمين الحيوانات، كما كانوا يعّتمدون على . واحد

وما أن فّتحُت عيني على الحياة، وبدأْت . وجني المحاصيلأياديهم في زراعة البذور وغرس األشّتال 

غريزة حب االسّتطالع الطفولية ّتراقب ما يجري حولها من نشاطات حّتى وجدت نفسي مع جميع أفراد 

  !أو وطن  دين بال بيٍتعائلّتي وأبناء جيلي الجئين ُمشّر
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على راوية نطقة صْحيقع في م عمريخمس سنوات من  نحوالذي قضيت فيه  "عقبة جبر"خيم كان م

  يرةأخّتي الكبمع دة عامين مّتّتاليين، كانت وظيفّتي ولم. أقدم مدينة في الّتاريخ هيأطراف مدينة أريحا الّتي 

ة في وات البرّيالنار الطبخ، وجمع الخضر القيام بجمع الشجيرات الميّتة من الصحراء السّتخدامها وقودًا

وات ّتم فيما بعد ان من هذه الخضرانوع. للعائلة غذاًءها ربيع من سفوح الجبال السّتخدامفصلي الشّتاء وال

ذاقها الطازج، فإنني كلما وات وّتعودي على َمابي لّتلك الخضروبسبب ُح. ّتدجينهما وزراعّتهما في الحدائق

وات من ااإلنسان قبل عهود القبلية، يجمع الخضر منها أعود بالذاكرة أليام عشّتها كما عاَش أكلت أيًا

 .ر من الغابات، ويصيد الحيوانات واألسماك ويقّتات عليهاالبراري والثما

ما كان نا من وطننا في ّتشكيل ّتوجهاّتي الفكرية ونظرّتي ِلّتهجيَر أسهمت الظروف الحياّتية الّتي ّتلْت

، وما رأيّته من عادات حولي من أحداث وما سمعّته من أقوال على لسان رجال ونساء كبار في السّن يدوُر

قد ّتعرضُت خالل ّتلك الفّترة لّتفاصيل حياة البدو الذين سكنوا الصحراء المجاورة ألريحا، ل. مّتباينة وّتقاليَد

زيارّتهم في خيامهم وقضاء الكثير من الوقت معهم، ومشاركة أطفالهم اللعب والطعام، من   ّتمكنت إذ

يف يعامل وك ،وسماع أغاني نسائهم ّتحكي حكايات الفخر والثأر، ومشاهدة طريقة ّتعامل الرجل مع المرأة

ّتجربة اإلنسان وهكذا عشت  ،ن في رحالّتهم اليومية مع أغنامهممع الرعيا الكبير الصغير، والخروج مرارًا

ثقافّته وأسلوب حياّته وطبيعة مجّتمعه الذي يعّتبر المرحلة األولى على طريق  إلىالقبلي، وّتعرفت 

آمنة  مفاجئ من حياة رغٍد كل شبِهإن االنّتقال بش ،زوغ عصر الزراعةالحضارة، والمرحلة األخيرة قبل ُب

كامن، وقادني إلى ّتقييم كل  من وعٍي إلى حياة فقر غير آمنة وغير مسّتقرة أيقظ ما كان لدّي "يازور"في 

بين الماضي  حياّته مّتنقاًل ال يّتوقف عن الّتفكير، يعيُش حدث وكل ّتغير بطريقة نقدية جعلت العقَل

 . وسياسيًا والواجب أخالقيًا إلى الممكن علميًا وثقافيًا اعيًاالمحظور اجّتم ّتجاوَز والمسّتقبل، محاواًل

 ،الواحة الزراعية الجميلة الهادئةالمرحلة الثانوية، انّتقلْت العائلة إلى مدينة أريحا، ّتلك  في منّتصِف

ومطبخ  ،ن من غرفة واحدة كبيرة نسبيًاوهناك عاشت العائلة المكونة من ّتسعة أشخاص في بيت مكّو

لم يكن لدى العائلة مال لشراء سرير أو طاولة أو حّتى  ،مّتطلبات الحياة العصرية من كّل ، خاٍلصغير جدًا

قلة نوعية في حياّتنا، ـلكن أريحا كانت ُن !لبيت مجال يّتسع لمثل ّتلك األشياءكرسي، كما لم يكن في ا

رض صغيرة كان اسّتأجر الوالد قطعة أ ،وعودة اإلحساس باألمان بعد سنواتت باسّتقرار األمور سمَح

. وات ويبيع المحصول في المدينة، إضافة إلى عمله في مزرعة ّتكثر فيها أشجار الفاكهةايزرعها بالخضر

وات وجمعها، ما جعلني أعيش اكان على كل األطفال القادرين على العمل أن يساعدوا في قطف الخضر
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قامت المزرعة بإمداد العائلة  وفيما. عليها آالف السنين الّتي مّر البسيطّتجربة اإلنسان الزراعي 

 .لنا اللحوم ش الّتي وفرْتام واألرانب وديك الحَبوات والفواكه، قامت الوالدة بّتربية الدجاج والحَمابالخضر

غوث الالجئين  من وكالِة على منحة دراسيٍة المدرسة الثانوية حصلُت فيفي أعقاب الّتخرج 

ومن أكثرها  ،عواصم العالم من أكبر وأهّم كانت حينئٍذ الفلسطينيين للدراسة الجامعية في القاهرة الّتي

وعلى الطريق إلى القاهرة حطت بنا الطائرة في بيروت، ما سمح لي برؤية . وثقافيًا سياسيًا ونشاطًا حيويًة

كانت القاهرة في . البحر األبيض ثانية بعد مرور عشر سنوات، وقضاء ليلة في فندق ألول مرة في حياّتي

واقع  يّتجاوُز نحو مسّتقبل واعٍد وّتبعث على الّتطلع بثقٍة ،ّتثير الخيال دينة األمل، ّتسودها أجواٌءّتلك األيام م

أنظار الشباب العربي، ومركز الحركة  رية والّتحرر والوحدة، ما جعلها ّتغدو محَطالّتخلف والّتبعية إلى الُح

جربة مجّتمع يعاني الّتخبط، شت ّتوفي القاهرة، ِع ،وئة لالسّتعمار واألحالف العسكريةالقومية المنا

رجوازية غربية، ومررت بّتجربة العيش في وشاهدت ثقافات ّتقليدية شبه بدائية ّتعيش إلى جانب ثقافات ُب

مرحلة انّتقال  كانت الحياة في القاهرة ّتمثُل ،ساخنةالمياه الثالجة والبيت مزود بالكهرباء والماء والغاز و

 . الحقًاوشرِحها ألسباب سنأّتي على ذكرها  ْلحضارية من الزراعة إلى الصناعة لم ّتكّتم

بعد قضاء خمس سنوات في القاهرة والمشاركة فيما كان يدور فيها من نشاطات طالبية وحزبية 

ن العيش والدراسة في ألمانيا نّتني موثقافية، حصلُت على منحة دراسية من هيئة الّتبادل الثقافي األلمانية مّك

مة في جبال األلب أّتعلم اللغة األلمانية، انّتقلت إلى في قرية صغيرة حاِل وبعد قضاء أربعة أشهر. سنّتينل

المدن والقرى  بزيارة عشراِت وأثناء وجودي في ألمانيا، قمُت. جامعةالمدينة شّتوّتجارت لاللّتحاق ب

( الغربية)كانت ألمانيا . الثقافة األلمانية، إلى جانب العمل في إحدى دور النشر إلىوالّتعرف عن قرب 

سبانيا واليونان إيطاليا وإال من في جذب ماليين العّم بْتصناعية ّتسّب" معجزة اقّتصادية"حينئذ ّتشهد 

نني من العيش ّتجربة وهذا مّك. وّتركيا وغيرها من دول أوروبية وغير أوروبية للعمل في المصانع األلمانية

يناميكية وإنّتاجية، ما جعلني الحياة الصناعية في مجّتمع صناعي ربما كان أكثر المجّتمعات الصناعية د

بعض أسباب نهضة المجّتمع  إلىعرف ه خلفي، وأّتبين هذا المجّتمع والمجّتمع المصري الذي ّتركُّت أقارُن

 . األلماني ومظاهر النهضة فيه، وأسباب ّتخلف المجّتمع المصري ومظاهر ّتخلف المجّتمعات العربية عامة

حيث حصلت على درجة  ،لّتكملة الدراسة فيها إلى أمريكا 1965انّتقلت في النصف الثاني من عام 

وخالل  ،1971بالّتدريس في جامعّتين قبل مغادرة أمريكا إلى الكويت في عام  الدكّتوراه في االقّتصاد وقمُت

علمية للجامعة، فّترة الدراسة والعيش في أمريكا، شاركت في النشاطات الطالبية العربية والنشاطات ال
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إضافة إلى  ،بّتجربة حياّتية جديدة ريكيين وثقافّتهم عن قرب، ما جعلني أمُرحياة األم إلىوحاولت الّتعرف 

إلى  وفي هيوسّتن وغيرها من مدن أمريكية ّتعرفت أيضًا ،العلم والمعرفةالحصول على قدر كبير من 

مواقف عن المجّتمع األلماني من حيث ّتقاليد العمل وال مظاهر حياة مجّتمع صناعي ناضج، لم يخّتلف كثيرًا

 دكيين على االسّتهالك، وّتركيز شركات الصناعة األمريكية على ّتبديياألمر زلوقت والحياة سوى ّتركيمن ا

 .طورسّتمرار عمليات الّتصنيع والّتسّتخدمة الّتبذير وسيلة الالموارد الطبيعية ومصادر الطاقة ُم

نية، ود على الّتفرقة العنصرية وحصولهم على حقوقهم المدصادف وجودي في أمريكا ثورة الُسو

 من خمسين ألف جندي وضابٍط أكثَر رب األمريكية على فيّتنام الّتي ّتسببت في موِتوثورة الطلبة على الَح

 ها السياسي واالجّتماعيوهذه ّتحوالت مجّتمعية عميقة ّتركت بصماّتها على حياة أمريكا ونظاِم. أمريكي

ت االجّتماعية، والحرب على الفقر، نظام الّتأميناولقد كان من نّتائج ّتلك الّتحوالت إقراُر . لعقوٍد الحقة

 ،إلى القمر من الوصول األمريكيينالذي مّكن  والّتوسع في الّتعليم الجامعي والبحوث العلمية والّتكنولوجية

 . ورّته الرومانسية إلى األبدواسّتكشاف معالمه وّتشويه ُص

يد والدنمارك والنرويج والسو اشملت هولند عدة دولريقي من أمريكا إلى الكويت في ّتوقفت في ط

ة ال ّتعرف نظرة جديدة على مجّتمعات صناعية آمنة وثرّي حيث ألقيُت ،وألمانيا وّتركيا ومصر واألردن

حجاب يفصلها عن الصناعة والعلم  الّتاريخ، ّتعيش خلَف الفقر، ومجّتمعات فقيرة ّتّتخبط في مّتاهاِت

ان سافرت في ومن عَم. رية المّتعددةالحضا عن ّتجاوز الّتخلف بأبعادِه والرفاهية، ّتراوح في مكانها عاجزًة

شت ّتجربة حياّتية وهناك ِع. ةّيـِّتـإلى الكويت للّتدريس في جامعّتها الَف 1971منّتصف شهر سبّتمبر عام 

واقّتراح العديد من  مناهج الّتدريس وّتغيير نظام الّتعليم في الجامعة، غنية، شاركت خاللها في ّتحديث

 عن الكثير من عناصر ثقافّتِه يّتنازُل قبليًا مها، كما شاهدت مجّتمعًامعظ اقة الّتي ّتم ّتطبيُقالمبادرات الخّل

ما لديه  سّتخدمًاللقفز إلى القرن الحادي والعشرين، ُم الّتقليدية الّتي ّتعود إلى العصور الوسطى في محاولٍة

صر ّتاريخ بة ّتخّتاجّتياز مرحلة انّتقالية مرّك حينئذ يّتخبط محاواًل" البّترولي"كان المجّتمع . مالية من ثروٍة

ا كان القفز بهذه الطريقة ولّم. ى في سنواتحَصآالف السنين، وّتحوالت اجّتماعية وثقافية واقّتصادية ال ُّت

نجهية المال إلى جذوره ليبدأ رحلّته غير ممكن، فإن المجّتمع الكويّتي عاد بعد مشوار طويل مع الخيال وُع

بالّتعرف  حت لي ّتلك الّتجربة أيضًاكما سَم. ه على مضمار الحضارةكما بدأّتها مجّتمعات سبقّْت ،من جديد

 .ال من أبناء البالد العربية العاملين في الكويتأحوال العّم إلىو ،عدد من كبار مثقفي العالم العربي إلى
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فيها فرصة جيدة للعمل  وانّتقلت مع عائلّتي إلى األردن على أمل أن أجَد 1976ّتركت الكويت عام 

وهناك قمت . ني إلى العودة إلى أمريكاالت دون ذلك، ما اضطَرالسياسية ح والعيش، لكن الظروَف

وعشرات  عديدة كّتب أخرى، كما قمت بنشر  ّتبعّتها جامعاٌت ،بالّتدريس في جامعة جورجّتاون أواًل

الدراسات ومئات المقاالت، والمشاركة في الكثير من الندوات والمؤّتمرات، ودراسة النظام السياسي 

هدت عن قرب أثر سياسات وأثناء إقامّتنا في مدينة واشنطن، شا ،قكل معَمواالقّتصادي األمريكي بش

من أسباب انهيار  سباق الّتسلح مع االّتحاد السوفييّتي، وهو السباق الذي كان سببًا ان في غالرئيس ري

كما شاهدت . ذور ّتراجع اإلمبراطورية األمريكيةاالمبراطورية السوفييّتية وإفالس الماركسية، وغرس ُب

إلى ما شهدّته  باخّتطاف الفكرة الرأسمالية واخّتزال دورها اإلنّتاجي وصواًل" السوق الحر"قيام نظام  ًاأيض

وخالل فّترة حكم . الديون والبطالة والفقر والطبقية كالتمق مشمن أزمة مالية كشفت ُع 2118أمريكا عام 

األمريكي بسبب  بها المجّتمع ّتي مَركلينّتون، عايشت الّتحوالت االجّتماعية والثقافية العميقة ال بيل الرئيس

ط مجّتمع ّتخُب  ــ وال ّتزالــ إذ شهدت ّتلك الفّترة  ؛العولمة واإلنّترنت وّتكنولوجيا االّتصاالت الحديثة

، ومادية وّتعقيدًا من عصر الصناعة إلى عصر المعرفة األكثر ّتقدمًاانّتقالية  بمرحلٍة ج يمُرناِض صناعّي

 . وإنسانية عدالًة أقّلولكن 

شقي للّتدريس الجامعي ّتركت العمل األكاديمي فّترة قصيرة للعمل في المجال االقّتصادي، لكن ِع

للعمل األكاديمي والبحث العلمي وّتأليف الكّتب وإلقاء المحاضرات والمشاركة في  ني بسرعٍةوالكّتابة أعاَد

سافرت إلى  2112وفي عام . مؤّتمرات وندوات ذات طابع اقّتصادي وسياسي في العديد من دول العالم

اللغة اإلنجليزية، حيث قضيت ب ّتدرسلّتي ّتّتبع النظام األمريكي والمغرب للّتدريس في جامعة األخوين ا

كانت ّتجربة الحياة والّتدريس في المغرب من أروع الّتجارب الحياّتية واألكاديمية وأكثرها . هناك سنّتين

ظروف  إلىات حميمة سمحت لي بالّتعرف عالقأقمت مع العديد من الطالبات والطالب  فقد ،عطاء وّتأماًل

ولقد أعادّتني . وأحالم وما يدور في رؤوسهم من أفكار وّتطلعاٍت ،حياّتهم وخلفياّتهم الثقافية واالجّتماعية

آخر لمعايشة مجّتمع عربي  ي الزراعة والصناعة من جديٍدّتلك الّتجربة إلى المرحلة االنّتقالية بين عصَر

كان المجّتمع المغربي يحاول االنّتقال إلى عصر الصناعة بعد أن كانت  إذ ،يعاني الّتخبط وضبابية الرؤية

هت ثقافّته الّتقليدية عصر المعرفة قد أجبرّته على المرور بّتحوالت اجّتماعية وثقافية شّو العولمة وبوادُر

إذ بسبب  ،عربية ث في لبنان واألردن ومصر وّتونس وغيرها من بالٍدرت وجهها إلى األبد، كما حَدوغّي

ّتجّتاح  والشرق، من الغرب آّتيًة ّتغيير عاّتيًة هم يواجهون رياَحالّتحوالت، وجد المثقفون العرب أنفَس ّتلك

المجال لسيطرة المال على نواحي الحياة  العالم بأسره، وّتقوم بّتدمير العالقات االجّتماعية الّتقليدية، وّتفّتُح
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يم وّتقاليد ّتراثية، وما يجب رفضه من ن قالحفاظ عليه ِم المخّتلفة، ما جعلهم عاجزين عن ّتحديد ما يجُب

الحريات واالسّتهانة  الغربية، وكيف يواجهون الّتحديات الداخلية السائرة نحو كبِت الثقافة مسّتورداِت

 . عفاءبكرامة اإلنسان وإهمال الفقراء واسّتغالل الُض

ير العرب أصبحْت ل المّتواصل مع الطلبة والمثقفين العرب وغوبفضل الّتنقل والسفر والكّتابة والّتفاُع

يبات األمل، والعمل على خلق أفكار حياّتي مغامرة مثيرة في عالم الفكر والسياسة والطبيعة واألمل وَخ

وبسبب العودة إلى البالد العربية والعيش في المغرب واألردن  ، ّتسّتخرج األمل من بطن اإلحباط جديدٍة

في سوق شعبي أسّتعيد  أحدو ّتكلمت مع رت حولي أفي أوائل القرن الحادي والعشرين، كنت كلما نظ

مّتالصقان ال  همان ولكنين مخّتلفيدائية، ما جعل لحياّتي وجهمع حياة شبه ِب "أريحا"و "يازور"ذكرياّتي في 

، بدائي، ويعكس الثاني حياة مجّتمع معرفّي وار، أحدهما يعكس حياة مجّتمع زراعي شبِهيّتوقفان عن الِح

آالف سنة من الّتطور الحضاري، والّتقدم الّتكنولوجي والعلمي،  بعشرِةر وبين الوجهين مسافة زمنية ّتقَد

 . والّتغير االقّتصادي، والّتحول الثقافي االجّتماعي، والّتدهور في القيم واألخالق

حضارة الرعي القبلية وما  انّتقال من مثلإلى مدينة أريحا كان ذلك  "عقبة جبر"حين انّتقلت من مخيم 

الدخول في المرحلة االنّتقالية  مثلأريحا إلى القاهرة كان ذلك حين انّتقلت من حضارة الزراعة، وإلى قبلها 

 نزلةالّتي ّتفصل حضارة الزراعة عن حضارة الصناعة، وحين انّتقلت من القاهرة إلى ألمانيا كان ذلك بم

ومن خالل العيش في  ،اعة والعيش حياّته ومعطيات ثقافّتهخروج من المرحلة االنّتقالية إلى عصر الصن

ن عصر المعرفة، عصر الصناعة ع نّتقال الحضارية الّتي ّتفصُلبفّترة اال ، مررُتمريكا فّترة طويلة نسبيًاأ

وهذا  ،قها من ثقافاتعما سَب ًا ونوعًابعض مظاهر ثقافة ذلك العصر المخّتلفة كّم إلىوّتعرفت عن قرب 

 لى األقل، واطلعُتجيل ع 511ّتجربة حياة  ، خالل حياّتي القصيرة من عمر الزمن،شتيعني أنني ِع

ومعضالت، وما عانّته من آالم وآمال، ما يجعل معرفّتي  مباشرة على ما واجهّته ّتلك األجيال من ّتحدياٍت

بالّتاريخ اإلنساني، وفهمي لّتطور المجّتمعات اإلنسانية، وقدراّتي على وصف المسيرة الّتاريخية وّتحديد 

الكّتب والّتخيالت والنظريات، وّتخّتلف عنها من  َلمعوقات الّتنمية المجّتمعية ومّتطلباّتها األساسية ّتّتعدى ك

 .حيث المنطلقات والرؤى المسّتقبلية
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 الثقافة والمجّتمع

، وّتحمل في مهمةالشعوب  أغلبرها يمكن ّتعريف ّتاريخ العالم بأنه سجل األحداث الماضوية الّتي ّتعّتب

م الدول وما يقع بينها من حروب، وّتشمل ّتلك األحداث قيا ،ن االسّتفادة منهاكيم وعبرًا طياّتها دروسًا

عات بوطها وانهيارها، وما يّترّتب على ذلك من ّتِبها وُهّتكوين اإلمبراطوريات وصعوِدوظهور الديانات، و

ه، إال أن البيئة اّتالّتاريخ ومسار وية القوى الّتي ّتّتحكم في حركِةب ّتحديد ُهومع أنه من الصْع ،سّتراّتيجيةإ

يديولوجيات بمخّتلف واأل، والفكرية غيرة، والقيادات السياسية والعسكريةالطبيعية، والظروف الحياّتية المّت

ولة ؤهي القوى الرئيسية المسوالثقافية الّتكنولوجية، والّتحوالت االقّتصادية العلمية وأنواعها، والّتطورات 

 .منه نع الّتاريخ وّتفسيره، وما يمكن لنا أن نّتعلَمعن ُص

، ألنها يمكن فصلها عن بعضها ، إال أنه ال صالحها أحيانًاومع ّتباين هذه القوى وّتنافسها وّتضارب م

ولما كانت مسيرة  ،الّتاريخ غير واعية ّتصنُع الّتها بخلق عمليٍةأفعالها وّتفاُع ّتقوم من خالل أفعالها وردوِد

. محددة مسبقًا نة أو أهداٌفطة معّيالّتاريخ عملية ّتلقائية، فإنه ليس لها نقطة بداية أو نهاية، وليس لها ُخ

راعات وحروب، وّتقوم بإحداث ّتحوالت اجّتماعية لكنها ّتّتسبب، بحكم طبيعّتها الديناميكية، في وقوع ِص

يم وطرق الّتفكير والهياكل االجّتماعية وثقافية واقّتصادية وسياسية ّتشمل األفكار والمواقف والّتقاليد والِق

من ناحية ثانية،  ،لمية والّتكنولوجيةواالقّتصادية والسياسية وطرق اإلنّتاج وعالقات اإلنّتاج والمعارف الِع

على األطراف المعنية أن ّتّتعامل معها بوعي  حياّتية ّتفرُض ذاّتها ّتحدياٍت ُّتشكل هذه الّتحوالت بحّد

. هيكلة المؤسسات الّتي ينشطون من خاللها ةإلى ّتطوير طرق ّتفكيرهم وإعادعادة ، ما يقود الناس وعلمية

اقّتصادية وبيئية  ومواقف ثقافية وظروٍف حياّتية ومعّتقدات دينيٍة ّتجارَبل اجّتماعيًا ّتاجًاا كان الناس ِنولَم

الّتاريخ  مّتناقضة، ما يجعُل يم وّتقاليد ومعلومات مخّتلفة، وأحيانًابناء على ِق مّتباينة، فإنهم يّتصرفون عادًة

 . طارئة ّتحت ّتأثير أحداٍث مّتعددة، غالبًا فوضوية ّتسير في اّتجاهاٍت  شبه  ّتبدو عمليًة
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الّتي حدد هوية القوى الناس أن الّتاريخ يملك أسرار الماضي ومفاّتيح فهم المسّتقبل، وي أغلُب دعّتقي

 وبسبب هذا االعّتقاد، ّتعددت النظريات الّتي حاولت ،هُّتسهم في ّتشكيل المسّتقبل وّتقوم بّتحديد مساراّت

ه محطة نهائية يسيُر ، على افّتراض أَن لحطّته النهائيةمساراّته، وّتحديد َم إلىّتفسير الّتاريخ، والّتعرف 

الماضي بدقة،  أن يحددوا أحداَث  همال يمكنفإنه من كّتب،  المؤرخونمهما كّتب  لكْن. نحوها بشكٍل منهجي

إن كل ما  ، كما أنه ليس باسّتطاعّتهم أن يكونوا ُمحايدين،وكيف وقعْت ،ّتلك األحداث أو يفسروا لماذا وقعْت

 إلى، والّتعرف الّتي سادت حياة الشعوب الغابرة هات الّتغيرأن يفعلوه هو ّتحديد اّتجا ة المؤرخينباسّتطاع

 .طبيعة الّتحوالت االقّتصادية واالجّتماعية الّتي شهدها األقدمون، وّتقييم ّتبعاّتها على حياة األجيال الالحقة

كل ما يقرأ اإلنسان مهٌم، ألن ما يحُصل عليه من معلومات ومعارف من خالل القراءة يؤثر في حياّته 

لكن المكان الذي يعيش فيه الشخص المعنّي، وخلفيّته الثقافية والطبقية ومسّتوى ّتعليمه . ٍه عامونظرّته بوج

قد ّتكون بنفس القدر من األهمية، ألنها ّتؤثر في كيفية ّتفسيره ِلما يقرأ، وكيفية اسّتخدامه ِلما يحُصل عليه 

بر من أهّم العوامل الّتي ّتساعدنا من معارف، وهذا يعني أن مسّتويات الّتعليم ونوعية الثقافة والطبقية ُّتعّت

 .على فهم معنى المعرفة وّتحديد أهميّتها ودورها المجّتمعي

طالب جهاز كمبيوّتر في عمليات البحث واالسّتزادة من  يسّتخدموعلى سبيل المثال، من الممكن أن  

عسكري  قائٌد يسّتخدمه وأنرجُل أمن في الّتجسس على الناس ومحاربة الجريمة،  يسّتخدمهالمعرفة، وأن 

آخرون في الّتسلية يسّتخدمه رجل أعمال لرفع إنّتاجية العمل، وأن  يسّتخدمهللّتخطيط لحرب قادمة، وأن 

إن ّتباعد الخلفيات الثقافية وّتباُيَن أثر الطبقية في حياة الناس، يجعل . وإدارة اسّتثماراِّتهم وحساباِّتهم البنكية

 .دفعها إلى الّتعاون لمواجهِة ّتحدياٍت عالميةمن الصعب على ُمخّتلف األمم أن ّتِجَد قواسَم مشّتركة ّت

وقد ّتسّبب هذا اإلخفاق في إجبار كّل أمة ّتقريبًا على مواجهة ّتحدياِت عصرها منفردًة، ما جعل  

وكما سُنوضح الحقًا، أصبحْت مفاهيُم المجّتمع . بإمكان بعض األمم أن ّتحقَق نجاحاٍت أكثر من غيرها

 .مفاهيم غامضة، وبالّتالي غير صالحة لالسّتخدام كأدواِت ّتحليل معرفية والشعب والثقافة الوطنية والُهوية

 المسيرة الّتاريخية

األمن الغذائي  اّتجه اإلنسان منذ فجر الّتاريخ إلى ّتكوين مجّتمعات بهدف الوصول إلى مسّتويات أفضل من

ّتيرة فإن َو وبسبب قسوة الظروف الطبيعية وبدائية األدوات في العصور القديمة، ،والشخصي والجماعي
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لكن . ّتجمدة في الزمانل المجّتمعات األولى ّتبدو كأنها ُمالّتغير في معطيات الحياة كانت بطيئة للغاية، ما جَع

نجاح اإلنسان في ّتطوير بعض األدوات لحماية نفسه ورفع إنّتاجيّته والّتمّتع بحياّته في عصر الزراعة 

نحو الّتنوع  ببطٍء الحياة ّتّتحول إلى عملية ّتسيُر، ما جعل ب في ّتسريع وّتيرة الّتحول المجّتمعي قلياًلّتسّب

ومع ّتسارع عمليات الّتطور الثقافية واالقّتصادية والّتكنولوجية في عصر الصناعة  ،نامي الّتحدياتوّت

. على بعضها بعضًا اعّتمادًا ، ما جعل الجماعات والمؤسسات والمجّتمعات ّتصبح أكثَرّتعقيدًا زادت الحياة

ها نحو الّتعاون لقوى المؤثرة في حركة المجّتمع وّتباين أدوارها، واّتجاِهوهذا قاد بدوره إلى ّتعدد ا

إذ على  ؛بعضها اآلخر ومن الصعب بناُء ،بعض العالقات المجّتمعية ل من السهل ّتفكيَكوالّتنافس، ما جَع

ة، اجّتماعية ّتقليدي سبيل المثال، من السهل ّتفكيك عالقات إنّتاج اقّتصادية، ومن الصعب إعادة بناء عالقاٍت

يم ل، فيما ّتقوم العالقات االجّتماعية على ِقدائمة الّتغير والّتبُد اإلنّتاج ّتقوم على مصالَح ألن عالقاِت

ثقافية  فالّتقاليد والقيم والمعّتقدات الدينية هي مكوناٌت ،بات وعدم الّتغيرّتميل بطبيعّتها إلى الَث ومعّتقداٍت

عن الّتغير في الوقت  عاجزًةالوجدان وّتصبح ّتّترسخ في زمنية طويلة، ما يجعلها  ّتّتبلور عبر فّتراٍت

 . مع الّتطورات الطارئة المناسب للّتعامل بكفاءٍة

 :ةياإلنسانية حّتى وقّتنا هذا في أربع مراحل حضارية رئيسمرت المجّتمعات 

المعرفة  عصرالصناعة،  عصرالزراعة،  عصرالصيد والرعي الذي سبق عصر الزراعة،  عصر 

 عملية الّتحول من عصر آلخر ّتمُر سابقة، فإّن كل مرحلة ّتنطلق من مرحلٍةوحيث إن  ،اآلخذ في الّتكون

 ينمخّتلف واقّتصادًا  مجّتمعًا مرحلة الحقة ّتمثُل ا كانت كُلولّم ،بالمسّتقبل انّتقالية ّتربط الحاضَر في فّتراٍت

جعلها فّترات ما ي وثقافة مخّتلفة، فإن الفّترات االنّتقالية ّتمثل سلسلة من الّتحوالت المجّتمعية الجذرية،

وى هدم وبناء شبه عبثية ّتسير في اّتجاهات ِق وّتّتميز فّترات االنّتقال الحضارية بسيطرِة ،انقطاع ّتاريخية

لعادة ال ّتسّتقر وفي ا. أحيانًاواسع اع الرؤية وحدوث فوضى وصراع َيفي َض مّتقاطعة، ما يجعلها ّتّتسبُب

جّتمع الجديد بهياكله االجّتماعية واالقّتصادية الم "يّتبلور"وّتيرة الّتغير إال بعد أن  أاألمور وال ّتّتباط

، مهما طالت وسادت لكن الحضاراِت. عن الثقافة السابقة نوعيًاوالسياسية المميزة وثقافّته المخّتلفة 

 . ها لمرحلة حضارية الحقةذاّتها بداية لفّترة انّتقالية ّتقوُد ذاّتية ّتكون بحّد وأنجزت، ّتدخل بعد حين أزمًة

قوى الّتغيير الكامنة والمكبوّتة والطموحة، وقيامها بالعمل على  الحضارية صحوَةّتشهد فّترات االنّتقال 

من هياكَل  في هدم الكثير مما كان قائمًا ّتأسيس مواقع لها لم ّتكن موجودة من قبل، ما يجعلها ّتّتسبُب

ّتقليدية في المقابل، ّتصحو القوى ال. اهوبناء هياكل جديدة على أنقاِضوطرق ّتفكير  اجّتماعيٍة واقّتصادية
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مصالحها من خالل ّتعطيل عمليات الّتحول الثقافي واالجّتماعي  المحافظة وّتّتجه إلى العمل على حمايِة

ّتخللها من آالم، مر الفّترة االنّتقالية وما َيوفيما يّتسبب هذا في إبطاء وّتيرة الّتغير وإطالة ُع. والّتشكيك فيها

االسّتقرار بعدم االسّتقرار، وحلول عدم االطمئنان واسّتبدال  الُمجّتمعي، الّتوازن يقود إلى اإلخالل بحالِة

رّتبط بها من وما َي ،القيم والّتقاليد منظومِة وهذه من شأنها ّتقويُض. للمسّتقبل مكان االطمئنان للحاضر

 .هامحَل منظومات وعالقات بديلة ّتحُل "ّتّتبلور"ونظريات وعالقات اجّتماعية وإنّتاجية قبل أن  فلسفاٍت

كبيرة على الّتكيف والّتعلم من بيئّته ومن غيره من  خ إلى أن اإلنسان أظهر قدرًةمع ذلك، يشير الّتاري

. رية وأمنًاإلى مسّتويات معيشية أفضل والعيش في أجواء أكثر ُح الناس، وأن المثابرة أوصلّته دومًا

كفاءة ظم حياّتية جديدة أكثر في اسّتخدام منجزات كل عصر لّتشييد ُن أبدًا خفقفالمجّتمعات اإلنسانية لم ّت

لكن كل عصر . ث الفّترات االنّتقالية واسّتعادة اإلحساس باالسّتقرار وّتحقيق الّتقدمنّتها من ّتجاوز عَبمّك

لى إنّتاج ، كما جعل القدرة ع، والمعرفة أكثر أهمية وّتخصصًاالحق ّتسبب في جعل الحياة أكثر ّتعقيدًا

ول االجّتماعي والثقافي والسياسي، في ّتحقيق المزيد من الّتح العامل األكثر أهميًةالمعرفة واسّتخدامها 

 .والّتقدم العلمي والّتكنولوجي، والّتطور االقّتصادي

 ما زالحين ندرك أن كل عصر زاد و ربما نشعر بالراحة" :Edward Gibbonقال إدوارد جيبون  

 Quoted in Hugh)".يزيد الثروة الحقيقية والسعادة والمعرفة، وربما فضيلة العنصر البشري أيضا

Thomas: World History, 475)    ن عدم عدالة إففة في كل مجّتمع وفي العالم، المعر ّتزايدعلى الرغم من

من المعرفة ومن  وفيرًا ن يملك قدرًابين َم فجوًة ّتوزيعها بين الفئات االجّتماعية والمجّتمعات المخّتلفة، خلَق

ومع . ن يملك الكثيرّتنافس مع َمالقليل منها، وجعل من يملك القليل ضعيف القدرة على ال إال ملكَيال 

 جّتمعات إلى طبقاٍتفي ّتقسيم الُمّتسببت ّتلك الفجوة اسّتمرار عمليات الّتطور الثقافي والّتراكم المعرفي، 

وّتقوم بّتجزئّتها إلى فئات اجّتماعية ثقافية  ،اجّتماعية مّتنازعة ّتفصلها معدالت الدخل والثروة عن بعضها

شاملة، بل  إضافة إلى ذلك، لم ّتكن العملية الّتنموية يومًا. ت مّتباينةمّتنافسة، ّتفصلها قيم وّتقاليد ومعّتقدا

ل على كانت بعض الفئات واألقليات العرقية والثقافية والمناطق الجغرافية ّتّتطور بسرعة أكبر وّتحُص

 . قليل حصل على نصيٍبينمو غيرها ببطء ويالعملية الّتنموية، فيما أوفر من عوائدِ  نصيٍب

وعدد الجهات المعنية  ،عدد المؤسسات الّتي ّتقوم بإنّتاجها زاَدلمعرفة في حياة المجّتمع ثير اكلما زاد ّتأ

، واسّتخدامًا وّتسويقًا ومع ّتزايد عدد المؤسسات الّتي ّتّتعامل بالمعرفة إنّتاجًا. بّتجميعها وّتصنيفها وّتسويقها

بالّتنسيق  ات مجّتمعية ّتقوُمف دور الفرد والجماعة وحّتى الدولة في الحياة العامة، وّتزداد الحاجة لعملييضُع
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وهذا يقود إلى جعل  ،نّتائج الّتطور المعرفيالمخّتلفة وّتأمين االسّتفادة القصوى من المجّتمعية بين النظم 

 أوجِه ليها، ما يّتيح لها الّتأثير في كالّتطور عملية ديناميكية ذات أوجه مّتعددة ال يمكن ألحد أن يّتحكم ف

وهذا من شأنه أن يجعل الفئات االجّتماعية األكثر . وفي كل األماكن الحياة، في كل الناس، في كل األوقات،

، واألقدر على في إنّتاج وّتسويق واسّتخدام المعرفة األكثر اسّتفادة من عوائدها، واألسرع ّتطورًا انخراطًا

 . اقّتناص الفرص المّتاحة والحصول على المزيد من أسباب القوة والثروة

ائلة ذات هيكل اجّتماعي ولغة قبل حوالي مئة ألف سنة، أما أول ظهر أول مجّتمع إنساني يّتكون من ع

ولقد عاش الناس على مدى العشرين ألف سنة . مجّتمع ذا نظام اقّتصادي فقد ظهر قبل ثالثين ألف سنة فقط

لكن . الّتالية حياة بدائية يصطادون الحيوانات واألسماك ويجمعون الخضروات والفواكه ويقّتاّتون عليها

يم أنفسهم في مجموعات صغيرة امّتهنت الصيد مكنهم من اسّتخدام لحوم بعض الحيوانات اّتجاههم لّتنظ

في عام  .كغذاء، وجلود وفرو البعض كمالبس، وعظام البعض اآلخر أدوات للصيد والدفاع عن النفس

غمات ّتدل على أن اإلنسان صنع منها أداة موسيقية مّتعددة الن اكّتشف علماء اآلثار في أثيوبيا عظامًا 1996

 ((Garraty and Gay: The Columbia History of the World, 35-48. ألف سنة 31قبل حوالي 

وّتوظيفها ألغراض مخّتلفة، ألف سنة، نجح اإلنسان في ّتدجين العديد من الحيوانات  11قبل حوالي 

لجمل والفيل ولقد كان ا. ّتلبية بعض احّتياجاّته الحياّتية من مأكل وملبسما ّتنّتجه من أشياء لواسّتخدام 

والحصان من بين ّتلك الحيوانات الّتي اسّتخدمها اإلنسان للّتنقل من مكان آلخر، ونقل المواد الغذائية عبر 

في الّتعرف على دورة  وفي نفس ّتلك الفّترة الزمنية، نجح اإلنسان أيضًا. وشن الحروب ،الجبال والبراري

ّتطور في ّتمكين اإلنسان من إنّتاج ما يزيد عن ولقد ّتسبب هذا ال. حياة النباّتات وّتطوير فن فالحة األرض

قرى وحاجّته من الطعام ألول مرة في الّتاريخ، وقاده إلى ّتكوين مجّتمعات صغيرة مسّتقرة، وبناء بيوت 

وفي الواقع، صاحب ّتطوير فن . ثابّتة، وّتحسين مسّتوى حياّته وأمنه الغذائي ودرجة اسّتقالله عن الطبيعة

، إذ حضارة، ما جعل الثورة الزراعية ّتعّتبر أهم ثورة في ّتاريخ اإلنسانيةالزراعة ميالد فكرّتي الّتقدم وال

 . قادت إلى ّتكوين المدن وظهور الدول وبدء علميات الّتجارة وّتالقح الثقافات

اسّتمر المجّتمع الذي ّتكون قبل ثالثين ألف سنة في الّتطور لينّتقل من مجّتمع بدائي يعيش على الصيد 

مع قبلي ذي نظام إنّتاج يقوم على ّتربية الحيوانات ورعي المواشي، إلى وجمع الحبوب والثمار إلى مجّت

الحة األرض، إلى مجّتمع صناعي ذي نظام يقوم على إنّتاج مجّتمع زراعي ذي نظام إنّتاج يقوم على ِف

ونالحظ اليوم أن . لبسة ومواد غذائيةأات حربية ومصنوعات وآالت ووسائل مواصالت واّتصال ومعّد
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على  ه أساسًاطى حثيثة نحو عصر المعرفة الذي يقوم اقّتصاُدصناعية المّتقدمة ّتسير بُخبعض المجّتمعات ال

ن من األرض ورأس المال لعناصر اإلنّتاج الّتقليدية الّتي ّتّتكّو بدياًل هاواسّتخدام هاوّتسويق المعرفة إنّتاج

من النواحي قه من مجّتمعات ا سَبعّم وّتفوقًا أكثر ّتقدمًا إن كل مجّتمع الحق يشكل مجّتمعًا،والعمل

 .من النواحي االجّتماعية والثقافية االقّتصادية والعلمية، وأكثر اخّتالفًا

 الّتعاون والّتنافس

إذ فيما يقوم  ،ل كل مجّتمع على الّتعاون والّتنافسالعالقات بين األفراد والجماعات والمؤسسات داخ ّتقوُم

 وّتقاليد وقيم ومعّتقداٍت مشّتركة، يربطالناس بعاداٍت  كه من خالل ربطالّتعاون بّتأمين وحدة المجّتمع وّتماُس

بّتشجيع األفراد  فيقوم الّتنافسبمصالح ّتجعلها ّتّتكامل مع بعِضها بعضًا، أما  والمؤسسات النظم االجّتماعية

ومواقع اجّتماعية  ات مادية ومعرفية ومواهَبما لديها من إمكان ّتوظيفوالجماعات والمؤسسات على 

وهذا يدفع المشاركين في النشاطات االقّتصادية  ،من الفرص المّتاحة ممكنة زة على ّتحقيق أكبر فائدٍةممّي

على حساب  العملية اإلنّتاجية، غالبًا األسد من عوائِد إلى الّتنافس فيما بينهم من أجل الحصول على حصِة

 وهذا يجعل الثقافة القوة الرئيسة الّتي ّتحدد مدى الّتعاون وحدة الّتنافس في المجّتمع وفي ،غيرهم من الناس

الناس عادة والمؤسسات الّتي ينشطون من خاللها إلى الّتعاون  مع ذلك، يّتجُه. داخل كل نظام مجّتمعي

 المخّتلفة من دون وعي ومن دون ّتخطيط مسبق، ألن الّتنافس بين الجماعات ، غالبًاوالّتنافس في آن واحٍد

 .الجماعات المّتنافسة بين مكونات كل جماعة منبطبيعّته حدوث ّتعاون  يحّتُم

 ـة صعبة أو سيادة ّتقاليد صارمةبسبب ظروف بيئيـ يز المجّتمعات الّتي ّتسودها روح ّتعاون قوية ّتّتم

وهذا يجعل الكعكة االقّتصادية  ،ارق الطبقية بين فئاّتها المخّتلفةبالقناعة والوئام على الرغم من سعة الفو

ّتوزيع العوائد االقّتصادية بشكل للغاية، ما يقود إلى  ئًاها بطيونمَو ،في مثل ّتلك المجّتمعات صغيرة نسبيًا

أما . الطبقية، ويحكم على المجّتمعات المعنية بالّتخلف النسبي والفقر أحيانًا س الفوارَقغير عادل يكّر

، فإن حجم الكعكة االقّتصادية فيها معّتدلة ال ّتهدد وحدَة المجّتمع المجّتمعات الّتي ّتغلب عليها روح ّتنافس

ا يجعل بإمكان عدد كبير من المشاركين في العملية اإلنّتاجية الحصول وينمو بسرعة، م نسبيًا يكون كبيرًا

لكن الّتفاوت في المعارف والثروة والقدرة على ّتنظيم العمليات  ،معقولة من العوائد االقّتصادية على حصٍة

أفرادها  أكبر ورفع مسّتوى معيشِة إلى ّتمكين األقلية من االسّتحواذ على حصٍة دومًا اإلنّتاجية، يقوُد

من ناحية أخرى، يخضع . ل األغلبية على القليل، وّتّتخلف عن األقلية بشكل مضطرد، فيما ّتحُصسرعةب
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وّتّتبادل األدوار فيما بينها على  أخرى، ّتّتجاذبُه وضعيفة أحيانًا ،كل مجّتمع لقوى غير مرئية، قوية أحيانًا

دّتها بين مجّتمع خّتلف ِحشكل ّتغير ونزاع، ما يجعل كل مجّتمع يعيش حالة مزمنة من عدم االسّتقرار، ّت

ر والنزاع وجهين مّتالصقين لعملية مجّتمعية واحدة ّتسّتهدف ّتحقيق دلية بين الّتغّيوّتعكس العالقة الَج ،وآخر

 . ، لكنها ّتقوم من حيث ال ّتدري بدفعه نحو المزيد من الّتغير والّتطورالمجّتمع نوع من الّتوازن داخل

أخرى، لكن  ، وأن النزاع يسبق الّتغير أحيانًانزاع أحيانًاّتشير الّتجربة الّتاريخية إلى أن الّتغير يسبق ال

ها شأن قوى ويعود السبب في ذلك لكون قوى الّتغيير، شأُن. ّتبعه نزاع، وكل نزاع يّتبعه ّتغيٌركل ّتغير َي

حّتم على القوى األخرى القيام لل في موازين القوى القائمة في المجّتمع، ما ُيَخ النزاع، ّتّتسبب في إحداِث

، كما لم ولهذا لم ّتسّتطع الشعوب أن ّتّتجنب النزاع أو الّتغير يومًا. من حيث القوة ل مناسب ومواٍزفع برِد

إن اسّتمرار الّتفاعل بين الّتغير  ،عن أجواء الّتغير وّتبعات النزاع ه بعيدًايسّتطع إنسان أن يعيش حياَّت

ت الّتي ّتسببها عمليات الّتغير اَعوالنزاع وّتبادل األدوار فيما بينهما من ناحية، وّتراكم الّتحوالت والّتِب

يوم في حياة  ، كما جعلت من الصعب مروَرًامْهَو واالسّتقراَر ًاثانية، جعلت الّتوازن مؤقّت والنزاع من ناحيٍة

ّتشكيل وإعادة ّتشكيل الذاكرات الجمعية للشعوب، وّتطوير  وهذا جعَل ،مجّتمع من دون ّتغير أو نزاع أّي

عادة هيكلة نظمها االجّتماعية واالقّتصادية وقيمها الثقافية عملية شخصياّتها وهوياّتها وظروف حياّتها، وإ

إن الّتفاعل المسّتمر بين الّتغُير . عن المسير أخرى، لكنها ال ّتّتوقف أبدًا أحيانًا أ، وّتّتباطّتّتسارع أحيانًا

ا بينها والنزاع، وّتراكم الّتبعات المّترّتبة على ذلك الّتفاعل أعطْت ميالدًا لعمليات ّتحول مجّتمعية ّتشكل فيم

األطَر المجّتمعية والعالمية إلحداِث الّتغير وإدارة النزاع، أما ّتلك العمليات فهي العملية االجّتماعية الثقافية 

   .والعملية السياسية والعملية االقّتصادية والعملية اإلعالماّتية، الّتي ّتجمع اإلعالم والمعلومات

ي العالقات االجّتماعية والمواقف الثقافية وُّتحدث يأّتي الّتغير عادة إما نّتيجة لفعل أفكار جديدة ّتؤثر ف

في طرق اإلنّتاج  ّتؤثردوث ّتطورات ّتكنولوجية في ّتوازن القوى القائمة في المجّتمع، أو نّتيجة لُح خلاًل

، ث الّتغير على مسّتوى الفكر والوعي أواًلمن الممكن أن يحُد هوهذا يعني أَن .وعالقات اإلنّتاج االقّتصادية

لّتغيير الواقع االجّتماعي والثقافي والسياسي واالقّتصادي، أو أن يبدأ بإدخال ّتكنولوجيا وينطلق من هناك 

ّتغير في الفكر والوعي والمواقف  ّتبعه حدوُثفي الواقع االقّتصادي، َي جديدة ُّتحدث ّتغيرًا أو إدارية إنّتاجية

رؤية فلسفية جديدة  دًةعا الّتغير الذي يبدأ على مسّتوى الفكر والوعي يحمُل المجّتمعية، والقيم والنظم

 وى المسيطرة على مؤسساّته، ما يجعله يّتسبب في وقوع نزاعاٍتهيمنة على المجّتمع والِقّتّتحدى العقلية الُم

في المقابل، يّتصف الّتغير الذي يبدأ بإدخال عامل ّتكنولوجي جديد إلى العملية اإلنّتاجية . قد ّتطول أحيانًا
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أو رفع إنّتاجية العامل أو إعادة ّتنظيم عمليات اإلنّتاج  ،ّتجاتيهدف إلى ّتحسين نوعية المن ًابكونه ّتطور

األول يعّتمد على  وهذا يجعل نجاَح. من نشاطات إدارية ّتنموية عادية كفاءة، ما يجعله جزءًا لّتكون أكثَر

نجاح الثاني  هيمنة على المجّتمع، فيما يّتوقُفكر والوعي على هزيمة القوى االجّتماعية الُمقدرة عاملي الِف

بول المشاركين في العملية ـدرّته على إعادة ّتنظيم عمليات اإلنّتاج وعالقات اإلنّتاج بشكل يحظى بَقى ُقعل

 . اإلنّتاجية

إّن الّتغير الذي يبدأ على مسّتوى الِفكر والوعي يأخذ عادًة منحى ثوريًا، فيما يأخذ الّتغير الذي يبدأ 

، لم يّتسبْب دخول السيارة والهاّتف الذكي في وعلى سبيل المثال. على مسّتوى الّتكنولوجيا منًحى ّتطوريًا

حدوث صراع، ألن ما ّتقدمه ّتلك البضائع من خدمات ال ّتـّتعارض مع مصالح القوى الفاعلة في المجّتمع، 

إذ ّتسّللت ّتِبعات ّتلك المنّتجات ّتدريجيًا إلى حياِة المجّتمع ُمحدثًة ّتغيرات في سلوك الناس ومواقفهم 

لكن ّتراُكَم الّتبعات يّتسبب عادة في ظهور حقائق اجّتماعيٍة وثقافية . لهاوالمؤسسات الّتي ينشطون من خال

 . واقّتصادية مخّتلفة ّتّتسبب بدورها في ّتوسعِة الفَجوات االجّتماعية، وهذا ُيؤدي إلى حدوث نزاع يّتبعه ّتغيٌر

المهيمنة أما الّتغير الذي يأّتي على شكل فكر جديٍد يخاطب العقَل والوعي فيمثُل ّتحديًا لمنظومة الِقيم 

على المجّتمع، ما يدفع القوى المدافعة عن األمر الواقع إلى الوقوف في وجِه الّتغيير والعمل بقوة، وأحيانًا 

بعنف على إحباطه، وهذا يّتسبب عادًة في ُحدوث نزاع قد يطول قبل أن يسّتطيع الفكر الثوري الجديد ّتغييَر 

ر على مسّتوى الفكر والوعي وّتكنولوجيا اإلنّتاج ُيث الّتغمع ذلك، من الممكن أن يحُد. الواقع على األرض

الّتغير على شكل جرعات صغيرة مّتّتالية ّتقوم كل منها بّتهيئة  دخالإوذلك بزاع، عن الِن في آن واحد بعيدًا

 .السوق الحرنظام ل الجرعة الّتالية، كما حدث في أمريكا وأوروبا فيما يّتعلق بالعولمة والمعنيين لّتقُب

 رةالثقافة والحضا

ر ضمن أُط" ثقافة" و "حضارة"المعنيين بالدراسات االجّتماعية والّتاريخية إلى اسّتخدام كلمّتي  أغلُباّتجه 

 المعنى الحقيقي لكِل ل من الصعب إدراَك، ما جَعنفسه الشيءّتقريبًا، كأن الكلمّتين ّتعنيان ّتحليلية واحدة 

خصائص  جة لذلك أصبح من الصعب ّتحديُدنّتي. جدلية كلمة والفرق فيما بينهما وما يربطهما من عالقٍة

مرحلة من مراحل  اإلنجازات النسبية لكّل إلى الحضارات المّتّتابعة وميزات الثقافات المّتباينة، والّتعرف

من المّتعذر ّتحديد لط يجعل كما أن الَخ ،هاالِلت في ِظَعَرالّتطور اإلنساني والشعوب الّتي عاشت وّترْع
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طور المجّتمعات اإلنسانية، وّتقوم بّتمكين بعضها من ّتحقيق ّتقدم كبير ة الّتي ُّتسهم في ّتالعوامل الرئيس

 . الفقر والجهل والّتبعية المجّتمعات األخرى ّتعاني آفاِت أغلب الثروة والقوة، فيما ال ّتزال وامّتالك أسباِب

 :مفهوم الحضارة على أنه Webster's Encyclopedic Dictionaryُيعِرف القاموس الموسوعي 

في القاموس نفُسه  كما يعّرفها ". كمبرقي الثقافة والعلوم والصناعة ونظام الُح عية مّتقدمة ّتّتميُزحالة مجّتم"

". ممكنة بفعل العلم والّتكنولوجيا وسائل الراحة والّترفيه الحديثة الّتي أصبحْت" :أنهابمكان آخر 

(Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, 270) . 

إنسانية وّتناقلّتها من جيل  حصيلة طرق الحياة الّتي طّورّتها مجموعٌة" :أما الثقافة فيعّرفها على أنها

عنية فّترة طويلة من المجموعة اإلنسانية الَم من خالل إقامِة ّتشكيل الثقافة وّتطورها عادًة ويّتمُّ". آلخر

وهذا   (Webster’s, 353).ر مجّتمع واحدفي إطا الزمن في مكان واحد، وّتفاعل أعضائها مع بعضهم بعضًا

ويّته، وُه يعني أن الثقافة ّتشير إلى طريقة الحياة الّتي ّتميز كل مجّتمع عن غيره وّتقوم بالحفاظ على وحدّتِه

شعب من خالل ما يّتوفر له من وسائل إنّتاج  فيما ّتشير الحضارة إلى مسّتوى الحياة الذي يّتمّتع بها كُل

 .ل الراحةوّتكنولوجيا وغير ذلك من وسائ

 يّتضح من الّتعريف األول للحضارة أن المفهوم يشير إلى حالة مجّتمعية مّتقدمة من حيث اإلنجازاُت

ها ، ما يعني أن الثقافة، شأُن"برقي الثقافة والعلوم والصناعة ونظام الحكم"المادية وغير المادية الّتي ّتّتميز 

ا ولّم ،لّتالي ليست بدياًل أو مثياًل لهاة، وبامن مكونات الحضار شأن الصناعة والعلوم، ليست إاّل عنصرًا

ل الصناعة وال كانت الثقافة هي إحدى المكونات الحضارية، شأنها شأن الصناعة، فإن الثقافة ال ّتشَم

وقيم  نات طرق الحياة القابلة للّتوريث من ّتقاليَدعلى مكّو ُرّتكنولوجية، ما يجعلها ّتقّتِص ها من منّتجاٍتشبيهاِّت

 .غير مادية ذلك من منّتجاٍت اقف ومعّتقدات دينية وأفكار فلسفية وفنون، وما شابَهوطرق ّتفكير ومو

س الروابط االجّتماعية الّتي ّتربط بعة في كل مجّتمع، وأُسيشير مفهوم الثقافة إلى طريقة الحياة المّّت

قدات، الغراء من ّتقاليد وأعراف ومواقف ومعّت الثقافة، بما ّتشمل  ُدعلهذا ّت. أفراده وفئاّته بعضها إلى بعض

اريخ والهدف بوحدة الّت منحهم شعورًاوَي ،االجّتماعي الذي يربط أعضاء المجّتمع بعضهم إلى بعض

الرابطة الّتي الثقافة ّتلك إنّتاج اجّتماعي لكل شعب من الشعوب، ّتجسد  الثقافة أهَم ّدوفيما ّتع. والمصير

عامًا بالّتجانس، وُيسهم في ّتكوين طرق  خلق لدى أفراده شعورًاك الشعب، واإلطار الذي َيّتحافظ على ّتماُس

يقول المفكر  .وياّتهم الجماعية، وّتحديد مواقفهم من الذات وغيرهم من الناسشخصياّتهم وُهوّتفكيرهم 
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الثقافة هي مجموع المنجزات اإلبداعية للروح اإلنسانية في : "قسطنطين زريقالعربي الراحل الدكّتور 

 Zurayk: “Culture and the Transformation of Arab Society,” in The Arab Future: Critical)". المجّتمع

Issues, 17)    

والمهارات واللغة  ّتشمل الثقافة المواقَف: "فيقول Thomas Sowellأما عالم االجّتماع ّتوماس سوويل 

عمليات  إن الثقافة ّترُمز إلى:  ويقول مايكل نومان ، (Sowell: Race and Culture 1994 10)". والعادات

 Michael. الَخلق والَخيال والّتحدي الفكرّي وكل ما ُيريح اإلنسان من فنوٍن ويمكنه من الّتمّتع بحياّته

Naumann: A Dialogue of Culture, Deutschland, June/July, 2000, 3)) ه األقوال ويّتضح من هذ

والمجّتمع في ّتحديد معنى  ن على الجوانب غير المادية لحياة اإلنسانويركز ونومان زريق وسوويلأن 

مجرد عنصر من عناصر الحضارة، فقد  الحضارة ّتشمل الثقافة، والثقافُة وحيث إّن ها،الثقافة ومكوناّت

مفهوم  ومن دون فهم مكونات كّل ،فهومين للّتدليل على مكونات اآلخرمن الم أٍي أصبح من الخطأ اسّتخداُم

منهما باآلخر، سيكون من الصعب  لعالقة الّتي ّتربط كاًلعلى حدة، وإدراك الفوارق فيما بينهما وطبيعة ا

صور، ومعرفة سيرة الحضارية عبر الُعجاهات الَمها، وّتحديد اّّتأسباِب األزمات المجّتمعية وّتحليُل فهُم

 . بين مخّتلف الشعوب عادًة الفهم المّتبادل الذي يقُع أسباب سوِء

ة، وليس ناألمكنة واألزم ورات المجّتمعية في كّللّتراكم الّتط الحضارة اإلنسانية نّتيجًة جاءت مكوناُت

لّتصنع مراحل الّتاريخ  ّل، وعبر ككافة شعوب العالم ّتكاّتفْت جهودإذ  ،نفي مكان واحد أو في زمن معّي

في ّتطوير  من ّتجارب غيرها من شعوٍبالحضارة، لكن بعض الشعوب ّتمّّتعْت بُقدرة كبيرة على االسّتفادة 

انّتهت مسيرة  من حيُث النهضويةبدأ مسيرّته يها بعَض ما جَعلإلنّتاج وأنماطه، وسائل اإلنّتاج وّتكنولوجيا ا

ّتّتطور وّتّتراكم  وهذا يعني أن الحضارَة ،مار الّتقدم والّتطورْضاقة على ِمكانت سّب ن شعوٍبغيره ِم

وزمان،  ها بفعل عبقرية اإلنسان ونشاطاّته الثقافية والعلمية والّتكنولوجية واالقّتصادية في كل مكانإنجازاُّت

إلرادّته،  اكّتشاف أسرار بيئّتِه الطبيعة وقوانينها وّتسخير ما لدى الطبيعة من مصادَرعلى صراره ونّتيجة إل

براّته ّتّتشكل قبل اإلنسان وِخ معارُف وفي الواقع، بدأت .وّتحقيق الّتقدم والرفاهية بواسطّتها وعلى حسابها

وملبس  مات العيش المادية من مأكٍلّتوفير مقّوو لّتأمين حياّتِه عشرات اآلالف من السنين، وذلك في سعيِه

للّتكيف مع  وجد نفسه مضطرًا اإلنساَن خضاعه إلرادّته، فإَنإفي ّتكييف كل شيء و إخفاقهوبسبب . ىومأًو

العوامل المؤثرة في ّتكوين الحضارات  وأنماط اإلنّتاج ّتغدو أهَم ل االقّتصاَد، ما جَععناصر بيئّته الطبيعية
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نجازات بنواحي الحياة المادية، ويجعل اإلاهّتمام خاص  وهذا يجعل الحضارة ذاَت. وّتطويرها عبر الزمن

 .لإلنسانية جمعاء لكًاالحضارية عالمية األبعاد، وُم

أما مكونات الثقافة فهي عناصر معنوية غير حسّية جاءت أساسًا نّتيجة الضطرار اإلنسان لمواجهة 

نه مّكحاجّته لعالقات اجّتماعية ّتقوم على الّتعاون ُّت عية، وبسبِبالّتحديات الحياّتية ذات الصلة بالبيئة االجّتما

عد، وُملكًا للجماعة أو الشعب الُب وهذا يجعل الثقافة وطنيَة ،واحد من الّتعايش مع أخيه اإلنسان في مجّتمٍع

يم ايا الفكرية واإلبداعيـة ومنظومة القرها عبر آالف السنين، وذات اهّتمام خاص بالقَضالذي أنّتجها وطَو

الثقافة بالفلسفات  إلى جانب ذلك، ّتهّتُم،بها عّتقدات الدينية الّتي يؤمن الناُسوالّتقاليد المّتعارف عليها، والُم

 . شعب عن أجداده، والرموز الّتي ّتميزها عن غيرها من ثقافات رثها كُلالّتي َي الّتراثيةاّتية والّتركة الحَي

بإمكان الحضارة، ة، فإن من مكوناّتها الرئيس دًةمن عناصر الحضارة وواح ا كانت الثقافة عنصرًاولّم

من  حضارة واحدة ّتّتشابُهإلى الثقافات الّتي ّتنّتمي  ّلما يجعل ك. من ثقافة واحدة حضارة، أن ّتفرز أكثَر أّي

 ًاوما دامت الثقافة هي إفراز وجودها،النظر عن كيفية ّتطورها وأماكن  الّتركيب والرموز، بغّض حيُث

وما دامت الثقافة هي  ،من حضارة واحدة أصبح من غير الممكن أن ّتنّتمي ثقافة ألكثر ، فقدًامميز ًاحضاري

أن  بعض، فقد أصبح من غير الممكن أيضًاب ط أفراد المجّتمع الواحد بعضهم الغراء االجّتماعي الذي يرب

نوع ـّتـوّت ّتباين فيه الحضاراُتـمن عالم ّتِض عاَش لونس ألكثر من حضارة واحدة، حّتى مّتجا ينّتمي مجّتمٌع

مع  ،أو يّتطور أو يدوم من دونها المجّتمع واألداة الّتي ال يّتكون مجّتمٌع الثقافات، فالثقافة جوهُر على أرضِه

في داخلها أكثر من  أن ّتضّم بإمكان الدولة الواحدة هذلك، ّتشير الّتجارب الّتاريخية والواقع الحياّتي إلى أن

 ّتلك المجّتمعات لحضارات مخّتلفة، أو باألحرى لمراحل ُد، وأن ينّتمي أفراثقافة، وبالّتالي أكثر من مجّتمع

بإسهاب، لم ّتعد هناك دولة واحدة ّتقوم  وفي حقيقة األمر، كما سنوضح فيما بعُد ،ّتطور حضارية مّتباعدة

فئاّته مخّتلف ، وّتّتمّتع نفسها الحقبة الحضاريةفي  يعيش أفراده جميعًا على مجّتمع مّتجانس ثقافيًا

 . مّتشابهة واحدة، وّتّتبنى سلوكيات ومواقَف عيشية مّتقاربة، وّتفكر بطرٍقم االجّتماعية بمسّتوياٍت

إن العالقة الحميمة بين الحضارة والثقافة ّتفرض على الثقافة أن ّتحمل صفات الحضارة األم الّتي 

وهذا يعني أن ّتطور . رات وّتحوالته ّتلك الحضارة من ّتغُيرضة للّتأثر بما ّتعيُشّتنّتمي إليها، ما يجعلها ُع

ط اإلنّتاج وّتكنولوجيا اإلنّتاج، يفرض على الثقافة أن ّتّتطور في االّتجاه المطلوب لّتطور نَم ّتبعًاضارة الح

وهذا بدوره يجعل الثقافة  ،االقّتصادية والّتنظيمية المسّتجدة وعالقاّته الجديدللّتجاوب مع نمط اإلنّتاج 

ل عن اإلطار الحضاري الذي ة غير قادرة على البقاء على حالها والحفاظ على أصالّتها في معزالمعنّي
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ر، عاجزة عن الّتجاوب ها، ويجعل من المّتعذر على االقّتصاد أن يّتطور مع بقاء الثقافة من دون ّتغيُفِنيكَّت

قوم بالّتأثير في االقّتصاد والحضارة ـإاّل أن هذا ال يعني أنه ليس بإمكان الثقافة أن ّتّتطور وّت ،مع مّتطلباّته

دفعها ما ّتأخذ الثقافة زمام المبادرة وّتقوم بالعمل على ّتطوير الحضارة و رًااألم وقيادّتها نحو الّتطور، إذ كثي

 . دلياًل على ذلك وكوريا الجنوبية والصين افي اليابان وسنغافوريعّد ما حدث و ،نحو الّتقدم

 نّتمَيمن المّتعذر أن َي ، ما يجعُلمن ناحية أخرى، ّتحّتم خصوصية الثقافة خصوصية المجّتمع أيضًا

طار إلوهذا يعني أن الثقافة والمجّتمع الذي ينّتمي إليها وّتنّتمي إليه، ينّتميان  ،ألكثر من ثقافة مجّتمع معين

عالقات  بناَءى الثقافة والمجّتمع يفرض عل، وهذا ، ويعيشان في رحابههواحد ينشطان من خالل حضارٍي

إنسانية عن  مجموعٍة فإن خروَج ولذا. ن والّتنافسق واالنسجام، والقليل من الّتباُيّتقوم على الكثير من الّتواُف

ين، ويقود ّتؤدي إلى ّتوّتر العالقة بين الثقافأن يعية، ال بد فر إطار الثقافة السائدة في مجّتمعها وّتشكيل ثقافٍة

لذلك إلى فئات مخّتلفة  بالنّتيجة إلى ّتفّتت الثقافة الوطنية إلى ثقافات فرعية، وّتجزئة المجّتمع الواحد ّتبعًا

 . ّتنافس ال الّتوافقال ُعيغلب عليها طاَب

  اإلطار الّتاريخي للثقافة

في  أساسيًا كل طرف من أطرافه دورًا يلعُب هندسيًا شكل العالقة بين المجّتمع والثقافة والحضارة مثلثًاُّت

طرف آخر من ي ّتكوين المثلث واكّتماله والحفاظ على بقائه، ما يقود إلى ّتأثر كل طرف بما قد يحدث أل

في  إن حدوث ّتطور نوعّي ،ذات طبيعة ديناميكية ل العالقة بين األطراف الثالثةرات وّتحوالت، ويجعّتغّي

من الّتحوالت المجّتمعية المّتّتابعة، ويخلق  دوث سلسلٍةفي ُح ثلث، يّتسبب عادًةواحد أو أكثر من أطراف الُم

 . أوضاعا حياّتية ومعيشية جديدة

من خالل فّترة انّتقالية  دومًا ّرَم إن انّتقال كل مجّتمع من حقبة حضارية إلى حقبة حضارية ّتالية

لية فاالنّتقال من حضارة الصيد والرعي القَب ،قيدواّتصفت بالصعوبة واالرّتباك والّتع ،طوياًل اسّتغرقت وقّتًا

سنة، قام المجّتمع القبلي أثناءها بمقاومة ّتيارات  3111 نحو إلى حضارة الزراعة واالسّتقرار اسّتغرق 

رحال الرعوية إلى حياة االسّتقرار إجهاض عملية الّتحول من حياة الّّتالّتغير، وعمل بقدر اإلمكان على 

اليائسة للحفاظ على نمط حياّته الّتقليدي، اّتجه المجّتمع القبلي إلى غزو المجّتمعات  وفي محاوالّتِه .الفالحية

ت م من غزواَلالزراعية وّتدمير الكثير منها، حّتى اإلمبراطوريات الّتي ظهرت في العهود القديمة لم ّتْس

القدرة  على نمط اإلنّتاج الرعوي من حيُث إال أن ّتفوق نمط اإلنّتاج الزراعّي. دوانيةها الُعواِّتالقبائل ونَز
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، جعل انّتصار وّتحسين مسّتوى المعيشة أفضل للبقاء على ّتوفير دواعي األمن الغذائي، وضمان فرٍص

 .ًالي حّتمّيالمجّتمع الزراعي على المجّتمع القَب

لي أن يّتخلى ل بإمكان المجّتمع القَبداوة إلى حضارة الزراعة جَعمن حضارة الَبإن بطء عملية الّتحول 

وهذا . زمنية قصيرة ّتحوالت ثقافية عميقة في فّتراٍت من دون حدوِث وّتقاليده وأعرافِه عاداّتِه معظمعن 

قاقات جعل بإمكان ذلك المجّتمع ّتطوير عادات وّتقاليد وأنماط حياّتية جديدة قادرة على الّتعامل مع اسّتح

وهذا  ،أزمات مجّتمعيةة أو نمط اإلنّتاج الزراعي، واجّتياز المرحلة االنّتقالية من دون احّتقانات ثقافية حاّد

عايش مع نمط ّتّت كي بعيد شديد، ومن دون وعي إلى حٍد ها ّتّتغير ببطٍءلية وجدت نفَسيعني أن الثقافة القَب

 بإحداثالزمن  يّتكفل ،ين ّتطول الفّترة االنّتقاليةويشير الّتاريخ إلى أنه ح. فالحة األرض وحياة االسّتقرار

من دون صعوباٍت  الحضارة الالحقةإلى  بورُعالالمرحلة وّتلك اجّتماعية وثقافية كافية لّتجاوز  ّتحوالٍت

من  وكلما كان لدى الثقافة المعرضة للّتغير ما يكفي من المرونة واالنفّتاح على ّتجارب غيرها ّتذكر،

 . اضطرابًا وأقَل لمًاِس المرحلة االنّتقالية أكثَر كانت عملية اسّتكمال شعوب، 

إن اّتضاح مدى ّتفوق نمط إنّتاج الزراعة وحياّتها المسّتقرة على نمط إنّتاج الرعي والصيد لم يكن 

القبلية  المجّتمعات القبلية إلى ّتبني نمط اإلنّتاج الزراعي، إذ اسّتمرت العديد من المجّتمعات للدفع ك كافيًا

ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ميل  ،عيش على هامش الحضارة اإلنسانيةّتو عَيالصيد والر ّتمارُس

مود ومقاومة الجديد من األنماط اإلنّتاجية والحياّتية، خاصة ها الّتقليدية إلى الُججّتمعات القبلية وثقافاِّتالُم

إلى جانب  ،رالطبيعة صحراوية وحرشية غير مواّتية لممارسة الزراعة وحياة االسّتقرا ظروُف ّتكونحيث 

لي، في مقابل االنّتقال إلى حياة الزراعة واالسّتقرار، أن يّتنازل عن الحرية الّتي يّتمّتع ذلك، كان على القَب

جغرافية  حياّته الذي لم يعرف حدودًا قة ّتّتنافى مع نمِطمن حدود جغرافية وسياسية ضّيبها، وأن يعيش ِض

 فاظ على أنماط حياّتها الّتقليدية لم ُيمكنها من حمايِةِحأن نجاح ّتلك المجّتمعات في ال غير. سياسية أو قيودًا

خارجية ّتسببت في ّتشويه قيمها وّتقاليدها وأعرافها، ما أضعف قدراّتها على  نفسها من الّتعرض لعوامَل

 . الّتعايش مع نمط اإلنّتاج القبلي القديم، من دون أن يؤهلها للّتعايش مع نمط اإلنّتاج الزراعي الجديد

لقيم والّتقاليد واألعراف مع بقاء الثقافة ضمن إطارها الحضاري يؤدي عادة إلى ّتغيير ر بعض اإن ّتغُي

من دون ّتغيير جوهرها، ما يجعلها غير ّتقليدية بالمعنى القديم، وغير عصرية بالمعنى  ة الثقافةصور

لي بعد القَبآثار ّتلك الّتغيرات في حياة المجّتمع  "ّتبلورت"ولقد . زمان الجديد، وبالّتالي غير صالحة ألّي

صت وفرض قوانين وقيود قّل ،ظهور الدولة في عصر الزراعة، وقيامها بالسيطرة على المصادر المائية
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فت نّتيجة لذلك ّتخّل ،ها من ممارسة الصيد والرعي والّتجوال بحريٍةّْتَماسّتقاللية الّتجمعات القبلية وحَر

 ةباالعّتماد على نفسها، وّتابع العيش ّتأمين مّتطلباتعن  عاجزًة المجّتمعات القبلية عن العصر وأصبحْت

ما  إّن. من النواحي االقّتصادية من النواحي الثقافية، وأوفر إنّتاجًا ًاطورزراعية أكثر ّت لغيرها من مجّتمعاٍت

للمجّتمع العربي في ظل العولمة وطغيان الثقافة  ث للمجّتمع القبلي في ظل الثورة الزراعة، حدث أيضًاحَد

 .زمان أو مكان وجعلّتها غير صالحة ألّي ،ثقافّته هتاالسّتهالكية الّتي شَو

إال  ،ل ّتاريخها الطويل على هذه األرضت بها البشرية خالالثورات الّتي مّر الثورة الزراعية أهّم ّدعُّت

 علىأنه على الرغم من أهميّتها وشمولية ّتبعاّتها لكل جوانب الحياة، وربما بسبب ذلك، ليس هناك اّتفاق 

أعّتقد أن المرأة فإنني . الحة األرضِفوّتطوير فّن  ا عملية اكّتشاف دورة حياة النباّتاتت بهالطريقة الّتي ّتّم

باألرض  ّتزال أكثر عنايًة وماالّتي كانت  والجهةولة عن اكّتشاف دورة حياة النباّتات، ؤالجهة المس هي

ن إإذ ؛انيحضارية في الّتاريخ اإلنس األول عن أهم ثورٍة وَلؤالمرأة المس وجني المحاصيل، ما يجعُل

ل من الصعب عليه مراقبة البيت، جَع ه لقضاء معظم وقّته خارَجالرجل بالصيد والرعي، واضطراَر انشغاَل

وعلى العكس من الرجل، اضطرت المرأة إلى  ،ّتهاحيا دورِة إلىّتكفي للّتعرف  النباّتات عن قرب لفّترٍة

وهذا  ،ها في البيت لفّترات طويلةءبقا متاالسّتقرار، ألن مّتطلبات العناية باألطفال والشيوخ والمرضى حّّت

ها وقيادة عملية الّتحول المجّتمعية من دورة حياِّت إلىو من مراقبة النباّتات والّتعرف ن المرأة على ما يبدمّك

الحة األرض وّتطوير إذ فيما كانت المرأة ّتنشغل في ِف ،القبلية إلى الزراعة، ومن البدائية إلى الحضارة

وات وثمار ولحوم، كان الرجل يوظف مواهبه في ّتطوير فنون الحرب ان خضرطرق االحّتفاظ باألطعمة م

    .بال سبب من مجّتمعات، غالبًا خريناآل وّتصنيع أدواّته وّتجهيز معدات القّتال وغزو

 إن كون الثقافة خالصة طرق حياة المجّتمع عبر العصور، وحصيلة منجزاّته غير المادية من عاداٍت

 واإلسهاموفلسفات ومعّتقدات، يمنحها دورًا أساسيًا في ّتوجيه حياة المجّتمع، وّتقاليد وقيم ومواقف وفنون 

في ّتشكيل مواقف األفراد عامة، خاصة األطفال والشباب، والّتأثير في سلوكياّتهم وطرق ّتفكيرهم ومواقفهم 

خر عالقة الفرد باآل القوى الّتي ّتحدُد وهذا يجعل الثقافة أهَم ،والكون وغيرهم من الناسمن الحياة 

ومع . وبالمجّتمع، وعالقة الجميع بالبيئة، ال سيما المّتصلة منها بنواحي الحياة المادية والعلمية والّتكنولوجية

االّتجاهات  أن القيم الّتي ّتّتبناها وّتدافع عنها، والمواقف القيمية، أي جزممكونات كل ثقافة، إاّل أنني أّتعدد 

وأماكن العبادة ومن وُّترّوج لها في المدارس والكّتب  الفكرية والسلوكية الّتي ّتغرسها في نفوس األفراد

. الفرد والمجّتمع المكونات الثقافية على اإلطالق وأكثرها ّتأثيرًا في حياِة وسائل اإلعالم، هي أهّمخالل 
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 العامل الحاسم في ّتأهيل المجّتمع من عدمِه ّدّتعإن القيم والمواقف القيمية  :على ذلك، يمكن القول وبناًء

بكفاءة مع منجزات العصر العلمية والّتكنولوجية واسّتحقاقاّته االقّتصادية والسياسية، وّتحديد قدراّته للّتعامل 

 .الحياة المسّتجدة البحث وأنماِط اق مع طرق الّتفكير العلمية وأساليِبعلى الّتفاعل الخّل

جّتمعات د ظهور الُموالحياّتية لم ّتكّتمل إال بع ديةإن مكوناّتها الفكرية والعقفعلى الرغم من قدم الثقافة، 

دوث الثورة عشرة آالف سنة قبل ُح نحو ا كان عصر الزراعة قد اسّتمرولّم الزراعية المسّتقرة،

 بقاع العالم خالل ّتلك الفّترة كانت مّتشابهة، إذ جاءت إفرازًاالثقافات الّتي ظهرت في  جميعالصناعية، فإن 

 .الحة األرضّتاج واحد قام على ِفلممارسة نمط إن لحضارة واحدة، هي حضارة الزراعة، ونّتيجًة

قريب من عمر اإلنسانية كان نموذج العيش  حّتى عهٍد" : Jack Weatherford جاك وذرفورديقول  

 :Jack Weatherford)". ، وإن لم ّتكن مّتطابقة ّتمامامّتشابهة لقد كان لهم ثقافاٌت.. .بالنسبة لكل الناس واحدًا

Savages and Civilization, 26) رفورد قرية باكوما يصف وذوPacoma إن الحياة في : "في بوليفيا قائاًل

". لحياة القرية في أنحاء أمريكا الجنوبية والهند والصين والصحراء األفريقية قرية باكوما هي نموذٌج

(Weatherford, 45) أول مرة شعرت بالدهشة فنان فان كوخ في مدينة أمسّتردام حين قمُت بزيارة مّتحف ال

زها في النصف الثاني من القرن الّتاسع عشر عن الحياة المنزلية في ت أن األعمال الّتي أنَجألنني الحظ

 مها في المكسيك أو ّتايالند أو المغرب لو عاش قرنًا، كان من الممكن أن يرُسافرنسا وبلجيكا وهولند أرياِف

قبل  :سنة، أي 151 نحولّتي سبقّتها بها األوروبية ا، فالحياة المنزلية في أرياف هذه البالد ّتشبه مثيالِّتإضافيًا

 .على اآللة بشكل كبير أن ّتّتحول الزراعة في أوروبا إلى صناعة ّتعّتمُد

 مثل المصرية واليونانية والصينية، "الحضارات القديمة"جازات بعض األمم الّتي يطلق عليها إنإن 

جميع ّتلك األمم  وحيث إّن. فيةنجازات المادية بالثقاحضارية اخّتلطت فيها اإل ، كانت إفرازاٍتوالرومانية

ها نجازاِّتإ، اعّتبار من الصعب، ومن الخطأ أيضًا هواإلمبراطوريات عاشت في كنف عصر الزراعة، فإن

نجازاّتها المادية إاألمم، فسوف نكّتشف أن ثقافاّتها ووإذا عدنا إلى ّتاريخ ّتلك . حضارات مسّتقلة بذاّتها

نها بناء حضارة جديدة، ألنها لم ّتطور أنماط إنّتاج غير بعيد، إذ لم ّتنجز أي م كانت مّتقاربة إلى حّد

. زراعية، بل أنجزت بناء دول كبيرة اسّتحوذت على قدر كبير من النفوذ والهيمنة العسكرية على غيرها

روح نت على شعوب عدة، وقامت ببناء ُصواسعة وهيَم لقد سيطرت ّتلك اإلمبراطوريات على أراٍض

 .حضارية راٍتير، لكنها لم ّتحقق طَفزّتها عن الَغمّيرية وفنية وّتنظيمية معمانجازات ثقافية إو حضاريٍة
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ه ّتكثيرًا عما حقق إن اإلنجازات الّتي حققّتها مصر واليونان والمكسيك وإيران في العصور القديمة ّتقّل

م منها ّتشكل اليو عي أن إنجازات أٍيمع ذلك، ليس بإمكاننا أن نّد. ّتلك األمم في نهاية القرن العشرين

ولما . راقية من العلم والثقافة والصناعة والّتكنولوجيا ها ّتّتمّتع بمسّتوياٍتن شعوَبأحضارة بحد ذاّتها، أو 

من  قد واصلت المسيرة الحضارية ُمسّتفيدًة ،كانت شعوب أخرى عديدة، أوروبية وأمريكية وآسيوية

راقية من العلم والثقافة والصناعة  نجازات غيرها من أمم، وأنها ّتّتمّتع اليوم بمسّتوياٍتإإنجازاّتها السابقة و

، حضارة العصر، ، دون غيرها ّتقريبًاديشية، فإن ّتلك الشعوب أصبحت ّتجِسوالّتكنولوجيا والمسّتويات المع

ت وكسابقاّتها من حضارات، أفرَز". الحضارة الغربية" :أي حضارة الصناعة الّتي ُيطلق عليها مجازًا

ال ّتخّتلف  ولكن غير مّتطابقة، فالحياة في مدينة باريس مثاًل، عديدة ثقافات مّتشابهة حضارة الصناعة 

 .عن الحياة في طوكيو وال ّتخّتلف كثيرًا ،كثيرًا عن الحياة في لندن، والّتي ّتّتشابه مع الحياة في نيويورك

زلة عن محيطها البيئي، ما لحياة مجّتمعية ّتعيش في ُع خاصًا ّتاج حضاري، وليست وجهًاالثقافة إذًا ِن

لفرع على األصل، والطفل ا عليها كما يعّتمُد ا أن ّتنّتمي للحضارة الّتي أفرزّتها، وأن ّتعّتمَديفرض عليه

 حضارية ويسّتعيد ّتوازنه، ّتغدو الثقافة بعناصرها المخّتلفة أهّم لكن حين يسّتقر مجّتمع بعد طفرٍة !على األم

في مسيرة الحضارة  عادًةوّتؤثر الثقافة  ،مسيرّته الحضارية القوى المؤثرة في حياة المجّتمع وفي ّتوجيِه

ها إلى نجازات المادية وغير المادية، أو جّروّتحقيق المزيد من اإل األم من خالل دفعها نحو الّتقدم إلى األمام

من الممكن أن ّتّتسبب  هكما أن. أخرى من إنجازات الخلف وإهمال ما حققه جيل اآلباء واألجداد وشعوٌب

ماضيها من دون  نها، ّتجّتّرالعيش في مكانها خارج إطار زمالثقافة في جمود الحضارة وإجبارها على ا

المجاورة والمنافسة من ّتطور وّتقدم في العلوم الطبيعية والّتكنولوجيا  ّتعيشه المجّتمعاُت إلى ماااللّتفات 

 .الصناعية وأنماط اإلنّتاج االقّتصادية وطرق الّتفكير العلمية

الدول المّتقدمة  يؤهلها للدخول في ّتعداِد أن ّتصل إلى مسّتوى حضاري أمٍة لهذا، ليس بإمكان أّي

المادية  ثقافية موازية، فاإلنجازاُت زة من دون ّتحقيق إنجازاٍتوعلمية ممّي وّتحقيق إنجازات ماديٍة

لذلك ّتشكل عالقة الّتأثير المّتبادل بين الثقافة  ،بيد وبشكل مّتواٍز ّتقريبًا واإلنجازات الثقافية ّتسير يدًا

الّتي ّتحدد احّتماالت ّتخلف بعض المجّتمعات، وفرص نجاح مجّتمعات أخرى في  العوامل والحضارة أهَم

فيها الدول العربية، كان الّتخلف عن  االدول النامية، بم أغلبوكما يشير واقع حياة  ،والّتقدم ّتحقيق النهضِة

راعات ِصثقافية وغير ثقافية، ووقوع  دوث أزماٍتفي ُح وّتكنولوجيا سببًا وعلومًا العصر ثقافة واقّتصادًا

األهلية والصراعات الطائفية والدينية،  وفي الواقع، ّتكاد الحروُب. رة في العديد منهاإثنية ودينية مدّم
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ويات الجماعية وحاالت الّتجزئة ياع الُهخ المجّتمعات وّتفّتت الثقافات الوطنية وَضوّتسارع حاالت ّتفُس

 .مجّتمعات إنسانية أخرى سواها من السياسية ّتقّتصر اليوم على المجّتمعات المّتخلفة دوَن

 الثقافة والمجّتمع

المعنيين  إخفاق أغلب لوجهات نظر مّتباينة وأحيانًا مّتناقضة بسبب عرَض دور الثقافة في المجّتمع ّتاريخيًاَّت

أولئك  ز معظُملقد عَج. دبقضايا السياسة والشؤون اإلسّتراّتيجية في فهم عالقة الثقافة بالحضارة بشكل جّي

المواقف  أساسي من عناصر الحضارة، ما يجعُل ّتاج حضاري وعنصٌرالثقافة ِن أَن المثقفين عن إدراِك

وهذا يعني  ،د األزمةلّتغير الحضارات وّتباُع ّتبعًا ،نسبية ّتخّتلف بين مكان وآخر وزمن وآخر ًاوالقيم أمور

جّتمعان ن قد ال يصح في مجّتمع آخر، خاصة إذا كان المفي مجّتمع معّي يم ومواقَفما يصح من ِق أَن

مفاهيم  فمدلوالُت. واألخرى زراعية ا صناعية مثاًلمحضارّتين مخّتلفّتين، إحداه المعنيان يعيشان في كنِف

، وهذه عن مثيالّتها في مجّتمع صناعّي الشرف والعار واالنّتماء في مجّتمع زراعي ّتقليدي ّتخّتلف كثيرًا

 . لحضارة اإلنسانيةلي يعيش على هامش ّتاريخ اعن مثيالّتها في مجّتمع قَب ّتخّتلف جذريًا

نّتمين منهم لألمم العّتيقة ذات الُم المثقفين وعلماء االجّتماع في العالم الثالث، خاصًة أغلُبميل ي

ز بإنجازاّتها المادية والعلمية والّتكنولوجية، وفشلها عاء بأن الحضارة الغربية ّتّتمّياألمجاد الغابرة إلى االّد

إن العالقات اإلنسانية  :وعلى سبيل المثال، يقول هؤالء. وازيةفي الوقت نفسه في ّتحقيق إنجازات ثقافية م

عد العاطفي، ما يجعلها سطحية، وأن القيم الصادق والُب وفي أمريكا خاصة ّتفّتقد الحَس ،في الغرب عامة

بسبب الّتركيز على النواحي المادية وإهمال  ّتفكُكـباسّتمرار، وأن األسرة ّت والمعايير األخالقية ّتّتدهوُر

ون ما حققّته ّتناَسون أو َين هؤالء المثقفين ينَسفإاالنّتقادات،  هذه أغلبومع صواب . حي الروحانيةالنوا

العالقة برفاهية اإلنسان وحريّته مثل األدب  ثقافية في الميادين األخرى ذاِت الغربية من إنجازاٍت الحضارُة

ر والعبادة، والحق في الّتعليم والرعاية والفنون الّتشكيلية والعناية بالبيئة، وحرية الرأي والفك اوالموسيق

 . الصحية والمشاركة في العملية السياسية

، على األغلب من دون في المجال الثقافي يعّترفون ضمنًا خفاقّتهمون الغرب باإلإن المثقفين الذين َي

واحي بن حضاري، وأن حضارة الغرب الصناعية أفرزت ثقافات مخّتلفة ّتهّتُم وعي، بأن الثقافة هي نّتاٌج

االجّتماعي للّتطور الحضاري  عد الثقافَيلكن الُب ،واحي الروحانيةالحياة المادية بشكل أكبر من اهّتمامها بالن

ي بحضارَّت لية، ومرورًااإلنسانية المّتّتابعة، بدءًا بحضارة الرعي والصيد القَب يشير إلى أن الحضاراِت
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ي كل حضارة ّتالية كانت أكثر اهّتمامًا بنواِح أّنالزراعة والصناعة، قامت بإنّتاج ثقافاّتها الخاصة بها، و

كل ثقافة  كما أَن. لمية والّتكنولوجية واالقّتصاديةمن النواحي الِع مًاها، وأكثر ّتقُدالحياة المادية من سابقِّت

 من النواحي الثقافية والسياسية، وأكثر إبداعًا من النواحي االجّتماعية وّتسامحًا انفّتاحًا الحقة كانت أكثَر

 .بالحريات العامة من الثقافة السابقة لها ن النواحي الفكرية والفنية، وأكثر اهّتمامًام

مع أن العالقات اإلنسانية في دول العالم الثالث عامة ّتّتصف بمّتانّتها وميلها العفوي إلى الصدق 

رب والعاطفة، إاّل أن من المشكوك فيه أن ّتكون ّتلك العالقات أفضل من مثيالّتها في مجّتمعات الغ

 دن العالم الثالث كثيرًا عنكبيرة من ُم وفي الحقيقة، ال ّتخّتلف العالقات اإلنسانية في مدينٍة. الصناعية

ات من القرن العشرين عن منظمة في الّتسعينإذ ّتقول دراسة صدرت  ،مثيالّتها من مدن الغرب الصناعية

ربًا ّتجعلهما أكثر ُق ايالند ّتّتصفان بصفاٍتالعالقات في مدينّتي مانيال في الفلبين وبانكوك في ّت ّنإ :سكوياليون

في المناطق الريفية في الفلبين  من العالقات السائدة في مدينّتي طوكيو وبوسطن من العالقات الّتي ّتسوُد

العائلية في مدن العالم الثالث الكبيرة مثل القاهرة  االجّتماعية والروابُط وفي الواقع، ّتبدو العالقاُت. وّتايالند

ها في بلدة صغيرة في اليونان أو دقًا من مثيالّتوِص مّتانًة يكو سيّتي وسان باولو وبكين أقّلوكلكّتا ومكس

 . يطاليا، أو حّتى في بريطانيا وألمانياإأو  اسبانيا أو روسيا أو أيرلندإ

يّتعلق األول بّتشابه طرق الحياة االجّتماعية  مهمين، عدينسكو ُبيمن الواضح أن لدراسة اليون

انية في مدن العالم الكبيرة بشكل عام، ويّتعلق الثاني باخّتالف طرق الحياة والعالقات والعالقات اإلنس

. االجّتماعية في المدن الكبيرة في العالم الثالث عن طرق الحياة والعالقات االجّتماعية في أرياف ّتلك البالد

ن الكبيرة، بصرف النظر وهذا يعني أن العالقات االجّتماعية والسلوكيات الفردية والمواقف والقيم في المد

عنه من مواقف أصبحت  ُقنبِث، أصبحت مّتشابهة، وأن هذه العالقات والسلوكيات وما َيوجودها عن أماكن

 . نفسها رى واألرياف الّتي ّتنّتمي إلى  الدولةعن مثيالّتها في الُق ّتخّتلُف

، بعضها حية أيضًاهذه الظاهرة الثقافية غير العادية وغير الّص "بلورة"سهم في ُّت عدة عوامل هناك

ر نمط اإلنّتاج وعالقات د األسباب والمسببات، إال أن ّتغُيومع ّتعُد. ضوييل، وبعضها داخلي ُعخارجي دِخ

بة ـغري ول األول عن ّتطعيم الثقافات الّتقليدية بعناصَرؤالمس ّدعاإلنّتاج في المدن الكبيرة عنها في األرياف ُي

ّتسب في ـذورها الريفية، وّتبعدها عن ُجوُّت ،في المجّتمعات الصناعية عنها، ُّتقربها من ثقافات المدن الكبيرة

دن بشكل عام، العالقات الشخصية بين الناس في الُم ة لهذا الّتحول، ضعُفومن المظاهر الرئيس .ّتشويهها

دة رى واألرياف، وّتصاعد ِحمقارنة بمثيالّتها في الُقوّتنّوعها نامي مّتطلباّتها ـوزيادة ّتعقيد الحياة وّت
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 ،وانّتشار الفقر ،واالكّتظاظ السكاني ،وأزمات السير ،االجّتماعية واألزمات البيئية مثل الجريمة كالتشالم

 كالتت مدن العالم الثالث الكبيرة في اسّتيراد بعض الّتشوهات الثقافية والمشوفيما نجَح ،وّتلوث الهواء

يم العمل واإلنّتاج الّتي ي اقّتباس ِقف أخفَقت المّتوطنة في المدن الكبيرة في دول الغرب الصناعية، إال أنها

 . العلمية واالقّتصاديةالثقافية ومها من النواحي وُّتسهم في ّتقُد ،دنفي ّتلك الُم ّتسوُد

وحانية والنزعة البعيدة عن الُر ّتهمون الثقافة الغربية بالماديِةمثقفي العالم الثالث َي وإذا كان بعُض

يّتهمون ثقافات العالم الثالث عامة والثقافة اإلسالميـة خاصة  بعض مثقفي الغرب الصناعي اإلنسانية، فإنَّ

ي النظر الغربية والشرقية على السواء، وسوء ومع إيماننا الكامل بخطأ وجهَّت. جية أحيانًابالّتخلف والهَم

ن على كال الجانبي واسعًا شعبيًا أهدافها وعنصرية بعضها، إاّل أن االّتهامات المّتبادلة ّتالقي اليوم قبواًل

ويعود  ،لمخّتلفة ذات الجذور المّتباينةباع الثقافات امق الّتحّيز والّتفرقة وسوء الفهم المّتبادل بين أّْتبسبب ُع

نسبية وليست مطلقة، ما يجعل مقارنة  القيم الثقافية أموٌر في إدراك أّن اإلخفاق أساسًا إلى هذا سوء الفهم

 . أن يرّتكبه فكر أو مثقٍفمخّتلفة خطأ ال يحوز لم عناصر ثقافية ّتنّتمي لحضاراٍت

وفيما  ،بكثير من كل ثقافة ّتسود في مجّتمع صناعّي ّتسود في مجّتمع زراعي أقدُم الّتي ثقافةال نإ

جاه المجّتمعات الزراعية إذ بسبب اّّت ،الثقافة الثانية الثقافة األولى، ّتشكل المصالح أساَس ّتشكل القيم أساَس

ها حاجات اإلنسان األساسية ومخاوفه األمنية، طبيعة، ّتعكس ثقافُّتوكرم ال  زلة واالعّتماد على الجّونحو الُع

نمية مشاعر الصدق والعاطفة، وغرس قيم الّتكافل االجّتماعي في ـاطة وّتَسبطبيعّتها إلى الَب ما يجعلها ّتميُل

، أما الثقافة الصناعية، بحكم انفّتاحها وديناميكية اقّتصادها. النفوس، وّتكريس الشعور بالخوف من المجهول

 وهذه مصالُح. الشركات وطموحات رجال األعمال واألثرياء واهّتمامات المهنيين والعمال فّتعكس مصالَح

المادي، والميل نحو الفردية وغرس مواقف المصلحية في  ُعيغلب عليها الطاَب وطموحاٌت واهّتماماٌت

من حرية الفكر والعمل والّتمّتع  ُدالّتي ّتُح ديةالعقالنفوس، وّتغذية الرغبة في الّتحرر من القيود االجّتماعية و

ومع ّتّتابع الحضارات وّتوجهها نحو المزيد من الّتعقيد، أصبح من غير الممكن اسّتخدام ثقافة  ،بالحياة

 . الحقة حضاريٍة وإدارة حياة مجّتمِع يعيش في مرحلٍة مرحلة حضارية سابقة لّتشكيِل هياكَل

حضارية وأخرى، جعل ّتطور  حياة بين مرحلٍةالكبير في األوضاع المعيشية وطريقة ال إن االخّتالَف

انّتقالية صعبة  ّتلقائية أو بسهولة، بل َيُمُر، كما أسلفنا، من خالل مراحَل بصورٍة المجّتمعات اإلنسانية ال يّتُم

وى االسّتقرار في المجّتمع خالل ض ِقوهذا يّتسبب في ّتعُر. في المسيرة الّتاريخية انقطاعًاها ذاِّت ُّتشكل بحِد

بلور المجال لّت ف فاعليّتها، وّتفّتُحضِعّترات لعواصف ّتغيير اجّتماعية وثقافية ُّتقوض مصداقيّتها وُّتّتلك الف
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مرونة من  وى الّتغيير الجديدة بميلها نحو المادية وكونها أكثَروّتّتميز ِق ،قوى جديدة ّتقوم على أنقاضها

أثير في مسيرة العملية والّتعلى الّتجاوب مع االحّتياجات المجّتمعية المسّتجدة  أكبرسابقّتها، وذات قدرة 

المرحلة الحضارية السابقة، ويّتم ّتقويض منطق  وفي ضوء ّتلك الّتحوالت وبسببها، ينّتهي ّتاريُخ ،الّتاريخية

 .دوره وثقافّته في ّتشكيل المسّتقبل أو الّتنبؤ به ذلك الّتاريخ وحكمّته، وإضعاُف

 باالرّتباك بسبِبة الرئيسماعية ّتبدأ كل مرحلة انّتقال حضارية حين ُّتصاب نظم الحياة والقوى االجّت

، ما يؤدي إلى ّتراجع دورها ومكانة القيم الّتي المسّتجدة درة على الّتعامل مع الّتحديات المجّتمعيةعدم الُق

القيم  ها ودوُرالقوى االجّتماعية الداعية إلى الّتغيير، ويزداد دوُر وفي المقابل، يّتصاعد نشاُط. ّتدافع عنها

قوى اجّتماعية مخّتلفة من  "ّتّتبلور"دم والبناء، عمليات الّتغير الّتي ّتجمع بين الَه عومع ّتساُر. الّتي ُّتروج لها

وى الّتقليدية القديمة، ما الفكر والثقافة ّتسّتحوذ على مكانة مرموقة داخل المجّتمع على حساب الِق حيُث

وعي طبيعة  من االرّتباك وعدم االسّتقرار، يفقد المجّتمع بسببها قدرّته على عادة في إحداث حالٍة يّتسبُب

عن  وص في أعماق الّتراث بحثًابعض الناس إلى الَغ وهذا يدفُع. الّتطورات المّتالحقة وأبعادها المسّتقبلية

ا كان ولّم ،ج من األزمة الّتي يعيشونها، ويدفع آخرين إلى العمل على ّتسريع عمليات الّتغير والّتحولمخَر

نحو زمن بكل معطياّته المادية والثقافية، ما يجعل  جٌهالّتوجه نحو الماضي هو ّتو ه، فإَنالّتاريخ ال يعيد نفَس

حققت بعض اإلنجازات المظهرية  لو، حّتى اإلخفاق  في نهاية المطاف وى العودة إلى الّتراث هو مصير ِق

 . والسلوكية في بادئ األمر

وهذا يعني أن دعوات الّتمسك بالّتراث في مواجهة عواصف الّتغيير الحضارية، ورفع شعارات ّتقوم 

ّتعمل من دون وعي على ّتكريس الّتخلف في الذهن  بالعصر الذهبي، هي دعواٌت الماضي ونعّتِه لى ّتمجيِدع

إحساس الشعوب الّتي ّتعيش فّترات ّتحول حضارية باإلحباط حين  وهذا من شأنه ّتعميُق. وعلى األرض

  !!ضاجعّتهاُمبغريه ُّتُمريبة وى ّتغيير مادية ّترنح أمام ِقّترى حنينها للماضي َي

هي شعارات واهمة ّتّتصف " من ال ماضي له ال مسّتقبل له"و ،"الّتاريخ يعيد نفسه" :قوالتإن م

فعلى سبيل المثال، ال يخّتلف عاقالن من أبناء األمة العربية على أن . عد عن الواقعبالغوغائية والجهل والُب

ّتقبل القريب، وأن شعوب في المس وشأٌن شيران إلى أنه سيكون له مكانٌةاليمن السعيد وّتاريخه المجيد ال ُي

سنة من المّتوقع أن ّتسّتمر في احّتالل مركز  311 على أمريكا الشمالية الّتي ال يزيد عمر ّتاريخها كثيرًا

إن الّتاريخ اإلنساني الذي أثبت قدرّته، بل ّتصميمه على  ،مرموق بين األمم على مدى المسّتقبل المنظور

روحها القديمة وهدم ُصالمقوالت  ّلكرف رية بَجّتجاوز نفسه باسّتمرار، يقوم في كل مرحلة ّتطور حضا
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حركية  عاِفركة الّتاريخ وإْضشيء سوى ّتعطيل َح عاجزة عن فعل أّي شعاراٍتالعها وّتحويلها إلى وِق

 . ط فيه مؤقّتًانَشـالمجّتمع الذي ّت

النظريات واألسس  أغلب صالحية إن انّتهاء منطق ّتاريخ مجّتمع قديم وحكمّته يعني أيضًا انّتهاَء

مبادئ والقيم الّتي ّتحكم العالقات االجّتماعية والسياسية والّتعاقدات االقّتصادية بين األفراد والجماعات وال

 ومواقف وفكرًا وقيمًا ًافي ذلك المجّتمع، كما يعني خروج المجّتمع القديم، ثقافة وعالقات عمل وإنّتاج

ف العالقات الّتقليدية، ومنطقه ّتضُعومع انّتهاء صالحية الّتاريخ القديم . ّتفكير من الّتاريخ الحضاري وطرَق

لطة الّتحول في نظم العمل والحياة وعالقات اإلنّتاج االقّتصادية، وّتّتبدل عالقة الشعب بالُس ّتيرُةوّتّتسارع َو

ومواقف وسلوكيات فردية  وما يرّتبط بها من ّتقاليَد ،كمة المألوفةعن الِح مرَغمًاالسياسية، ويّتنازل المجّتمع 

مسيرة  انقطاع ّتاريخية ّتّتوقف فيها وعندها راحل االنّتقال الحضارية فّتراِتلذلك ّتشكل م ،وجماعية

وى االسّتقرار والّتحكم الّتقليدية، ويّتم خاللها وفي ضوئها ِق الحضارة القديمة، ويّتراجع بسببها ومعها دوُر

قها من حيث ا سَبعّم مخّتلفة كثيرًا واقّتصاد جديد وثقافٍة ربة المجّتمعية السّتقبال مجّتمع جديٍدإعداد الُّت

على  ض السير في ركب الحضارة الجديدة وّتصّرالشعوب الّتي ّترُف وهذا يقوُد. المجّتمعي المحّتوى والدوُر

بالّتخلف عن  ، والقبول طواعيًةها الّتقليدية إلى الخروج من الّتاريخ والعيش على هامشِهالّتمسك بطرق حياِّت

 .لمية الرائدةياّته الِعالقائدة وأفكاره القيادية ونظر العصر، والّتبعية لدولِه
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 ّتطور المجّتمعات اإلنسانية

ّتطور حضارية، وفيما قام   مراحل مخّتلفة بّتحديد  قام المؤرخون والفالسفة، ُمسّتخدمين نظريات ومعاييَر

مع ذلك يّتفق المؤرخون عامًة على أن أهم  ،ل طويلة، قام آخرون بجعلها قصيرةبعضهم بجعل قائمة المراح

 ّتاريخ اإلنسانية كانا وقوع الثورة الزراعية وقيام الثورة الصناعية، ما جعل باإلمكان ّتحديد ثالِث ثين فيحَد

 . مرحلة الزراعة، ومرحلة الصناعةوراعة، مرحلة ما قبل الِز: أساسية مراحَل

 بع األخير من القرن العشرين،ت ثورّتي االّتصاالت والمعلومات في الُرفي ضوء الّتطورات الّتي أعقَب

سم احضارية رابعة في طور الّتكوين، أطلق عليها البعض  المؤرخين إلى الحديث عن مرحلٍة جه بعُضاّّت

إال أنني  ،"عصر العولمة"أو " عصر المعلومات"سم ا، وأطلق عليها آخرون "مرحلة ما بعد الصناعة"

ظم النشاطات االقّتصادية ، ألن مع"عصر المعرفة"هذه المرحلة هو  عن طبيعِة ّتعبيرًا سم األكثَرأرى أن اال

لذلك أصبحت  ،لمية وّتسويقهاِع ّتقوم على ّتصنيع خدمات ومعلومات ومعارَف اجًاورَو والمالية األكثر ربحًا

اقّتصادية وّتحوالت  ما ّتعيشه المجّتمعات الجديدة من ّتطوراٍتالرئيسي ِل فروعها المحرَك لالمعرفة بك

ا سبقه من أنماط إنّتاجية، فقد أصبح من عّم في يخّتلف نوعيًاولما كان نمط اإلنّتاج المعر ،ثقافيةاجّتماعية و

 . لم يكن قد اكّتمل بعُد بذاّته، وإْن قائمًا حضاريًا المنطقي اعّتبار عصر االمعرفة عصرًا

ن بعض الفئات في ّتلك إ :بناء على دراسّتي لواقع حياة مجّتمعات الغرب الصناعية، أسّتطيع القول

 ،عن عصر المعرفة ز المرحلة االنّتقالية الّتي ّتفصل عصر الصناعةك اجّتياالمجّتمعات أصبحت على وْش

ناّته وهذا يجعل ّتلك الفئات على وشك االسّتيالء على زمام قيادة المجّتمع الجديد واإلسهام في ّتشكيل مكّو

ن أمن سابقّتها، و كل حضارة الحقة كانت أكثر ّتطورًا ولما كانت. المخّتلفة والّتأثير في مساراّته المسّتقبلية

ها المّتشابهة والخاصة بها والمخّتلفة عما ثقافاِّت ن كل حضارة أفرزْتأوديناميكية، و ّتعقيدًا حياة فيها أكثُرال

منظومات  ت حّتى اآلن أربعالّتاريخ أفرَز عملية الّتطور الحضاري عبَر أخرى، فإَن قها من ثقافاٍتسَب
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: أو أمنًا عدالةولكن ليس بالضرورة أكثر  من السابقة لها، ّتطورًاثقافية مميزة، كانت كل منظومة منها أكثر 

 .المنظومة المعرفيةة الزراعية، المنظومة الصناعية، المنظومة القبلية، المنظوم

نّتقل المجّتمعات من مرحلة ألخرى نّتيجة لحدوث ّتغير أساسي في نمط اإلنّتاج ـّتّتطور الحضارات وّت

في نمط  واٍزّتحول ُم يكون من نّتائجها حدوُث السائد في المجّتمع، أو بسبب ّتحوالت ثقافية اجّتماعية عميقة

لحدوث ّتطور بطيء ولكن  ويأّتي الّتغير في نمط اإلنّتاج عادة إما نّتيجًة ، نولوجيا اإلنّتاجاإلنّتاج وّتك

ث في أوروبا خالل مرحلة االنّتقال من الزراعة إلى في أساليب ّتنظيم العملية اإلنّتاجية كما حَد مّتواصٍل

ث في اليابان رية في نظم وّتكنولوجيا اإلنّتاج بقيادة الدولة كما حَدّتغير قْس الصناعة، أو نّتيجة لعملية

أما الّتطور الثقافي االجّتماعي فيأّتي نّتيجة لفعل أفكار ونظريات وفلسفات اجّتماعية جديدة غير . والصين

مع نمط إنّتاجي  ل ّتجاوبًااقّتصادية داخلية وخارجية ّتدفع الثقافة السائدة إلى الّتحُو ّتقليدية، أو بسبب ضغوٍط

 لعمليٍة في نمط اإلنّتاج االقّتصادي والّتحول الثقافي االجّتماعي هما وجهاِن وهذا يعني أن الّتطوَر. جديد

 . أخرى حضارية لمرحلٍة بنقل المجّتمع من مرحلٍة واحدة ّتنّتهي دومًا مجّتمعيٍة

ّتمع الذي ّتعيش فيه من ثقافة، أن ّتّتطور في معزل عما يسود حياة المج لذلك، ليس بإمكان الثقافة، أّي

ا اقّتصاد، أن يّتطور في معزل عّم ّتكنولوجيا إنّتاج ونظم إنّتاج اقّتصادية ُمّتغيرة، وليس بإمكان االقّتصاد، أّي

ة ثانية، من ناحي .وأفكار ومعّتقدات ونظم سياسية ُمّتحّولة ط فيه من ثقافاٍتحياة المجّتمع الذي ينَش يسوُد

جذرية في الثقافة السائدة ونمط  ّتحوالٍت ّتطور من دون حدوِثحضارة، أن ّت ليس بإمكان الحضارة، أّي

مع بقاء الثقافة والعالقات االجّتماعية على  أن ّتّتطوَر بكلمات أخرى، ليس بإمكان الحضارِة. اإلنّتاج وأدواّته

 . ل والّتقادمـعلى حالها من الّترُه حالها من الركود والجمود، أو بقاء أنماط اإلنّتاج وأدواّتِه

 األصالة"الثبات ومقاومة ّتيارات الّتغيير بدعوى الحفاظ على  الثقافة ّتميل بطبيعّتها نحَو ولما كانت

مراحل االنّتقال  الثقافة بعالقات اإلنّتاج خالَل ن صفة النزاع، ال الّتعاون، ّتغلب على عالقِةإ، ف"والّتراث

على الفئات المهيمنة على  واالقّتصاد، أْي لكن ُسّنة الّتطور ّتفرض في نهاية األمر على الثقافِة. الحضارية

النشاطات األساسية في المجّتمع أن ّتجد ما يكفي من القواسم المشّتركة للّتعايش والّتعاون واسّتعادة 

ذورها القديمة، كما عن ُج وهذا يأّتي إما على حساب الثقافة الّتي ّتكون مضطرة للّتغير بعيدًا. االسّتقرار

ث في معظم الدول الّتكنولوجيا واالقّتصاد، كما حَدث في اليابان والصين، أو على حساب العلوم وحَد

في  ، فيما يّتُمالحقة أكثر ّتقدمًا حضارية لمرحلٍة المجّتمع من مرحلٍة في الحالة األولى يّتم انّتقاُل. العربية

 .عن العصر عمليات الّتحول وإطالة عمر المرحلة االنّتقالية وّتخلف المجّتمع المعنّي الحالة الثانية ّتعطيُل
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 :ة كما أشرناالطويل بأربع مراحل حضارية رئيس جّتمعات اإلنسانية خالل ّتاريخهاالم تمّر

حضارة  ما بعد الصناعة، أْي حضارةالصناعة،  حضارةالزراعة،  حضارةما قبل الزراعة،  حضارة 

ن أطلق على هذه الحضارة هذا االسم عندما طرحت هذا المفهوم في عام وأعّتقد أنني أول َم. المعرفة

ويد، الُس مملكة في مؤّتمر في ، وذلكلمفهومي عصر المعلومات وعصر ما بعد الصناعة بدياًلنه كو  1991

صنع أي  ،The Making of History :ّتحت عنوان 2111ومن ثم قمت بشرحه في كّتاب نشرّته في عام 

 نحو ئة ألف سنة، اسّتمرت حضارة الزراعةرت حضارة الصيد والرعي أكثر من مما اسّتموفي .الّتاريخ

سنة قبل دخول المجّتمع الصناعي مرحلة  251 نحو أما حضارة الصناعة فقد اسّتمرت ،عشرة آالف سنة

قدين على األكثر من ّتاريخ إعداد هذا الكّتاب في المعرفة خالل َع من المّتوقع أن ّتنقله إلى حضارِة ،انّتقالية

 .  2114عام 

لمية ها الِعفيدة من إنجازاِّتقامت كل حضارة الحقة على أكّتاف الحضارة السابقة لها، ُمسّت

ض على نمط إنّتاجي جديد فَر "ّتبلور"ّتحول حضاري في أعقاب  ولقد جاء كُل ،والّتكنولوجية والثقافية

يعيش على هامش االقّتصاد  ثانويًا ّتنازل عن موقعه القيادي في المجّتمع، ويغدو نمطًاالنمط القديم أن َي

 وحين يّتحول نمط إنّتاج قديم إلى نمط إنّتاج ثانوي، يصبح لزامًا. عليه للنمط الجديد ومعّتمدًا الوطني، ّتابعًا

وهذا يفرض على بقايا  ،إلنّتاج الجديدعلى الثقافة السائدة أن ّتّتحول في اّتجاه الّتجاوب مع اسّتحقاقات نمط ا

 وأن ّتعيش على هامش الحياة المجّتمعية بوصفها ،مة عن موقعها القياديَغّتنازل ُمْرـالثقافة القديمة أن ّت

 ّتعرض لفعل عمليٍةـالمجّتمعات ّت ّلولمة االقّتصاد والثقافة جعلت كلكن ع. ها الزمنَزّتجاَو ثقافة فرعيًة

ولقد . فيها الثقافة العربية االثقافات الّتقليدية بم لمات الرئيسة لكإعالمية معلوماّتية كونية أدت إلى ّتغيير الِس

ل ّتلك الثقافات ية في أنماط اإلنّتاج وأدواّته، ما جَعقلة نوعدوث ُنجاء هذا الّتغير غير المسبوق في غياب ُح

ك المجّتمع القديم، وغير قادرة على الّتجاوب مع صالحة للحفاظ على ّتماُس أصالّتها، وّتغدو غيَر ُدّتفِق

 . المجّتمع الجديد احّتياجاِت

 عصر الصيد والّتجوال

ماك وجمع الثمار انات واألسبدأ اإلنسان حياّته االجّتماعية بّتشكيل ّتجمعات صغيرة عاشت على صيد الحيو

وّتقاليد  ،مجّتمع واسّتمراره من دون وسائل اّتصال لغوية مشّتركة نه ليس باإلمكان قياُمإوحيث . واألعشاب

يم واألعراف وّتقوم بّتنظيم العالقات فيما بينهم، فإن اللغات والّتقاليد والِق ،بعضبّتربط الناس بعضهم 
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قد كانت الثقافة في ذلك العصر عبارًة عن طريقة حياة قامت ول. ها األساسيالثقافة وعماَد أصبحت جوهَر

على منظومة من القيم شملت العادات والّتقاليد واألعراف والعداء المّتبادل بين القبائل، وهذا جعل أوُجَه 

ن ، ّتّتحكم في سير الحياة وما ّتشهده م"العملية االجّتماعية الثقافية"الحياة االجّتماعية والثقافية، أو ما أسميه 

وفي الواقع، من الصعب أن ُنسمي منظومة القيم القبلية عملية مجّتمعية، ألنها قامت على ّتقاليد . ّتطور

 بينظروف الحياة ومعطيات البيئة ومواقَف وأعراف ّتوارثّتها األجيال من دون ّتغُير ُيذكر، لكن اخّتالف 

سيادة نمط  إال أّن ،ن زمن وآخر، وبيىخرأل قبيلة، ومن ّتخّتلف من بيئة ألخرىالثقافات  جعلآخر، ومكان 

ل كل قاء واألمن، جَععن مّتطلبات الَب بحثًا ؛على الصيد والّتجوال صف بالبساطة وقام أساسًاإنّتاجي واحد اّّت

  .بعيد ّتها ظروف ذلك الزمن مّتشابهة إلى حٍدالّتي أفرَز ، وبالّتالي طرَق الحياة،الثقافات

لّتعامل مع لوسيلة ناجعة  اية ّتكوين مجّتمعاّته هو إيجاَدكان الّتحدي األكبر الذي واجه اإلنسان في بد

وفي ضوء جهل اإلنسان وبدائية ما كان لديه من  ،المزاج المّتقلب والعطاء المحدود بيئّته الطبيعية ذات

ض عليه ظروف بيئّته لّتّتالءم مع احّتياجاّته األساسية، ما فَر أدوات ّتكنولوجية، لم يكن باسّتطاعّته ّتكييُف

عن مصادر الغذاء  ف هي الّتنقل المسّتمر بحثًاولقد كانت وسيلة الّتكّي ،وضاع ّتلك البيئةف مع أأن يّتكّي

لكن ّتلك  .من ّتقلبات الطقس والحيوانات المفّترسة بًاهَرأحيانًا ناخية مناسبة، والعيش في كهوف وأجواء ُم

للّتعامل مع  نفسها في وضع أفضل جين بعض الحيوانات والطيور، وجدْتدالمجّتمعات، بعد نجاحها في ّت

نة في عمليات كثيرة ومّتنوعة كوسائل للّتنقل، باسّتخدام الحيوانات المدّج بيئّتها الطبيعية، حيث قامْت

 .الود وغيرهراء وُجومصادر لحوم وِف

 مع جمود الحياة في عصر ما قبل الزراعة، إال أن المجّتمع القبلي اسّتطاع أن يطور نمط إنّتاجه قلياًل

وهذا  ،واشيلصيد وجمع الثمار واألعشاب إلى االعّتماد الجزئي على ّتربية الَممن االعّتماد الكلي على ا

من ، زت بسيطرة البيئة الطبيعية على حياة اإلنسان سيطرة شبه كليةبل الزراعة ّتمّيـيعني أن فّترة ما ق

خذ لي ّتاريخ حروب وغزوات مسّتمرة، وكانت قيم الرعي والفروسية واألـناحية ثانية، كان الّتاريخ القَب

ويّتغنى  سّتحسن الغزَووهذا جعل اإلنسان القبلي َي ،قيم ذلك المجّتمع على اإلطالق بالثأر وسبي النساء أهَم

في حياة الّترحال  ّتمسك بالّتقاليد واألعراف المّتوارثة، ويجد لذًةبه، ويبّتعد عن ممارسة األعمال اليدوية، وَي

ع الحذر والشك المّتبادل، ما فقد غلب عليها طاَب أما عالقات القبائل المّتجاورة مع بعضها بعضًا. والّتنقل

. ل ّتاريخ الحروب والّتحالفات القبلية يّتأثر بالرغبة في الغزو، والحاجة إلى األمن، وواجب األخذ بالثأرجَع

 .إن اإلنساَن القَبلي حارَب ليعيش، وعاش ليحارَب، ما جَعل حياَّته ّتبدأ وّتنّتهي بالِقّتال: لذلك، يمكن القول
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 راعةعصر الز

اكّتشف دورة حياة النبات   ماجاء انّتقال اإلنسان من مرحلة الصيد والرعي القبلية إلى مرحلة الزراعة بعد

الحصول  اإلنسان من بع ذلك َّتمُكُنـولقد ّت. الحة األرض وإنّتاج حاجّته من الغذاءونجح في ّتطوير فنون ِف

رى، م على االسّتقرار وّتشييد بيوت دائمة وُقجديدة ّتقو ن نّتائجه ّتطوير طريقة حياٍةغذائي كان ِم على أمٍن

زروعات، واالهّتمام الَم الزراعة وااللّتزام برعايِة ومع الّتوجه نحَو. عن نمط الحياة القبلية والّتخلي ّتدريجيًا

مكوناّتها لصالح  مّتواصلة اضطرت الثقافة القديمة إلى الّتنازل عن أهِم واسم الزراعية بصورٍةبمّتابعة الَم

عادة  :وفي مقدمة العناصر الثقافية الّتي ّتم الّتخلي عنها. ها حياة الزراعة ونمط اإلنّتاج فيهالّْتأْم جديدة ثقافٍة

 وباالنّتقال إلى نمط حياّتٍي. لية، وّتقاليد الغزو والنهب والسبيمفهوم العصبية القَبوالّترحال والّتنقل، 

قادر على  المجّتمعات الزراعية، وغيَر حياِة صالح إلدارِة الّتاريخ القبلي غيَر وإنّتاجي جديد، أصبح منطُق

 .سّتقبلهاها أو الّتنبؤ بُمهاِّتالّتأثير في ّتوُج

وقيم  من اسّتبدالها بعاداٍت ، كان ال بّدومحوريّتها القبليةوالسبي والنهب مع ّتراجع أهمية ّتقاليد الغزو 

 الروابَط الجديدة لّتعزَزوالقيم  لذلك جاءت الّتقاليُد ،روف حياة المجّتمع الزراعي الجديدجديدة ّتّتجاوب مع ظ

األزمات، واالنّتماء ألرض  وّتعاون أفراد المجّتمع الواحد في وجِه ،ل االجّتماعياألسرية، وّتدعو إلى الّتكاُف

، الّتقليديةحياّته  حياة المجّتمع الزراعي، وذلك لصالح طريقِة لي طريقَةوحيث رفض المجّتمع القَب ،ووطن

 .مجّتمع الحق لكِل عًاعن العصر وّتاِب مّتخلفًا ًالت منه مجّتمعالمسيرة الحضارية جَع فإَن

اجّتماعية،  ِت القبيلة بوصفها وحدًةدائمة إلى َّتفّتُّ ّتسبب اّتجاه اإلنسان إلى ممارسة الزراعة بصفٍة

وقيام ما نّتج عنها من ّتجمعات صغيرة إلى االسّتقرار بالقرب من مصادر المياه واألراضي الخصبة، ما 

ولقد ّتبع ذلك  ،المجّتمع الزراعي الجديد ، ّتصبح عمادExtended Familyالممّتدة جعل العشيرة، أو العائلة 

وبسبب . بةاألحيان أكثر من عائلة مرّك أغلبظهور القرية الصغيرة على شكل ّتجمع عائلي ضم في 

زلة عن غيرها، ها ّتعيش في شبه ُعدت نفَسظروف نشوء ّتلك القرى، فإن الّتجمعات الزراعية األولى وَج

بل القبائل الّتي رضة للسطو من ِقلها ُعالحياة ألفرادها، ما جَع على نفسها في ّتوفير مّتطلباِتوّتعّتمد 

 إن حياة الزراعة الّتي أعطت ميالدًا :ويمكن القول ،غزَوالالّتنقل والّتجوال، واسّتهوت  اسّتمرأت حياَة

نسان في صراع مع اإل دخوَل م الثروة والمعارف، شهدت أيضًالفكرّتي الّتقدم والحضارة من خالل ّتراُك

نجازات محدودة في ذلك إيق حياّته، ونجاحه في ّتحق بيئّته الطبيعية بهدف ّتطويعها للّتجاوب مع مطلباِت
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ّتكييف بيئّته الطبيعية : يكافح في اّتجاهين مّتعارضينوَجد نفسه اإلنسان الزراعي وهذا يعني أن . المجال

 .ة المّتقلبةناخيللّتجاوب مع رغباّته، وّتكييف حياّته لظروف بيئّته الُم

في جعل حياة القرية بسيطة وّتقليدية، وبالّتالي ضعيفة القدرة على  زلة سببًاكان االسّتقرار والُع

 حجم األسرة بوصفها المصدر الرئيسي، وأحيانًا مت طبيعة الحياة الزراعية نمّووفي المقابل، حّّت. الّتطور

ل مكانًا لّتجمع األقارب وّتباُدذي اسّتخدم الديوان العشيرة ولقد ّتبع ذلك ظهور . الوحيد لأليدي العاملة

نشب بين األسر والعشائر بين الحين ـالخالفات الّتي قد ّت المعلومات فيما بينهم والّترفيه عن النفس، وحّل

محور الحياة االجّتماعية واالسّتمّتاع بها البيت ومواسم الزراعة والحصاد  من ناحية ثانية، أصبح .واآلخر

أماكن العمل في  أهّم ــ يزال ماوــ وفي الواقع، كان البيت الزراعي . الزراعيفي المجّتمع واالقّتصادية  

القرية، ال سيما فيما يّتعلق بّتربية األطفال وإعداد الطعام والعناية بالكهول، ومسرح ّتنظيم المناسبات 

اإلنسان  إن :لذلك يمكن القول. والنشاطات الّترفيهية والوالئم االجّتماعية مثل األعياد واألفراح والمآّتم

 .الطعامبجعل حياّته ّتبدأ وّتـنّتهي يالزراعي يأكل ليعيش ويعيش ليأكل، ما 

سكان  رى على ضفاف األنهار إلى حدوث ّتواصل ثقافي بينمن ناحية ثانية، أدى ظهور بعض الُق

 ، وقيام ّتبادل سلعي محدود فيما بينها، كما حدث في مصر والعراقنفسه النهر القرى الواقعة على مجرى 

 بين القرى المخّتلفة ّتعاونأما الزراعة بوصفها نظام إنّتاج وطريقة حياة، فقد أدت إلى قيام . والصين

في  ، واّتخاذ ّتدابير جماعية لدرء خطر الفيضانات الّتي كانت ّتّتكرر وّتّتسبب أحيانًالّتوزيع المياه فيما بينها

لى ظهور الدولة كسلطة فوقية، وقيامها إبدوره ى أّد ما. نازل وقّتل الناس والحيواناتّتدمير المحاصيل والم

المياه ومواجهة الكوارث الطبيعية،  لّتوزيعواسعة ومجّتمعات مّتعددة وّتأسيس نظم  بالسيطرة على مناطَق

الخالفات فيما بينهم، وّتوفير األمن لهم وللّتجار من  وحّل ،وجمع الضرائب من المزارعين ،وبناء الجيوش

وهكذا . والدولةد الطريق لّتبلور مفهوم الوطن والشعب الغزو، ما مّه قطاع الطرق والقبائل الّتي اسّتمرأت

، لّتقوم بدور كبير في العملية السياسية: ظهرت السياسة والسياسيون والمؤسسات الّتابعة لهم، أو ما أسميه

 . حياة المجّتمع الزراعي، وهو دور اسّتمر وزاد أهمية مع ّتّتابع العصور

لى ّتغيير شكل وّتركيب ومشاغل وأسلوب حياة المجّتمعات الّتي يّتضح مما ّتقدم أن الزراعة أدت إ

مجّتمُعه مارسّتها، مؤدية بذلك إلى إقامة مجّتمع جديد وّتأسيس ّتاريخ جديد لعصر حضاري مخّتلف كان له 

 .نظامه اإلنّتاجي وثقافاّته المميزةو
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م يؤدِّ إلى ّتغيير إن االنّتفال من نمط الحياة القبلي إلى نمط الحياة الزراعي ل: يقول جاك وذيرفورد 

. إحداث ّتغيير شامل في النسيج الثقافي واالجّتماعي وطرق الّتفكير نمط المعيشة فحسب، وإنما أدى إلى

((Jack Weatherford: Savigaes and Civilization, 49 الحياة ّتميزت هذا أدى إلى ظهور القرية الّتي و

أما جاراّتي . مّتقارببمسّتوى معيشي  ّتعهم جميعًابين الناس وّتم البساطة والهدوء والمساواة ّتقريبًافيها ب

بالمقارنة مع آالف السنين الّتي قضاها اإلنسان على جمع الحبوب وصيد الحيوانات، كان : وجاي فيقوالن

 Gerraty). ّتشييُد القرى ُنقلة ثورية في الثقافة ومّتطلبات البقاء والّتكنولوجيا والّتنظيم االجّتماعي والّتاريخ

and Guy: The Colombia History of the World, 52)  

أهميّتها في حياة المجّتمع الزراعي، " ّتبلور"ن اعّتماد اإلنسان الزراعي على األرض أّدى إلى إ

واألخرى  ،ا غنيةمإحداه: طبقّتيناألمر الذي  كان سببًا  في ظهور الملكية الخاصة، وّتجزئة المجّتمع إلى 

بعض الناس على الثروة  ي بين الغني والفقير، وحصوُلالّتفاوت الطبق من ناحية ثانية، ّتسبب. فقيرة

الفقير،  دون رت ممارسّتها على الغنيجديدة اقّتَص ب عادات وّتقاليَدرمان بعضهم اآلخر منها في ّتسُروِح

ظهور اإلقطاعي ولقد ّتبع ذلك  .ولكن غير مّتجانسّتين ،إلى ّتجزئة الثقافة إلى ثقافّتين مّتقاربّتين أّدى ما

 مع ذلك بقيت. ء على مساحات شاسعة من األراضي واسّتعباد الفالحين واسّتغاللهموقيامه باالسّتيال

على نّتاج األرض من محاصيل كانت في مّتناول يد  مسّتويات المعيشة مّتقاربة بسبب اعّتمادها أساسًا

 الملكية الخاصة لألرضسبب غياب ّت طبقّتين وثقافّتين،المجّتمع الزراعي إلى فيما انقَسم و. الجميع ّتقريبًا

الطبقية الّتي عرفّتها المجّتمعات  عرف الفوارَقيلم  في بقائه مجّتمعًا مّتجانسًالي المجّتمع القَبمن حياة 

 .الزراعية وما بعد الزراعية

كان ضعف اإلنسان أمام جبروت الظواهر الطبيعية الطاغية، وعدم قدرّته على ّتفسير الجزء األكبر 

. بالبيئة الطبيعية الّتي نشأت فيها وير ديانات ّتأثرت كثيرًافي ّتوجهه نحو ّتط من أسرار الكون والحياة سببًا

مكونات الثقافة في المجّتمع  ومنذ اكّتشاف الفكرة الدينية واعّتناقها على نطاق واسع، أصبح الدين أهَم

يجابي وبعضها اآلخر إالفرد والجماعة والمجّتمع، بعضها في حياة  مهمة الزراعي، ما جعله يقوم بأدوار

ألسرار الكون والحياة، وّتزويد  ُمرضيةالدين دوره في المجّتمع من خالل ّتقديم ّتفسيرات  ويؤدي. سلبي

المؤمن بمنظومة شبه مّتكاملة من القيم والمعّتقدات والشرائع المنظمة للسلوك والعالقات االجّتماعية، وربط 

ل حياة جَع ما. خرىاجهة أّتباع الديانات األوّتضعهم عادة في مو ،ّتميزهم عن غيرهم ديةعق أّتباعه بروابَط

من النواحي  وّتماسكًا من النواحي النفسية، وأكثر ّتنظيمًا واسّتقرارًا الدين أكثر أمنًا المجّتمع في ظّل
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قدرة على ّتحقيق الّتقدم أقل ، ومع بعضهم بعضًا ّتسامحًا ل أّتباع الديانات المخّتلفة أقّلاالجّتماعية، فيما جَع

 . االقّتصادية والعلميةفي نواحي الحياة الثقافية واالجّتماعية و

إن ّتراكم المعرفة، وّتمكن اإلنسان من إنّتاج فائض غذائي، ومأسسة الملكية الخاصة ّتكاّتفت معًا 

 :لّتعطي ميالدًا لفكرة الّتقدم، وّتقوم بّتسريع عملية الّتطور والّتحول المجّتمعي في أربعِة اّتجاهات

عزيز دور العملية السياسية كعامل بناء الدولة وّتشييد مؤسساّتها الرئيسة الّتي أدت بدورها إلى ّت .1

 .ّتطور وّتحول مجّتمعي، وأداة لحفظ األمن واالسّتقرار

ّتـنشيط الّتجارة بين الّتجمعات الزراعية المخّتلفة، والّتي ّتسببت بدورها في خلق حاجة إلنّتاج  .2

 .بضائع جديدة قابلة للّتجارة، وبالّتالي ّتعزيز أهمية االقّتصاد في الحياة المجّتمعية

نّتاج جديدة وّتحسين وسائل النقل، ما أدى إلى رفع إنّتاجية العامل والفالح، ّتطوير أدوات إ .3

وّتسهيل عمليات المّتاجرة والحكم، وبالّتالي مكن العامل الّتكنولوجي من القيام بدور في حياة 

 . المجّتمع

ج، ّتفعيل عمليات الّتالقح الثقافي بين الشعوب، ما أَدى إلى ّتباُدل األفكار والبضائع وأدوات اإلنّتا .4

والّتعلم من ّتجارب اآلخرين، وهذا ّتسبب في إثارة خيال بعض الناس واّتجاِههم نحو االهّتمام بما 

 .كان يدوُر حولهم من أنماٍط حياّتية وّتطورات فكرية وعلمية

مع اّتساع نطاق الّتبادل الّتجاري وقيام الدول بغزو غيرها من مجّتمعات زراعية والّتوسع على حسابها، 

اد أهمية في حياة المجّتمعات المخّتلفة، ما جَعل الثقافة ّتنظر إلى القوى الخارجية ليس أَخذ دور الثقافة يزد

وقد . كمصادر خطر ُّتهدد وجودها فحسب، وإنما كّتحديات، عليها أن ّتواجهها، وكفرص يمكن اسّتغاللها

لى كانت الشعوب والثقافات الّتي نظرت إلى القوى الخارجية بوصفها ّتحديات وفرصًا األكثَر قدرة ع

الّتطور وّتحقيق النهضة والّتقدم، فيما كانت الشعوب والثقافات الّتي نظرت إلى القوى الخارجية بوصفها 

مخاطر ّتهدد وجودها األكثَر انغالقًا على النفس، واألقَل قدرة على مواجهة الّتحديات الحياّتية واغّتنام 

جة لذلك ّتبلورت الثقافة بوصفها الفرص المّتاحة، ما جعلها ّتّتخلف عن غيرها من الشعوب والثقافات، نّتي

قوًة ّتؤدي دورًا كبيرًا في ّتشكيل المواقف الفردية والجماعية وطرق الّتفكير والنظرة إلى الحياة واآلخر، 

وّتقوم بّتحديد األهداف الفردية والجماعية واألولويات بالنسبة للفرد والمجّتمع على السواء، والّتأثير في 

الحياّتية الّتي ّتواجهه، وّتشمل ّتلك الّتحديات األخطاَر الخارجية،  كيفية ّتعامل المجّتمع مع الّتحديات
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واألفكاَر والفلسفات الجديدة، والّترّتيبات االجّتماعية واالقّتصادية غير الّتقليدية، والحقائق العلمية، 

صة مع ذلك اّتصفْت كُل الثقافات عبر الّتاريخ بميلها إلى الثبات ومقاومة الّتغيير، خا. واألدوات الّتكنولوجية

 . الّتغيير القادم من الخارج

ودورها في ّتوحيد الشعوب وّتمكينها " الثقافة الوطنية"يّتحدث علماء االجّتماع والسياسة عادة عن 

ومع أن معظَم الناس الذين يعيشون في دولة واحدة يشعرون . مشّتركة "هوية وطنية"من االسّتحواذ على 

ّتمع القبلي كان المجّتمع الوحيد الذي اسّتطاع أن يسّتحوذ بأنهم َينّتمون لبلد واحد وشعٍب واحد، إال أن المج

على ثقافٍة واحدة ويبقى مّتجانسًا من النواحي االجّتماعية والثقافية، إذ إن ظهور الملكية الخاصة ّتسبب في 

. ّتعكير صفو الّتجانس االجّتماعي والثقافي في كّل مجّتمع ّتبلورت فيه، وذلك ابّتداًء من المجّتمع الزراعي

الثروة مصدر قوة، وكون القوة أداة للحصول على المزيد من الثروة، جعل الملكية الخاصة  حيث إن كون

كما جعل األقوياء . ّتقود األثرياء إلى الشعور بأنهم يخّتلفون عن الفقراء من حيث القيُم والمواقف والّتقاليد

معات الزراعية إلى يشعرون ويّتصرفون بناء على قناعة بانهم يخّتلفون عن الضعفاء، ومع انّتقال المجّت

مرحلِة الصناعة اّتسع نطاق الفوارق الطبقية وظهرت فوارق اجّتماعية ثقافية جديدة لم ّتكن معروفة من 

وفيما ّتقوم الفوارق االجّتماعية االقّتصادية، أي الطبقية، على ّتفاوت مسّتويات الدخل، ّتقوم الفوارق . قبل

 . ّتهاالجّتماعية الثقافية على ّتفاوت مسّتويات العلم ونوعي

مع ظهور المجّتمع الزراعي ونظام حياّته اإلنّتاجي أصبح نمط الحياة القبلي غير قادر على الّتنافس 

ولقد ّتسبب هذا الّتطور في ّتوقف ّتاريخ . مع نمط الحياة الزراعي، وبالّتالي مّتخلفًا عنه إنّتاجًا وثقافة

لى المجّتمع الزراعي أن يصنع في المقابل، فرض هذا الّتطور ع. المجّتمع القبلي وانّتهاء منطقه وصالحيّته

ومع أن المجّتمَع القبلي حافظ على منطق ّتاريخه وحكمة . ّتاريخه بنفسه، وأن يكّتشف منطق ذلك الّتاريخ

ذلك الّتاريخ آلالف السنين الالحقة، إال أنه َفـَقـَد، ّتحت سلطة الدولة، معظم ما كان لديه من حرية ومراٍع 

نّتيجة . ياسي الذي كان يّتمّتع به ينكمش يومًا بعد يوم مع نمو الدولةومياه، ما جعل الفضاَء االقّتصادي والس

لذلك، أصبح المجّتمع القبلي أقَل حرية وقدرة على االعّتماد على نفسه في ّتوفير مّتطلبات حياّته، ما جعله 

 .يّتحول إلى مجّتمع ّتابع للمجّتمع الزراعي ومعّتمدًا عليه

ّتمع القبلي، فإنه احّتفظ بقدرة كبيرة على إرباك على الرغم من هذا الّتطور السلبي في حياة المج

المجّتمع الزراعي وّتعطيل مسيرّته الّتنموية، وذلك بسبب ما كان يقوم به من غزٍو وسطٍو وّتدمير، إال أن 

ذلك المجّتمع لم يسّتطع، حّتى في الحاالت الّتي نجح فيها في ّتدمير بعض الدول، أن ُيرجع الّتاريخ إلى 
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يًا إلى حياة الَبداوة، بل وَجد نفسه يّتبنى ثقافة المجّتمع الجديد ونمط إنّتاجه، الوراء ويعيد مجّتمعًا زراع

ويعود السبب في ذلك إلى ّتفوق نمِط الحياة واإلنّتاج الزراعي عن نمط الحياة . ويذوب فيه مع ّتوارد السنين

ريخ يسيُر دومًا إلى وما دام الّتا, واإلنّتاج القبلي، وألن الّتاريخ ال يعود إلى الخلف وال يعيد ّتكراَر نفسه

األمام، حّتى وإن ّتوقف أحيانًا لبعض الوقت، فإنه ّتسبب في جعل معظم الشعوب الّتي عاشت في الماضي  

 .أقَل الشعوب ثقافة وّتحضرًا وّتطورًا في عالم اليوم

لما كانت المجّتمعات الزراعية المّتجاورة ذات ثقافات مّتشابهة، فإنها ّتّتصف بقدرة كبيرة على 

لكن اخّتالف ثقافة المجّتمع الزراعي عن ثقافة المجّتمع . لّتفاهم وإقامة عالقات ّتعاون فيما بينهاالّتواصل وا

لذلك . القبلي جعل من الصعب على المجّتمعين الّتواصل وإقامة عالقات ّتقوم على أسس من الثقة والّتفاهم

ّتواصٌل عبر حضارات ال بد من النظر إلى الّتواصل بين ثقافّتين ّتنّتميان إلى حضارّتين مخّتلفّتين، بأنه 

 .مّتباعدة عن بعضها، ّتفصلها آالف السنين من الّتطور االقّتصادي واالجّتماعي والثقافي والعلمي

إن جميع مراكز الحضارة الرئيسة في العالم كانت خالل :  بول كنيدي وجاك ويذرفورديقول 

اجّتماعيًا كبيرًا واحدًا العصور الوسطى على  المسّتوى نفسه من الّتطور، ما جَعل العالم ُيشكل نظامًا 

لكن   (Weatherford; Savings and Civilizatoin 26). يّتطور بوّتيرة بطيئة كثيرًا عما ّتعودنا عليه

الّتطور االقّتصادي والّتكنولوجي واالجّتماعي والثقافي في نحو منّتصف القرن  وّتيرةأوروبا شهدت ّتسارع 

ولقد ّتسببت ّتلك الّتطورات في . مخّتلف عن السابقالخامس عشر، واّتجاه ذلك الّتطور إلى السير في اّتجاه 

دخول أوروبا مرحلة انّتقالية كان من مظاهرها الّتوسع في الّتجارة وّتنويع البضائع القابلة للّتصدير،  األمر 

  .العملية االقّتصادية: الذي مّهد الطريق لّتطور العلوم والّتكنولوجيا، وأعطى ميالدًا ِلما أسميه

ّتي حدثت خالل ذلك القرن والقرن الذي ّتاله اكّتشاُف العالم الجديد، وّتقدم ومن الّتطورات األخرى ال

صناعة األسلحة، وّتطور الطباعة، وقبول المعامالت المالية بوصفها نشاطًا مشروعًا، وشيوع الّتفكير 

ّتقلت وبعد مرور ثالثة قرون ّتقريبًا، حدثت الثورة الصناعية في بريطانيا أواًل، ومن ثم ان. الفلسفي والعلمي

إن المجّتمعات الزراعية ّتحولت إلى مجّتمعات : يقول فوكوياما. إلى مخّتلف أجزاء أوروبا وأمريكا الشمالية

مدنية صناعية على مدى مئة سنة ّتقريبًا، وكل ما كان قد ّتراكم من عادات وّتقاليد وأعراف مّيزت حياة 

 ,Fukuyama: The Great Disruption, “The Atlantic). القرية اسّتبدلت بصوت اآللة وصخب المدينة

May 1999, 56)  
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 عصر الصناعة

منّتصف القرن الخامس عشر ّتخطو خطواّتها األولى نحو مرحلة انّتقالية  نحو في عدة مجّتمعاتبدأت 

وفيما نجحت المجّتمعات األوروبية عامة في  ،الصناعة جديدة في اّتجاه عصر حضاري جديد، هو عصُر

الصين  أخفقتالثاني من القرن الثامن عشر، صناعة في النصف ّتجاوز عصر الزراعة ودخول عصر ال

الصينيين والعرب إلى ّتباين  إخفاقود السبب في نجاح األوروبيين وويع. في اقّتحام ذلك العصر العرُب كما

إذ فيما ّتمكنت أوروبا مع حلول منّتصف . درجة هيمنة الّتقاليد والدين والسياسة على حياة المجّتمع ككل

روا عشر من ّتحرير نفسها من هيمنة المؤسسة الدينية، انقسم ملوك العرب على أنفسهم وخِس القرن السابع

ل على بقاء الشعب هم، وّتقوقعت الصين على نفسها في ظل نظام إمبراطوري سلطوي عِمهم وعلوَموطَن

 . كبير بفلسفة اجّتماعية دينية جامدة إلى حٍد اًلالصيني مكَب

باآللهة، وكون الدين جوهر الثقافة الزراعية، جعل السلطة  نظريًاإن ارّتباط الحاكم في الصين 

ل الحاكم ذا مصلحة حقيقية في ّتكريس الفكرة الدينية جَع ما. ًا وثيقًا بالمؤسسة الدينيةالسياسية ّترّتبط ارّتباط

عرضت مود الحياة واسّتبداد الحاكم، ّتومع ُج. السائدة الثقافة الشعبيةووالحفاظ على الفلسفة الّتقليدية 

بثورة  همقيامأّدت إلى عجز الفالحين عن دفع الضرائب، والصين في القرن السابع عشر ألزمة اقّتصادية 

وفيما كانت األزمات . أراضيهمّترك ى على نظام الحكم، كان من نّتائجها ّتوجه نسبة كبيرة من الفالحين إل

وّتهددها، ما جعل المجّتمع الصيني يّتجه األوروبية ّتغزو الموانئ الصينية  الداخلية ّتّتوالى، كانت األساطيُل

 لم يكن من ناحية ثانية، . في عبور المرحلة االنّتقالية إلى عصر الصناعة خفق، وينحو الّتقوقع حول نفسه

لصين في ظل نظام حكم مركزي قوي ّتطوير جيوب مّتحررة في اسّتطاعّتها الّتفكير بحرية والّتصرف ل

 . دث في أوروبابشكل مخّتلف أو مخالف ألوامر المركز، كما ح

وانطالقا من عقلية العزلة واالنعزال، قام اإلمبراطور الصيني بحرق أسطوله البحري واالنزواء 

 لكن ،والّتفاعل مع ثقافاّتها ،خلف سور الصين العظيم، وحرمان شعبه من الّتواصل مع غيره من شعوب

ية حماية الذات من الّتحديات العقول، والّتوجه الواعي إلى الّتفكير في كيف إغالق الحدود يعني إغالَق

فالّتفكير الذي يسّتهدف حماية  ،ّتجاوز األزمات ومواجهة الّتحديات من الّتفكير في كيفية الخارجية، بداًل

يجابي الذي يسّتهدف رم الفرد والمجّتمع من الّتفكير اإلقائمة هو ّتفكير سلبي يح إنجازات ّتراثية وأوضاعًا

لقد ّترّتب و. م في ميادين الثقافة والعلم واالقّتصاد والّتكنولوجيانجازات وّتحقيق المزيد من الّتقدّتعزيز اإل
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االسّتعمار البريطاني  لقياموّتمهيد الطريق  ،عملية الّتطور في الصين ّتوقف الُعزلة واالنعزالقرار على 

 ًا، ُمسّتخدمين طرق"ْدق ّتُسِرـف"ّتباع سياسة باالبريطانيون  قام من ناحية ثانية،. بغزوها وفرض هيمنّته عليها

إفسادها واسّتغالل  ، والّتوجه نحومجّتمعات سيطروا عليهاالمجّتمع الصيني وغيره من غير أخالقية لّتجزئة 

 . وّتابعة لبريطانيا واقّتصادها الصناعي المّتقدم مّتخلفة اقّتصاديًا اّتها، وّتحويلها إلى مجّتمعاٍتإمكان

من المدن  صغيرة شملت العديَدفي المقابل، كانت أوروبا خالل الفّترة االنّتقالية مجزأة إلى دويالت 

األمر  . على السواء الملوكالّتي خضعت لسلطات ذاّتية وإدارات مسّتقلة ّتجنبت هيمنة الكنيسة وسلطة 

ن سكان ّتلك المدن من االسّتحواذ على قدر كبير من الحرية، والّتوجه نحو ّتطوير مخّتلف نواحي مّك الذي 

ن ّتيمخّتلفحياّتين  ن وين إنّتاجييامب في ّتبلور نظية، ما ّتسّبالحياة، بما في ذلك النواحي الثقافية واالقّتصاد

قليدية وفيما ّتمركز نمط الحياة الزراعي والقيم الدينية الّت. نظام اإلقطاع ونظام المدينة: في أوروبا

قطاعيات، ّتمركز نشاط الحرفيين والّتجار والممولين والقيم المصلحية واألفكار والخرافات في األرياف واال

 . في المدينة الّتحررية

جه ام لّتكريس األمر الواقع، اّّتجه اإلقطاعيون إلى الّتعاون مع الكنيسة والحّكمن ناحية ثانية، فيما اّّت

نظام المدينة إلى رفض ّتعاليم الكنيسة، ال سيما ما كان يّتعلق منها بالنشاطات الّتجارية والمعامالت المالية، 

 . اعية والثقافية والفنية والفكرية والعلميةهيمنّتها على نواحي الحياة االجّتم والوقوف ضّد

اّتجاه الكنيسة إلى إخضاع الملوك لّتعاليمها وهيمنّتها، وإدانة معظم النشاطات الّتجارية  وفي ضوء

ساد  ن النزاَعإو الّتجارة واالقّتصاد من دونها، فلم يكن باإلمكان نم ، وهي نشاطاتوالمعامالت المالية

ية في المدن من ية، وعالقة الكنيسة بالقوى االقّتصادية واالجّتماعية المّتناملوك بالكنيسة من ناحعالقة الُم

جعل المدن ّتغدو حاضنات لكل فكر فلسفي غير ّتقليدي، وكل نشاط ّتجاري واقّتصادي  ما. ناحية ثانية

هواء المدينة يجعل " إن: العصورّتلك في  الّتي شاعتومن األقوال المأثورة . ومالي وحرفي وعلمي جديد

وقيام ّتلك  ،غير ّتقليدية وسياسية نّتيجة لذلك ُفّتح المجال لبروز ّتيارات اجّتماعية وثقافية". أحرارا الناس

ولقد نّتج عن ّتكاّتف ّتلك القوى  ،السلطة الدنيوية للمؤسسة الدينيةوالعمل على ّتقويض  القوى بالّتحالف

ليد عمل وقيم ثقافية ومواقف دت الطريق لفصل الدين عن الدولة، وظهور ّتقاوقوع الحروب الدينية الّتي مّه

ّتصنيعية  األكبر في نشر مفاهيم الحرية واحّتضان نشاطاٍت اجّتماعية ونظم سياسية جديدة كان لها الفضُل

 .ومالية واسّتثمارية غير ّتقليدية
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، كانت الثقافة األوروبية وما انبثق عنها من ّتقاليد ومواقف مع دخول أوروبا عصر الصناعة

ّتكييف بيئّته نجح في اكّتشاف طرق جديدة لإذ كان اإلنسان األوروبي قد . ل عميقةوعالقات ّتعيش فّترة ّتحو

وحرية  أكثر أمنًا من الّتكيف لمعطياّتها، وّتطويعها لّتّتجاوب مع احّتياجاّته وطموحاّته في حياٍة الطبيعية بداًل

أدوات ، وجديدةقيام اإلنسان بّتطوير أساليب عمل وأنماط إنّتاج  من خاللذلك جاء ولقد . ورفاهية

لزيادة عطاء األرض والنبات والحيوان واإلنسان  ّتكنولوجية حديثة، وعلوم مبّتكرة، وّتسخيرها جميعًا

عصر الصناعة يّتكون، حيث اّتضحت معالمه مع قيام منظمين  أومع انّتشار المصانع في انجلّترا، بد. لةواآل

اجية ّتحت سقف واحد، لمصلحة من العمال لمزاولة العملية اإلنّت ومسّتثمرين بجمع أعداد كبيرة نسبيًا

 والمسؤول عنالمالك الوحيد ألدوات اإلنّتاج والمواد األولية والبضائع المصنعة، غالبًا هو شخص كان 

الباحث عن عمل إلى  الفقير ّتسبب في ّتحويل الفالح قدو. لعمل ونظام العمل في المصنعّتحديد ساعات ا

 خدماّته، وعلى قدراّته على العمل ساعاٍتإلى مالي ل صناعي، ّتعّتمد قيمّته على إنّتاجه وحاجة الرأسعام

إن اإلنسان الذي يضطر لبيع ُجهده بسبب الحاجة َيفقد إحساَسه باألمن، . طويلة في ظل ظروف عمل قاسية

 . وغالبًا الثقة بالنفس، ويصبح عرضة لالسّتغالل والعبودية

وال  ،كان العمل الذي يعمل فيهوألول مرة في الّتاريخ، أصبح العامل في ظل نظام المصنع ال يملك م

د بإمكانه الّتحكم في سير العملية اإلنّتاجية وال في كيفية الّتصرف أدوات اإلنّتاج الّتي يسّتخدمها، كما لم يُع

من  من العملية اإلنّتاجية، وواحدًا لقد أصبح العامل الصناعي جزءًا. منه يملك شيئًايعد بنّتاج عمله الذي لم 

وهكذا، . المنوطة به أجر يّتقاضاه بعد القيام بالمهاّم الح صاحب العمل لقاَءمجموعة من عمال يعملون لص

ال بروابط ّتمر من أصبح العامل الصناعي مجرد فرد يرّتبط بآلة يعّتمد عليها، ويرّتبط مع غيره من عّم

ولقد ّترّتب على ذلك كله ّتبلور إحساس لدى العمال . خالل المصنع وّتخضع لنظامه وظروف العمل فيه

على الشعور بالغبن، وعكست حاجة  مصالح مشّتركة فيما بينهم، الّتقت حول مظالم قامت أساسًابوجود 

ساسية في األصحية والجّتماعية اال خدماتاللّتحسين ظروف العمل والسكن، وزيادة األجور، وّتوفير 

ناعي ّتحول وهذا يعني أن اإلنسان الص. يسكنون فيها بالقرب من أماكن عملهم وااألحياء الفقيرة الّتي كان

اإلنسان "لذلك أصبح . بفعل نظام الّتصنيع إلى آلة، ما جعل العمل يغدو جوهر الحياة في المجّتمع الجديد

 ".جعل حياّته ّتبدأ وّتنّتهي بالعمليالصناعي يعمل ليعيش ويعيش ليعمل، ما 

سبق مع ظهور األحياء الفقيرة المكّتظة بالسكان بالقرب من المصانع، ّتبلورت طبقة اجّتماعية لم ي

لها مثيل في الّتاريخ، يعانى أفرادها  كَل آفات الفقر والحاجة واالسّتغالل وسوء األحوال المعيشية وغياب 
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وفيما رأى البعض ّتلك الظاهرة جزءًا من عملية ّتطوٍر ّتاريخية ليس باإلمكان ّتجنبها، رآى . األمن الوظيفي

لذلك دعا المثقفون إلى . عن سبق إصرارالمثقفون في ّتلك الظاهرة عماًل شريرًا ارّتكبه الرأسماليون 

 إحداِث ّتغيير جذري في عالقاِت اإلنّتاج، إال أنهم لم يّتفقوا على طبيعة الّتغير وطريقة إحداث الّتغير

لكن الّتاريخ الذي َيخَضع  لفعل . واحدة مثالية، واألخرى ثورية: المطلوب، ما جعلهم ينقسمون إلى فئّتين

يرة سار في طريقه ّتبعًا لمنطق الثورة الصناعية، في زمٍن أصبحت قوى اجّتماعية وعوامَل طبيعية كث

وعلى الرغم من ّتكرر الثورات . العملية االقّتصادية هي العمليَة الُمهيمنة على حياة المجّتمع وحركة الّتاريخ

 . وّتعدد نماذج الحياة المثالية، إال أن الّتاريخ أثبت أن كال النموذجين غير صالحين في المدى الطويل

من العمل  فقاالموالّتقاليد وّتيجة لذلك، ّتسبب العصر الجديد كسابقه في ّتغيير نظام القيم وّتطوير ن

أدت إلى بناء نموذج حضاري لم يكن جديدة والوقت والحياة، واسّتحداث نظم مجّتمعية وعالقات اجّتماعية 

أفكار اإلنسان ورؤيّته إن : سنة من قيام الثورة الصناعية 81قال كارل ماركس بعد نحو . من قبل معروفًا

لألمور، أو باألحرى ضميره، يّتغير مع كل ّتغير في ظروف حياّته المادية، وفي عالقاّته االجّتماعية وفي 

 Karl Marx and Friedrich Engles: The) . في طبيعة حالّته المعيشية: حياّته االجّتماعية، أي

Communist Manifesto, 51) كبيرة من العمال للعمل ّتحت سقف  إن قدرة هذا النظام على جمع أعداد

إلى  ،نه من النشوء والّتطورمّك (مصنع)ز جغرافي محدود واحد وإنّتاج بضائع كثيرة ومّتنوعة ضمن حّي

الزراعة بنمط اإلنّتاج الرعوي حين قام المجّتمع ، كما فعلت الزراعي وليس على أنقاضهاإلنّتاج جانب نمط 

لذلك لم يّتم بناء المجّتمع . هادر المياه وحرمان القبلي منالزراعي باالسّتيالء على أفضل األراضي ومصا

الصناعي على أنقاض المجّتمع الزراعي بل إلى جانبه، ما جعل باإلمكان اسّتمرار المجّتمع الزراعي 

 .دون حدوث ّتغير يذكر في طريقة حياّته أو مسّتوى معيشة أفراده غالبًالمئات السنين الالحقة، 

م هقطاعيين ومزارعجع، كانت أعداد الخدم في بيوت اإلي المزارع ّتّتراف وفيما كانت أعداد العاملين

ي وبيوت األثرياء وأبناء الطبقة الوسطى ّتّتزايد، ما جعل هؤالء يشكلون ثاني أكبر فئة في المجّتمع الصناع

مي الطبقة االجّتماعية الّتي ينّت إلى للّتعرف سّتخدم عدد خدم المنازل معيارًااولقد . مع حلول القرن العشرين

عّتبر سكان كل بيت يخدم فيه أقل من ثالثة أشخاص على أنهم ينّتمون إلى االك البيوت، حيث إليها ُم

 Peter Drucker, “The Age of Transformation,” The Atlantic). الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى

Monthly, November 1998, 54)  ه إلى وت ينّتمي ساكنخدم عدد أصحاب كل بيوفي الواقع، ّتجاوز عدد ال

مع حلول  لكن. الطبقّتين الثرية والوسطى في كل مجّتمع صناعي حّتى الحرب العالمية الثانية ّتقريبًا
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ت من القرن العشرين، كانت طبقة خدم المنازل قد أوشكت على االخّتفاء من حياة المجّتمع االسّتين

هناك مكان في البيت الجديد لخدم يعيشون لم يعد إذ . حياة ذلك المجّتمع جذريا ر طريقةالصناعي بسبب ّتغيُّ

ّتزويد ّتلك البيوت بثالجات وغساالت وأفران كهربائية، فيما كانت رياض األطفال  ّتّمففيه بشكل دائم، 

 .دور خدم المنازلزة والمطاعم ّتنّتشر في كل مكان وّتقوم ِبوالمسّتشفيات وبيوت العَج

ة مين الذين كانوا بحاجة ماّسال المعَدالعّم كبيرة من أعدادًا أوجدإن ّتحويل الزراعة إلى صناعة 

لعمل ومصدر دخل، ما ّتسبب في ّتمكين أصحاب رؤوس األموال من اسّتغالل الطبقة العمالية خاصة 

لطبقة خدم المنازل، كانت  وخالفًا. ّتسريع عمليات الّتصنيع من ناحية ثانيةو ،األطفال والنساء من ناحية

حياّتية سيئة  مكّتظة بالسكان، في ظل ظروٍف عاش أفرادها في أماكَن الية ظاهرة للعيان، إذالطبقة العّم

اهّتمام المثقفين،  نّتيجة لذلك، أصبحت هذه الطبقة مركَز. ن ّتجمعات سكنية في المدن الصناعيةْمللغاية ِض

اب جذورها الّتاريخية وأسب إلى وغيره من فالسفة حاولوا الّتعرف كارل ماركسما جعلها ّتحظى باهّتمام 

أن ّتقوم الطبقة العمالية بالثورة على أصحاب رؤوس  ماركسقد ّتوقع و ،ودورها في صنع الّتاريخ نشأّتها

لكن مع سوء . لالسّتغالل الذي مارسّته الرأسمالية األموال واالسّتيالء على ملكية وسائل اإلنّتاج ووضع حٍد

المزارع وخدم ت عمال ظروف العمل والمعيشة، إال أن العمل في المصانع كان فرصة ّتاريخية مكن

  (Drucker, 59). رة أوطانهمْجضطروا إلى ِهون عليه من دون أن َيقّتاُّتل َييجاد مصدر دْخإالمنازل من 

 العملية اإلعالماّتية، ّتبلورت حدوث ثورّتي المعلومات واالّتصاالتو بعد نضوج الثورة الصناعية

ديناميكية ّتّتحرك بشكل ّتلقائي، ال  عمليةيغدو الّتحول المجّتمعي الّتي ّتضم اإلعالم والمعلومات، ما جعل 

ولما كانت المعلومات واالّتصاالت مطلوبة ومرغوبة في كل . عن المسير وال ّتعرف أين ّتسير ّتّتوقُف

. وال ّتّتوقف أمام حساسيات ثقافية ،مكان، فإن ّتأثيراّتها أصبحت عالمية األبعاد، ال ّتقف عند حدود سياسية

لكية المؤسسات الّتي ّتصنع المعلومات وّتدير عرفيون بالسيطرة على ُممن ناحية ثانية، فيما قام األثرياء والم

 لما جعلهم يؤثرون في طرق حياة كالمؤسسات بالّترويج آلراء وثقافات مالكيها،  ّتلكاالّتصاالت، قامت 

وفي الواقع، أصبحت العملية اإلعالماّتية مع انّتهاء القرن العشرين أهَم عملية مجّتمعية وأكثرها . الشعوب

ولما كان األثرياء والمعرفيون يرّتبطون . الناسمن ألنفسهم ولغيرهم في ثقافات الشعوب ونظرّتهم رًا ّتأثي

خبة عالمية ذات ثقافة هم يشكلون ُنبمصالح مشّتركة ويّتبادلون المعلومات بشكل مّتواصل، فإنهم وجدوا أنفَس

وفي أعقاب انّتهاء الحرب . لعالمالمؤسسات االقّتصادية والمالية والّتكنولوجية في اأهم مميزة، ّتسيطر على 

القديمة والوالءات الوطنية، ما  األيديولوجياتبالّتحرر من  ت ّتلك النخبةانهيار الماركسية، شعروالباردة 
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 . لَووُد هم على حساب الغير من شعوٍبّتأمين مصالِحالّتعاون ويّتجهون إلى  أفراَدها جعل

مة عالمية أو حّتى عملية مجّتمعية في مقدورها أو هيئة دولية أو منظ وفي الواقع، ليس هناك دولٌة

ّتقوم إذ  ؛الليل والنهار والّتأثير في مواقفه مثل العملية اإلعالماّتية إنسان في كل ساعاِت الوصول إلى كِل

على الجمهور، وّتحديد مقدار ما  هذه العملية بالّتحكم في نوعية الخبر وكيفية صياغّته وطريقة عرضِه

الرأي العام،  في مشاعر الناس، والّتأثير في مواقِف ية، ما جعل بإمكانها الّتالعَبسّتحقه من أولوية وأهمَي

 على الّتأثير في سلوكيات روبرت ميردوخإن قدرة شخص واحد مثل . وّتشكيلها وإعادة ّتشكيلها كما ّتشاء

ألمريكية ، هي بالّتأكيد أكبر من قدرة رئيس الواليات المّتحدة ا، خاصة الشبابهاوثقافاّت هاومواقف الشعوب

مسّتثمر صهيوني  ميردوخ. وكل الحائزين على جوائز نوبل في اآلداب والعلوم على مدى القرن الماضي

يسيطر على أكبر ّتجمع من الشركات العمالقة العاملة في مجال الصحافة ونشر المجالت والكّتب والبث 

 .الّتلفزيوني في أوروبا وأمريكا واسّتراليا وغيرها من دول

اكّتشاف الطباعة في القرن  أسهماإلعالمية مع بدايات عصر النهضة األوروبية، حيث  انطلقت العملية

إذ فيما كان من الصعب نشر  ،يةوبلورة الدور المجّتمعي لهذه العمل صحفالخامس عشر في نشر الكّتب وال

على سالمّتها بسبب ّتعرضها للنسيان  الكلمة المسموعة على نطاق واسع، كان من األصعب الحفاُظ

ان المرحلة االنّتقالية إّب مزدوجًا وفي ضوء أهميّتها، لعبت العملية اإلعالمية دورًا. ّتشويه المّتعمد أحيانًاوال

ام المسّتبدين نت الحَكت في نشر األفكار الجديدة، مّكإذ فيما أسهَم. من عصر الزراعة إلى عصر الصناعة

الصحافة  مت فيلوك في الدول الّتي ّتحّكُماسّتطاع ال. "حرية الرأي ِتمن الّتحكم في الكلمة المنشورة وكْب

حكام قبضّتهم على األفكار الدينية واالجّتماعية إسبانيا ودول أوروبا الشرقية، إوعمليات النشر خاصة في 

بعد ّتسخير اإلعالم لكن    (Garraty and Gay: The Columbia History of the World, 729)". والسياسية

العملية اإلعالمية الّتقليدية إلى  المعلومات واالّتصاالت لّتحوَل ا، جاءت ثورّتلخدمة العملية السياسية قرونًا

وّتشمل ّتلك  ،ّتمعيةالنشاطات المج لرها لخدمة كوّتسّخ ،عملية إعالماّتية ّتجمع بين اإلعالم والمعلومات

والمقوالت والندوات الفكرية،  النشاطات القضايا السياسية واالقّتصادية والّتجارية والمالية واالسّتثمارية،

ومع حلول عصر العولمة  ،لبعض المفاهيم الثقافية المّتطرفةيديولوجية الدينية وغير الدينية، والّترويج األ

ّتسارعت ح ثقافي على المسّتوى الدولي، وشيوع فكرة الديمقراطية، وما رافقه من ّتكامل اقّتصادي وّتالُق

راجع كّتابنا المنشور ) .ى دويالت صغيرةّتفّتت الثقافات وّتفسخ المجّتمعات وّتجزئة بعض الدول إل اتعملي

 (Global Economic and Cultural Transformation, Chapter 3باالنجليزية 
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 عصر المعرفة

اّتجهت مراكز الدراسات العلمية في بداية الّتسعينات من القرن العشرين إلى الّتركيز على ثورّتي 

على  جّتماعيةوّتبعاّتها اإلسّتراّتيجية وآثارها اال اّتها االقّتصاديةمات واالّتصاالت بهدف ّتحديد إمكانالمعلو

العديد من الصناعات الّتحويلية  ن االهّتمام بالمعرفة يّتزايد، كانوفيما كا. مجّتمعات الغرب الصناعية حياِة

ّتّتراجع  والنسيج مثل الحديد والصلب والمناجم، وحّتى صناعة البضائع االسّتهالكية واألدوات المنزلية

الصناعية يّتقلص  الغرب في اقّتصاديات دولالنسبي ل حجم قطاع الصناعة ما جَع لصالح قطاع الخدمات،

ذكر في مسّتويات المعيشة أو معدالت دوث ّتراجع ُيولقد جاء ذلك الّتحول في بداية األمر من دون ُح. كثيرًا

. الةلعَمّتيرة الّتقدم العلمي والّتكنولوجي، أو انخفاض في اَوفي  ؤّتباطُحدوث النمو االقّتصادي، ومن دون 

، ّتشكل رفاهيًة من المفكرين المعنيين بالدراسات المسّتقبلية إلى الّتبشير بعصر جديد أكثَر وهذا دفع العديَد

 . الخدمات فيه محور العملية اإلنّتاجية ومصدر الدخل األساسي

مليون عامل وموظف  31ب شمس القرن العشرين كان أكثر من غُروعلى السبيل المثال، قبل أن ّت

. هاّتفمن أعمالهم لحساب الغير من بيوّتهم، مسّتخدمين الكمبيوّتر والفاكس وال يؤدون جزءًا أمريكي

إنّتاجية مثل صناعة المالبس، ونشاطات ّتسويقية مثل  وّتشمل المهام الّتي يقوم بها هؤالء العمال نشاطاٍت

يمية مثل بيع بضائع وخدمات ّترفيهية، ونشاطات بحثية مثل اسّتطالعات الرأي العام، ونشاطات ّتعل

ت للحصول االنّترنوأصبح بإمكان العائالت الميسورة والمثقفة االسّتعانة بالكمبيوّتر  كما. الدراسة عن بعد

من المعلومات عن كل أنواع البضائع والخدمات والمطاعم والكّتب والفنادق ودور  على فيض مّتزايٍد

مغادرة  ك الخدمات والمنّتجات دوَنلهم من ّتل روُقروض الثقافية والرياضية، وشراء ما َيالسينما والُع

بضاعة يرغب في  يوم أن يصور العالمة المميزة ألّيال" ذكي" هاّتفن يملك جهاز إن بإمكان َم. بيوّتهم

 وجودها الّتجارية الّتي ّتبيع ّتلك البضاعة وأماكن بإعداد قائمة بالمحاِل خالل ثواٍن الهاّتفشرائها، ويقوم 

 .وأقلها لحصول على ما يشّتهي بأرخص األسعار المّتاحةوأسعارها، ما يعطي المشّتري فرصة ا

ال معرفيين أما فيما يّتعلق بالشركات، ال سيما الشركات الكبيرة، فقد أصبح بإمكانها أن ّتّتعاقد مع عّم

. دنهم وبيوّتهمراهم وُمعدة مع بقائهم في ُق خدمات في مجاالٍت وباحثين من مخّتلف بقاع األرض ألداِء

ّتصميم ليطاليين إاألمريكية بالّتعاقد مع مهندسين  شركات صناعة السيارات قوُموعلى سبيل المثال، ّت

ركات الكمبيوّتر بالّتعاقد لكّترونية، كما ّتقوم شإرسال مقّترحاّتهم عبر أنظمة اّتصال وإ ،السيارات الجديدة
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برمجة في الهند وغيرها من دول لّتطوير برامج جديدة وصيانة برامج قديمة، ومساعدة  اخّتصاصييمع 

الكبير في مجال  كما أن الّتطوَر ،ه من أجهزة من األسواق األمريكيةالء في اسّتخدام ما قد يشّترونَمالُع

على جهازه فيما يقوم شخص آخر في مكان بعيد  ل بإمكان شخص أن يقوم بكّتابة شيٍءاالّتصاالت جَع

ّتمكين العامل المعرفي من  الّتطورات ّتلككان من نّتائج ولقد . بّتنقيح ما يكّتب وإدخال ّتعديالت عليه مباشرة

ومعارَف علمية  هني يعمل لحساب غيره من مسّتثمرين إلى رأسمالي يملك مهاراٍتالّتحول من مجرد ِم

أسهمت الّتحوالت  لذلك. بالنفعوعلى غيره في عمليات ربحية ّتعود عليه ها مكانه ّتوظيُفمة بإقّي وّتكنولوجية

لعامل ت في ّتمكين االمعرفة والعولمة وشبكة اإلنّترن الثقافية الّتي حملّتهاوالّتكنولوجية واالجّتماعية 

قيم ومواقف وّتقاليد عمل ذات قيمة عالية و، بل وعملية فحسبثروات علمية  المعرفي من امّتالك، ليس

 نّتيجة لهذا الّتطور غير المسبوق، أصبح سوق العمل المعرفي عالميًا. جعلت الثروة ّترّتبط بالمعرفة

نحو فصل ثقافة العمل عن ثقافة البيت والمجّتمع، وّتطوير اإلنسان ثنائي  في دفع العالمّتسبب  وُمجزيًا

وهكذا ّتحول العامل  ،بوعهى في ُرالمجّتمع الذي ّترّب خارَج لمروره بّتجربة حياّتيٍة الثقافة من دون حاجٍة

على حرية  بعد يوم، مع حصولِه يومًا عليهعالمي مّتجول يزداد الطلب  المعرفي خالل سنوات إلى عامٍل

ج أو َرومهارات لمن يشاء، واسّتثمار عائداّتها أينما شاء، وكيفما شاء دون َح بيع ما لديه من معارَف

 .ُّتذكر حساسيات

إن ّتركيز حضارة المعرفة على الفرد دون الجماعة، واّتجاهها إلى ّتدويل أسواق العمل المعرفي قاد 

أصبح المعرفيون لذلك . المجّتمع الواحدية والوطنية في دإلى إضعاف الروابط األسرية واالجّتماعية والعق

بعض بروابط مهنية ومصلحية وثقافية ّتّتجاوز الروابط االجّتماعية والوطنية الّتقليدية، وّتّتعارض ب يرّتبطون

الّتفكك، ما ُينبئ بّتالشي مركزية روابط  وفي الواقع، يبدو المجّتمع الّتقليدي وقد دخل مرحلَة. معها أحيانًا

االنّتماءات العشائرية والوطنية بالنسبة للعامل المعرفي ومجّتمعه االفّتراضي في ابة، وانّتهاء الدم والقَر

ن وّتوجههم نحو الّتخلي عن ارّتباطاّتهم الّتقليدية، دخلت يومع ّتنامي أعداد العمال المعرفي. المسّتقبل القريب

لمجّتمع، والثروة مفاهيم السيادة بالنسبة للدول، واالنّتماء بالنسبة للفرد، والخصوصية الثقافية بالنسبة ل

  .والضبابيةمن االرّتباك  بالنسبة للشعب مرحلًة

رعة ّتآكل القديم منها حاجة كبيرة لدى المعرفيين عامة ّتخلق المعرفة، بسبب طبيعّتها الّتراكمية وُس

ت نّترنوفي ضوء ّتطور شبكة اإل. لّتحديث معلوماّتهم باسّتمرار والحصول على المزيد والمسّتجد منها

رغبات المعرفيين وآمالهم أصبحت ّتّتحقق من  فإن ،ألفكار بالّتجول عبر العالم بحريةاح لوالسم ،العنكبوّتية
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خالل المشاركة في نشاطات بحثية وفنية عبر الحدود السياسية، وإقامة قنوات اّتصال فورية مع أمثالهم من 

مات، وأكثر قدرة على على الجديد من األفكار والنظريات والمعلو إقبااًل وهذا يجعل المعرفيين أكثَر. الناس

إدراك الحاجة لمراجعة الّتقاليد والمواقف والقيم الّتقليدية وّتغيير مواقفهم وّتعديل سلوكياّتهم حسب قناعاّتهم 

وبسبب اّتجاه المعرفيين إلى . يديولوجيات الموروثةللّتمسك بالثقافات واأل مياًل ومصالحهم، ما يجعلهم أقَل

ل نشاطاّتهم، أصبح من الصعب، ومن غير المية لّتواصلهم وّتكاُماّتصال ع الّتخصص الدقيق، ووجود أنظمِة

ّتحت سقف واحد كما كان عليه الحال في عصر  أعداد كبيرة منهم للعمل معًا وجود ، الضروري أيضًا

مالية، ومن األصعب ّتنظيمهم في لذلك أصبح من الصعب ّتنظيم العمال المعرفيين في نقابات ُع. الصناعة

يديولوجيات ّتدعي امّتالك أالمسّتحيل إقناع قطاع كبير منهم ب ية، ومندى العقأحزاب سياسية ّتقوم عل

ومع ّتبلور ظاهرة المجّتمعات . من العلم ونظرياّته الحسابية وعلومه الّتجريبية ًاسلبي ًاالحقيقة وّتقف موقف

الطبقي،  ع مفهوم الطبقية والوعيَض، ّتضْعهماهّتماماّتّتنوع و المعرفيين وجودها ت أماكناالفّتراضية، وّتشّّت

 وفي ضوء ارّتباِط. اجّتماعية ثقافية اإلنسانية عامة إلى الّتجزئة على طول خطوٍط واّتجهت المجّتمعاُت

سعت فجوة الدخل والثروة بين فئات المجّتمع الثروة بالمعرفة وّتراجع أهمية النشاطات الّتصنيعية، اّّت

 . ومكانّتها ودورها بوجه عام الوسطىالواحد، وّتراجعت أهمية الطبقة 

اسّتطاعت حضارة المعرفة اخّتزال كميات المواد المطلوبة لّتصنيع أي شيء، بما في ذلك المواد الخام 

والعمل والوقت ورأس المال، واخّتصار مساحة المكان الذي ّتّتطلبه العملية اإلنّتاجية إلنّتاج وّتخزين 

وأكفأ وسائل  ،جاصر اإلنّتاوهذا جعل المعرفة بفروعها المخّتلفة أهم عن. بضائع ما ّتنّتج من وّتسويق

، كما جعل االسّتثمار في إنّتاج األفكار والمعارف الّتكنولوجية والمعلومات وّتسويقها من أكبر الّتسويق

وإنّتاجها وّتطوير مجاالت اسّتخدامها  وهذا يعني أن الحصول على المعرفة. ماديًا عائدًا المشروعات

لذلك من  المسّتقبل،لنسبة للفرد والدولة في سيحدد القدرة المجّتمعية على الثراء وّتحقيق الّتقدم من عدمه با

حصول على الثروة والسطوة، الالمؤكد أن يضمن حصول بعض المجّتمعات على المعرفة والقيم السليمة 

 .  بعضها اآلخر في الحصول على المعرفة ّتكريس ّتخلفها واّتساع دائرة الفقر فيها إخفاقيضمن  فيما

انقسام شعوبه عامة، وفئاّته االجّتماعية خاصة إلى  لم قريبًامن المّتوقع أن يشهد العا هوهذا يعني أن

ويّتحكم في  ،معسكرين، أحدهما معرفي، واآلخر جاهل، األول غني وقوي ومسّتقر، يّتمّتع بالثقة بالنفس

 وّتشير ،ّتكاد ّتكون كاملة وّتابع لغيره ّتبعيًة ،مصيره وربما مصير غيره، والثاني فقير ومضطرب وضعيف

الحروب األهلية واالضطرابات السياسية الّتي شهدها العالم منذ بداية  أغلب أن ىإل األوضاع الدولية
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بين فقراء العالم، وليس بين أغنيائه، أو حّتى بين أغنيائه  الّتسعينات من القرن العشرين كانت حروبًا

كونغو أو وفقرائه كما كان عليه الحال في الماضي القريب، سواء في الصومال أو السودان أو ليبيريا أو ال

وفيما عدا الحرب . غيرهااليمن أو البوسنة أو سريالنكا أو كولومبيا أو باكسّتان أو الهند أو اندونيسيا أو 

في حرب من الحروب  ، ال يعّتبر األغنياء واألقوياء من دول طرفًاوالعراق األمريكية على أفغانسّتان

. في نّتائجها ودور في إدارّتها قوياء من مصالَحالدائرة اليوم في العالم، على الرغم مما لدى األغنياء واأل

وحّتى داخل أمريكا نفسها، فإن المعلومات المّتعلقة بالجريمة واالنحراف ّتشير إلى انخفاض نسبة الجرائم 

. الجهل والحاجة ها أقليات ّتعاني في األحياء الميسورة والمّتعلمة، وارّتفاعها في األحياء الفقيرة الّتي ّتسكن

في السجون األمريكية كانوا مع  سجناءصرية في أمريكا، فإن نصف الالّتفرقة العنوفي ضوء اسّتمرار 

 .من المجموع العام للسكان فقط% 11شكلون من السود، مع أن السود ُي 2118نهاية عام 

م أن حَّتمن الُم خّتلف عما سبقه من نظم اقّتصادية، ما يجعُلّتقوم حضارة المعرفة على نظام إنّتاج َي

. من حيث الشكل والمحّتوى عما سبقها من طرق حياّتية ،المعرفي طريقة حياة مخّتلفة يّتبنى المجّتمع

اسية أو جغرافية، وال ّتعّترف بحدود سي ويّتصف نظام حياة المجّتمع المعرفي بديناميكية ال ّتعرف حدودًا

زات وب نحو ّتحقيق المزيد من اإلنجاؤخالل سعيه الد ومن ،يديولوجية معينةأسيادة وطنية، وال ّتؤمن ب

عثرّتها في أجزاء النظام المعرفي بّتجزئة مراكز القوة والثروة في العالم وَب العلمية والّتكنولوجية، يقوُم

لذاّتها  لها وّتكاملها بوجه عام، وذلك خدمًةّتنسيق ّتكفل ّتفاُع مّتباعدة، ولكن مّترابطة بنظم اّتصال وآلياِت

، والّتي 2118ة المالية العالمية في أواخر عام ولقد جاءت األزم. لمصالح مالكيها بالدرجة األولى وّتعزيزًا

ثبت مدى ّترابط اقّتصاديات العالم المّتقدم والنامي على السواء، بدأت في الواليات المّتحدة األمريكية لُّت

أبعاد  دوث أزمة عقارات في بلد رئيسي من شأنه أن يّتحول بسرعة إلى أزمة عالمية ذاِتوكيف أن ُح

ها مسألة عالمية وقضية ، خاصة الطبقات الفقيرة، ما يجعل عالَجالم ّتقريبًاخطيرة على حياة كل شعوب الع

 .وليس مسألة وطنية إنسانيًة

ض صالحية معظم العولمة لّتقّو توفيما كان المجّتمع الصناعي يدخل مرحلة انّتقال حضارية، جاء

لكن . من قضايا إسّتراّتيجية الة والّتبادل الّتجاري واألمن وغيرهاالنظريات المّتعلقة بالنمو االقّتصادي والعَم

 سّتطعيغربية على مدى عقدين الحقين، لم على الرغم من الّتحوالت العميقة الّتي عاشّتها المجّتمعات ال

في  ّتطوير نظريات جديدة  يخفقون المفكرين في الغرب إدراك مغزى ّتلك الّتحوالت، ما جعلهم أغلب

المفكر الوحيد الذي شَخَص ّتلك الفّترة على  كنُتوربما  ،مسّتجدة وّتّتعامل معها بكفاءةّتسّتوعب الّتحوالت ال
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بقدوم حقبة حضارية جديدة ّتخّتلف عما سبقها من حقب أخرى،  ئنبـانّتقال ّتاريخية ُّت حقيقّتها بوصفها فّترَة

 الصناعة قبل قرنين ونصف الثورةوكما قامت . الذي أشرنا إليه سابقًا" صنع الّتاريخ"ضمن كّتابنا 

 ثورةل االجّتماعية واالقّتصادية والثقافية للمجّتمع الزراعي الّتقليدي، فإن بإعادة ّتشكيل الهياك القرن

ّتشكيل ّتلك الهياكل من جديد، وإعادة ّتعريف ما يسود حياة المجّتمع الصناعي  المعرفة ّتقوم اليوم بإعادِة

 . اجّتماعية وإنّتاجية وعالقاٍت يم ومواقف وّتقاليَدوالزراعي من ِق

رة آالف سنة قبل ُحدوث الثورة الصناعية، ما جَعل من السهل اسّتمرت حضارة الزراعة  نحو عش

من سكان  (81)ولهذا كان نحو ثمانين بالمئة . وثقافاّتها ونمط إنّتاجها االقّتصادي ّتطوير المجّتمعات القبلية

. العالم يعيشون في عصر الزراعة حين وصلت الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر

المعرفة برأسه على العالم في أواسط الّتسعينات من القرن العشرين، كان عمر  عصرل لكن حين أط

 جعل من الصعب أن يشمل المجّتمع الصناعي الجديد أكثر من سنة فقط، ما 211الثورة الصناعية نحو 

وفي ضوء المّتطلبات المعرفية المعقدة والُمكلفة لعصر المعرفة، فإنه من غير . سكان العالم من% 31

لمّتوقع ان يّتم ّتحول ثقافة مجّتمع أو اقّتصاد دولة بالكامل ليصبح مجّتمعًا واقّتصادًا معرفيًا في أي وقت من ا

 .األوقات، خاصة أّن كل مجّتمع يحّتاج لبضائع وخدمات ّتنّتمي لعصَري الزراعة والصناعة

ن القوة مع ّتقدم عصر المعرفة، سيكون من المؤكد أن ّتسّتحوذ العملية اإلعالماّتية على المزيد م

والنفوذ، ألن خدماّتها ضرورية، وأحيانًا مصيرية لنجاح ُمعظم المؤسسات المرّتبطة بالعمليات المجّتمعية 

من ناحية أخرى، من المؤكد أن يصبح ّتصنيع . األخرى، السياسية واالقّتصادية واالجّتماعية والثقافية

صر المعرفة، وهذا من شأنه أن وّتسويق واسّتخدام المعرفة والمعلومات محوَر النشاط االقّتصادي في ع

يّتسبب في انّتقال مركز القوة والثروة في المجّتمع وعلى مسّتوى العالم ّتدريجيًا من فضاء رأس المال إلى 

فضاء المعرفة، ولما كانت المعرفة أكثر ارّتباطًا بالفرد والمؤسسة من ارّتباطها بالجماعة والمجّتمع، فإن 

مع المعرفي، ما يجعله يُحل محَل األسرة في المجّتمع الصناعي، من المّتوقع أن يصبح الفرد نَواة المجّت

نّتيجة لهذه . والّتي حَلت محل العشيرة في المجّتمع الزراعي، والّتي حلت محل القبيلة في المجّتمع القبلي

الّتطورات، ّتمر الكثير من القيم والّتقاليد والمعّتقدات الّتي شكلت فيما بينها الغراء االجّتماعي الذي حافظ 

كما أن االفّتراضات الّتي . ى ّتماسك األسر والّتجمعات خالل عصر الصناعة بمرحلة ّتفكك واضطرابعل

مّكنت علماء االجّتماع والسياسة واالقّتصاد من بناء نظريات لّتحليل الوحدات االجّتماعية والسياسية 

اعية واالقّتصاد الوطني واالقّتصادية مثل العائلة والمجّتمع والثقافة الوطنية والدولة القومية والطبقة االجّتم
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 .أصبحت فرضيات غير واقعية أّدت إلى َنَفاذ صالحية النظريات المبنية عليها

إن ّتحليل مسيرة اإلنسان الحضارية الطويلة على هذه األرض، ُّتثبت أن اإلنسان القبلي، بسبب 

ليعيش ويعيش يحارب "اعّتماده شبه الكلي على الطبيعة لّتوفير مّتطلبات حياّته المعيشية، قضى حياّته 

اإلنسان أما . ، حيث كانت الحروب والغزوات وسيلة النهب والّترفيه عن النفس األساسية"ليحارب

، حيث كانت نشاطات إنّتاج الطعام وإقامة الوالئم "يأكل ليعيش ويعيش ليأكل"قضى حياّته فقد الزراعي 

يعمل "حياّته  ىقض الذي الصناعياإلنسان ولقد ّتبع ذلك . السّتهالكه والّتمّتع به أهم نشاطاّته االجّتماعية

وت يومه، وّتحقيق الوسيلة األهم لكسب ُق ـ يزال ـ وما ، حيث كان العمل بالنسبة له"ليعيش ويعيش ليعمل

وهذا . روابط العشائرية والقبليةالياب األنساب والذات والطموحات واالسّتحواذ على مكانة اجّتماعية في ِغ

رب والقّتال، وحياة اإلنسان الزراعي الّتقليدي ّتبدأ دأ وّتنّتهي بالَحيعني أن حياة اإلنسان القبلي كانت ّتب

. الحة األرض ووالئم الطعام، وحياة اإلنسان الصناعي ّتبدأ وّتنّتهي بالعمل واإلنّتاج لكسب المالوّتنّتهي بِف

ثابّتة نحو  قدرات العصر فيبدو أنه يّتقدم بخطواٍتأما اإلنسان المعرفي الذي يسير نحو الهيمنة على ُم

، ما يجعل حياّته يّتعلم ليعيش ويعيش ليّتعلماإلنسان المعرفي "يعني أن لخضوع لمنطق العلم والّتعلم، ما ا

 ".ّتبدأ وّتنّتهي بالعلم

ن كل مرحلة إ ،أواًل: على األمور الّتالية، أود أن أؤكد العرض لّتطور الحضاراتوفي خّتام هذا 

ارة ّتأّتي في أعقاب فّترة انّتقال حضارية ن هذه الحضإّتطور حضاري ّتمثل حضارة مميزة قائمة بذاّتها، و

. ّتخلق أوضاعًا حياّتية غير عادية ّتّتصف باالرّتباك والفوضى وضبابية الرؤية طويلة صعبة، وأحيانًا

كلمات جاءت على لسان أرنولد بضع فّترة انّتقال حضارية بالّتي ّتمر بويمكن وصف المجّتمعات والثقافات 

ن إ، ثانيًا". عالمين، أحدهما مات والثاني يعاني حالة ميالد عسيرةّتعيش بين "بأنها مجّتمعات  ماثيو حين قال

كل فّترة انّتقال ّتمثل، إذا ما نظرنا إليها عن بعد، فّترة انقطاع ّتاريخي، يّتوقف الّتاريخ عندها قلياًل أو طوياًل 

 قبل أن يعاود مسيرّته بروح جديدة ومنطق جديد، ما يعني أن ّتاريخ كل حضارة ينّتهي مع بداية فّترة

معه ّتنّتهي الحضارة السابقة فقط، وبل و بداية الفّترة االنّتقالية ال ينّتهي ّتاريخ، مع ثالثًا. االنّتقال الّتالية

وحكمّته، ما يفرض على المرحلة الجديدة أن ّتكّتب ّتاريخها بنفسها وّتكّتشف  همنطقذلك الّتاريخ وصالحية 

 هيكليًا ة ّتفرز مجّتمعها المخّتلفن كل حضارإ، رابعًا. وّتّتعرف على حكمّته الخاص به، ومساره هقطمن

، ما ّتكنولوجيًا عما سبقها من مجّتمعات وثقافات وأنماط إنّتاج المخّتلف ونمط إنّتاجها نوعيًا وثقافّتها المخّتلفة

، في اللحظة الّتي ّتّتبلور فيها خامسًا. يجعل القطيعة بين الحضارة السابقة والحضارة الالحقة شبه كاملة
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مجّتمع وثقافة على  ح مجّتمع وثقافة ونمط إنّتاج الحضارة السابقة معّتمدًامعالم الحضارة الجديدة، يصب

ّتحّتمه عملية الّتطور  طبيعيًا ، ما يجعل الّتبعية أمرًاّتبعية شبه كاملة له الحضارة الّتالية وّتابعًاونمط إنّتاج 

ن ، بحكم ّتبعية الحضارة السابقة وّتخلفها عن الحضارة الالحقة، فإوسادسًا. الحضاري عبر الزمن

الحضارات والمجّتمعات والثقافات الّتي يّتم ّتجاوزها ّتفقد قدراّتها على ّتحدي الحضارات الالحقة أو حّتى 

 . محاكاّتها في أي مجال من مجاالت الحياة الصناعية أو الثقافية أو الفكرية أو السياسية أو العسكرية

 الطبقية والمجّتمع

نشاء المصانع في أماكن قريبة من بعضها مع ّتبلور عصر الصناعة، اّتجه أصحاب رؤوس المال إلى إ

في مناطق ال ّتّتوفر فيها خدمات صحية أو اجّتماعية الئقة، ما جعل ّتلك األماكن ّتّتحول إلى أحياء  بعضًا

المدن الصناعية الكبيرة واألحياء الفقيرة  ظهوُر ذلكولقد نّتج عن . سكنية يعيش العمال الصناعيون فيها

الفقر واالسّتغالل وسوء األحوال المعيشية، كان  يما كان العمال يعانون وف. (Ghettos)المكّتظة بالسكان 

ّترف في قصور ّتزيد أعداد الخدم فيها  أصحاب رؤوس األموال يقومون بّتكديس الثروات والّتمّتع بحياِة

قد نّتج عن ذلك ّتعميق الفوارق الطبقية، وارّتباط مسّتوى المعيشة واالمّتيازات و !أعداد ساكنيها لىع

أما العامل . واسّتخدام الثروة للحصول على المزيد من النفوذ السياسي وّتعزيز المكانة االجّتماعية بالثروة،

د محور نظام المصنع إلى عنصر من عناصر اإلنّتاج مثل األرض، ولم يُع ل في ظِلالصناعي فقد ّتحَو

 . العملية اإلنّتاجية وأداّتها وهدفها كما كان عليه الحال في عصر الزراعة

مالية، ورفع هم في اّتحادات ونقابات ُعولة إلزالة الظلم الذي لحق بهم، قام العمال بّتنظيم أنفِسفي محا

. الّتي كانت ّتّتزايد باسّتمرار أكبر من عوائد العملية اإلنّتاجية صالح والعدالة، والمطالبة بحصٍةشعارات اإل

إلى جانب العمال وقامت بّتبني كان المثقفون في المجّتمع الصناعي أول الفئات االجّتماعية الّتي وقفت  و

صالح، وشيوع الظلم واالسّتغالل، وجدت صوات المطالبة باإلومع ّتعالي األ. قضاياهم والدفاع عن حقوقهم

ّتشريعات اعّترفت بشرعية إقامة  ال، ما جعلها ّتقوم بسّنللّتجاوب مع مطالب العّم ها مضطرًةالدولة نفَس

ة الجماعية مع أصحاب العمل واإلضراب عن العمل عند الية، وحق العمال في المساومعّمالنقابات ال

نجازات كبيرة، إدول الصناعية من ّتحقيق الّتمكن الحركة العمالية في مخّتلف  على ذلكقد ّترّتب و ،الحاجة

 . قود قليلةخالل ُععديدة مرات زيادة اإلنّتاج ورفع اإلنّتاجية ال سيما بعد نجاح الثورة الصناعية في 
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ط قطاع الخدمات الّتجارية والمالية والّتعليمية نوعها، نِشـعمليات الصناعية وّتومع اّتساع نطاق ال

الّتسويق والّتصدير والمواصالت واإلعالم عمليات وغيرها من نشاطات ذات عالقة ب ،والصحية والّترفيهية

قد و. قة وسطى في المجّتمع الصناعيى إلى ظهور طَبواالّتصاالت والصناعات الصغيرة والدقيقة، ما أّد

لت على دعم العملية أسهمت ّتلك الطبقة في ّتكريس قيم المجّتمع الجديد من خالل ممارساّتها اليومية، وعِم

لحماية  الديمقراطية من خالل مشاركّتها الفاعلة في العملية السياسية، واسّتخدام ّتلك العملية وسيلًة

 . جّتمعيةها الُممصالحها وّتعزيز مكانِّت

دت نقابات عمالية، وحصول ّتلك النقابات على شرعية خطوة مّهال في كان النجاح في ّتنظيم العّم

. ومشاركة الشعب في العملية السياسية ،الطريق لظهور األحزاب السياسية، وّتبلور المفهوم الديمقراطي

اجّتماعية وسياسية  دوث ّتحوالت ثقافيٍةلُح لذلك ُيالحظ أن زيادة اإلنّتاج وحصول ّتقدم اقّتصادي جاء مواكبًا

همت في إعالء شأنه وصيانة المجّتمع الصناعي، وحصول الفرد فيه على حقوق وحريات أسعميقة في 

ال الصناعيين، خاصة النساء إال أنه ال بد من الّتذكير بأن الثمن الذي دفعّته األجيال األولى من العّم ،كرامّته

العاملة من دول  رد األيدَييّتكرر اليوم في العديد من الدول الّتي ّتسّتو للغاية، وهو ثمٌن واألطفال كان باهظًا

ما ّتؤول ذكر ِلفقيرة ّتميل نظم الحكم فيها إلى االسّتبداد، وال ّتعير النخب السياسية المهيمنة عليها أهمية ُّت

 .ّترب من االسّتعبادـقـظروف عمل ّت مواطنيها في الدول الّتي يعملون فيها في ظِل إليه أحواُل

زيادة  العمال إلىرص عمل لألعداد الكبيرة من من ناحية أخرى، أدى نجاح الصناعة في ّتوفير ف

حدوث هجرة واسعة من  فيّتركز الخدمات الحكومية في المدن فيما ّتسبب دخل العامل بوجه عام، 

بة أو ولقد ّتسببت ّتلك الهجرة، بين أشياء أخرى، في ّتقطيع أوصال العائلة المرّك. األرياف إلى المدن

وعلى . أو مكان لوجودها في المجّتمع الجديد ،حاجة لها ّتعد  سادت في األرياف، حيث لم العشيرة الّتي

المريض يعالج في  من البيت الريفي والمزرعة المحيطة به إلى المصنع، وأصبَح سبيل المثال، انّتقل العمُل

حياّتهم األخيرة في  ون سنواِتالمرضى يقُضوالبيوت، وأصبح كبار السن  طبية ومسّتشفيات بدَل عياداٍت

 ور السينما والنوادي الرياضية واالجّتماعية والثقافية مراكَزكما أصبحت المسارح وُد .مصحات خاصة

وهكذا، قامت حضارة الصناعة بسلب حضارة الزراعة وثقافّتها أهم  !ية وّترفيه عن النفس بدل الدواوينّتسل

عائلة إلى أسر أعمدّتها، وهي العائلة المركبة وطريقة حياة المجّتمع الزراعي وّتقاليده، حيث ّتم ّتفّتيت ال

بإنجاب األطفال ورعايّتهم دون غيرها  صغيرة ّتقوم على روابط نفسية واحّتياجات بيولوجية ّتّتعلق أساسًا

مال الصناعة، وخضوعهم لظروف عمل ضعف روابط القرابة والدم بين ُع من ناحية ثانية، ّتسبب ،من مهاّم
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في المجّتمع  ّتربطهمرابطة أهّم ين، ل المصلحة وليس القرابة أو الدجْع في وأوضاع معيشية مّتشابهة

ع بدوره على ّتكوين منظمات واّتحادات مهنية، وظهور مؤسسات المجّتمع المدني لشغل وهذا شَج. الجديد

ولقد قام ذلك الّتطور وال يزال . الفراغ بين السلطة والفرد في مجّتمع صناعي سائر نحو المزيد من الّتعقيد

هدم القديم من العناصر الثقافية  :، أي"الّتدمير الخالق"ا يطلق عليه واحد، أو م على الهدم والبناء في آٍن

وطرق الّتفكير والنظم المجّتمعية والصناعات الّتقليدية، وبناء ّتقاليد عمل وطرق ّتفكير وصناعات بديلة 

 . هاعلى أنقاِض

لقيم رت امع ّتفّتت العائلة المركبة واندحار محيط حياّتها القروي، وارّتباط العامل بالمصنع ّتغّي

لت العالقات والهياكل االجّتماعية واالقّتصادية والسياسية على والّتقاليد والمواقف من العمل والوقت، وّتبَد

ّتقوم على اإلنّتاج  طويلة حّتى ّتحولت الزراعة في الدول الغربية إلى صناعٍة ولم ّتمِض فّترٌة. السواء

ذور وّتنظيم عمليات اإلنّتاج سين الُبالكبير، وّتخضع إلدارة مؤسسية ّتسّتخدم العلم والّتكنولوجيا في ّتح

العاملين في قطاع الزراعة من السكان في  وعلى سبيل المثال، أصبحت نسبُة. وّتمويلها وّتسويق البضائع

في بداية ذلك القرن، لكن ذلك % 51فقط، بعد أن ّتجاوزت % 3 نحو أمريكا مع نهاية القرن العشرين 

بانخفاض اإلنّتاج  ن ونسبّتهم إلى السكان لم يكن مصحوبًاال الزراعييالّتراجع الهائل في أعداد العّم

 .عدة مرات بمضاعفة ذلك اإلنّتاج  الزراعي، بل كان مصحوبًا

فرز نموذج حضاري ُي ـ وربما آخرـ  نني أعّتقد أن المجّتمع الصناعي كان أول إ :لقولوهنا أود ا

حافظ على ديمومة وال يس بإمكانه أن ُيذ في الّتكون اليوم لالمجّتمع المعرفي اآلِخ فاعلة، وأّن وسطىطبقة 

الّتي ورثها عن المجّتمع الصناعي إال بّتغيير قواعد اللعبة السياسية وعالقات  الوسطىحيوية الطبقة 

، كان المجّتمع القبلي، بسبب غياب الملكية الخاصة من ثقافّته، وكما أشرنا سابقًا. الحالية اإلنّتاج االقّتصادية

من النواحي الثقافية وعدالة من النواحي  سًاالمجّتمعات ّتجاُن ما جعله أكثَر واحدة فقط، ن من طبقٍةيّتكّو

لكية الخاصة وّتراكم الثروة المنقولة وغير المنقولة، د ميالد الُمأما المجّتمع الزراعي الذي شِه. االجّتماعية

عبدة، ما قاد إلى ُمسّت وّتسلطة، واألخرى فالحية فقيرة ا إقطاعية ثرية ُممإحداه :طبقّتينفقد كان يّتكون من 

من المجّتمع  وعدالًة ّتجانسًا بلورة ثقافّتين مّتقاربّتين ولكن غير مّتطابقّتين في ذلك المجّتمع، وجعله أقّل

طبقات، فقد ّتسبب في بلورة ثالث  أما المجّتمع الصناعي الذي ّتبلور على شكل ثالِث. القبلي الذي سبقه

من المجّتمعين القبلي والزراعي على  ّتجانسًا ه أقَلمشّتركة ولكن غير مّتطابقة، ما جعل ثقافات ذات قواسَم
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من  عدالًة ومع اّتساع فجوة الدخل والثروة بين الطبقات االجّتماعية، أصبح المجّتمع الصناعي أقَل. السواء

 . ل العدالة االجّتماعية ّتغدو أحد أهم مطالب الشعوب في الدول الصناعيةالمجّتمعات السابقة، ما جَع

ة ببلورة قيم اجّتماعية جديدة وّتغيير الكثير من المواقف القديمة ذات الصلة قامت حضارة الصناع

بّتكرة لربط عمليات اإلنّتاج ظم مجّتمعية ُمبخلق ُن بالعملية اإلنّتاجية والروابط العشائرية، كما قامت أيضًا

وهذا جعل . اوالّتسويق والخدمات المالية ومراكز البحوث والّتطوير بعضها بعضًا وّتحقيق الّتكامل فيما بينه

وعالقات عن النماذج الحضارية السابقة، ما ّتسبب في بدء  وقيمًا وّتنظيمًا النموذج الصناعي يخّتلف نوعًا

لذلك لم يعد . عن منطق ّتاريخ حضارة الزراعة جوهريًابل  ّتاريخ جديد له منطق خاص يخّتلف كثيرًا

لّتحليل واقع حياة  ًامرجعي ًاإطارّتجربّته أو اسّتخدام  ،باإلمكان االسّتفادة من دروس حياة المجّتمع الزراعي

من حضارة الزراعة  االنّتقاُل نع مسّتقبله، كما لم يعد باإلمكان أيضًاأو الّتفكير في ُص ،المجّتمع الصناعي

يم السائدة في المجّتمع الزراعي، وّتغيير المواقف المّتعلقة ظم الِقإلى حضارة الصناعة من دون ّتطوير ُن

 .الحياة والمعامالت الّتجارية والماليةبالعمل واإلنّتاج والوقت و

لوج عصر الصناعة من دون ّتطوير نظم القيم كما وحيث نجحت ّتجارب بعض المجّتمعات في ُو

دبي، فإن النجاح قام على اسّتيراد األيدي العاملة بالكامل من إمارة في " جبل علي"حدث في منطقة 

وهذا يعني في . الّتقليدي المحيط بها بصلة ّتقريبًا للمجّتمع الخارج، وإقامة مناطق صناعية معزولة ال ّتمُت

في بيئة ّتقليدية ضمن عملية شبيهة  الي صناعي صغير وغرسِهحقيقة األمر قيام دبي باسّتيراد مجّتمع عّم

 ،د الفالحين من مزارعهمقطاعيون بطْرحين قام اإل ،بما حدث في منّتصف القرن الثامن عشر في بريطانيا

وهذا يؤكد دور رأس المال في ّتنظيم وّتمويل . ين لالسّتخدام واالسّتغالل بسهولةوّتحويلهم إلى عمال قابل

قابلة  عاملة رخيصٍة ل الفقراء والضعفاء، وحاجّته أليٍدالعمليات الصناعية، وميله الدائم إلى اسّتغال

 .  لالسّتغالل

مجّتمع إن الفجوة االجّتماعية االقّتصادية، أي فجوة الدخل، الّتي ّتفصل مخّتلف الطبقات في ال

اجّتماعية ثقافية ّتفصل مخّتلف الفئات اإلثنية  أخذت ّتّتحول إلى حواجَز الصناعي عن بعضها بعضًا

فئة اجّتماعية ثقافية إلى طبقات  مع ذلك، ّتنقسم كُل. في المجّتمع الجديد والقومية والدينية عن بعضها بعضًا

. الفائدة وقليَل اخل ّتلك الفئات ضعيفًااجّتماعية اقّتصادية ذات ثقافات فرعية مّتباينة، ما يجعل االخّتالط د

على المعرفة والثروة والمواقف السليمة،  عّتمد أساسًاا كان النجاح في المجّتمع المّتحول نحو المعرفة َيولَم
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 :اجّتماعية ثقافية، أو بكلمات أخرىالطبقات االجّتماعية االقّتصادية عامة أصبحت ّتعكس فجوات  فإَن

 . اجّتماعية اقّتصادية، وبالعكس لثقافية ّتّتحول إلى فوارَقأصبحت الفوارق االجّتماعية ا

 ين والمجّتمعالِد

وفقدان الثقة بها، بدور القانون الذي أسهم في  ،وأثناء فّترات ضعفها ،قام الدين، ال سيما قبل نشوء الدولة

ولما كانت  .ّتنظيم بعض أوجه الحياة في المجّتمع، وساعد على الحّد من الفقر والجريمة واالنحراف والظلم

، وأن ّتلك ا ّتقوم على حقائق أزلية ال ّتّتغيرعاء بأنهالديانات ّتميل بطبيعّتها وبحكم نشأّتها إلى االّد أغلب

دسية، فإن القيم والمعّتقدات الدينية واألفكار المنبثقة عنها أصبحت عظيمة ذات ُق نع آلهٍةمن ُص الحقائَق

لهية ثابّتة كما ّتدعي الديانات، ا كانت الحقائق اإلولّم. الثقافة وبوّتقة العلم في معظم عصور الّتاريخ جوهَر

والّتجاوب مع المسّتجدات  القدرة على الّتطور كل الثقافات ذات الجوهر الديني أصبحت ضعيفَة ّنإف

دينية ومعّتقدات غيبية غير قابلة للّتجربة  دوران في فلك ّتفسيراٍتل العلم والعقل َيوهذا جَع ،الحياّتية

 . ها اإللهية، عن الّتحليل النقدي الخاضع لمنطق العقل والعلمكم أصوِلالعملية، ومنزهة بح

قامت الديانات في ّتفسيرها ألسرار الكون والحياة بدعوة اإلنسان إلى الّتأمل في الحياة وليس إلى 

الّتفكير الواعي في معطيات الحياة، إلى ّتخيل أسرار الكون وليس إلى الّتجربة العملية والبحث العلمي 

ما بعد الحياة قوانين الكون، إلى الخوف من الخطأ وليس إلى الّتعلم من الخطأ، وإلى االسّتسالم ِل الكّتشاف

رة االندفاع نحو الدين، ّتم خلط بعض ْموفي َغ. على العقل والعقل وليس إلى الّتمّتع بالحياة واالعّتماد أساسًا

أن الكثير من ببعض، ال سيما  عضهاالمعّتقدات الدينية والخرافات واألساطير الشعبية والحقائق العلمية ب

من المحظور قيام العلم  نّتيجة لذلك، أصبح من الصعب، وأحيانًا. األساطير كانت سائدة قبل ظهور الديانات

الديانات  أغلبيةجت لهابالبحث عن الحقيقة خارج أطر األساطير الشعبية والمفاهيم الغيبية الّتي ّتبنّتها ورَو

دينية والمعرفة العلمية ّتسيران في اّتجاهين مّتباعدين غلب عليهما طابع القديمة، ما جعل المعرفة ال

 .الّتوافق وليسالّتناقض، 

وقيام الفكر الديني بدور العنصر المنظم للثقافة الشعبية في  ،ومع ّتجذر المعّتقد الديني في المجّتمع

نولوجي يقوم ّتطور علمي وّتك عصر الزراعة، أصبح من الصعب على المجّتمع الزراعي أن يشهد حدوَث

يبي على المجّتمع الّتقليدي ـمن ناحية ثانية، ّتسببت هيمنة الفكر الديني الغ. ديةالعق عن على الحيادية بعيدًا

بدعين عامة، وّتضييق هامش الحرية في المجّتمع، في ّتعطيل جهود العلماء والمفكرين والفالسفة والُم
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 كما أصبَح. قوم على المنطق وّتّتحدى العقل الغيبياقة ّتدون قيام هؤالء بطرح أفكار خّلوبالّتالي الحيلولة 

قد ّتقودهم إلى اكّتشاف أسرار كونية أو  الغوص في أعماق بحار معرفيٍة لماء أيضًامن المّتعذر على الُع

قد ّترّتب على ذلك ّتعثر مسيرة المعرفة و. راسخة ّتناقض مع مقوالت دينية ومفاهيم خرافيةـحياّتية ّتحقائق 

س على العلم عملية الّتطور الّتكنولوجي المؤَس ات الدينية المحافظة، وّتباطُؤالعلمية في كل المجّتمع

ولهذا عاش المجّتمع الزراعي في ظل هيمنة الفكر . ت الحريات، وجمود الثقافة إلى حد بعيدوالّتجربة، وكْب

دينية  ٌةوفي الواقع، ال ّتوجد أقلي. ذكرعشرة آالف سنة من دون ّتطور ُي نحو الديني على الثقافة والحياة

وذية ّتّتمّتع بمسّتوى معيشي مّتزمّتة في أي مكان من العالم، سواء كانت يهودية أو مسيحية أو مسلمة أو ُب

 . عقالنية المحيط بها بطريقٍة درة على الّتفاعل مع العالممرّتفع، أو ّتقدم علمي مرموق، أو لديها الُق

المؤسسة الدينية في  اجهوا ّتحدَياالقّتصاد والسياسة و لكن العلماء والمفكرين والفالسفة ورجاَل

الكنيسة الكاثوليكية كانت نّتيجّتها هزيمة الكنيسة  طاحنة ضّد وا حربًاعصور النهضة األوروبية، وخاُض

، إذ جاء بعد حروب إال أن ثمن النصر كان باهظًا. والفكرة الغيبية وانّتصار الدولة والفكرة العلمية العلمانية

 . ماليين من الناس نحو عشرة وقّتل ،ة وّتسببت في حدوث دمار كبيردينية دامت ثالثين سنة مّتواصل

نات السكانية للعديد بفصل الدين عن الدولة وإعادة ّتشكيل المكّو 1648في عام  ّتلك الحروب انّتهتو

دا السبيل إلعالء شأن اإلنسان لكن هزيمة الكنيسة وعلمانية الدولة مَه. س مذهبيةمن دول أوروبا على أُس

، وّتقدم العلوم، وّتراكم المعارف، ا خالل فّترة وجيزة إلى ّتحرر الفكر والعقل معًاعقل، وقاَدومنطق ال

إلى الثورة  وّتسارع وّتيرة الّتطورات الّتكنولوجية والّتحوالت االجّتماعية والثقافية واالقّتصادية وصواًل

ضة ضد الكنيسة، ّتحالف جهات عدة وقوى اجّتماعية مخّتلفة ذات أهداف مّتناق على الرغم منو ،الصناعية

 الكنيسة جاء من داخل المؤسسة الدينية ذاّتها حين قام بعُض الذي ّتسبب في هزيمِة إال أن العامل األهَم

 :رجال الكنيسة من مفكرين بكشف فساد رجالها وممارساّتها الدنيوية، وطرح أفكار جديدة من بينها القول

 .!أو غيرها من مؤسسات أو جهات يسٍةبل كنن الّتواصل مع الخالق ال يحّتاج إلى وساطة من ِقإ

الدين قضية إيمانية بحّتة ال عالقة لها بعلم يقوم على ّتجربة عملية، والعلم قضية عقالنية ّتجريبية ال 

 ت على الحياة، يصبح البسطاءوفي ظل هيمنة فكر ديني مّتزّم ،على عالّتها ّتقبل حّتميات دينية أو ّتاريخية

قل قابلية لّتصديق أحداث أ، وادعاءات ال يمكن الّتأكد من صحّتها عمليًا ر قابلية لّتصديقثمن عامة الناس أك

من الصعب ّتقدم العلم في ظل هيمنة فكر ديني  هوهذا يعني أن. يمكن اخّتبارها والّتأكد من صحّتها علميًا

ر اسّتمرار هيمنة مثل هذا الفكر على الحياة في ظل غيبية على حياة المجّتمع، ومن المّتعَذ ومعّتقداٍت



75 

 

لذلك نالحظ ّتراجع دور الدين في المجّتمعات الّتي  ،ية والفلسفةهار المعرفة العلمية والعلوم الّتطبيقازد

ّتعيش في عصر الصناعة وما بعد الصناعة، واحّتفاظ الدين بدور ريادي في حياة المجّتمعات الّتي ال ّتزال 

ّتقف اليوم موقف  ّتمعاٌتالّتخلف والّتبعية واالسّتبداد في عصور ما قبل الصناعة، وهي مج ّتعاني أزماِت

صروح الثقافات والمعارف المّتوارثة  المّتفرج من الثورات العلمية والمعلوماّتية والّتكنولوجية الّتي ّتدُك

 .ادةَوـاألجيال السابقة بال هالعصور و عبر كِل

 الدين فكرة إنسانية ّتدعو إلقامة العدل بين الناس ومساعدة الفقراء والّتعاطف مع الضعفاء، ما يجعل

شمولية جعل الحياة ّتّتحول  لكن ّتحول معظم الديانات إلى فلسفاٍت ،ينالمجّتمعات اإلنسانية بحاجة إلى ِد

، وإبعاد الناس الدينيةالمؤسسة  رجال خدمةفي دين، ما ّتسبب في ّتسخير المؤمنين  إلى حياِة بأكملها ّتقريبًا

صالح الديني في لذلك جاءت حركة اإل ،ادعاءات رجالهاال يّتوافق مع الفكرة الدينية و حياّتي عن كل نشاٍط

إلى نظام اجّتماعي  :هيمن على الحياة، وُّتحول الدين إلى دين حياة، أيأوروبا لّتقضي على الفكر الديني الُم

وهذا يعني أن دين الحياة . وّتمكينهم من الشعور بالطمأنينة والّتمّتع بالحياة ،األساسية خدمة المؤمنين وظيفّتُه

المذاهب المسيحية غير الكاثوليكية في  بدور إيجابي في ّتطور المجّتمع كما فعلِتمن الممكن أن يقوم 

بّتعطيل عمليات أمريكا وشمال أوروبا، فيما يقوم الفكر الديني الذي يعّتبر الحياة مسخرة في خدمة الدين 

 .ّتقدم العلم والّتكنولوجيا والمعرفة والحريةوالحيلولة دون  الّتحول االجّتماعية والثقافية،
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4 

 ّتطور المجّتمع العربي

الغزوات العربية للدول بعد ظهور اإلسالم، حيث جاءت  وعميقًا كبيرًا شهد المجّتمع العربي ّتطورًا

 لوجه مع شعوب عدة أكثر ّتحضرًا وّتبعها من هجرات سكانية لّتضع العرب وجهًا ،وما رافقها المجاورة

العرب بغيرهم من شعوب عديدة ذات لغات وثقافات  جاء الّتفاعل الذي فرضه احّتكاكو. من العرب أنفسهم

ّتطور اجّتماعية وثقافية مّتواضعة  وُيسهم في خلق حركِة ،وّتجارب ّتاريخية مّتباينة لُيغني الثقافة العربية

ب في ّتطوير نمط الحياة، وحدوث ّتقدم اقّتصادي وهذا ّتسّب ،لت نظم القيم والعادات والّتقاليد واألعرافشِم

إال أن ّتلك  ،ثالثة قرون نحو أرجاء اإلمبراطورية العربية اإلسالمية دامت أغلب ية فيعلمية وثقاف ونهضٍة

راعات سياسية شغلّتها عن مصلحة خول النخبة العربية الحاكمة في ِصبسبب ُد النهضة سرعان ما ّتوقفْت

الصراع  ضّموفي ِخ ،قت والمال وضياع العديد من الفرصت إلى هدر الكثير من الوالوطن والمواطن، وأَد

كم فيما بعد على الُح اسّتولتّتحضرة، وى أجنبية غير ُمالعرب إلى االسّتعانة بِق على السلطة، اّتجه الحكاُم

د الدولة إلى إقطاعيات سياسية وضريبية أدت إلى ّتخلف االقّتصاد وّتراجع الحركة في ّتمزيق جَس توّتسبب

 . داوة وثقافّتها البدائيةشعوب المنطقة إلى قيم الَب أعلب، والعودة بالعلمية والفكرية

 باسّتيالء البويهيين على الحكم في بغداد في المجّتمع العربي، ولمئات السنين، بدءًاوفي الواقع، بقي 

منّتصف القرن العاشر الميالدي وحّتى وصول بوادر االسّتعمار األوروبي في أواخر القرن الثامن  نحو

لقد كان وصول البويهيين إلى الحكم . ذكردي ُيعلمي أو نمو اقّتصاّتقدم عشر، من دون ّتطور ثقافي أو 

بّتوقف المسيرة الحضارية العربية وخروج السلطة السياسية من أيدي العرب، وسيطرة عقلية قبلية  إيذانًا

من البويهيين،  وبعد سقوط البويهيين جاء السالجقة الذين كانوا أكثر ّتخلفًا. عسكرية مّتخلفة على الحكم

ببدء عملية الّتراجع بالنسبة لألنشطة االقّتصادية والثقافية والعلمية في  سلطة إيذانًاهم إلى الحيث كان وصوُل

 1258ولقد ّتبع السالجقة في حكم البالد العربية جيوش المغول الّتي دخلت بغداد عام . المجّتمع العربي

اد الّتي كانت لحكم السالجقة ووالية العباسيين الوهمية، وقامت بّتدمير مدينة بغد ًاووضعت حّدميالدية 
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ومع اسّتيالء العثمانيين على الحكم في بداية القرن السادس عشر، دخل العرب . حينئذ مركز حضارة العالم

عامة نفق الجهل والفقر المعّتم، وحالة بائسة من الغيبوبة الفكرية والثقافية والّتخلف االقّتصادي اسّتمرت 

 . ن عشر وبدايات القرن الّتاسع عشرحّتى وصول بعثات الّتبشير الغربية في أواخر القرن الثام

اطة َسغلب عليها طابع الَب حياّتهم في مجّتمعاٍت عاشوا معظَم إن العرب عمومًا :ويمكن القول

دية الّتمسك بأفكار عقوّتقاليد وأعراف ّتراثية موغلة في القدم، واّتجهوا نحو  ّتابة واالنّتماء لعاداٍتوالَر

 هي ، ما جعل اإلّتكاليةواإلنسان رافات ُمهينة للعقل والفكرلُخ جامدة ال ّتقبل إعادة الّتأويل، واالسّتسالم

قادهم إلى ّتبني مواقف سلبية من حركة الّتطور اإلنسانية  مما ،سم المشّترك األعظم بين المواطنينالقا

أوامره  ، والوالء للحاكم وشرعية إطاعِةبوجه عام، واالسّتكانة للظلم والجهل والفقر باسم الدين أحيانًا

ثقافية وفكرية مّتواضعة كما  وعلى الرغم من ظهور بعض الجيوب الّتي شهدت حركاٍت. أخرى أحيانًا

ث في مصر في عهد الفاطميين، وّتألق الحضارة العربية في األندلس، وحدوث صحوات قومية مثل حَد

 وات الصليبية الّتي ّتواصلت على مدى ثالثة قرون، وقيام نشاطات ّتجاريةالصحوة الّتي أثارّتها الغَز

ن والّتخلف حّتى بدأ ي على حاله من الوْهالمجّتمع العربي بِق محدودة األثر بين الحين واآلخر، إال أَن

بالده بقوة، ويقوم باالسّتيالء على أراضيه، وّتمزيق أوطانه، واسّتعمار  ق أبواَبالغربي يُد االسّتعماُر

 . شعوبه، واسّتغالل ثرواّته

 أفكار ابن رشد الفلسفية

في مجال الفكر والفلسفة، قام  رائدًا عربيًا فيلسوفًا 1198-1126عاش خالل الفّترة كان ابن رشد الذي 

 ،الغرب بّتقديره حق قدره، فيما قام العرب بإهماله ومعاقبّته بسبب أفكاره الّتنويرية ونظرياّته العلمية

فصل لّتي ّتقول بالِعلمانية افكرة لأول من أرسى األسس الفلسفية ل هو رشد ابُن . ونظرّته الفلسفية العميقة

نظام حكم في أعقاب حروب اإلصالح الديني إلى األوروبية وطورّتها  الدين عن الدولة الّتي ّتبنّتها الشعوُب

ن الدين والفلسفة طريقان إ :للّتوفيق بين الدين والفلسفة، قال ابن رشد ففي محاولٍة. في القرن السابع عشر

قود إلى يالطريق األول . بينهمافيما  ن ال يجوز الخلُطان للوصول إلى الحقيقة، لكنهما طريقان مخّتلفارئيس

ف الحقائق قود إلى اكّتشايالدين، والطريق الثاني  علماءمن اخّتصاص  وقائق الدينية، وهالح إلى الّتعرف 

الحقيقة الدينية، في رأي ابن رشد، ال ّتحّتاج إلى إثبات ف ،من اخّتصاص الفالسفة والعلمية والمعيشية، وه

لمية أما الحقيقة الفلسفية والِع. حّتاج فهمها إلى ّتدريبات عقلية مسبقةيال  ى اإليمان، ومن ثَمألنها ّتقوم عل
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ي ّتصر على النوابغ من الناس، أـقـّتممارسَّتها  وّتدريبات عقلية، ما يجعلخاصة  فّتحّتاج إلى مواهَب

 .ملكون المقدرة على الّتفكير والّتحليل والّتأملمفكرين الذين َيال

 للوحي، وإن الفيلسوف يسّتطيع، باسّتخدام عقله، بدياًل عدُّإن العقل ُي :قال ابن رشد إضافة إلى ذلك،

وحقيقة وجوده من دون وحي، وهذا قول يّتفق بشكل عام مع فكر المعّتزلة الذين  لخالقالّتوصل إلى فكرة ا

ّتوصل إلى حقيقة ال يسّتطيعون ال ـ ر ابن رشدعلى حد ّتعبي عوامأو الـ لكن الناس العاديين . وه بقرونُقسَب

لرجال  للوحي، ومن ثّم جعلهم بحاجٍةوجود اهلل بسبب محدودية قدراّتهم الفكرية إال من خالل الوحي، ما َي

ل واسّتخدام العقل والمنطق، من خالل الّتفكير والّتأُم وهذا يعني أن إدراك الفيلسوف لفكرة اهلل ممكٌن. دين

من خالل اإليمان القائم على الوحي ورسالّته الّتي يحملها  ممكن إال إدراك العوام لّتلك الفكرة غيُر وأَن

رسي األساس الفلسفي منطق العقل عن منطق الدين، ما جعله ُي ولهذا نادى ابن رشد بفصِل. رجال الدين

 الّتاريخ األوروبي، كان مبدأ فصل الدين عن الدولة من أهّم وكما يشيُر. لفكرة فصل الدين عن الدولة

نّتهم من ّتحرير أنفسهم يمنة الكنيسة الكاثوليكية، ومّكعوب أوروبا من َهت في ّتحرير ُشالعوامل الّتي أسهم

جه وفي سياق هذا المنطق، اّّت. زمنية قصيرة م علمي وّتكنولوجي واقّتصادي كبير خالل فّترٍةوّتحقيق ّتقُد

، وذلك الّتراثوالحديث و لفهم القرآن العقلرشد إلى الّتركيز على ضرورة الّتحليل النقدي واسّتخدام  ابُن

النصوص القرآنية واألحاديث وعلى  النقل جهوا إلى الّتركيز علىرجال الدين الذين اّّت أغلب على عكس

ها لمنطق والموروث من األفكار والّتأويالت القديمة دون إخضاِع صلى اهلل عليه وسلم المنسوبة إلى النبي

 . لمعقل أو ِع

سان ال ّتخضع للقدر بكاملها، إذ مع أن اإلنسان ال يملك حياة اإلن إَن :من ناحية أخرى، قال ابن رشد

القدرة على ّتشكيل ذلك المصير، وأن  ملك بعَضفي مصيره، إال أنه َي القدرة الكافية على الّتحكم الّتاّم

مخالفة  ويعطينا شرائَع ،اهلل اليمكن أن يعطينا عقواًل" :لذلك قال ابن رشد .بكامله مسبقًا المصير ال يّتحدُد

 ،في حالة عجز كامل عن رسم مسّتقبله أن القدر ال يّترك اإلنسان بال خياراٍت ببساطة وهذا يعني ".لها

إلى الّتفكير والّتحليل  إن دراسة الفلسفة واللجوَء :ولهذا قال ابن رشد. حوله من أحداث والّتأثير فيما يدوُر

إلى القول،  مارسّته، ما جعله يّتوصُلالناس القادرين على م على كِل ، بل واجبًااخّتياريًا ليس عماًلوالمنطق 

 . قرآنية، إن الحياة مسّتمرة، وإن الكون أزلي على نصوٍص اعّتمادًا

 أهَملوا ّتلك الفلسفة،ن العرب إفمق ّتحليالّته الفلسفية، على الرغم من أهمية أفكار ابن رشد وُع

. ها واالسّتفادة منهااِدفي اسّتيعاب أبع خفقونما جعلهم يوّتكفيره وحْرق كّتبه، سجن صاحبها، قاُموا بو
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علم أن االمسلمين ف إذا كنت ّتبكي حاَل: "ه، قالأسّتاذ أحد ّتالميذه يبكي لحرق كّتب ابُن رشد حين رأىو

وهي ّتطير إلى  علم أن لألفكار أجنحًةاإذا كنت ّتبكي الكّتب المحروقة، ف ، أماحار العالم لن ّتكفيك دموعًاِب

وبا وهَجرت موطنها األصلي، ما جعلها ُّتسهم في نهضة أوروبا وبالفعل طارت األفكار إلى أور!! "أصحابها

وفيما يسّتمر الفكر العربي وّتّترك العرب والمسلمين ينُعمون في مسّتنقعات البؤس والجهل والظلم والفقر، 

في نهضة   ذلك العالم الفّذ ت في رفض أفكار ابن رشد، يّتباهى العرب بإسهاماِتواإلسالمي المّتزّم

 :ويمكن القول. عوب أوروبا من ّتحقيق الّتقدم في المجاالت السياسية والعلمية والفكريةالغرب، وّتمكين ش

من الّتاريخ الحضاري للمجّتمعات  ًاخروج هاية القرن الخامس عشر كان سبانيا مع نإخروج العرب من  إّن

ج ذلك الّتاريخ يفكرون خار نها العرب منذ ذلك العصر ال يزالواإلنسانية، وأنه مع كل الّتحديات الّتي واجه

المكان الذي يعيشون فيه، يفّتقدون الوعي بالزمان الذي يكّتنف  العربيعي  ، إذ فيماواعية غيبوبٍة في حالِة

 .هم القادمةاألكبر في ّتحديد مكانّتهم ومسّتويات معيشّتهم ومسّتقبل أجياِل حياّتهم ويلعب الدوَر

بية ، شهدت بعض األقطار العرلة نابليون إلى مصر في أواخر القرن الثامن عشربعد وصول حْم

اقّتباس بعض مؤسسات الحكم ونظم اإلدارة االقّتصادية والعسكرية  فيمحاوالت جادة للنهوض، ّتركزت 

العرب فشلوا في االسّتفادة من ّتجربة الغرب السياسية أو العلمية أو أن إال . من الغرب كما حدث في مصر

، ما جعل الدول العربية ّتسّتمر، وألسباب لنهضة والنمّوبالقدر المطلوب لّتحقيق ا الصناعيةاالقّتصادية أو 

لمية وّتكنولوجية بما يجري حولها من ّتطورات ِع عديدة، على حالها من الّتخلف النسبي، غير معنية كثيرًا

 العربية فكرًاالشعوب  نّتيجة لذلك، اسّتمرت. مثيرة، وّتحوالت اجّتماعية وثقافية واقّتصادية وسياسية كبيرة

فيما اّّتجه معظم الحكام ، ّتدور في فلك الّتبعية للغرب، ًامّتخلف حياّتيًا مجّتمعية وواقعًا ونظمًا وثقافًة وقيمًا

 . يمنة األمريكية وسياسّتها المعادية ألماني وّتطلعات عامة الشعوب العربيةللَهالعرب إلى الخضوع 

أفضل بكثير مما الشعوب العربية اليوم  أغلب إن األحوال المعيشية الّتي ّتعيشها :قد يقول البعض

ومع اّتفاقنا مع هذا القول إلى حد كبير، إال أن . كانت عليه في أوائل القرن العشرين وما قبله من قرون

إذ مع أن األوضاع المعيشية في كل البالد . قاس بأكثر من مقياس، أهمها مقياس مطلق وآخر نسبيالّتقدم ُي

القريب والبعيد على السواء، إال أن الفجوة الّتي  أفضل مما كانت عليه في الماضي ّتبدو العربية ّتقريبًا

وهذا يعني أن العرب . منذ بداية القرن العشرين عدة مرات ن غيرهم من أمم ّتضاعفتّتفصل العرب ع

المسّتقبل، وهي ُصنع الحاضر و العالقة بّتشكيلالعالم في المجاالت ذات  شعوبفوا عن معظم ّتخّل

االسّتحواذ على مصادر القوة والمعرفة العلمية واألدوات  المجاالت الّتي ُّتمكن األمم والشعوب من



80 

 

إلى . السياسيةو الفكرية ريةالّتكنولوجية والقدرة اإلنّتاجية والميزة الّتنافسية والرفاهية االقّتصادية والُح

 الثقافية والّتعليمية واالقّتصادية الّتي ّتؤهلهمالعرب في إقامة المؤسسات االجّتماعية وأخفق  جانب ذلك، 

النظم المجّتمعية القادرة على قيادة  وّتشييدش مع العصر والّتفاعل البناء مع ثقافاّته وحقائقه العلمية، للّتعاي

 . في غيابها مجّتمعي حقيقيالثقافي الّتي ال يمكن ّتحقيق ّتقدم واالجّتماعي  حولعمليات الّت

العربية على  األقطار أغلب ث فين األوضاع المعيشية الذي حَدوهنا ال بد من اإلشارة إلى أن ّتحُس

يجابية وأخرى سلبية أصابت إكان له نّتائج نّتيجة للطفرة النفطية، و قود القليلة الماضية جاء أساسًامدى الُع

ومن سلبيات ذلك الّتطور، اّتساع فجوّتي الدخل والثروة . مّتفاوّتة قطاعات الشعب العربي المخّتلفة بدرجاٍت

وّتعميق الفجوة الثقافية بين المّتعلمين راجع قيم اإلنّتاج، والّتوجه نحو االسّتهالك وّتبين الفقراء واألغنياء، 

خب سياسية يمنة ُنوغير المّتعلمين، وبين اللبراليين والمّتزمّتين، ما ّتسبب في عزل المثقفين عن العامة، وَه

من ناحية ثانية، . على الحكم يغلب عليها طابع الجهل، ال ّتعير أهمية ّتذكر لمشاعر الفقراء ومظالم الضعفاء

الّتي عفا عليها  يم وّتقاليد المجّتمع القبليِقإحياء ت الثروة النفطية إلى ّتشجيع الّتيارات الدينية المحافظة، وأّد

ع العامة من الناس دَف ما ة،والهيمنة على الثقافة الشعبي ،إلى مسرح الحياة وّتسهيل عودّتها الزمن منذ زمن،

هم العقلية ومؤهالّتهم الكالمية إلقناع موا بّتوظيف ملكاِّتهم مثقفون ّتقليديون قاإلى القبول باألمر الواقع، يقوُد

ليس باإلمكان " :من مقولة ، وانطالقًاوالفقر باسم القضاء والقدر أحيانًا ِتالناس بوجوب السكوت على الكْب

الحروب األهلية والمجاعات في  ومما أسهم في ّتبرير هذه األقوال، ّتكرُر. أخرى أحيانًا" مما كان أفضُل

عن كرامّتهم من إلى الّتنازل ، والجهلة الكثير من الناس، ال سيما الفقراءواضطرار طر عربي، ن ُقم أكثَر

بّتشويه الثقافة العربية  وفيما كانت هذه الّتطورات ّتقوُم. داثةأجل الحصول على لقمة العيش ومظاهر الَح

إلى االحساس بالضعف بوجه عام، كانت الّتطورات الدولية ّتزيد حجم الّتحديات الخارجية وّتدفع العرب 

 . قدان الثقة بالنفسوُف

 المجّتمع العربي الحديث 

األرض العربية في منّتصف القرن العشرين، بدأ العرب  حين أخذ االسّتعمار الغربي يشد رحاله ّتاركًا

اسّتعداداّتهم لمعاودة مسيرّتهم الحضارية من جديد، حيث كان عليهم أن يبدأوا من حيث ّتركوا زمام أمرهم 

كان عليهم أن يعالجوا المشاكل الّتي ّتسببت في سقوط الحكم العربي . في القرن العاشر الميالديلغيرهم 

الكارثية للحكم  وبقيت ّتعشش في األعماق، وأن يّتعاملوا بعقالنية مع الّتبعاِت وّتمزق الدولة العربية قديمًا
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د الثقافي والّتخلف الّتجزئة السياسية والجمو كالت، بما في ذلك مشالعثماني واالسّتعمار الغربي

االقّتصادي، وسقوط فلسطين في أيدي غزاة مسّتعمرين، وأن يواجهوا ّتحديات العصر العلمية والّتكنولوجية 

ولما كان من غير الممكن الّتغلب على . بأمانة، ويحاولوا اللحاق بركب الحضارة اإلنسانية بالسرعة الممكنة

 ت والخوف والفقر واالسّتغاللمن الجهل والكْبمن دون ّتحرير الرجل والمرأة والطفل  كالتّتلك المش

ّتعودوا على احّترام العقل ، وأن َيحرروا اإلنسان أواًل، فقد كان على العرب أن ُيوالفكر الّتراثي العقيم

، وأن حرروا خيال الفرد من مكبالت العقيدة والخرافة ثالثًا، وأن ُيرية الرأي والعبادة ثانيًاوالمنطق وُح

 .ملي االعّتدال والمساواة بين جميع المواطنينالثقافية والدينية والعرقية الّتي ُّتقبلوا الّتعددية َي

عربي من ّتبعات  شعبفيما عدا فلسطين من االسّتعمار لم يحرر أي  كافة األقطار العربية  إن ّتحرَر

ّتنازعها ـة ّتالقيادات العربي ويالت ضعيفة وّتابعة، وبقيِتقة إلى ُداالسّتعمار، إذ بقيت البالد العربية ممَز

األحقاد والضغائن، وبقيت العقلية القبلية والروح اإلقليمية والمصلحة الشخصية والعائلية ّتسيطر على 

الحركة الثقافية في بعض األقطار  حيوية وعلى الرغم من. العقل الفردي والعمل الجماعي بوجه عام

 ، عاجزة عن خلق حركة ّتقدمية ّتنهُضفوالّتخل الجهل واألمية ّتعاني ما ّتزالن األمة العربية إف العربية،

لقد بقيت . بالوطن العربي وّتحقق لشعوبه المغلوبة على أمرها الحرية والّتنمية بمفهومها الحضاري الواسع

خيلة العربي وأشعاره وحكاياّته، وجاثمة في ُم ماثلًةالمّتخلفة العقلية القبلية ومظاهر حياّتها اليومية وّتقاليدها 

الزراعية فقد اسّتمرت في العيش حياّتها الّتقليدية من دون ّتحول ثقافي أو  عاُتأما المجّتم. على صدره

سياسية وثقافية وّتجارية وخدماّتية عاجزة عن خلق  ذكر، وبقيت المدن العربية مراكَزّتطور ّتكنولوجي ُي

 . ها الديناميكية وّتطلعاّتها اإلنسانيةحياِّت طريقِة المدينة الصناعية أو المعرفية واسّتيعاِب

يوب قبلية ّتزال ّتعيش في عصر الزراعة، مع وجود ُج ماالمجّتمعات العربية  أغلب ا كانت ولّم

ها ها من ثقافات قديمة ّتجاوَزّتزال ّتسّتمد جوهَر مان الثقافة العربية إ، فمّتواضعة صغيرة وأطراف صناعية

ية وثالثة إلى جانب ذلك، أصبحت الثقافة العربية، بحكم ّتعايش مجّتمعات قبلية وأخرى زراع. الزمن

، هي حضارة جدًا حضارات مّتباعدة ثقافية من نّتاج ثالِث صناعية في أمكنة مّتالصقة، ّتعكس عناصَر

الثقافة العربية إلى الّتفكك إلى ثقافات فرعية  قاَد مما. وحضارة الصناعة ،وحضارة الزراعة ،القبلية

 مّتفاوّتة الدخلجّتماعية اقّتصادية وطبقات ا ،وّتحّتية ّتعكس قيم وطرق حياة فئات اجّتماعية ثقافية مّتباينة

ا كانت الثقافة هي الغراء االجّتماعي الذي ولّم ،لّته الراهنةّتشكل في مجموعها المجّتمع العربي بحالّته وُح

ى إلى ّتمزق المجّتمع، ما ّتسبب في ّتفكيك ك المجّتمع واسّتمراره، فإن ّتفّتت الثقافة أّديحافظ على ّتماُس
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وسياسية أزمة ثقافية  ميالدعربي، وإضعاف مقومات الوحدة القومية، والوحدة الثقافية الوطنية في كل قطر 

 . عربية شاملة

كانت الثقافة األوروبية الّتي ّتبلورت في أعقاب الثورة الصناعية من صنع المجّتمع الصناعي نفسه، 

مع  نسجمةلذلك جاءت ّتلك الثقافة ُم ،ة الجديدة في ظل نمط إنّتاجي جديدمّتها ظروف الحياوهي ثقافة حّّت

عن مّتطلبات نمط اإلنّتاج  وقادرة على الّتجاوب مع مّتطلباّته المخّتلفة كثيرًا ،نمط اإلنّتاج الصناعي

ه المجّتمعات العربية اليوم فيأّتي في معظمه نّتيجة أما الّتطور الثقافي الذي ّتعيُش. الزراعي وطريقة حياّته

في البالد العربية، وغير منسجمة لّتها بنمط اإلنّتاج االقّتصادي السائد ِص لمؤثرات خارجية ّتّتصف بضعِف

غيان المجّتمع العربي لفعل العملية اإلعالماّتية الكونية إلى ُط ى ّتعرُضإذ فيما أّد ،مع طريقة الحياة العربية

بعض ّتقاليد وطرق حياة الشعوب األوروبية واألمريكية إلى  قيم االسّتهالك على قيم اإلنّتاج، ّتسبب اقّتباُس

وعلى سبيل المثال، كان العامل الزراعي في األردن قبل . والجماعية العربيةالسلوكيات الفردية  ّتشويِه

أفضل العمال الزراعيين العرب وأكثرهم إنّتاجية، إال أن الّتطور الثقافي السلبي الذي  ربما بع قرن ّتقريبًاُر

، وعودة القيم قراضهوان ى إلى اخّتفاء ذلك العامل ّتمامًادوث الطفرة النفطية أّدبه البالد العربية منذ ُح مرْت

نأى بنفسها ـونية لألعمال الحرفية، وّتيمنة على الثقافة األردنية، وهي ثقافة ّتنظر نظرة ُدالعشائرية إلى الَه

 .  زاولة األعمال اليدوية والفالحيةعن ُم

بالجهل والفقر والّتخلف  حياّتية ّتّتصُف كانت ّتعيش أوضاعًا عدة دول عربية بعد اكّتشاف النفط في 

ها منذ قرون ّتغزو معظم ي والثقافي واالقّتصادي، أخذت قيم وّتقاليد سكان البادية الّتي انّتهت صالحيُّتلمالِع

وفي ضوء ثراء المجّتمعات النفطية ذات الثقافات القبلية والعباءات الّتراثية، أصبح بإمكان . المدن العربية

ها للّترويج لثقافات وسياسات أثرياء النفط ّتأسيس محطات فضائية وقنوات ّتلفزيونية بال عدد، وّتسخير

ل من الصعب مقاومة القادم الجديد، ومن السهل حصوله وهذا جَع. اجّتماعية محافظة مغلفة بأثواب الدين

وإزدواجية سلوكية  وثقافيًا فكريًا على قدر وفير من الشرعية، وإن كانت عباءاّته الّتراثية ُّتخفي ّتحّتها ّتخلفًا

بطبيعّتها إلى احّتقار العمل اليدوي وعدم االهّتمام بالوقت،  لثقافات ّتميُلّتلك ا ولّما كانت. مصلحية وأهدافًا

ولة الّتي قطعّتها بعض ُجالخطوات الَخ وّتمارس كبت الفكر واضطهاد المرأة واإليمان بالخرافات، فإّن

 إذ بداًل. أخذت ّتّتعثر وّتّتجمد في مكانها االجّتماعية وّتحرير العقلالمجّتمعات العربية على طريق الّتنمية 

بغ المدينة العربية َص ر، ّتَمْصالمدينة وعلوم الَع ها في حضارِةمن ّتحضير األرياف والبوادي كمقدمة لدمِج

 .ت والّتخلفبنكهة الريف ولون البادية، وّتطعيمها بجرعات ثقافية كبيرة من الجهل والكْب
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منذ نهاية االسّتعمار  دنت الهجرات السكانية المّتّتابعة من األرياف والبوادي إلى الُموفي الواقع، أّد

 يوب الفقر والجهل في المدن وّتكاثرها، ما أدى إلى ّتغيير طابع المدينة وّتشويه وجهها إلى حٍدإلى انّتشار ُج

" ّترييف"إذ فيما أدت الهجرات الريفية في بالد مثل مصر والمغرب وسوريا ولبنان وّتونس إلى . بعيد

المدينة في بالد أخرى مثل " ّتعشير"م ثى الطابع الحضري، الطابع الريفي علّتغليب  :المدينة بوجه عام، أي

وهناك . ريّتغليب الطابع العشائري على الطابع الحَض :األردن والسعودية والكويت واليمن والعراق، أي

ضت لغزوات البادية والريف في آن واحد، ما جعلها ّتّتمسك عربية عريقة مثل دمشق وبغداد ّتعَر مدٌن

الكسل والنفاق والفساد وإضاعة في  سكانها معظموح المدنية، فيما ينعم عن ُر بمظاهر العصر، وّتّتخلى

، ّتربّته غير غريبًا في ضوء ّتلك الّتطورات، أصبحت المدينة العربية نموذجًا. الوقت والبعد عن المسؤولية

ي، ّتقاليد المجّتمع الزراع ّتأمينغير قادرة على  وضاعهصالحة للحفاظ على ثقافة المجّتمع البدوي، وأ

اسّتحقاقات المجّتمع  عقله عديُم القدرة على وعيوثقافّته غير مؤهلة الحّتضان قيم المجّتمع الصناعي، و

 .  المعرفي وّتبعاّته المّتوقعة

للحديث في بيروت عن ّتبعات الطفرة النفطية على المجّتمعات العربية،  1973ُدعيت في صيف عام 

ن اكّتشاف الثروة النفطية في إ :في ذلك الحديث القولومما جاء . في جامعة الكويت حيث كنت حينئذ أسّتاذًا

قد ّتكون كارثية  ،سلبية كبيرة من النواحي الثقافية والعلمية سيكون له آثاٌر أكثر بقاع العالم العربي ّتخلفُا

. على قيم المجّتمعات العربية بوجه عام، ومواقف الجماعات واألفراد من العقل ومنطق العلم بشكل خاص

 مهمة مراكز سياسية موا فيما بعُدن بين الحضور ثالثة من أساّتذة الجامعات الخليجيين الذين ّتسّلا كان مولَم

 . في دولهم، فإن ردة فعلهم كانت غاضبة أجبرّتني على الّتوقف ريثما ّتهدأ ثورة الغضب في رؤوسهم

هدأت الثورة بسرعة حين اكّتشف الغاضبون أن ّتصرفاّتهم ّتّتنافى مع حرية الرأي والعمل و

سّتغرب ما فعل الزمالء، ألنني ألم . قضة مع دعواّتهم للديمقراطية، ومّتنااألكاديمي الذي كنا نمارسه جميعًا

هم دعاة ثقافة ال غير، قد يملكون الكثير من المعلومات،  العرب ّتقريبًا" المثقفين"أن كل  كنت أعي ّتمامًا

الحكم  على نقد أنظمِة لغة، ويّتجرأون أحيانًاعن الثقافة والحرية والديمقراطية بأكثر من  جيدون الحديَثوُي

راثيون في ثقافّتهم حّتى النخاع، فرديون في في بالدهم، إال أنهم عشائريون في نظرّتهم حّتى العظم، ُّت

 .هم االقّتصاديةمواقفهم إلى أبعد مدى، وأنانيون حّتى الموت في ّتطلعاّتهم السياسية وأهداِف

الطفرة النفطية ودورها السلبي المّتوقع على مجمل  حين طلب رئيس الحفل ّتفسير مالحظّتي بشأن

إن المال، ومنذ العصور الوسطى، ُاسّتخدم إما لّتحقيق الّتقدم في المجّتمع،  :الحياة العربية والمسّتقبل، قلت
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سبانيا إث في كما حدث في بريطانيا وأمريكا الشمالية وألمانيا، أو لّتكريس الّتخلف على األرض، كما حَد

بعد اكّتشاف الغاز  اأن يحدث في هولند ثروات أمريكا الجنوبية من الذهب والفضة، وكاَد بعد قيامها بنهب

من النواحي  يوب رجال يقودون أكثر المجّتمعات العربية ّتخلفًاالنفط يصب في ُج ماُل ولما كان. فيها

ثقافي واالجّتماعي لّتكريس الّتخلف الفكري وال المال لمية، فإنني أّتوقع أن يقوم هؤالء بّتوظيفالثقافية والِع

في ّتعطيل عملية الّتحول  يعني َأنه من المؤكد أن يّتسبب المالوهذا . والسياسي على األرض العربية

ينئذ مثل لبنان ومصر والكويت وّتونس، ها بعض المجّتمعات العربية ِحاالجّتماعي والثقافي الّتي كانت ّتعيُش

 . رافات العصور القديمةشائرية وُخيم العـالقبلية وِق والعودة بالمجّتمع العربي إلى أعراِف

 درك أن النبوءة الّتي ّتنبأْتربية المدعومة بأموال الخليج اليوم ُيمن يّتابع برامج الّتلفزيونات الَع إَن

عانيه العرب يصبح من الّتخلف الذي ُي جعل الخالَصيأربعين سنة ّتحققت بالكامل، ما أكثَر من بها قبل 

ا كان الّتخلف يقود بالحّتمية إلى الّتبعية، فإن ّتبعية العرب لمراكز لَمو. مشكلة ّتسّتعصي على الفهم والحل

ما كانت عليه قبل الطفرة  السياسية الغربية أصبحت أضعاَفالسطوة الصناعة والمال والقوة العسكرية و

القيادات السياسية للغرب،  أغلبوالجيوش العربية و وفيما زادت ّتبعية المجّتمعات واالقّتصاديات. النفطية

من الّتخلف والفقر  اوسنغافور ّتحررت العديد من شعوب آسيا مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند وّتايوان

 . وغيابها قرونًا عن حضارة العصروالّتبعية، وذلك على الرغم من قلة مواردها الطبيعية مقارنة بالعرب، 

، وأمريكا أوروبا في والفكر وأشكال اإلبداع المّتعددة امن يسّتعرض ّتاريخ الفنون والموسيقإن 

هم مصالِح حرصهم علىمن  رأسماليين، انطالقًاالصناعيين والقطاعيين واإلسوف يالحظ أن الثروة دفعت 

هم االجّتماعية، إلى إبراز مظاهر المدنية والّتحضر في بيوّتهم وسلوكياّتهم والرغبة في ّتعزيز مواقِع

اآلداب، والّتبرع بسخاء لّتأسيس الجامعات ومراكز قادهم إلى رعاية الفنون و مما. جاه المجّتمعهم ُّتومواقِف

اقة، والعناية بالموهوبين والمبّتكرين، وبالّتالي األبحاث العلمية والفكرية، وّتشجيع المبادرات الفردية الخّل

سبانيا إفي المقابل، حين ّتمكنت . بالدهملمية وّتحقيق الّتقدم في اإلسهام الواعي في دعم النهضة الثقافية والِع

كر وهيمنة الدين وغيبياّته عليها، إلى ها، ّتوجهت، بسبب ّتخلف الِفكنوِز عمار أمريكا الجنوبية ونهِبمن اسّت

سبانيا حّتى إ قد اسّتمر ّتخلفو. سباني ووجدانهكريس الّتخلف في أعماق المجّتمع اإلّتوظيف ّتلك الكنوز لّت

بإنقاذ المجّتمع  ووعيًا وّتكنولوجيا ًاوعلم واقّتصادًا وثقافة ّتبرعت أوروبا الغربية بقيادة ألمانيا الثرية فكرًا

 . ًاي والبؤس الّتي دامت قرونسباني من براثن الفقر والّترّداإل
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أمريكا وأوروبا وبناء جامعات  من قيامهم بّتقليد أثرياِء أما فيما يّتعلق بأثرياء األمة العربية، فبداًل

ات خيرية ومسّتشفيات لمساعدة لمية والّتكنولوجية والفكرية، وّتأسيس مؤسسنوعية ودعم النشاطات الِع

باسّتغالل الفقراء، وإقامة مسّتشفيات ومدارس وجامعات ّتجارية ربحية   أغلبها حّتاجين، قامالفقراء والُم

 وّترّتب على ذلك. مّتهامن رفعها، وّتقويض العملية الّتربوية بُر الّتعليم بداًل أسهمت في خفض مسّتوياِت

شهادات ّتؤهل حامليها للمنافسة في سوق عمل معرفي  الجامعات العربية عامة في ّتخريج حملة إخفاق

الجامعيين العرب عالة  أغلَب ، ما جعلاوفنلندالهند وكوريا الجنوبية والصين  عالمي، كما ّتفعل جامعاُت

لطموحات  أما النجاحات الّتي يحققها بعض العلماء العرب في الخارج فّتأّتي نّتيجًة. على مجّتمعاّتها وذويها

 . رّتها لهم مؤسسات غربية ّتهّتم بالعلوم والّتكنولوجياعلمية وَف ، وبيئٍةخاصة فردية وجهوٍد

إن ّتجربة أوروبا الغربية، ال سيما الّتجربة الفرنسية واأللمانية في قيادة شعوب ّتلك القارة نحو إقامة 

ّتنموية خارج حدود بالدها بهدف ّتحقيق األمن  روعاتلى مشاالّتحاد األوروبي، وإنفاق أموال كثيرة ع

وفي ضوء ارّتفاع أسعار البّترول وّتضاعف . ى يذكر في البالد العربيةالسالم للجميع، لم ّتجد لها صًدو

ّتّتزايد فيه األطماع األمريكية في الثروات العربية، أرى أن من مصلحة  مداخيل الدول النفطية في وقٍت

وخلق أطر عمل سياسية وأمنية قيادة عملية ّتنموية عربية شاملة،  ومن واجبها أيضًا ،الدول العربية الغنية

سهم في ّتحقيق االسّتقرار واألمن الّتعاون والّتكامل بين الدول العربية، وُّت ل ّتحقيَقواقّتصادية مشّتركه ّتكَف

ها من دول، وذلك بّتحمل ّتكاليف بناء البنية غيُر ىكن لّتلك الدول البدء من حيث انّتهويم. والحرية للجميع

وإقامة مؤسسات بحثية وجامعات ّتمثل  ،بعضهابكك حديدية ّتربطها وِس الّتحّتية للبالد العربية، وشبكة طرق

ها على ضة ّتساعُدمراكز ّتميز علمية وّتطوير ّتكنولوجية، وبيع البّترول للدول العربية الفقيرة بأسعار مخّف

 . قرائهاـؤس عن ُفبء الضرائب والُبّتقليل العجز في موازناّتها الّتجارية، وّتخفيف ِع

 بد من اإلشارة إلى الّتبعات السلبية لقيم االسّتهالك الّتي ال ّتعكس قدرات إلى جانب ما ّتقدم، ال

لمة االقّتصادية إذ فيما قامت العْو ،ياء وأشباه األثرياء االسّتهالكيةالعرب اإلنّتاجية، بل ّتعكس نزوات األثر

خالل ّتوفير المال  في البالد العربية، قامت الطفرة النفطية بّتغذيّتها مناالسّتهالك والثقافية بالّترويج لقيم 

ا كانت ّتلك القيم ال ّتربط ولّم. ل ّتلك القيم ّتطغى على سلوكيات ومواقف اإلنسان العربيواألسواق، ما جَع

، والعملخار واالسّتثمار يم اإلنّتاج واالّد، فقد ّتسببت في ّتراجع ِقاالسّتهالكي بنشاط إنّتاجي مواٍز النشاَط

واء، وعملت على ّتحويل على الَس واالجّتماعية والثقافية وأسهمت في ّتعطيل الخطط الّتنموية االقّتصادية

شخصية أو  الشعبيةلذلك لم يعد للثقافة العربية  ،ممسوخة يم ومواقف وّتقاليد وسلوكياٍتالثقافة العربية إلى ِق
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أخالقية مع ّتحديات بأو حّتى وعقالنية، ، ما يجعلها عاجزة عن الّتعامل بعلمية مسّتقبلهاصلة بماضيها أو 

وفيما ّتّتعزز مكانة قيم االسّتهالك، ال ّتحظى مّتطلبات ّتطوير قيم اإلنّتاج . اسّتحقاقات المسّتقبلو عالواق

وذلك بسبب عدم وعي النخب العربية عامة طبيعة ما يجري على الساحة ذكر، باهّتمام رسمي أو نخبوي ُي

يم جديدة غير ّتقليدية، وّتقاليد ِق منظومِة ياب حركة عربية ّتلّتزم بّتطوير الثقافة وبناِءوفي ِغ. الثقافية وّتبعاّته

يجابية مع نمطي اإلنّتاج الصناعي والمعرفي والعملية الديمقراطية، إ، ومواقف مؤهلة للّتعامل بعمل إنّتاجية

ودول  ّتبعية العرب لغيرهم من شعوٍب وهذا من شأنه أن يزيَد. سوءًا فإن حالة الّتخلف العربية سّتزداُد

إلى ويقود بالحّتمية ، ئهاوأثريا قراء األمة العربيةـفة والثروة بين فصناعية ومعرفية، ويعمق فجوة المعر

  .واالقّتصادية والسياسية والفكرية والعلمية ها الثقافية واالجّتماعيةّتفاقم أزمة العرب بأبعاِد

، إال أن جّتماعي وعلمي واقّتصادي وّتكنولوجيومع ما ّتعانيه المجّتمعات العربية من ّتخلف ثقافي وا

لمجّتمعات لديها أقليات صغيرة حصلت على قدر جيد من الّتعليم والمعرفة والثروة، وعاشت غالبية ّتلك ا

مرحلة مّتقدمة من الّتحول الثقافي ما يجعلها مؤهلة، على األقل من الناحية النظرية، للّتعامل مع نمطي 

والسياسي الذي في المقابل، يعمل الّتخلف الثقافي . اإلنّتاج الصناعي والمعرفي بدرجة معقولة من الكفاءة

 درات وطموحات ّتلك الفئات، والحّديلقي بظالله الكثيفة على مخّتلف نواحي الحياة العربية على ّتقويض ُق

وفي . لة الّتنمية والنهضة إلى األمامات الكفاءات العربية على الفعل واإلسهام الواعي في دفع عَجمن إمكان

بعد يوم، يعيش عشرات  يومًا شعبية ّتزداد ّتشوهًات السياسي، وثقافة ضوء االنفّتاح االقّتصادي، والكْب

ا كان ولّم. والبؤس واألمية الّتقليدية واألمية الثقافية الماليين العرب في ظل أوضاع حياّتية يسودها الفقُر

اسّتهالكية من دون مشاركة فاعلة في العملية اإلنّتاجية،  الحصول على بضائَعاسّتمراُر من غير الممكن 

 . على اإلنسانية جمعاء ْلـعلى نفسها وعلى أمّتها، إن لم نُق أصبحت عبئًافإن ّتلك الماليين 

فئات المجّتمع ومؤسساّته من خالله، والحدود الّتي ال  ّلنشط كـالثقافة هي اإلطار المجّتمعي الذي ّت

وحين يكون . هاها إال بالخروج عليها وعلى الفلسفة المجّتمعية الّتي ّتقف خلَفيسّتطيع أي مجّتمع أن يّتجاوَز

جّتمعات العربية، فإن الفئات م أو الّتشوه أو العقم، كما هي الحال في الُمكم الّتقاُدصالح بُح ذلك اإلطار غيَر

لها ّتقاليد وقيم ّتراثية، ّتهددها عقلية ة من كل جانب، ّتكّبَرها محاَصالمعرفية واإلبداعية في المجّتمع ّتجد نفَس

كر واإلبداع، أو اجّتماعية نحو اعّتزال العلم والِفت سياسية ورافية ّتآمرية، وّتدفعها أوضاع كْبغيبية ُخ

قود، الكفاءات العربية اليوم، كما كانت عليه منذ ُع وّتأّتي هجرُة ،ة إلى الخارج واالبّتعاد عن الوطنالهجر

الحرية  ضيق فيها مجاُلسياسية واقّتصادية واجّتماعية َي من أجواٍء ربًابقوى الدفع أو الطرد َه مّتأثرة أساسًا
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وهذا يعني أن . ها فرص العمل واإلنّتاج، وقوى جذب ّتوفر فرص عمل وحياة أفضل في الخارجقل معـوّت

وقبل كل شيء، رسم خطة شاملة لّتطوير الثقافة العربية في اّتجاه االنفّتاح  ، أواًلوجبيكسر هذا الطوق 

ونية نظرة الُد، وّتغيير الوالّتبذير دخار على حساب قيم االسّتهالكواال وإعمال العقل، وغرس قيم اإلنّتاج

بدعين، وضمان إلى رفع مكانة العلم والعلماء والُم وربط الدخل باإلنّتاجية، والعودة مجددًا الَيدوي، للعمل

 .  والمثقفين حرية الفكر والمفكرين

 :في النقاط الّتالية ويمكن ّتحديد أهم األسباب الّتي حالت دون حدوث نهضة عربية حديثًا

وإسهامه في إقامة دولة  ،ويالت مّتنافسةئة الوطن العربي إلى ُدالغرب االسّتعماري بّتجز قيام 

العرب في هزيمة إسرائيل وّتحرير فلسطين وإنفاق أموال  فشلإسرائيل العدوانية في قلب الوطن العربي، 

ّتيارات قومية  ، نشوءولم يخوضوها كما يجب ،ّتهاراحسنوا إدلم ُي طائلة على أسلحة وجيوش لشن حروٍب

داثة واالسّتفادة من ّتجربة الغرب ّتيارات دينية أصولية مناوئة لفكرة الَحشيوع  ،غةمفَر شعارات  ّترفع

أنظمة  لجوء، عدمية ال ُّتحِسن سوى القـّتل وّتكفير العـقل إلى ّتيارات مّتطرفةها وّتحول بعض ،الحضارية

عليم واسّتمرار الّت ّتخلف نظمسّتباحة األوطان، اسّتبداد وكبت حرية الرأي والفكر والحكم العربية إلى اال

وسلوكيات  ومواقَف وما يّتفرع عنها من ّتقاليَد ّتخلف الثقافة العربيةوفوق ذلك كله، . معدالت األمية مرّتفعة

 .يم وطرق ّتفكيروِق

ردود الفعل على الّتحوالت االجّتماعية والثقافية العميقة الّتي انبثقت عن عصر المعرفة جعلْت  إّن

ولّما كان من طبيعة الّتغيرات المجّتمعية . والضياع وفقدان الرؤيةمعظم المّتأثرين بها يشعرون بالّتخبط 

الكبيرة الّتسبب في إثارة النزاع وحدوث المزيد من الّتغير، فإنها ّتخلُق أوضاعًا غير مسّتقرة ّتجعل الّتاريخ 

أكثر ديناميكية من السابق، كما ّتجعل المجّتمَع المعني يشهد عجزًا في الثقة ال يمكن الّتغلب عليها إال 

من ناحية ثانية، حين ّتـّتبلور حضارٌة جديدة ّتصبح المجّتمعات الّتي ّتعيش في . باجّتياز الفّترة االنّتقالية

العصر السابق غير قادرة على الّتنافس مع مجّتمع الحضارة الجديدة، وبالّتالي عاجزة عن ّتطوير اقّتصادها 

ارة الجديدة، والعمل على ّتقليدها وهذا َيفرض عليها االعّتراف بّتفوق الحض. وثقافّتها باالعّتماد على نفسها

واالسّتفادة من إنجازاّتها، والقبول غالبًا بالّتبعية لها، أو االنزواء داخل قوقعّتها الحضارية والّتدهور ببطٍء 

وهذا يشير إلى أَن عصر المعرفة القادم من المّتوقع أن يكون عصرًا دائَم الّتحول يعيش حياّته . نحو العدم

 .اع والّتغير غير المَؤّطر وغير الموّجهفي حالٍة مسّتمرة من النز
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وفي خّتام هذا الفصل، نرى أنه من المفيد إعادة الّتذكير ببعض النّتائج الّتي ّتوَصل إليه البحث، وهي 

أّن كل مرحلة ّتطور مجّتمعي ّتمثل حضارًة مميزة ّتأّتي في أعقاب فّترٍة انّتقالية صعبة، وأن هذه الفّترة ّتمثُل 

أما فّتراُت االنّتقال ّتلك فّتمثل ساحاِت قّتال بين القيم الّتقليدية والقيم . اريخيةحالة انقطاع في المسيرة الّت

الجديدة، بين قوى االسّتقرار واالسّتمرارية وقوى االبّتكار والّتغير، ما يجعلها ّتعيش حالة من الّتدمير 

ل من القرن ولهذا نالحظ أنه مع انّتهاء الَعقد األو. الخالق الذي يقوم على الهدم والبناء في وقت واحد

، ّتائهة بين عالمين، أحدهما ميت، والثاني ماثيو آرنولدالحادي والعشرين بدت مخّتلف الشعوب، كما قال 

ومع دخول الّتاريخ الفّترة االنّتقالية ينّتهي ّتاريخ الحضارة السابقة ومنطق ذلك . يعاني حالة ميالد عسير

كّتابة ّتاريخها بنفسها، والّتعرف إلى منطقه الّتاريخ وحكمّته، وُيفّتح المجال لّتبلور حضارة جديدة ّتقوم ب

المميز، ولّما كانت كُل حضارة أكثَر ّتقدمًا من الحضارات السابقة، فإَن المجّتمَع القديم وثقافـَّته واقّتصاده 

 . يّتخلف عن مجّتمِع الحضارة الجديدة، ويّتحول إلى مجّتمع ّتابع للمجّتمع الجديد والِقوى الُمهيمنة عليه

ارة بإفراز ُمجّتمع جديد وثقافٍة جديدة واقّتصاد جديد خاص بها، فإنها خضعت وفيما قامت كل حض

إذ فيما خضعْت مرحلة القبلية وأوائل مرحلة الزراعة . لمنطق وقيم واحدة من عمليات الّتحول المجّتمعي

 أما. لمنطق العملية االجّتماعية الثقافية وقيمها، خضعت مرحلة الزراعة عامة لمنطق العملية السياسية

مرحلة الصناعة فقد خضعت لمنطق وقيم العملية االقّتصادية، وّتخضع اليوم مرحلة المعرفة لمنطق وقيم 

ومع أن كل عملية لم ّتـنفرد كليًا في قيادِة المجّتمع، إال أنها كانت األكثَر ّتأثيرًا في حياة . العملية اإلعالماّتية

ولّما كانت القيم، والقيم الدينية بالذات . من دورهاالمجّتمع، ُمؤدية بذلك إلى َضْعف العمليات األخرى والحّد 

هي جوهر العملية االجّتماعية الثقافية، فإّن المجّتمعات الّتي هيَمنت عليها ّتلك العملية ّتميزت بضْعِف القدرة 

في المقابل، شهد المجّتمع الصناعي الكثيَر من الّتحول والّتغير بسبب خضوعه . على الّتحول وّتحقيق الّتقدم

إّن ّتغير دور كل عملية . ملية االقّتصادية وِقيمها الّتي ّتقوم على مصالح دائمة الّتغير والّتحوللمنطق الع

مجّتمعية مع انّتقال الّتاريخ من مرحلٍة ألخرى يجعل الّتاريخ عاجزًا على ّتكرار نفِسه واإلسهام في ُصنع 

ملية مجّتمعية من القدرة كما أن االنّتقال من حضارٍة ألخرى يحرم كل ع. المسّتقبل، وحّتى الّتنبؤ بّتطوراّته

 .على اسّتعادة دور قامت به سابقًا

عبر الفّترة االنّتقالية  يالعربة الّتاريخية الّتي حملت المجّتمع القبل نزلةالحة األرض بمفيما كانت ِف

كان الّتصنيع هو العربة الّتاريخية الّتي حملت المجّتمع الزراعي عبر الفّترة إلى المجّتمع الصناعي، 

وّتقوم اليوم ثورّتا المعلومات واالّتصاالت، وما ّتشَمل عليه من معارَف . ر الصناعةاالنّتقالية إلى عص
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علمية وّتكنولوجيا حديثة بنقل المجّتمع الصناعي عبر الفّترة االنّتقالية الّتي نعيشها اليوم إلى عصر 

قه، وهياكل ولّما كانت كل حضارة ُّتفرز مجّتمعًا جديدًا وثقافًة جديدة واقّتصادًا مخّتلفًا عما سب. المعرفة

اجّتماعية واقّتصادية جديدة، فإن الرأسمالية والديمقراطية، بوصفها نظمًا أفرزّتها حضارة الصناعة، 

أصبحت بحاجة إلعادة هيكلة جذرية لّتوائم نفَسها مع مّتطلبات الحضارة المعرفية القادمة، أو الّتدهور ببطٍء 

 .إلى العدم

األكبر والمكانة األهم في حياة المجّتمع، جعل إن ّتّتابع اسّتحواذ كل عملية مجّتمعية على الدور 

دمّتها المّتاحة للعمل في ِخ ، اسّتقطاب أفضل العقول والمواهببإمكان العملية المهيمنة، ومن مصلحّتها أيضًا

للعمل في المّتاحة محليًا رت أفضل العقول فالعملية االجّتماعية الثقافية سّخ. مساعدّتها على ّتحقيق أهدافهاو

ّتوظيف أفضل العقول والمواهب في قيادة بالعملية السياسية  ، فيما قامتؤسسة الدينيةخدمة الدين والم

وحين ّتبلورت العملية  .ع الضرائب من المواطنين والّتحكم في أرزاقهمالجيوش وإدارة شؤون البالد وجْم

عمليات في  اوّتسخيرهالمّتاحة إقليميًا ها بحاجة لجذب أفضل العقول والمواهب نفَس االقّتصادية وجدْت

االسّتثمارية، والقيام بدور الوسيط بين  روعاتة، وإدارة رؤوس األموال والمشّتطوير الّتكنولوجيا الصناعي

وبعد ّتبلور العملية اإلعالماّتية واسّتحواذها على الدور . منت عليهاالقوة االسّتعمارية والشعوب الّتي هْي

العملية باسّتقطاب أفضل العقول والمواهب  في حياة المجّتمعات اإلنسانية قاطبة، نالحظ قيام هذه األهّم

لّتطوير ّتكنولوجيا االّتصاالت وصناعة المعلومات، وإعداد البرامج الّتعليمية والّترفيهية  المّتاحة عالميًا

في رصد الخبر وصياغّته وّتحليله ونقده وّتعميمه  مهّم وبسبب ما لمؤسسات اإلعالم من دور . والّترويجية

 على إعادة ّتشكيل ثقافات الشعوب، وّتطوير طرق الماّتية أصبحت األداة األقدَربين الناس، فإن العملية اإلع

كما أصبح بإمكانها . االجّتماعية والّتأثير الفاعل في أنماط االسّتهالك والعالقات الّتفكير الفردية والجماعية،

واها، نة دون سالّتالعب في مشاعر البسطاء وّتزييف وعيهم، وّتوجيههم للّتعاطف مع قضايا معّيأيضًا 

 . دمّتهمنحو القبول بسياسات قد ال ّتكون في صالحهم وليس من أهدافها ِخ ودفعهم أحيانًا
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5 

 الّتاريخ عبر عوامل الّتقدم 

 ّرـوم ،الّتي صنعها اإلنسان مهمةويسجل األحداث ال ،يلخص الّتاريخ قصة الّتطور المجّتمعي عبر العصور

فكرة الّتقدم في عصر الزراعة بعد أن اسّتطاع اإلنسان  ُولدت و ،م والرقيبها على طريق األمن والّتقُد

ه من وقّته للّتفكر والّتأمل في أمور دنياه وحياّته، ما قاَد جزٍء ل بإمكانه ّتخصيَصإنّتاج فائض من الغذاء، جَع

أما الفائض . خصائص بعض األشياء إلىاة والكون وقوانينها، والّتعرف إلى اكّتشاف بعض أسرار الحي

جديدة لم يكن  نّتهم من الحصول على أشياَءّتبادل ّتجارية مّك مه المزارعون في عملياِتالغذائي فقد اسّتخد

إلى  هالّتاريخ واسّتنّتاجاّت شير أحداُثوُّت. أسهمت في ّتحسين مسّتوى حياّتهم بوجه عام ،هاباسّتطاعّتهم إنّتاُج

 :ة الّتاليةى الرئيسعل العوامل والقوفاسًا نّتيجة لـقي بشقيه المادي وغير المادي جاء أسأن الّتقدم والُر

 .ظهور الملكية الخاصة كمؤسسة مجّتمعية .1

 .حدوث اكّتشافات علمية وّتطورات ّتكنولوجية .2

 . حدوث ّتطورات في أنماط اإلنّتاج .3

 .  حدوث ّتحوالت اجّتماعية وثقافية في المجّتمع .4

 . نزوع اإلنسان الدائم نحو الحرية .5

 . حدوث ّتراكم رأسمالي على المسّتوى الدولي .6

غير إرادية، وّتأثيراّتها  مع بعضها  بروابط ل من هذه العوامل على حدة، إال أن ارّتباطها مع أهمية كل عام

 وعلى سبيل المثال، من الصعب جدًا. دراّتها منفردة ومجّتمعة على الفعلفي ّتعزيز ُق المّتبادلة كانت سببًا

فية ومؤسسية في مجّتمع من دون وجود بيئة اجّتماعية وثقا مهمدوث ّتقدم علمي أو ّتطور ّتكنولوجي ُح

وحرية  لمي والّتطوير الّتكنولوجي من أدواٍتبالبحث الِع ما يحّتاجه المعنيونر يّتوفقادرة على مناسبة، 
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 حداثًة وحين يّتقدم العلم يسّتخدمه العاملون في المصانع ومراكز األبحاث لّتطوير ّتكنولوجيا أكثَر ،وّتمويل

. وخدمات مية وّتطلعاّته االسّتهالكية من بضائَعي حاجاّته اليويسّتخدمها اإلنسان فيما يخدم مصالحه ويلّب

وحين ّتّتطور الّتكنولوجيا يسّتخدمها العلماء لّتطوير المؤسسات البحثية وإجراء المزيد من البحوث الطبية 

درات عسكرية أكثر واالقّتصادية وغيرها، وحين يّتقدم العلم وّتّتطور الّتكنولوجيا ّتسّتخدمها الدول لبناء ُق

  .ت أكثر إنّتاجية، وّتوفير خدمات شعبية أكثر وأفضل من السابقا، وّتشييد اقّتصادكفاءًة

إن العالقة المعقدة الّتي ّتقوم على الّتأثر والّتأثير المّتبادل بين عوامل الّتقدم، ّتجعل بإمكان كل عامل أن 

ميز ّتّت فالثقافة مثاًل .ذ زمام المبادرة ويبدأ عمليات ّتغيير ُّتسهم في ّتوجيه حركة الّتاريخ ولو بقدر ضئيليأُخ

يم جديدة وعالقات اجّتماعية وّتقاليد عمل ومواقف غير إحالل ِق :الّتطور من خالل الّتغير واإلحالل، أيب

وهذه ّتؤثر في حال حدوثها في عالقات اإلنّتاج وكفاءة . الّتقاليد والمواقف والقيم القديمة ّتقليدية محّل

لكن ّتحوالت ثقافية من  ،القات بين الناسشؤون المجّتمع االجّتماعية والسياسية، وّتنظيم الع اإلنّتاج، وإدارِة

الّتقدم األخرى، ال سيما أنماط اإلنّتاج  من دون ّتحديات ّتفرضها عوامُلحدوُثها هذا النوع ليس من السهل 

ه نّتيجة لفعل مئات الماليين من أما العلم فقد جاء ّتطوُر. وّتكنولوجيا اإلنّتاج وّتطلعات الشعوب إلى الحرية

جميع مراحل الّتاريخ في كل بالد العالم، وإن كانت بعض  م المّتزايدة عبَرالناس وّتأمالّتهم وحاجاّته

بكفاءة كبيرة في خدمة  الشعوب ّتسّتحوذ اليوم على القدر األوفر منه وّتقوم بّتوظيف ما لديها من معارَف

ات إلى الّتراكم والّتخصص، وذلك بسبب انطالقه من فرضّي ويّتميز العلم عامة بخاصيِة. مصالحها الوطنية

مق في خصوصيات األشياء الّتي ظريات إلى ّتجارب إلى حقائق عامة ّتفرض عليه أن يغوص أعمق فأعن

 .الّتفاصيل فها لمعرفة المزيد عنها، ما يجعله يسّتمر في ّتجاربه ودراساّته حّتي يصل إلى أدّقيكّتش

 الملكية الخاصة

في  هامشيًا دورًا ؤديّتراعة، ما جعلها ظهرت الملكية الخاصة في صورة بدائية في عصور ما قبل الز

لكن مع انّتقال اإلنسان إلى حياة االسّتقرار وممارسة  ،لية اسّتهوت حياة الّتنقل والّترحالحياة مجّتمعات قب

. الحةصبة ومصادر المياه وأدوات الِفاألراضي الِخ ملكيةمفهوم الملكية الخاصة، ال سيما  الزراعة، ّتطوَر

دور مّتزايد في الحياة ب قومالملكية الخاصة بدأت ّت نّتاجية، فإّنوفي ضوء أهمية هذه األشياء في العملية اإل

وّتحسين مسّتوى  ،إذ عملت على ّتحفيز الناس على العمل وامّتالك المزيد من األشياء ؛الفردية والمجّتمعية

لكن الملكية الخاصة، ال سيما ما  ،على حساب غيرهم من الناس وّتعزيز مواقعهم االجّتماعية، غالبًا ،حياّتهم
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في المجّتمع  الّترفيه، ّتؤدي إلى خلق طبقية ومنافسة اإلنّتاج ووسائِل لق منها بعناصر اإلنّتاج وأدواِتيّتع

يول اسّتغاللية ة المنافسة وما يرافقها من ُمّدد ِحومع ّتصاُع ،في اّتجاه الّتكالب على الثروة الناَس ّتدفُع

م، ما يدفع الفقراء والضعفاء إلى واّتساع الفوارق الطبقية، ّتبرز أسباب الصراع وّتزداد حدّتها مع األيا

 . إلى العنف للحصول على حقوقهم واللجوء أحيانًا ،المطالبة بالعدالة والحرية

ولما كان اإلنسان القبلي قد عاش حياّته كاملة من دون أن يعرف الملكية الخاصة بمفهومها اإلنّتاجي 

لكن  ،عن االسّتغالل والصراع الطبقيعد ودوافعها الّتنافسية، فإن مجّتمعاّته اّتصفت بشيوع الحرية والُب

ملحوظ في نواحي الحياة المادية وغير  اإلنسان القبلي من ّتحقيق ّتقدٍم َمغياب الوسائل الّتكنولوجية، حَر

همت ملكية عناصر اإلنّتاج ووسائل اإلنّتاج سأفي المقابل، . المادية على مدى عشرات اآلالف من السنين

ولكن مضطرد في ّتكنولوجيا اإلنّتاج في ّتمكين اإلنسان  ،في عصر الزراعة، وحدوث ّتطور بطيء

 . المادية والثقافية والعمل على ّتحقيق الّتقدم بأبعادِه ،الّتقدم غذائي، واكّتشاف فكرِة الزراعي من إنّتاج فائٍض

 العلم والّتكنولوجيا

ّتحقيق المزيد من الّتقدم  في العملية للعلم وأداّتِه الّتكنولوجيا الّترجمَة ّدلعلم أساس الّتكنولوجيا، كما ّتعا ّديع

 عامةم، ّتّتميز الّتكنولوجيا وفيما يّتميز العلم بخاصية الّتراُك ،ل المجّتمعيالعلمي واالقّتصادي والّتحّو

إذ إن حيادية معظم أدوات العمل وأساليب اإلدارة  ؛واحد والّتراكم واالنّتشار في آٍن لبخاصية اإلحال

والمجّتمعات رغم  المجّتمع فئاتقوم بخدمة مصالح مخّتلف بإمكان الّتكنولوجيا أن ّت جعُليوأنماط اإلنّتاج 

درة المنّتوجات الّتكنولوجية لكن ُق ،بعيد ن ظروف حياّتها، ومن دون جرح حساسياّتها الثقافية إلى حٍدّتباُي

ها بشغف منقطع النظير، َدب الجميع ُويخُط الراحة والمّتعة لإلنسان جعلها عروسًا من على ّتوفير المزيد

كون ي، قد عات ثقافية واجّتماعيةسحرهم ويدفعهم إلى غض النظر عما لها من ّتبقّتراب منها َيفيما جعل اال

ثقافية  الّتكنولوجيا الصناعية واإلدارية يفرض على المّتعاملين فيها أنماطًابإن الّتعامل إذ  ًا،سلبيبعضها 

ومواقف، وّتعمل على يم وّتقاليد من ِق ثما ّتّتعارض مع المورو وعالقات اجّتماعية غير مألوفة، كثيرًا

 . ّتقويضها من الداخل

وهذا يعني أنه ليس باإلمكان اسّتخدام ّتكنولوجيا حديثة بكفاءة، ال سيما في العملية اإلنّتاجية واإلدارية 

مع الحفاظ على ثقافة العمل الّتقليدية على حالها، وإن الّتعامل مع ّتكنولوجيا مّتطورة يفرض على الثقافة 

ال مع المسّتجد وأن ّتّتطور في اّتجاه الّتجاوب الفّع ،بعض مواقفها وّتقاليدها السابقةّتنازل عن ـالّتقليدية أن ّت
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ف والمواق وبسبب ما ّتفرضه الّتكنولوجيا من ّتحوالت اجّتماعية وثقافية ّتشمل القيَم. من وسائل ّتكنولوجية

االجّتماعية ّتأثر بّتلك الّتحوالت، بما في ذلك العالقات ـنواحي الحياة ّت لوطرق الحياة والّتفكير، فإن ك

ذلك، من الممكن أن ّتؤثر الّتكنولوجيا من  رغمبال. وظلم وكبت وحرية من عدالٍة ّتمثلهوما  ،السياسية والنظُم

في األفراد المّتعاملين معها بشكل كبير ومّتواصل من دون الّتأثير في المجّتمع األكبر الذي يعيشون فيه 

 يّتصفون أحيانًا وات المعرفية، ويقود إلى خلق أفراٍدبنفس القدر، ما ُيسهم في ّتعميق الفوارق الطبقية والفج

 .نائية الثقافةبازدواجية الثقافة، وأحيانا أخرى بُث

نائية الثقافة، حّتى يكون باإلمكان االسّتفادة من ـالفرق بين ازدواجية الثقافة وث إيضاحوهنا ال بد من 

زدواجية الثقافة أن الشخص الذي يّتصف بها إذ ّتعني ا ،وّتجنب ّتبعات االزدواجية الثقافيةالثنائية الثقافية 

ها، ورفع شعارات مارُسيميل إلى قول ما ال يؤمن به، والدعوة لمواقف وقيم ال يّتمسك بها، والّتنديد بأمور ُي

فيما يعمل على ّتسخير كل شيء في مّتناول يده لخدمة قضاياه  ،صالح خدمة لقضايا عامةّتنادي باإل

ا يميز المثقف العربي الّتقليدي في المرحلة الراهنة من ّتاريخ العرب، وهذا مع األسف هو أهم م. الخاصة

لّتعزيز مواقعه " مأثورة"طابية وحكايات ّتراثية وأقوال حيث يقوم ذلك المثقف بّتسخير ما لديه من ملكات َخ

االجّتماعية على حساب غيره من الناس، وّتوظيف نفسه في خدمة مراكز المال والسلطة المّتسلطة على 

يعرف خصائص ثقافّتين مخّتلفّتين، ما يجعل بإمكانه المعنّي أما ثنائية الثقافة فّتعني أن الشخص  ،عالمجّتم

وهذه ميزة يكّتسبها  !مّتباعدّتينالّتعامل بأريحية مع مجّتمعين ينّتميان لثقافّتين مّتباينّتين قد ّتعودان لحضارّتين 

غير بلده  فة شعبها، أو العيش في بلٍدمن خالل الدراسة في بلد أجنبي والّتمرس في ثقا العامل المعرفي عادًة

، أو العمل لدى شركات أجنبية ذات عبها وّتراثهعادات وّتقاليد ش إلى طويلة نسبيًا ّتسمح له بالّتعرف لفّترٍة

 من الممكن أن يكّتسب شخص ثقافة مخّتلفة عن ثقافّته الوطنية جزئيًا هكما أن ،ثقافات عمل وإنّتاج مميزة

علمية  ويّتعاون معهم في ّتطوير معارَف ،ت افّتراضية يّتواصل مع أعضائهامجّتمعاإلى  من خالل االنّتماء 

 .لقضايا مشّتركة ومصالح مّتبادلة وأدوات ّتكنولوجية خدمًة

 أنماط اإلنّتاج والّتحوالت الثقافية

زيادة في إنّتاجية العامل واألرض  كان من نّتائج الّتحول في أنماط اإلنّتاج االقّتصادية عبر الّتاريخ حدوُث

ب في وهذا ّتسَب. اجّتماعية وما يّترّتب عليها من عالقاٍت ،الّتكنولوجيا، وّتغيير عالقات اإلنّتاجوالمال و

الّتحول في أنماط اإلنّتاج،  حدوث ّتحوالت ثقافية اجّتماعية كبيرة في حياة المجّتمعات الّتي مرت بّتجارِب
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وكما  ،ادية على أسس جديدةماعية واالقّتصكان من شأنها إعادة ّتشكيل الثقافة الشعبية وّتغيير الهياكل االجّت

ّتحوالت اجّتماعية ثقافية واسعة، وأن حدوث  قود الّتطورات في أنماط اإلنّتاج إلى إحداِثـ، ّتأشرنا مرارًا

ألخرى  من حضارٍة ّتطور اقّتصادي وّتحول ثقافي اجّتماعي في مجّتمع يؤدي إلى انّتقال المجّتمع المعنّي

ما حدث في حياة المجّتمع القبلي  إّن ،ّتلف نواحي الحياةفي مخ ، وّتمكينه من ّتحقيق ّتقدم نوعيأكثر ّتطورًا

ث في حياة المجّتمعات األوروبية واألمريكية من ّتحوالت اجّتماعية ثقافية مع انّتقاله إلى الزراعة، وما حَد

واآلسيوية من ّتطورات مع انّتقالها من حياة الزراعة إلى الصناعة يوضح دور أنماط اإلنّتاج في ّتحقيق 

 . خاص ي بوجه عام، وأثره في إعادة هيكلة نظم المجّتمع وثقافّته بوجٍهالّتقدم المجّتمع

 الحرية

قيام نخبة حاكمة بمنح الحرية  ذ وال ُّتعطى، إذ لم يشهد الّتاريُخَخـؤإلى أن الحرية ُّتاإلنساني يشير الّتاريخ 

وأن  ،ّتهطالب بحرييب خاطر، ما يعني أن على اإلنسان أن ُيّتحكم في ثرواّته عن ِطـوّت لشعب ّتحكمُه

الفرد والمجّتمع، إال أن الثقافات  الحرية بالنسبة لحياِة ومع أهميِة ،ل عليها، كي يحُصةطويل يناضل، أحيانًا

 ّتزال من أقل الثقافات وعيًا ماالّتقليدية، ال سيما الثقافات ذات الجوهر الديني مثل الثقافة العربية، كانت و

م الفكر واالقّتصاد المناسبة لّتقُد لدور الحرية في ّتوفير األجواِء ها إدراكًامن أضعِفبالّتالي بأهمية الحرية، و

ومع ّتعدد  ،ية الّتنموية وّتحقيق نهضة مجّتمعيةاقة، وّتنشيط العملوالعلوم وّتفجير الطاقات البشرية الخّل

، وضرورة مجّتمعية، وقضية أخالقية مهما ّتغيرت غريزيًا إنسانيًا أشكال الحرية، إال أنها ّتبقى هاجسًا

فالحرية روح البشرية والوجه المشرق للحضارة  ،يم واألحوال المعيشيةلت الِقوّتبَد ،روف واألزمنةالظ

لكن اّتجاه مجّتمع إلى  .اإلنسانية الذي قد يغير طريقة ّتعبيره عما في داخله، لكن جوهره ال يّتبدل أبدًا

قدان الحرية ال يّتم إال حين يكون لدى قدانها، وإن الشعور بفـر الناس بفشُعالمطالبة بالحرية ال يّتم إال حين َي

هم ومسّتقبلهم، وهذه حياِّتوّتشكيل  إنسانيّتهمصيانة  ودورها فيالحرية  الناس ما يكفي من الوعي بأهميِة

دية، والمفاهيم العقالثقافات الّتقليدية و الّتعليم دي، ما يجعل حلها ال يّتم إال بّتطويرعد عقعضلة ثقافية ذات ُبُم

 . بالحقوق والواجبات بين المواطنين وخلق حالة من الوعي

في مجّتمع ّتقليدي ال يعي معنى  ، فإن من غير المنطقي أن يقوم أٌب"فاقد الشيء ال يعطيه"ولما كان 

امرأة على حقوقها في مجّتمع يفرض  الحرية بمنح الحرية ألبنائه وبناّته وزوجّته، ومن الصعب حصوُل
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كما أن من  ،، وُيخضعها لسطوة رجل جاهللكبت االجّتماعيعن األنظار خلف أسوار من ا عليها االنزواَء

 . لها وال ّترى وجودًا ،ال ّتفهم معناها ها بّتربية أبنائها على اإليمان بحريٍةمرأة هذه حاُلااألصعب أن ّتقوم 

أما الشعب، فإن من السهل عليه أن يّتربى في مجّتمع ّتقليدي على أخالقيات القطيع، وأن يقبل عن 

وفي مجّتمع هذا حاله . ُمسّتضعفًا ديين غوغائيين ّتابعًاوعق كام مسّتبدينفي ركاب ُحطيب خاطر السير 

لمساءلة السلطة المهيمنة على المجّتمع، من دون أن يكون لهم حق  يصبح الفرد والجماعة خاضعين دومًا

بها يحُجمنحها لمن شاء، وبة من الحاكم َيمساءلة ّتلك السلطة أو المطالبة بحقوقهم، حيث ّتصبح الحقوق ِه

 . عمن يشاء

معنى الحرية وال ّتفّتقد الكثير  الشعوب العربية، ال ّتدرك حقًاالكثير من الشعوب، ومن بينها إن  

بفقدانها، وذلك بسبب خلفياّتها الثقافية ونشأّتها الّتربوية ومعّتقداّتها الدينية وّتركاّتها الّتراثية الّتي ال ّتعطي 

صرف على والّت ،العرب إلى إسقاط الجماهير من حساباّتهمالحكام  أغلب وهذا دفع. قيمة للحرية الفردية

قد ّترّتب على هذا و ،أو مطالب ّتثير مخاوف النظام ،ّتسّتحق االهّتمام أساس أن ليس للشعوب حقوق

رات األغلبية، وقبول العامة من الناس الموقف شيوع االسّتبداد في المجّتمع العربي، وّتحكم القلة في مقّد

. ديةمّتطلبات ّتقليدية وعق أحيانًاو ،اعّتيادية االسّتبداد واالنفراد في الحكم أمورًا باألنظمة المسّتبدة باعّتبار

خب الّتقليدية بالّتحالف مع النظم المسّتبدة والمناداة بحكم وفي حاالت قليلة، ّتسببت هذه المواقف في قيام الُن

، إذ ال يمكن أن يكون العدل لّتقيانان ال َيبأن العدل والدكّتاّتورية نقيَض من دون وعٍي" الدكّتاّتور العادل"

مجّتمع  لّتحقيق العدالة في أّي أن ّتكون الدكّتاّتورية منهجًا ًاه الدكّتاّتورية، كما أنه ليس ممكنمن وجو وجهًا

المشاركة في اّتخاذ  رمان الناس من حقوقهم السياسية وحّقكم الّتسلطية بِحوفيما ّتقوم مؤسسة الُح. كان

ظ الدينية بكبت الناس وّتقليص حرياّتهم االجّتماعية وحرمانهم من القرارات المصيرية، ّتقوم مؤسسة الوع

 . حرية الّتعبير عن آرائهم ومواقفهم الفلسفية

 معظمبحرمان الناس من  ،ّتقوم الثقافة العربية اليوم، بسبب ّتقاليدها وأعرافها وقيمها الّتقليدية المّتآكلة

ومما يثير  ،ن من عناصرها الرئيسةـفـم ومّتعاِدما هو مّتقحقوقهم االجّتماعية والسياسية وحرية طرح بدائل ِل

الكثير  ياَلال ّتبدي الكثير من القلق ِح هاالمؤسسات السياسية والدينية المهيمنة على المجّتمع أنفي  الشكوَك

العربية، مثل ها في المجّتمعات ها ويّتسع انّتشاُرمن العادات والمواقف السيئة والفاسدة الّتي يّتزايد أعداُد

وإضاعة الوقت، وّتراجع اإلحساس بالمسؤولية، الّتبذير، رجيلة والنفاق والكذب وارة واألّتدخين السيج

وّتشير  ،كليات المّتعلقة بالشعائر الدينيةوّتحقير قيم اإلنّتاج والعمل، فيما ّتصر على إطاعة أولي األمر والش
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طلبة ّتشّتكي من ال أغلب اب مدارس وجامعات عربية إلى أناسّتطالعات الرأي العام بين الشباب من طّل

الخوف من الحاضر ومن السلطة السياسية، والشعور بالرهبة ّتجاه المؤسسة الدينية، واإلحساس بالكبت 

 المحظورات ّتجنبالكثير منهم إلى  وهذا يدفُع. يال المسّتقبلمن السلطة االجّتماعية الّتقليدية، والقلق ِح

اكة ّتعاطي مخدرات فّّت لسلوك والموقف، وأحيانًاحضن النفاق والرياء واالسّتهّتار وازدواجية ا باالرّتماء في

قيق وطموحات ال يمكن ّتح ،ّتقضي على جزء كبير أو صغير مما لديهم من ملكات عقلية ومواهب خالقة

 .  وّتحرير المجّتمع من دونها ،اتواالسّتفادة من اإلمكان ،الذات

عديد من المدن العربية وفي ضوء ّتنامي الشعور بفقدان الحرية لدى بعض الفئات االجّتماعية في ال

بسبب ّتزايد الوعي مع عولمة الثقافة وفكرة الديمقراطية، أصبح من السهل على البعض أن يّتخلى عن 

خّتاروا الهجرة وّترك الّتزاماّته الوطنية والقومية، ومن األسهل على طالب الحرية من علماء ومفكرين أن َي

وفي غياب الطاقات البشرية القادرة على  ،همإنسانيّتّتسّتهين بو ،وال ّتحّترم عقولهم ،أوطان ّتضطهدهم

وفي الواقع، حين يعاني  .دوث نهضة مجّتمعية عربية في القريبالّتعويل على ُح الّتفكير بحرية، ال يجوُز

ل قدراّتهم على الّتفكير واإلبداع، الخوف من الحاضر والقلق على المسّتقبل، فإنهم يفقدون ُجالشباب 

غير أخالقية  لى ما يملكون في نشاطات ّترفيهية غير إنّتاجية، وأحيانًاهدرون معظم وقّتهم الذي هو أغوُي

 . مواهبهم ّتحت ّتراكمات الكبت والحرمان واالنحراف دفنّتهدر وقّتهم وّت

 الّتراكم الرأسمالي

ناس على العمل يزال من أهم القوى الّتي ُّتحفز ال وماكان ّتراكم رؤوس األموال والثروات في المجّتمع 

في بلورة الطبقية المرّتبطة  إال أن األثر األهم للّتراكم الرأسمالي كان الّتسبب أواًل ،واإلنّتاج واإلبداع

في زيادة  بالدخل والثروة واّتساع الفوارق في المسّتويات المعيشية بين الطبقات االجّتماعية، والّتسبب ثانيًا

مجّتمع إلى مجّتمعات كل ة وات ثقافية قادت إلى ّتجزئفي خلق فَج دة الّتنافس بين الناس، واإلسهام ثالثًاِح

ففي المجّتمع القبلي، بسبب عدم ّتبلور الملكية الخاصة . ثقافات مّتباينة ومّتناقضة إلى حد بعيد فرعية ذاِت

وعدم وجود معارف ّتكنولوجية قابلة للّتراكم، لم ّتظهر الطبقية في المجّتمع، ولم ّتّتفاوت المسّتويات 

أما عصر الزراعة . ّتماعية واحدة سادها الوئام والمساواةالمعيشية بين أفراده، ما جعلهم يكّونون طبقة اج

ْسّتخدَم في عمليات الّتبادل الّتجاري وّتكوين ثروات منقولة اح اإلنسان في إنّتاج فائض غذائي فقد شهد نجا

 امإحداه :طبقّتينبب في انقسام المجّتمع إلى وغير منقولة وّتراكم رأسمالي، ما أدى إلى ظهور الطبقية وّتس
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لكن ّتنامي الوعي في عصور . فقيرة ّتعاني البؤس والحاجة والثانيةبالثراء والقوة والسلطة، غنية ّتّتمّتع 

مّكنها من شجع بعض الشعوب على مقاومة االسّتعباد واالسّتبداد، وولحرية، ة افكر الحقة أدى إلى ميالِد

 . الحصول على بعض حقوقها

وّتسارع  ،ّتكاثر االكّتشافات العلميةمرة في ّتاريخ البشرية  أوَلأما في عصر الصناعة الذي شهد 

الّتي القوى  عمليات الّتطور االقّتصادية والّتكنولوجية، فإن الّتراكم الرأسمالي والمعرفي أصبح من أهِم

العلمية وعمليات الّتطوير الّتكنولوجية قد قامت على  ولما كانت البحوُث. في ّتطور المجّتمع أسهمْت

بت في ّتنويع قّتصادية وّتعزيز القوة العسكرية للدول، فقد ّتسَبلخدمة العملية اال المؤسسية وجاءت أساسًا

وسطى ذات نشاط اقّتصادي محدود، ولكن طموحات  روز طبقٍةإلى ُب ى الحقًاالنشاطات االقّتصادية، ما أّد

عالية من الوعي فيما يّتعلق بموقعها من حياة  الطبقة بدرجٍة ّتلكزت ولقد ّتمَي كبيرة،اجّتماعية وسياسية 

ها إلى العمل على زيادة حصيلة ما لديها من مهارات فنية وهذا دفَع. ودورها في ّتشكيله وّتوجيهه المجّتمع

 مواقعها لحماية وإنّتاجية وإدارية، والقيام بالمشاركة في العملية الديمقراطية، واسّتخدام ّتلك العملية أداًة

روة والمعرفة بشكل مضطرد، واّتجاه إال أن ّتراكم الث. ومصالحها االقّتصاديةالمادية مكاسبها واالجّتماعية 

كل منها لّتعزيز األخرى، أدى إلى ّتعميق الطبقية في المجّتمع وحدوث ّتفاوت كبير في المسّتويات الثقافية 

من دون أن ّتؤثر فيه، فإن الّتفاوت  العولمة االقّتصادية والثقافية لم ّتّترك مجّتمعًا ولما كانت ،المواطنين بين

مة من سمات كل المجّتمعات ة قليلة من السكان أصبحت ِسقّل والمعرفة في يِدالطبقي وّتركز الثروة والقوة 

 .الّتطور الحضاري الّتي ّتعيش فيها ومراحلالنظر عن أحوالها المعيشية  اإلنسانية، بغّض

القبلية والزراعة بوجود ّتنافس بين القبائل المّتجاورة والعشائر المّتعايشة في مجّتمع  اّتميز عصر

ن إوحيث . المجموعات المّتنافسة ّتنازعواحد، أدى في كل الحاالت واألحيان إلى  زراعي أو شبه زراعي

 صبة ومصادر المياه، واّتخذ أحيانًابهدف االسّتيالء على المراعي واألراضي الِخ الّتنافس جاء واسّتمَر

صر أما في ع ،جّتمعات كان ذا طبيعة سلبية هدامةوالنهب والسبي، فإن الّتنافس في ّتلك الم صفة الغزو 

ياب القبلية والعشائرية، فإن فر االسّتقرار واألمن ومركزية السلطة وِغاالصناعة وما بعدها، وفي ضوء ّتو

إذ اسّتهدف  ،سهم في ّتقدم المجّتمعإلى حد كبير، ما جعله ُي الّتنافس في المجّتمعات الصناعية أصبح إيجابيًا

يق إنجازات مادية وغير مادية، كان من الّتنافس بين األفراد والشركات والدول الّتفوق على اآلخرين وّتحق

ومجّتمعات ّتعيش في ظالل  اق من الّتفوق على غيره من أفراٍدالفرد المبدع والمجّتمع الخّل ها ّتمكيُننّتائِج

ع وّتيرة الّتنافس في المجاالت الصناعية والعلمية والّتكنولوجية ومع ّتساُر. قبلية وزراعية ّتقليدية حضاراٍت
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بّتعميق الفجوات  يات الّتراكم الرأسمالي والمعرفي، ما جعلها ّتقوم مجددًاوالمعلوماّتية، ّتسارعت عمل

الثقافية والعلمية واالقّتصادية الّتي ّتفصل الطبقات االجّتماعية والفئات المجّتمعية بعضها عن بعض داخل 

ة المجّتمع الواحد، إضافة إلى ّتعميق الفوارق في الدخل والثروة والقوة والسطوة بين المجّتمعات الصناعي

 .المعرفية والمجّتمعات الّتقليدية الفقيرة

 ديناميكية الّتغير

 :، أي"روح الّتاريخ"إن الحرية هي  :(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)قال الفيلسوف األلماني هيجل 

هيجل في الحرية والعواطف  لقد رأى ،به إلى األمام نحو ّتحقيق الّتقدم العامل الذي ُيحرك الّتاريخ ويدفع

ّتويات أعلى من هم إلى السمو نحو مسالّتي ّترّتبط بها أهم دافع يسّتثير مشاعر الناس ويقوُداإلنسانية 

وّتقوم نظرية هيجل في ّتفسير المسيرة الّتاريخية على وجود صراع داخل كل مجّتمع  ،الحرية واإلنسانية

بعد القضاء  يعكس نفسه في ّتصادم أعمى بين العواطف والمشاعر اإلنسانية، وأن هذا الصراع ال ينّتهي إال

ويصل الّتاريخ إلى نقطة النهاية من خالل عملية صراع  ،ّتحقيق الحريةالمجّتمع و على الّتناقضات داخَل

ب ما نهار بسبـالسياسية والمنظومات الفكرية، ما يجعل ّتلك النظم والمنظومات ّت ّتّتصادم داخلها النظُم

من  وأكثر رقيًا لة ّتكون أقل ّتناقضًاوهذا يفّتح المجال لظهور نظم بدي ،ّتحويه في داخلها من ّتناقضات

ات في ظل دولة ّتّتحقق ويظهر نظام بال ّتناقض وهكذا ّتسّتمر العملية حّتى ينّتهي الّتناقض ّتمامًا ،سابقّتها

عملية ّتقدم اإلنسان نحو مسّتويات عليا من الحرية والعقالنية،  إن فهم هيجل للّتاريخ، بوصفِه ،الحرية فيها

 . يصل المجّتمع إلى بناء الدولة اللبرالية جعله يّتوقع نهاية الّتاريخ حين

مع هيجل فيما يّتعلق بالمسيرة الّتاريخية وسعي الّتاريخ الدائم نحو ( Karl Marx)يّتفق كارل ماركس 

إال أن ماركس يخّتلف مع هيجل فيما  ،يها وعندها الّتناقضات االجّتماعيةالوصول إلى محطة نهائية ّتنّتهي ف

الملكية الخاصة لوسائل ماركس الطبقية القائمة على  ّدالصراع، إذ يعلّتناقضات ودوافع يّتعلق بطبيعة ا

الطبقة  الّتناقض في المجّتمع الرأسمالي، ما جعله يرفض الدولة اللبرالية بوصفها أداَة أساَس اإلنّتاج 

أهم الّتناقضات في المجّتمع، وهو  البرجوازية في الحفاظ على مصالحها، وليس أداة ّتغيير باسّتطاعّتها حّل

وهذا يعني أنه فيما رأى  ،بقة البرجوازية والطبقة العماليةّتناقض المؤسس على الطبقية والصراع بين الطال

د نهاية الّتاريخ وسمو الحرية، رآها ماركس أداة اسّتغالل جّسالذي ُي هيجل الدولة اللبرالية بوصفها الكياَن

إن الصراع  :لذلك قال ماركس ،اإلنّتاج رجوازية الّتي ّتملك وسائلبرجوازية ال ّتحقق الحرية إال لطبقة الب
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نّتهي الطبقية بنهاية الملكية الخاصة لوسائل اإلنّتاج، ـوحركة الّتاريخ لن ّتّتوقف إال حين ّت ،لن ينّتهي

بناء على هذا  ،ويصل إلى الحرية والعدالة ،الذي ّتخّتفي منه الطبقية ّتخّتفي منه الّتناقضات أيضًا فالمجّتمُع

 . دالة، وليس الحرية، هي روح الّتاريخ بالنسبة لماركسن العإ :الّتحليل، يمكن القول

أن القيم، وقيم العمل بالذات،  ،، عالم االجّتماع األلماني(Max Weber) ماكس فييبرفي المقابل، يرى 

 في  جاءت نظرية فييبر هذه بعد أن شاهد مدى ّتأثير القيم البروّتسّتنّتية. للّتاريخأهم العوامل المحركة 

وهذا يعني أن فييبر يرى  ،خار واالسّتثمار وّتحقيق الّتقدمن ومواقفهم من العمل واالّدسلوكيات األمريكيي

ومسّتويات عليا من الّتصنيع، وليس في ّتحقيق الحرية أو وسلوكيات في صورة أشياء مادية  الّتقدم أساسًا

ن بإمكانها يم العمل واالدخار واالسّتثمار، وإن كالكن ِق ،ما رآها هيجل وماركس على الّتواليالعدالة ك

عن ّتفسير حركة الّتاريخ  الحرية أو العدالة، ما يجعلها عاجزًة ّتحقيق ّتقدم اقّتصادي، ال ّتضمن ّتحقيَق

ن الّتاريخ يسير إ :إن فكرة فييبر ّتعود لنظريّته في الّتاريخ الّتي ّتقول ،ثورات الشعوب الّتي ّتنادي بالحريةو

وما دام الّتاريخ . ال هدف أو بداية أو نهايةفي حركة فوضوية غير منظمة ال ّتحكمها قواعد، ما يجعلها ب

حركة فوضوية، فإن العامل المحرك للّتاريخ هو منظومات القيم المخّتلفة والمصالح المّتناقضة الّتي ّتدفع 

الناس إلى الكسب المادي وّتحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية، ما يجعل الصراع من وجهة نظر فييبر، 

 .وفئويًا فرديًا، بل أو إنسانيًا ليس مجّتمعيًا

ّتزال في دور الّتكوين ّتعيش مرحلة بناء المؤسسات،  ماحين كّتب هيجل نظريّته كانت الرأسمالية 

ّتجزئة المجّتمع إلى طبقات ى على حياة المجّتمعات الصناعية وقام بلذلك لم يكن الدافع المادي قد طَغ

وكانت عمليات اسّتغالل األطفال نفوانها، ُع لكن حين كّتب ماركس، كانت الرأسمالية في أوِج ،مّتصارعة

األهم في  بل مالكي وسائل اإلنّتاج على أشدها، ما جعله يرى في الصراع الطبقي العامَلوالنساء من ِق

وطأة، واألحوال  وحين كّتب فييبر، كانت النزعة االسّتغاللية للرأسمالية قد أصبحت أقَل ،ّتحريك الّتاريخ

، ما دفعه إلى نت كثيرًابما في ذلك عمال الصناعة قد ّتحّس المعيشية لمخّتلف طبقات المجّتمع الصناعي،

نوعية  إلى الّتعرفوهذا دفعه إلى محاولة . الّتقدم في عصره الّتركيز على الجانب المادي بوصفه عنواَن

 . القيم الّتي نجحت في ّتحفيز بعض الجماعات على العمل والمثابرة وّتحقيق مكاسب مادية أكثر من غيرها

، المؤرخ األمريكي (Paul Kennedy) بول كنيديه هيجل وماركس وفييبر، كان مع أهمية ما كّتب

إن الّتطورات الّتكنولوجية  :قال قدهوية عوامل الّتقدم في الّتاريخ، من ّتحديد  المعاصر أكثر المؤرخين قربًا

ية اآللة فالّتطورات الّتكنولوجية ّترفع إنّتاج. ولة عن ّتقدم اإلنسانؤوى المسوالّتحوالت االجّتماعية هي الِق
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ق أسباب ويعّم ،ز الفوارق الطبقية في المجّتمعدوث ّتقدم اقّتصادي يعِزي بالضرورة إلى ُحواإلنسان، وّتؤّد

ّتسبب الّتحوالت االجّتماعية في ّتغيير ـمن ناحية أخرى، ّت ،بين األفراد والجماعات والشركات الّتنافس

ر من الحرية الّتقدم االقّتصادي وّتحقيق قدر أكب سهم بدورها في ّتسريع عمليِةالقيم والّتقاليد الّتي ُّت منظوماِت

د الّتبعات الممكنة لكن كنيدي لم يفسر سبب حدوث الّتحوالت االجّتماعية ولم يحِد ،والعدالة االجّتماعية

في ّتطوير نظرية ّتسهم في ّتقدم اإلنسانية من النواحي المادية  خفقوالمّتوقعة لّتلك الّتحوالت، ما جعله ي

األهم في ّتحديد حظوظ الناس ونوعية  الدوَر ؤديالبيئة ّت أّنالء، هناك من يعّتقد إضافة إلى هؤ. والثقافية

 Jared)يقول جارد دايموند . أسهم في ّتشكيل ثقافات الناس حياّتهم، وأن الّتعامل مع ّتحدياّتها قديمًا

Diamond): ورة واكّتشاف د ،رت لإلنسان فرصة ّتدجين بعض الحيواناتإن الجغرافيا والبيئة المناسبة وّف

والنمو السكاني وّتقسيم  ت اإلنسان على طريق االسّتقرار النشاطات وضَع ّتلكحياة النباّتات، وأن ممارسة 

 (Diamond Jared, Guns, Germs and Steel, 92). العمل والّتحول االجّتماعي والحضارة

، إذ ال بمعناه الواسعالمجّتمعي  ضرورة أساسية لحدوث الّتقدم ّدالّتقدم هذه يععوامل  وجود  إن 

وسياسية، وّتطورات علمية وّتكنولوجية حقيقية في أي  اجّتماعية وثقافية واقّتصاديٍة ّتحوالٍت مكن حدوُثُي

وعلى سبيل المثال، كان غياب الّتحول الثقافي . مجّتمع في غياب ّتلك العوامل أو حّتى في غياب معظمها

ر له الغذاء على مسّتويات معيشية ّتوّففي عدم حصوله  المجّتمع القبلي سببًا والّتطور الّتكنولوجي عن حياِة

ومع حصول القبلي على الحرية، إال أنه لم يعرف مفهوم الحرية أو الطبقية كما نعرفه،  ،واألمن والطمأنينة

انع حدودية بات سياسية أو مواالنّتقال والّتجوال من دون عَق ألنه عاش في مجّتمع بال طبقات، وّتمّتع بحريِة

نه من ّتطوير مفهوم للوقت يفرض نمط حياّته ونشاطاّته االقّتصادية لم ّتمّك أّنكما  ،سوى الموانع الطبيعية

 .ذكرر ُيمئة ألف سنة من دون أن يطرأ على حياّته ّتغُي نحو عليه الّتفكير في المسّتقبل، ما جعله يعيش

في ثقافّته وأحواله المعيشية بسبب حدوث بعض الّتطورات  طفيفًا أما المجّتمع الزراعي فشهد ّتغيرًا

كنولوجية المّتعلقة بفالحة األرض، وإرساء أسس بعض العلوم مثل علم الفلك، وّتبلور الملكية الخاصة الّت

إن انقسام المجّتمع الزراعي إلى طبقّتين  ،ّتعبدين من فالحين بفقدان العدالةوإحساس الُمس ،وظهور الطبقية

الحرمان من وفقدان الحرية و ،نبراع الطبقي الخفي، وإحساس الفالح بالُغفي ظهور نوع من الِص كان سببًا

للغاية، بسبب ما كان  لكن دافع الحرية لدى ذلك الفالح كان ضعيفًا. الثروة الّتي كان يّتمّتع بها اإلقطاعي

وبسبب ما وقع عليه من ظلم  ،ل عليها وأهميّتها بالنسبة لحياّتهوكيفية الحصو ،يعانيه من جهل بمعنى الحرية

في ّتطوير وعي طبقي  المزارع والفالح أخفقالمؤسسة الدينية، فإن بل اإلقطاعيين وكبت من قبل من ِق
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 ِغذائي نجاح اإلنسان في إنّتاج فائض إال أَن. يمكنه من بناء منظمات كما فعل العامل الصناعي فيما بعد

ل بإمكان بعض الناس الّتفرغ ألمور غير فالحية، قادت إلى ظهور الكّتابة وعلم الحساب والحسابات جَع

إال أن غياب معظم عوامل . والّتدوين، ال سيما ّتدوين الحروب وسير الملوك والكوارث الطبيعيةالفلكية 

عن حياة المحّتمع الزراعي جعله يفشل في انجاز ما يكفي لّتحقيق فقزة حضارية، إذ األخرى الّتقدم 

 بدائيًا اجِهذكر، واسّتمر نمط إنّتعشرة آالف سنة من دون ّتطور ُي نحوفي مكانها ل اسّتمرت ثقافّته ّتراوُح

 .  عن أرضه وسمائه الحرية والعدالة والّتقدم ّتغيُب ّتلك الفّترة، ما جعل شمَس طواَل

إن اعّتماد الصناعة على اآللة واعّتماد اآللة على البحوث العلمية ونشاطات الّتطوير الّتكنولوجي، 

إذ . ية بال حدودثورة علمية وّتكنولوج أسهم في بناء المؤسسية في المجّتمع الصناعي، وّتسبب في حدوِث

 ،رفع إنّتاجية العامل واآللة واألرض، وّتحسين نوعية البضائع وإنّتاج بضائع جديدةالعمل على إن 

ل درات اإلنسان على الّتمّتع بوقّته وماله جَعوّتعزيز ُق ياِت المعيشةرفع مسّتولواسّتخدام الفنون الّتكنولوجية 

ذلك حدوث ّتراكم رأسمالي كبير، وفيض مّتواصل  ب علىقد ّترّّتو. ذاّته في حّد عملية الّتقدم المادي هدفًا

ومع . في المعارف والعلوم، وّتحوالت ثقافية واجّتماعية كبيرة اسّتوجبّتها طبيعة العملية اإلنّتاجية الصناعية

المجّتمع الصناعي على  يّتفوقاالقّتصادي والّتراكم المعرفي، كان من الطبيعي أن  معدالت النموع ّتساُر

وأن يسّتحوذ على مصادر الثروة والقوة، وُيحِول المجّتمعات القبلية والزراعية  ،غير الصناعية مجّتمعاتال

 .وسياسية وأمنية شاملة إلى مجّتمعات ضعيفة ومّتخلفة وّتابعة له ّتبعية علمية وّتكنولوجية واقّتصادية

أسست في المدن الحرية الّتي  فر أجواءاكان من أهم أسباب الّتقدم الذي ّتحقق في عصر الصناعة ّتو

روبية في العصور الوسطى، وقامت حركة اإلصالح الديني في القرن السابع عشر بّتدعيمها من خالل األو

الهيمنة الدينية على الثقافة والسياسة والمجّتمع، ونجاح بعض العلماء والفالسفة في ممارسة هواياّتهم  إنهاء

فرزه نمط اإلنّتاج الصناعي كان لكن المجّتمع الجديد الذي أ. في البحث عن الحقيقة ونشر نّتائجها على المأل

 يّتبلور وعي طبِقاّتساع فجوة الثروة والقوة بين الناس، وت ظروف نشأّته وّتطوره فرَض طبقيًا مجّتمعًا

إال أن المنافسة  .عنيفة بين العمال وأصحاب العمل في وقوع مواجهاٍت في العديد من الحاالتب ّتسّب

ت ، وّتبلور الديمقراطية الّتي أرَسفاءة في اإلنّتاج من ناحيٍةفي اّتجاه المزيد من الك االقّتصادية الّتي دفعْت

من الّتوازن الصعب داخل المجّتمع الصناعي، ال  إلى خلق حالٍة دعائم الحرية من ناحية ثانية، أدت الحقًا

 .حقوقهم الفردية والجماعية أغلب ال في الحصول على سيما بعد نجاح العّم
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الواجبات والحقوق الفردية والجماعية بوضوح،  ُحددْتون، الحرية وسيادة القان فر أجواءاومع ّتو

، األمر واالعّتراف بالحريات العامة والخاصة، وّتقنين العالقة بين الحاكم والمحكوم، وبين المالك والعامل

اقة لّتحلق في سماء البحث العلمي فّتح المجال النطالق العملية االقّتصادية وملكات اإلنسان الخّل الذي

وفي ظل ّتكاّتف عوامل الّتقدم ّتحت  ،قّتصادي واإلبداع الفكري واألدبيّتكنولوجي واإلنّتاج االوالّتطوير ال

عسكرية  معيشية عالية واالسّتحواذ على قوٍة ح المجّتمع الصناعي في ّتحقيق مسّتوياٍتالحرية، نَج أجنحِة

والقيام واقّتصادية ومعارف علمية وّتكنولوجية كبيرة وظفها في رفع مسّتويات المعيشة في الداخل 

ن ضد وعلى الرغم من وقوف بعض المثقفين الغربيي. باسّتعمار الشعوب الفقيرة والضعيفة في الخارج

المشروع االسّتعماري، ما جعله طبقات المجّتمع الصناعي شاركت في  لإن كفالمشاريع االسّتعمارية، 

ل خلق مصالح مشّتركة لم االجّتماعي داخل ّتلك المجّتمعات من خالالوحدة والِس سهم في ّتعزيز أواصِرُي

ل ت إلى ّتعميق الفوارق الطبقية، ما جَعالنمو أَد معدالتلكن ّتسارع  الرأسماليين والعمال الصناعيين،بين 

على حساب المساواة والعدالة االجّتماعية، ويّتسبب بالّتالي  يأّتي جزئيًا يالصناع المجّتمعم الذي حققه الّتقُد

 . ال ّتّتوقف، وال ّتسمح لغيرها من عوامل الّتغير والّتقدم بالّتقاعس قدةـبقاء شعلة الحرية والعدالة مّّت في

عن مدى غياب عوامل الّتقدم  إن على من يّتساءل عن سبب ّتخلف العرب عن العصر أن يبحث أواًل

 َعَضأن َي ن يريُدكما أن على َم. أسباب ذلك الغياب عن ثانيًا يبحثمن حياة المجّتمعات العربية، وأن 

ة في المجّتمع وغرس ل على ّتأسيس عوامل الّتقدم الرئيسة على طريق النهضة أن يعمالمجّتمعات العربي

ّتقدم المجّتمعات العربية لن  إّن. نية الثقافة الشعبية ونظم الّتربية والّتعليم والسياسات الحكوميةروحها في ُب

باّتها من دون يمها ومواقفها، وإن عوامل النهضة لن ّتصحو من ُسل واسع في ِقّتحُو يّتحقق من دون حدوِث

، وإن الوطن العربي لن يبلغ أهدافه من دون ّتحرر وبناء مؤسسيّتراكم علمي ومعرفي وانّتشار ّتكنولوجي 

ليد وقيم العشائرية والواسطة على الفكر اوهيمنة الدين والّتق ،الفرد من القهر السياسي والكبت االجّتماعي

لمرأة، والقضاء على أسباب الفقر والظلم ومظاهر ّتقدم يّتحقق لن يدوم من دون ّتحرير ا والثقافة، وإن أَي

 .الفساد وغياب العدالة االجّتماعية

ل لوال قيام ّتلك الشعوب باسّتعمار إن ّتقدم شعوب أوروبا وأمريكا لم يكن له أن يحُص :هناك من يقول

إذ إن  ،لشعوب العربية، واسّتغالل مواردهاشعوب أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقية، بما في ذلك ا أغلب

قطاع حرمها من العلم ورؤوس األموال الّتي كان ال بد منها لّتمويل نظام اإل شعوب أوروبا في ظّل ّتخلَف

نى الّتحّتية وإقامة مؤسسات البحث والّتطوير الّتكنولوجي، ما يعني أن عمليات بناء المصانع وّتشييد الُب
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ومع أننا . ّتنمية المجّتمعية الغربيةاالسّتعماري كان نقطة االنطالق نحو النهضة األوروبية وال المشروَع

الّتي ال بد من اإلجابة عليها قبل  مهمةمع هذه المقولة، إال أن هناك بعض األسئلة والّتساؤالت ال جزئيًا نّتفُق

، كيف اسّتطاعت شعوب أوروبا المّتخلفة أن أواًل: على دور االسّتعمار في النهضة الغربية أن نصدر حكمًا

حار والّتجارة والسيطرة على الِب" العالم الجديد"حربية قادرة على اكّتشاف  ّتبني أساطيل ّتجارية وبوارَج

وثقافة  علمًا حّتى نهاية القرن الخامس عشر أقّل بأنها كانت الدولية وإطالق مشروعها االسّتعماري، علمًا

اح ولما كان نج !!بينها شعوب الصين والهند والعرب ، ومنفي الشعوب الّتي اسّتعمرّتها الحقًا وعددًا

، لماذا عجز العرب والصينيون الشعوب الُمسّتعَمرة، علينا أن نسأل ثانيًاإخفاق  الشعوب األوروبية يعكس

يزة علمية وّتكنولوجية نسبية وّتحقيق قفزة حضارية قبل شعوب والهنود عن اسّتغالل ما كان لديهم من ِم

 جهة الّتحديات الخارجية وصد المِد، لماذا فشلت الشعوب الُمسّتعَمرة في مواأوروبا األقل ّتقدما؟ وثالثًا

 االسّتعماري األوروبي وحماية إنجازاّتها الحضارية؟

خاص يحدد عوامل القوة الكامنة في المجّتمع األوروبي  هذه األسئلة ّتحّتاج إلى كّتاٍب نإن اإلجابة ع

يقع خارج  ولما كان هذا الموضوع على أهميّته ،في ثنايا الثقافات الشرقية عامة وعوامل الضعف المّتفشية

نا من ع غيَرها ّتشّجعّل ،األسئلة المطروحة عنالحظات ورد بعض الُماهّتمامات هذا الكّتاب، فإننا سوف ُن

وفي الواقع، طرحُت في منّتصف . وإعطائه ما يسّتحق من عناية ،الباحثين على دراسة هذا الموضوع

أسباب  إلى ّتسّتهدف الّتعرف" بيإعادة كّتابة الّتاريخ العر"السبعينات من القرن الماضي فكرة ّتدعو إلى 

األمين الخليفّتين العباسيين  ا أيام َهّتوقف الحركة العلمية والفكرية في البالد العربية بعد أن وصلت أوَج

اسّتطاع الُغزاة من سالجقة ومغول وصليبيين وأّتراك  لماذاوالمأمون في بغداد، وابن رشد في األندلس، و

وحين فشلت في . جسدها المّتداعي وإعادّتها إلى الوراء مئات السنينّتدمير اإلمبراطورية العربية وّتمزيق 

ينادي  أكثر ّتواضعًا إيجاد طرف عربي يقوم بّتمويل المشروع المقّترح واإلشراف عليه، طرحت مشروعًا

الرافض لفّتح ملفات الرسمي والديني لكن الموقف العربي ". ّتاريخ العرب االقّتصادي واالجّتماعي"بكّتابة 

 . رة لم يّتغير، وال أدري إذا كان سيّتغير في المدى المنظورالحقيقة الُم من اكّتشاِف الّتراث خوفًا

ر للمشروع الصناعي األيدي وّف إن نظام اإلقطاع األوروبي الذي اسّتغل الفالحين واسّتعبدهم طوياًل

دية والصينية لصناعات الهنالعاملة الرخيصة الّتي احّتاجها لبناء المصانع وإنّتاج المنسوجات والّتنافس مع ا

في األراضي  قد قام نظام اإلقطاع بهذا العمل، ليس خدمة ألصحاب رؤوس األموال، وإنما طمعًاو ،وغيرها

عدمين بحاجة لدخل ال الُممن العّم لق جيشًاالزراعية، حيث قام بطرد الفالحين منها واالسّتيالء عليها، ما َخ
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قطاعيين الّتي فرَضت على الفالحين الهجرة إلى كما أن ّتصرفات اإل ،ش والبقاءات العييوفر لهم إمكان

على  في المقابل، لم ّتسّتطع الثقافة العربية الّتغلَبالمدن ّتسببت أيضًا في القضاء على القبلية والعشائرية، 

نظام الّتكافل  ، كما أَنالّتي حافظت عليها حّتى يومنا هذا ونية للعمل اليدوي بسبب خلفيّتها البدويةنظرّتها الُد

، جاء المشروع وكما أشرنا سابقًا. مة بحاجة لعمل ال ّتسّتطيع رفضهعَداعي حال دون ظهور طبقة ُماالجّتم

لشعب همت كل قطاعات اسأ وشعبيًا رسميًا مشروعًا قبله مشروع االسّتكشافات الجغرافياالسّتعماري و

، كما هم اليوم، كام العرب في ّتلك األزمنةفي المقابل، كان ُح. ات النجاحفي ّتحقيقه، ما وفر له إمكان

جه وفيما اّّت ،راعات على السلطة، دفعّتهم إلى الّتحالف مع األعداء ضد بعضهم مشغولين في ِص

ّتطوير لمية والفلسفية في عمليات الّتصنيع والعرب وغير العرب الِع األوروبيون إلى االسّتفادة من إنجازاِت

 . قالنيةد الّتفكير بَعم ومعاقبة بعضهم على مجّرلمائهبإهمال ُع نظم حياّتهم االجّتماعية والسياسية، قام العرُب
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6 

 االقّتصاد والمجّتمع

ويسّتمر من دون اقّتصاد قادر،  حيوي، إذ ال يمكن أن يوجد مجّتمٌع أمٌر كل مجّتمعفي إن وجود اقّتصاد 

ّتوفير  وجد كل اقّتصاد ويّتطور بهدفوفي الواقع، ُي ،على األقل، على ّتلبية االحّتياجات األساسية ألعضائه

عمل فيه، ومن أجل ّتلبية رغبات أعضائه المّتزايدة والمّتغيرة مّتطلبات الحياة المادية للمجّتمع الذي َي

ط االقّتصاد من نَشالذي َي وهذا يعني أن كل اقّتصاد هو جزء من مجّتمع، وإن المجّتمع هو اإلطاُر. باسّتمرار

ه الخاص به، كل مجّتمع له اقّتصاُد القة، فإَنوبسبب هذه الع. خالله ألداء المهام المنوطة به والمّتوقعة منه

 . وكل اقّتصاد يعكس الخصائص الثقافية والمرحلة الحضارية الّتي ينّتمي إليها المجّتمع المعني

، وّترّتيبات إنّتاجية كبيرة وصغيرة، وشركات خاصةيّتكون كل اقّتصاد من مؤسسات حكومية و

سّتمروا في مقابل، ال يمكن ألعضاء مجّتمع أن َيفي ال. ال وموظفينمن دون عّم ّتفعيلهاومالية ال يمكن 

اجّتماعية ومعنى  دخل ومواقَع ها علىمن خالل يحُصلونفي نشاطات اقّتصادية  العيش من دون االنخراِط

ثقافّتهم، في طريقة ّتنظيم االقّتصاد وكيفية  :نّتيجة لهذا، ّتؤثر قيم الناس وّتقاليدهم ومواقفهم، أي. لحياّتهم

اقّتصادهم إلى اعّتمادهم على مؤسساّته وطريقة  يقود انخراط الناس في نشاطاِت عمله ومدى كفاءّته، فيما

بكلمات . به االقّتصاد من ّتغير وّتطور هم وقيمهم للّتجاوب مع ما يمُرضطرهم إلى ّتطوير مواقِفعمله، ما َي

يؤثر في  أخرى، يرّتبط االقّتصاد بالمجّتمع بعالقة ديناميكية ّتقوم على الّتأثير المّتبادل، ما يجعل كل طرف

 .الطرف اآلخر ويّتأثر به بشكل ّتلقائي

 يّتكون كل مجّتمع من أفراد وجماعات ومنظمات ذات ّتقاليد وعادات مشّتركة ّتسعى للعيش معًا

يلّتقي أفراد المجّتمع  فضاًء وهذا يجعل االقّتصاَد ،القات ّتسّتهدف خدمة مصالح مّتبادلةوإقامة اقّتصاد وع

ئّتهم بعناصرها الطبيعية والّتكنولوجية واالجّتماعية، ويشّتركون ومع بي بعضهم ، من خالله، يّتفاعلون مع

وهذا يعني أنه من غير الممكن إقامة . همفي نشاطات مّتنوعة بهدف ّتحسين مسّتوى معيشّتهم وّتحقيق أهداِف
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اقّتصادي، وأنه ليس باإلمكان إقامة عالقة  عالقة اجّتماعية دائمة أو شبه دائمة من دون أن يكون لها وجٌه

الناس بعضهم  وفيما ّتقوم الثقافة بربِط. اجّتماعي ُبعٌدمن دون أن يكون لها  دائمة أو شبه دائمة اقّتصادية

ات مصلحية ّتوفر لهم إمكان في عالقاٍت بربط الناس بعضهم بعضًا وّتشكيل مجّتمع، يقوم االقّتصاُد بعضًا

قاليده الثقافية، ويّتجه كل مجّتمع إلى إقامة اقّتصاد ينسجم مع قيمه وّت من ناحية أخرى، يّتجه كُل. البقاء

 .إنّتاجه المّتطورة مع أنماِط المجّتمع وّتنظيم العالقات بين أفراده بشكل يّتجاوُب اقّتصاد إلى ّتشكيل ثقافِة

امل المنظم ه الحياة االجّتماعية، يقوم االقّتصاد بدور العفيما ّتقوم الثقافة بدور العامل المنظم ألوُج

على مجّتمع من دون اقّتصاد أو الحفاظ على  غير الممكن الحفاُظا كان من ولّم ،ألوجه الحياة المادية

فيما إذ  وعقله؛ كل مجّتمع  شكالن قلَباقّتصاد من دون بشر منّتجين ومسّتهلكين، فإن االقصاد والثقافة ُي

مّتطلبات الحياة االقّتصاد  ويوفربعض، بذي يربط أعضاء المجّتمع بعضهم الثقافة الغراء االجّتماعي ال ّتوفر

. وموقعه من شعوب العالموحيويّته مجّتمع، ّتقوم عالقة االقّتصاد بالثقافة بّتحديد مكانة المجّتمع لل المادية

مكن لمجّتمع أن يعيش من ، أمران حيويان ال ُيوعقله المجّتمعن االقّتصاد والثقافة، أي قلب وهذا يعني أ

الثقافة  :لقلب والعقل، أيم بين اّتناُغوجوِد دونهما، كما أنه ال يمكن له أن يحافظ على ّتوازنه من دون 

لذلك حين يصاب االقّتصاد بمرض يضعف قدرّته على العطاء، أو ّتـّتعرض الثقافة إلى أزمة . واالقّتصاد

 .وّتّتراجع قدرّته على الّتنمية وّتحقيق الّتقدم ّتضعف قدرّتها على الّتطور، فإن أوضاع المجّتمع ّتسوء

بال مؤسسات وبال عالقات إنّتاج، الزراعة المجّتمعات الّتي عاشت في عصور ما قبل كان اقّتصاد 

لكن على الرغم من بدائيّته، اسّتطاع ذلك االقّتصاد أن يعيش أكثر من . وعائليًا فرديًا بدائيًا ما جعله اقّتصادًا

يصف جاك . األفراد والجماعات الّتي اسّتخدمّته قرونًا نمط إنّتاجي الحق، وأن يحافظ على حياِة أّي

 ,Jack Weatherford)" )ّتيجية أثبّتت حيويّتها على مدى آالف السنينإسّترا" :وذرفورد ذلك االقّتصاد بأنه

Savages and Civilization, 27،  لكنها لم ّتكن إسّتراّتيجية انطلقت من فلسفة معنية، بل ّتبلورت كنمط

أشكال السلطة السياسية، ما  اإلنّتاج وكّل اّتكنولوجيوإنّتاج أملّته حياة بدائية غابت عنها النظم االجّتماعية 

ّتحت  اتالمجّتمع ّتلك عاشتولهذا  ،لبقاء في بيئة صعبة قليلة العطاءب اله يأّتي اسّتجابة لغريزة ُحجع

 . عصر الزراعةحّتى  اأو اقّتصاده اّتهاذكر في ثقافغير ُيحدوث ّت دونرحمة ّتقلبات الطبيعة ألجيال من 

، وفرضت طريقة دًاجدي إنّتاجيًا كان قدوم الزراعة ثورة اقّتصادية واجّتماعية بال حدود، خلقت نمطًا

حياة جديدة قامت على االسّتقرار وفالحة األرض وّتشييد المدن، ما جعلها ّتعيد ّتنظيم كل أوجه الحياة 

ّتجربة الزراعة بحدوث الثورة الصناعية في  ولقد ّتكررْت. والعالقات االجّتماعية واالقّتصادية السابقة
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بإعادة صياغة النسيج االجّتماعي للمجّتمع النصف الثاني من القرن الثامن عشر، حيث قامت ّتلك الثورة 

 الزراعي وّتنظيم أوجه الحياة فيه على أسس مبّتكرة لعب العلم والّتكنولوجيا ورأس المال والفكر أدوارًا

الثورة الزراعية على حياة المجّتمع  وفيما ّتوقف ّتأثيُر. ويّتها وأهدافهامّتفاوّتة من ّتشكيلها وّتحديد ُه

، كانت الثورة الصناعية والنظام الرأسمالي الذي انبثق عنها بداية لّتحوالت بًاواالقّتصاد بعد اسّتكمالها ّتقري

إن الرأسمالية  :لهذا يقول هيلبرونر. اجّتماعية واقّتصادية وثقافية وعلمية وّتكنولوجية لم ّتّتوقف، ولن ّتّتوقف

وّتوقعاّتهم ّتلك الحياة إلى ّتغيير ظروف الحياة ونظرة الناس  وقدرة نادرة على ،حركة ذات إرادة قوية

  (Robert Heilbroner, 21st Century Capitalism, 37). المسّتقبلية بشكل مسّتمر

حياّتية ُّتجبر الثقافات  إلى أهمية العامل االقّتصادي في خلق ظروٍفالقديمة  الّتاريخ سجالتّتشير 

شير الّتجربة في المقابل، ّت. إلى ّتنمية مجّتمعية وقفزة حضارية والعالقات االجّتماعية على الّتحول وصواًل

وّتايوان والصين إلى أهمية الّتحوالت االجّتماعية الثقافية في  اليابان وسنغافورالّتنموية الحديثة لكل من ا

وهذا . لّتحقيق ّتنمية مجّتمعية وقفزة حضارية دوث ّتحوالت اقّتصادية عميقة وصواًلخلق بيئة مواّتية لُح

ظر حّتى يّتغير نمط اإلنّتاج االقّتصادي لّتّتبعه، وأن حّتاج أن ّتنّتيثبت أن الّتحوالت االجّتماعية الثقافية ال َّت

. عمليات ّتطوير نمط اإلنّتاج ال ّتحّتاج أن ّتنّتظر حدوث ّتحوالت اجّتماعية ثقافية في المجّتمع لبدء مسيرّتها

ن الّتجربّتين القديمة والحديثة ّتشيران إلى أن بإمكان العملية االقّتصادية إ :بناء على ذلك، يمكن القول

، وأن الّتنمية وّتقود المجّتمع نحو ّتنموية مجّتمعية ،جّتماعية الثقافية أن ّتأخذ زمام المبادرةوكذلك العملية اال

 . االجّتماعية يم الثقافية والّتقاليِداالقّتصادية والِقاإلنّتاج دوث ّتحوالت في أنماط بُح ال يمكن أن ّتّتم إال

كانية ّتحقيق ّتنمية مجّتمعية الّتجارب الّتنموية الناجحة والفاشلة إلى أن إم من ناحية أخرى، ّتشير كُل

بإفساح المجال للعامل االقّتصادي للّتأثير في األوضاع الثقافية واالجّتماعية، والسماح للقيم  ّتبقى مرهونًة

وعلى سبيل المثال، إذا وقع االخّتيار على . والمواقف والّتقاليد المّتطورة بالّتأثير في الحياة االقّتصادية

حول والّتنمية، فإن على الدولة أن ال ّتّتدخل لحماية الّتقاليد والقيم القديمة، العامل االقّتصادي لقيادة عملية الّت

إن الّتقاليد والقيم . كانوأن ال ّتسمح للقوى االجّتماعية الّتقليدية بّتعطيل المسيرة الّتنموية ّتحت أي غطاء 

العربية، ألنها ة في أعماق الّتاريخ ّتشكل أهم العقبات الّتي ّتحول اليوم دون حدوث ّتنمية في البالد المّتجذر

أما إذا . ّتحول دون خلق بيئة اجّتماعية ثقافية مواّتية لحدوث ّتقدم اقّتصادي وفكري وعلمي ونهضة مجّتمعية

ّتدخل ـعملية الّتحول والّتنمية، فإن على الدولة أن ّت ع االخّتيار على العامل الثقافي االجّتماعي لقيادِةوَق

 نفسه الوقت في لمواقف وطرق الّتفكير الّتقليدية، والعمل وّتقوم برسم إسّتراّتيجية لّتطوير القيم والّتقاليد وا
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 . على ّتشجيع عمليات الّتصنيع وّتنمية القطاعات اإلنّتاجية

 لوجها: ُمّتداخلين ُيحددان مدى ديناميكية الّتفاعل اإلنساني في المجّتمع وجهينإن لحياة كل مجّتمع 

بالّتركيز على الوجه االقّتصادي عامة مية وفيما قامت نظريات الّتن .االقّتصادي، والوجه االجّتماعي الثقافي

االجّتماعي الثقافي الذي ُّتحدد طبيعة ّتفاعله مع الوجه  الوجه أهملتللحياة واالهّتمام بنشاطاّته المخّتلفة، 

دوث ّتقدم اقّتصادي أو ّتكنولوجي حقيقي في وفي الواقع، ال يمكن ُح. ّتجربة نهضوية كلاالقّتصادي مصير 

ت اجّتماعية ثقافية واسعة، كما ال يمكن أن ّتحدث ّتحوالت اجّتماعية ثقافية دوث ّتحوالأي مجّتمع من دون ُح

 .حدوث ّتقدم اقّتصادي وّتطور ّتكنولوجي في المجّتمع ذات معنى من دون

إن إدراك أهمية العامل المادي في حياة اإلنسان، دفع معظم المؤرخين إلى اعّتبار االقّتصاد أهم 

ومع أن انهيار االّتحاد السوفييّتي في . العامل الوحيد رل ماركسكاعوامل الّتغير في الّتاريخ، فيما اعّتبره 

جاذبية فكرة  ، إال أّنبداية الّتسعينات من القرن العشرين أضعف منطق الماركسية وّتفسيرها للّتاريخ كثيرًا

حّتمية "اب وفالسفة السياسة في الغرب إلى ّتبني مفهوم يقوم على وجود ت بعض الكّّتالحّتمية الّتاريخية دفَع

محكوم  بعض الشعوب ّنإويعني هذا المفهوم أن الثقافة ّتّتصف بعدم قابليّتها للّتطور والّتحول، و". افيةثق

أخرى محكوم  ًافي اجّتياز حواجز الّتخلف وّتحقيق الّتنمية، وإن شعوب أن ّتنجحعليها، بسبب ثقافاّتها، 

. عن غيرها من شعوب خلفةوأن ّتعيش حياّتها مّت ،في ّتحقيق الّتنمية خفق، أن ّتعليها، بسبب ثقافاّتها أيضًا

ّتلك ّتنمية، اّتجهت الوفي خضم محاوالّتها لحسم النقاش المّتعلق بإمكانية نجاح بعض الشعوب في ّتحقيق 

إن . نظرية إلى إهمال دور العامل االقّتصادي في العملية الّتنموية، والّتركيز على الثقافة كما ّتخيلّتهاال

، ما يجعل الّتحليل سهل، والنّتائج محددة ساذجةناعات يديولوجي يقوم على قأ الحّتمية الّتاريخية مفهوٌم

 .، واألحكام نهائية غير قابلة للطعنسبقًاُم

ا صين، إلى أن المجّتمعين القبلي والزراعي لم يشهَدالمصر و بما في ذلك ّتاريخشير الّتاريخ القديم، ي

الزراعية الّتي خضعت فقر مدقع كّتلك الّتي شهدّتها المجّتمعات القبلية و مجاعات واسعة وحاالِت وقوَع

وّتباين طبيعة ّتلك  هاد أماكناخّتالف ثقافاّتها وّتباُع معوهذا يعني أن المجّتمعات القديمة، . لالسّتعمار الغربي

 ّنإ :يمكن القول لذلك. وصف بالّتنمية المسّتدامةأوضاع اقّتصادية يمكن أن ُّت األماكن، عاشت في ظّل

في حياة المجّتمعات القبلية  نفسه الدور لعبت فية واسّتنّتاجاّتها، لمقوالت نظرية الحّتمية الثقا الثقافة، وخالفًا

ولة ؤمس ّتكون أْنال بد ن ممارسات الدول االسّتعمارية وبعض الدول الصناعية أ، وقديمًا وحديثًاوالزراعية 

من المجّتمعات القبلية  ّتزال ّتشهدها العديُد ومااعات وشيوع حاالت الفقر الّتي شهدّتها َجعن وقوع الَم
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 . الّتنمية المسّتدامةو الحّتمية الّتاريخية عن بإسهاب إلى الحديث وسنعود الحقًا ،زراعية والصناعية اليوموال

 إدارة المشكلة االقّتصادية

اكّتشفْت المجّتمعات اإلنسانية قبل آالف السنين أنها ّتواجه مشكلة اقّتصادية دائمة ّتّتعلق بكيفية ّتوزيع 

نّتجها على أعضاء ـمّتاحة، وّتوزيع البضائع والخدمات الّتي ّتالموارد المّتوفرة على أوجه االسّتثمار ال

. الكفاءة في االسّتثمار والعدالة في ّتوزيع الثمار المجّتمع والمشاركين في العملية اإلنّتاجية بشكل يحقُق

الجانب االقّتصادي من الحياة، ما دفع  هميِةألولقد ّتسببت ّتلك المشكلة في لفت نظر المجّتمعات اإلنسانية 

 هم الفردية ونشاطاّتهم الجماعية للّتعامل مع ّتلك المشكلةلمجّتمعات القديمة وقادّتها إلى ّتنظيم جهوِدمفكري ا

ل إدارّتها ّتّتم المشكلة االقّتصادية بسيطة وصغيرة الحجم، ما جَع جعلْت إال أن بدائية الحياة قديمًا. بكفاءة

نوع في ـمضطرد في السكان وّت مّولكن قيام الثورة الصناعية، وما ّتبع ذلك من ن ،من دون ّتدخل الدولة

 . النشاطات االقّتصادية، وّتوسع في المعامالت الّتجارية والمالية خلق حاجة لنظام إدارة اقّتصادي

شملت الّتطورات االقّتصادية الّتي رافقت الثورة الصناعية ونّتجت عنها حدوث ّتوسع في عمليات 

في النشاطات الّتجارية والمالية والّتسويقية، أعداد العاملين  وّتضاعف ،أعداد المنّتجين وّتناميالّتصنيع، 

لكن هذا . د سيطرّتها على االقّتصادِقـل الدولة والقوى االقّتصادية الّتقليدية ّتفأسواق االسّتهالك، ما جَع ونمّو

أو في كفاءة  ،لل في النشاطات االقّتصادية، لم يّتسبب في حدوث َخسلبيًاالبعض  رآه الّتطور، وإن كان

أو عقل خاص  "يد خفية" هلذلك، اسّتخلص البعض أن السوق لدينّتيجة . وزيع والّتمويلعمليات اإلنّتاج والّت

نظام  وى السوق قد ّتكون أكثر كفاءة في إدارة العملية االقّتصادية من أّيـبه يقوم بإدارة االقّتصاد، وأن ِق

الطبقية ّتزداد  لكن الشيء الذي لم يكن بإمكان قوى السوق أن ّتضمنه هو العدالة، ما جعل الفوارَق. آخر

 . غيان العولمة وشموليّتها للثقافة، وقيامها بالّترويج لنظام السوق الحرمع األيام، ال سيما مع ُط اّتساعًا

أنظمة للّتعامل مع المشكلة  أربعة" السوق الحر"اسّتخدمْت الشعوب المخّتلفة في طريقها إلى نظام 

، ونظام الّتخطيط االشّتراكي ،دي، والنظام الرأسماليالنظام الّتقلي: االقّتصادية، أي إدارة العملية االقّتصادية

بإدارة العملية االقّتصادية لعشرات  الّتقليديةقامت المجّتمعات القبلية والزراعية  لقد. ونظام رأسمالية الدولة

غر حجم اآلالف من السنين باالعّتماد على األعراف والّتقاليد المّتوارثة، وذلك بسبب بساطة الحياة وِص

في ّتنظيم بعض أوجه  ثانويًا وى السوق بالذات، دورًاـالنظم األخرى، وِق أّدتمع ذلك،  .ّتصاديةالمشكلة االق

 .ع العمليات الّتجارية والمالية واألعمال الحرفية، خاصة بعد ّتوّسالقديمة الحياة االقّتصادية في األزمنة
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له يعكس في أوروبا، ما جَعقوع الثورة الصناعية ّتلقائي بعد ُو أما النظام الرأسمالي، فقد ّتبلور بشكل

وى العرض ومع أن ِق. واقع الحياة في المجّتمع الصناعي ونوعية المعامالت بين الناس والشركات والعمال

عمله  وأسلوب ة االقّتصادّتحديد ديناميكيإدارة المشكلة االقّتصادية ووالطلب لعبت الدور األكبر في 

معات الرأسمالية من ّتحقيق ّتقدم كبير في مخّتلف نواحي النظام نجح في ّتمكين المجّتأن ومسّتوى أدائه، إال 

ال، فرض على الدولة أن ّتّتدخل في إلى اسّتغالل العّم همجشع أصحاب رؤوس األموال واّتجاه لكن. الحياة

مثل  من ناحية أخرى، وجدت بعض الدول الرأسمالية. ال وضمان المنافسةإدارة االقّتصاد لحماية العّم

بعض الصناعات وّتمويل  إقامةسياسات ّتصنيع وطنية ّتسّتهدف  اعّتمادلمصلحة أن من ا اليابان وفرنسا،

في إدارة المشكلة  مّتواضعًا دورًا ؤديودعم الصادرات، ما جعل نظام الّتخطيط يبعضها اآلخر 

، إذ دفعت بعض الناس إلى في إدارة االقّتصاد أثناء األزمات دور ثانويب قامتالّتقاليد كما أن . االقّتصادية

 . لسّد حاجات اسّتهالكية وّتمويل نشاطات اسّتثمارية ودفعت آخرين إلى االقّتراض من األصدقاءة، المقايض

بل الدولة، فقد جاء كمحاولة لّتطبيق أفكار من ِق أما نظام الّتخطيط الذي يخضع إلشراف مركزٍي

ولقد كان هذا  .ماركس المّتعاطفة مع العمال، ومن أجل القضاء على النزعة االسّتغاللية للنظام الرأسمالي

ويقوم هذا  .وكوريا الشمالية االشّتراكية مثل كوبا النظميزال هو النظام المّتبع في الدول ذات  وماالنظام 

االسّتثمار الّتي ّتحظى باألولوية من وجهة نظر  ر الموارد المّتاحة، وّتوزيعها على أوجِهالنظام على حْص

، ورسم ُمسبقًا ّتحديد النّتائج المرغوبة من خالل قّتصاديةإدارة المشكلة االوهذا َيعني قيام الدولة ب. الدولة

في هذا  ثانويًا مع ذلك، ّتلعب قوى السوق والّتقاليد دورًا. النّتائجّتلك  ّتحقيقبهدف خطة لّتوظيف الموارد 

، وإدارة بعض الّتبادالت الّتجارية والمعامالت المالية الّتقليدية من خالل ّتحديد ّتوجهات المسّتهلكينالنظام 

لّتخطيط إلشراف رأسمالية الدولة فُيخضع عمليات اأما نظام . وم على الثقة الشخصية والمقايضةالّتي ّتق

ويمنح الدولة حق ّتملك المؤسسات االقّتصادية المهمة مثل المصانع والشركات مركزي أو شبه مركزي، 

الجمع بين النظامين  ولقد جاء هذا النظام نّتيجة لقيام بعض الدول النامية المهمة بمحاولة. الكبيرة والبنوك

ومع أن هذا النظام يعّتمد على . الرأسمالي واالشّتراكي، على أساس اخّتيار أفضل ما فيهما من مزايا

الّتخطيط لّتوزيع الموارد المّتاحة بين االسّتخدامات المخّتلفة، إال أنه يّترك معظم النشاطات االقّتصادية، بما 

نظاَمي الّتخطيط المركزي ورأسمالية ومع ميل  .قاليدفي ذلك ّتسويق البضائع والخدمات، لقوى السوق والّت

 .في مراحل الّتنمية األولى مافي ّتحقيق معظم أهدافه انجح ما، إال أنهإلى الجمود الدولة

إن باسّتطاعة النظام الذي يعّتمد على الّتقاليد أن يلبي مّتطلبات ّتجمعات صغيرة ّتعيش في مناطق 



111 

 

اعة، وأن يعّمق الثقة الّتقليدية في المجّتمع، لكنه ال يسّتطيع معزولة، وأن يحافظ على شعور أعضائها بالقن

في المقابل، باسّتطاعة النظام القائم على . بناء اقّتصاد حديث أو ّتحسين مسّتويات المعيشة بشكل ملحوظ

الّتخطيط المركزي أن يحقق قفزة نوعية في اإلنّتاج الصناعي والنمّو، لكنه ال يسّتطيع مواجهة ّتحديات 

أما نظام السوق الحر فباسّتطاعّته رفع معدالت اإلنّتاج . بسبب ضْعف قدرّته على الّتكيفطارئة بكفاءة 

واإلنّتاجية وّتنويع النشاطات االقّتصادية، لكنه ال يسّتطيع ضمان العدالة، كما أنه ال يعير أهمية ّتذكر 

الّتصنيع، إال أنه من ناحية ثانية، فيما نجح نظام رأسمالية الدولة نجاحًا محدودًا في مجال . للصالح العام

إن النظام الوحيد الذي نجح في ّتشييد . فشل في ّتلبية احّتياجات المواطنين وخلق ما يكفي من فرص العمل

اقّتصاد حديث وّتحسين مسّتويات المعيشة، مع عدم الّتضحية بالعدالة، هو النظام الذي اخّترعّته اليابان 

لكن كل الدول اّتجهت حديثًا إلى الّتركيز . ناعيةباالعّتماد على الّتخطيط وقوى السوق، وّتبنّته دول آسيا الص

 .على قوى السوق، ما جَعل ُقدرات كّل األنظمة على ضمان العدالة وّتكافؤ الفرص ّتّتراجع كثيرًا

في أعقاب انهيار الماركسية وّتفكك االّتحاد السوفييّتي، أعلنت القوى المهيمنة على االقّتصاد العالمي 

ولقد ّتبع ذلك قيام دول . لّتاريخ عند محطة الرأسمالية والديمقراطيةانّتصار نظام السوق الحر ونهاية ا

الغرب الصناعية باسّتخدام ما لديها من أدوات إقناع وضغط لحمل معظم دول العالم على ّتبني نظام الحياة 

مرة في ّتاريخ  أوَلن، إن هذا االنّتصار مَك" :صوفي بيسيسّتقول . الغربي بشقيه االقّتصادي والسياسي

جين شياء في مجال االقّتصاد، وهي رؤية، من وجهة نظر المرّوللحكم على األة، وجهة نظر واحدة البشري

 Sophie Bessis, From Social Exclusion to Social)". لها، عالمية من حيث الفرضيات والنّتائج

Cohesion: A Policy Agenda, 13)   ة نظر فيرى أن نظام السوق الحر أصبح، من وجه هارفي كوكسأما

". اإلله الوحيد الذي يسّتوجب على العالم القبول بهيمنّته وال يسمح إلله آخر بمنافسّته"المروجين له 

(Harvey Cox, “The Market as God,” The Atlantic Monthly, March 1999, 18) 

دور ّتشير الّتجارب الّتنموية الحديثة إلى أن نظام الّتخطيط والّتوجيه المركزي باسّتطاعّته القيام ب

إذ جاءت ّتجارب  ؛رئيسة في حياّتها إيجابي في المجّتمعات الّتي ّتلعب الّتقاليد والسلطة السياسية أدوارًا

والصين لّتثبت أن ّتدخل الدولة في عمل األسواق ضروري لضمان وكوريا الجنوبية  ايابان وسنغافورال

قادرة  الوطنية ن أن البضائعحقوق العمال، وحماية الصناعات الوطنية من المنافسة الخارجية، والّتأكد م

على أداء المهام  ه قادرمن ناحية ثانية، برهن النظام الرأسمالي أن. على الّتنافس في األسواق العالمية

المنوطة به في المجّتمعات الّتي ّتّتمّتع بالحرية، وحيث ّتكون الدولة واعية لّتبعات ذلك النظام، ولديها أدوات 
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مسّتثمرين والعمال، وضمان العدالة في ّتوزيع نّتائج العملية ّتشريعية لحماية المسّتهلكين وصغار ال

ة لكفاءة عمل األسواق الحرة، فإن الدولة ت الرئيسا كانت المنافسة هي إحدى الضماناولّم. االقّتصادية

عادة قوانين ّتحول دون قيام شركة أو مجموعة من الشركات باحّتكار معارف علمية أو ّتكنولوجية أو  ُنُسـّت

، البيئة وضمان ّتكافؤ الفرص وعدم الّتفرقة بين المواطنين لحمايِة أيضًا الدولة ّتدخلـكما ّت. أسواق محددة

وّتثبت الّتجربة األمريكية أن ّتدخل  بعض الخدمات والمرافق العامة مثل الطرق والخدمات الصحية، وّتأمين

 ،ًالعشرين كان ضرورّيبين األربعينات والثمانينات من القرن ا نشاطاِت الشركات والبنوكالدولة لّتنظيم 

ألزمات شملت والمجّتمع وأنه حين ّتم إلغاء بعض القوانين ّتحت غطاء ّتحرير األسواق، ّتعرض االقّتصاد 

ولقد جاءت ّتلك . ّتراجع معدالت النمو، واّتساع الفوارق الطبقية، وارّتفاع معدالت البطالة، وشيوع الفساد

الكثير من الّتقاليد، وّتقويض األسس الّتي قامت د ّتراجع القيم وّتشويه الّتطورات ضمن سياق مجّتمعي شِه

 . ولياّتها االجّتماعيةؤة عن مسعليها عالقات اإلنّتاج في العديد من الصناعات، وّتنازل الشركات الكبير

حيوانات مفّترسة ّتعيش في غابة بال  هي بمنزلةإن األسواق الحرة الّتي ّتعمل من دون رقابة حكومية 

 :وفي الواقع، يمكن القول !ل الضعيف، ويسّتولي الثري على حقوق الفقيرقوانين، ما يجعل القوي فيها يأك

الفكرة الرأسمالية الّتي قام  يوع العولمة ليس في مقدوره ّتجسيُدالذي ّتبلور مع ُش" السوق الحر"ن نظام إ

فاالقّتصاد الرأسمالي يقوم على ّتصنيع . ظلّتهاباخّتطافها، واحّتكار اسمها كعالمة ّتجارية يعمل ّتحت ِم

ال، فيما يقوم اقّتصاد السوق الحر على ّتصنيع خدمات ومعلومات ائع وّتشغيل أعداد كبيرة من العّمبض

وهذا يعني أنه فيما ّتقوم الرأسمالية ببناء ثَروات وطنية، يقوم . ّتسّتخدم القليل من المال واألقل من العمال

العملية  ل الدولة في إدارِةسمح بّتدخنظام السوق الحر ال َيف. نظام السوق الحر ببناِء َثروات شخصية

، ما يجعل إدارّته لّتلك العملية ّتّتلخص في إدارة أموال االقّتصادية، وُيقصي الّتقاليد بشكل كامل ّتقريبًا

وسائل  وّتعقيدوهذا من شأنه الّتسبب في زيادة مسببات األزمات االقّتصادية والمالية، . هماألثرياء لحساب

 .ّتماعية بوجه عامحلها، وّتعميق المشاكل االقّتصادية واالج

على  ربما كان جوزيف شومبيّتر أول اقّتصادي ُيحذر من مخاطر الرأسمالية، ويّتهمها بالّتأثير سلبًا

 .Joseph A). نظام القيم في المجّتمع عامة، والقيم الّتي ّتنظم الحياة المجّتمعية وّتضمن سالمّتها خاصة

Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, 1950)   ومع اّتفاقنا مع اسّتنّتاجات شومبيّتر إلى

إذ أثبّتت الّتجربة  ،فدرّتها على الّتطور والّتكينّتبه على ما يبدو إلى طبيعة الثقافة وُقحد بعيد، إال أنه لم َي

ب الحرب العالمية الثانية لم يم الّتي شوهّتها الرأسمالية في أعقاالغربية بشقيها األوروبي واألمريكي أن الِق
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دين من ْقّتبلور نظام قيم جديد بعد َعويم جديدة مكان بعضها، ّتطويرها وّتكييفها وإحالل ِق ، بل جرىّتّتالشى

لكن قيام نظام السوق الحر  ،اإلنّتاج السائدة في زمنه مع النظام االقّتصادي وعالقات الزمن منسجمًا

فع البعض إلى إعادة ، ما ديم مجددًاات، ّتسبب في ّتشويه منظومة الِقاف الرأسمالية في أواسط الثمانينباخّتط

وفي اعّتقادنا سيعود الّتوازن واالنسجام بين الثقافة واالقّتصاد من . طرح السؤال الذي طرحه شومبيّتر

ث في السابق، بل على حساب االقّتصاد القادم لن يّتم على حساب الثقافة وحدها كما حَد جديد، لكن الّتوازَن

 .والثقافة معًا

ن أدرك العالقة الديناميكية بين االقّتصاد َم االقّتصاد، أوَلمؤسس علم  ّدكان آدم سميث، الذي يع

االقّتصادي ال يجلب الثروة  الصناعي والّتبعات االجّتماعية لذلك االقّتصاد، ما جعله يشير إلى أن الّتقدَم

ها لكن ّتلك الّتبعات كان من السهل ّتبريُر. في ّتوزيع الدخل بين أفراد المجّتمع ّتفاوّتًا أيضًايجلب فقط، بل و

والعمل كان بحاجٍة لدوافَع مادية،  سكوت عنها في ذلك الوقت، ألن الثورة الصناعية كانت في بدايّتها،وال

ن ّتوزيع الثروة بين أفراد مجّتمع ما بالّتساوي ُيلغي المعنى إإذ  .الفوارق الطبقية كانت صغيرة وألن

شخص أن يعمل  عب على أّي، ما يجعل من الصواالجّتماعية الحقيقي للثروة وُيصادر أهميّتها االقّتصادية

الطموح، وحيث ّتسود  وليسالقناعة  ُشيوعوهذا من شأنه أن يّتسبب في . لدى شخص آخر عن طيب خاطر

 . ّتعطل عمليات الّتحول االجّتماعي والثقافيـالقناعة وّتضعف الطموحات، ّتخّتفي الحوافز االقّتصادية، وّت

 العولمة

كبير في وسائل المواصالت واالّتصاالت، واّتجاه دول ات من القرن العشرين حدوث ّتقدم شهد عقد الّتسعين

 ذلكقد نّتج و. ي الديمقراطية والسوق الحرالغرب الصناعية إلى الضغط على الدول األخرى لّتبني نظاَم

ات مخّتلف الدول أجزاء مّترابطة ومّتكاملة من وضاع اقّتصادية جديدة جعلت اقّتصادخلق أ في الّتوجه

ول الغرب على قيادة هذه العملية، زوال خطر الماركسية وانّتهاء الحرب ع دومما شّج. اقّتصاد عالمي واحد

ت الّتي قامت بخلق ماليين الوظائف للغاية، هو شبكة اإلنّترن مهم الباردة، وحدوث ّتطور ّتكنولوجي 

من ناحية ثانية، قاد نظام . الجديدة، وجعلت المعرفة في مّتناول يد جميع الناس ّتقريبًا وفرص االسّتثمار

وى اقّتصادية عالمية إلى ّتدويل أسواق المال والّتجارة واالسّتثمار الحر ومن يقف خلفه من ِقالسوق 

ى إلى فّتح الحدود السياسية أمام البضائع والخدمات، وّتسهيل عمليات انّتقال األفكار وبعض العمالة، ما أّد

 .  حضارية جديدةرحلة األموال والناس من دولة ألخرى، ودخول العالم مرؤوس والمعلومات والّتكنولوجيا و
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ات الدول ّتمر، والسعي الدائم لربط  اقّتصادالعولمة حالة من العالقات الدولية ّتّتصف بالّتغير المس

. ّتكاملية ا إلى بعض بروابَطهوثقافات الشعوب ومؤسسات المال الكبيرة وأسواق االسّتثمار والّتجارة بعض

ّتحّتية وفوقية، بناء على منطق خاص ال يقوم على نية وّتّتحرك العولمة من خالل مؤسسات قائمة على ُب

نية الّتحّتية من شبكات االّتصال والمعلومات الّتي ّتشمل الشبكة العنكبوّتية وفيما ّتّتكون الُب. ّتجربة ّتاريخية

ة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عي، ّتّتكون مؤسسات العولمة الرئيسوشبكات الّتواصل االجّتما

ّتكون من المعاهدات الدولية، ال سيما ما يّتعلق بالضوابط الّتي ـأما البنية الفوقية فّت. ةومنظمة الّتجارة العالمي

جين لها، ويقوم منطق العولمة، من وجهة نظر المرّو. ّتحكم المجموعات االقّتصادية ومناطق الّتجارة الحرة

 ّتصادي بوجه عام،على أن حرية الّتجارة وفّتح األسواق أمام المسّتثمرين من شأنه رفع معدالت النمو االق

ضم الدفاع وفي ِخ. في كل مكان ودخلهم الفقراءرة، وّتحسين مسّتويات معيشة ات الدول الفقيوّتنمية اقّتصاد

إن العقد االجّتماعي الّتقليدي الذي يربط المواطنين " :قال روبرت كابالنعن العولمة وّتبعاّتها المّتوقعة، 

 Robert)" ت على المشاركة في االقّتصاد العولميعيق قدرة المجّتمعاعضلة ُّتإلى الصالح العام أصبح ُم

Kaplan, An Empire Wilderness, 17) .ين من عمر العولمة ّتشير إلى أن حرية إال أن ّتجربة العقدين األول

الّتجارة واالسّتثمار لم ّتخدم فقراء العالم بقدر ما خدمت القوى االجّتماعية المهيمنة على السياسة 

 .فة في كل مجّتمعواالقّتصاد واإلعالم والمعر

منطقة وصناعة داخل كل دولة أن ّتّتحرك بحرية، وأن  ح بإمكان كّلات العالم، أصَبمع ّترابط اقّتصاد

والبعيدة، ما ّتسبب في إضعاف الروابط االقّتصادية والثقافية داخل  القريبةها في الدول ّتّتعاون مع مثيالِّت

ولقد ّترّتب على ذلك ّتوسعة فجوات . لوطنيالدولة الواحدة، وّتقليص دور الدولة في إدارة اقّتصادها ا

الدخل والثروة والمعرفة بين مخّتلف المناطق وفئات المجّتمع، وّتراجع دوافع الّتعاون من أجل الصالح 

النمو بشكل غير  في اّتجاه الّتكامل، ّتقوم العولمة بّتوزيع عوائِددول ات الّتحرك اقّتصادـإذ حين ّت. العام

 هاوّتشارك في إنّتاج والمعلومات لفة، ما يجعل الفئات الّتي ّتملك المعرفةعادل بين الفئات االجّتماعية المخّت

نية ّتحّتية جيدة، والمناطق الّتي ّتملك ُب هي الفئات األكثر اسّتفادة من ّتلك العملية، ويجعل الدوَل هاوّتسويق

. الةثمار وعَم، هي األكثر اسّتفادة من العولمة وما ّتخلقه من فرص اسّتوثقافيًا لة فنيًاولديها قوى عاملة مؤّه

وليس لديها  وثقافيًا ّتسبب العولمة في جعل المجّتمعات الّتي ال ّتمّتلك موارد بشرية مؤهلة فنيًاـفي المقابل، ّت

نجاح  هيقول سّتجلّتز في ّتعليق. الّتخلفحباط و، يسودها شعور عام باإلنى ّتحّتية حديثة مجّتمعات خاسرةُب

ّتلك الشعوب يعود إلى قدراّتها على اسّتغالل العولمة إن نجاح " :رب اآلسيوية في الّتصنيع والّتسويقالّتجا

 (Joseph Stiglitz: Making Globalization Work, 2006, 31)". دون السماح للعولمة باسّتغاللهم
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 ات العالم بعضها إلى بعض، فرضت على مخّتلف الدول ّتقسيمًاامت العولمة بربط اقّتصادحين ق

وفيما قامت العولمة بّتحرير . قدرات ّتنافسية ما لديها من ىالّتخصص بناء علأجبرها على للعمل  عالميًا

األفكار والمعارف والّتكنولوجيا ورؤوس األموال وّتمكينها من االنّتقال من دولة ألخرى بسهولة، ساعدت 

. األثرياء والمعرفيين والنخب االقّتصادية والسياسية على مصادرة معظم عائدات النمو االقّتصادي العالمي

ولية االجّتماعية ؤشع والطمع وقصر النظر وغياب المست ّتلك النخب، مدفوعة بدوافع الجوبالفعل، قام

هم المعيشية شعور قطاع كبير من سكان العالم بأن أوضاَعوهذا ّتسّبب في . عظم فوائد العولمةُم بمصادرِة

أما مئات . ّتماعيةمن حريّتهم ومواقعهم االج كبيرًا روا جزءًا، وأنهم خِسأصبحت أسوأ مما كانت عليه سابقًا

بن، ألن معاناة الّتكيف الثقافي والقيام بأعمال صناعية الماليين من العمال وصغار الموظفين فقد شعروا بالُغ

يعني أن العولمة، وحيثما ّتوجهت، ّتفرز قلة من وهذا . انت بال عائد مواٍزك مملة ومضرة بالصحة أحيانًا

، السياسية موانّتماءاّته الثقافية مإلى الّتنازل عن هوياّته حينالرابيدفع ، ما الرابحين وأكثرية من الخاسرين

كما . ويات وانّتماءات لم ّتعد ذات قيمة اقّتصادية حقيقيةمن ُه مهديإلى الّتمسك بما بقي ل ينفيما يدفع الخاسر

 ال بإجبار فقراء العالم من عمال وفالحين على الّتنافس فيما بينهم للحصول على وظائَف ّتقوم العولمة أيضًا

 . احّتياجاّتهم األساسية لسّد قليلة ال ّتكفي غالبًا دخوالتّتوفر لهم سوى 

بحجم السوق، ما يعني أن  ّتقسيم العمل مرّتبٌط قبل أكثر من قرنين من الزمن إلى أّن آدم سميثأشار 

ت بخلق وعلى سبيل المثال، قام اإلنّترن. ّتوحيد األسواق العالمية يؤدي إلى ّتقسيم العمل على نطاق دولي

شركات ّتبعد عنه آالف األميال من دون  سوق عمل عالمي جعل بإمكان العامل المعرفي أن يعمل لحساِب

الّتجارة االلكّترونية وقيامها  من ناحية ثانية، ّتسببت الشبكة العنكبوّتية في نمّو. غادر وطنه أو بيّتهيأن 

فير الكثير من الوقت والمال، ما المسّتهلكين ونظرّتهم إلى عملية الّتسوق، ومساعدّتهم على ّتو بّتغيير عاداِت

إلى جانب ذلك، ّتقوم الشركات . أدى إلى ّتراجع الكثير من المؤسسات الّتجارية العريقة وإفالس العديد منها

الكبيرة بّتطوير ثقافات عمل ّتخّتلف عن ثقافات الدول الّتي ّتنّتمي إليها والّتي ّتعمل فيها، فيما يقوم األثرياء 

. المصالح فيما بينهمالمعلومات ومعيات عبر الحدود السياسية بهدف ّتبادل والمهنيون والعلماء بّتأسيس ج

 عالميةمن ناحية أخرى، ّتقوم المعّتقدات الدينية والقضايا اإلنسانية بّتشجيع أّتباعها على ّتكوين منظمات 

وطنية ّتراجع الهويات الكله ولقد نّتج عن هذا . دية وإنسانية وبيئيةعق بهدف الدفاع عما ّتؤمن به من قضايا

واسّتبدال بعضها بهويات مصلحية وإنسانية ّتعمل ضمن فضاء مفّتوح، وليس ضمن مكان جغرافي شبه 

 .وسياسيةثقافية ه موانع مغلق ّتحّد
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ث فيها، فإن حدوث ّتحول اقّتصادي ا كان كل ّتطور اقّتصادي يؤثر في حياة المجّتمعات الّتي يحُدلّم

ّتعيش  الكبيرة والصغيرة نسانية، ما يجعل المجّتمعاتالمجّتمعات اإل ّليؤثر في حياة ك على مسّتوى العالم

ات إلى ّتعرض كل المجّتمعات واالقّتصادـبسبب ذلك، ّت. أو نهاية يبدو بال هدٍف ًاواجّتماعي ًاثقافي ّتحواًلاليوم 

ّتقوم بّتقويض الهياكل االجّتماعية واالقّتصادية والسياسية القائمة  ،ّتيارات ّتغير وّتحول خارجة عن إرادّتها

الّتحول بشكل يؤدي إلى ّتعظيم الفوائد  ذلكإلدارة المناسبة دوات األ ى معظمهادون أن يكون لد فيها، من

احّترام حقوق و حماية البيئةلالدعوة : ومن مظاهر ّتلك الّتحوالت. مكنة وّتقليل الخسائر المحّتملةالُم

األسواق  فّتحوطنية ات الون الدول الفقيرة، خصخصة االقّتصادإلغاء ديوو ،اإلنسان، مساعدة فقراء العالم

ة، خفض الضرائب يلّتجارة واالسّتثمارات الخارجية، ّتقليص العجز في الميزانيات الحكومأمام ا

 .الّترويج لفكرة الديمقراطية ،والضمانات االجّتماعية

إلى إفساد السياسة والسياسيين واسّتخدامهم أدوات لخدمة  اليوموفيما يّتجه الرابحون من العولمة 

عن المصلحة العامة، يحاول الخاسرون وقف ّتيار العولمة وإعادة عقارب الساعة إلى  مصالح خاصة بعيدة

وفي ضوء نجاح الرابحين وفشل الخاسرين، ّتّتعمق الفوارق الطبقية، ويزداد ّتكدس الثروة في . الوراء

ّتكون  يون ّتهدد بحدوث كساد قد يطول، من المؤكد أنأيدي القلة، ويدخل االقّتصاد العالمي مرحلة ركود وُد

إن فوائد النظام الرأسمالي " :العولمة منّتقدًايقول سورس . له ّتبعات سلبية كبيرة على حياة العمال والفقراء

". العالمي ال يمكن الحفاظ عليها إال من خالل بذل جهود كبيرة لّتصحيح أخطاء النظام واحّتواء ّتبعاّتها

(George Soros, “Toward Global Open Society,” (The Atlantic, January, 1998, 20)   يحدد و

 :ةسورس ّتلك األخطاء في خمس نقاط رئيس

 .الّتوزيع غير المّتكافئ للعوائد بين األمم والطبقات االجّتماعية والمجموعات الثقافية .1

 . من حلها عدم اسّتقرار النظام المالي الدولي، وميله للمخاطرة وإدارة األزمات بداًل .2

 .من المنافسة ية الّتي ّتحّدمخاطر االحّتكارات الدولّتزايد  .3

 .ّتراجع قدراّتها على المساعدةـّتزايد الضغوط على الدولة لمساعدة الفقراء، فيما ّت .4

 .قيام السوق الرأسمالي بّتقويض نظام القيم وعوامل الّتماسك االجّتماعي .5

بوب قامت الّتجارة في النصف الثاني من عصر الزراعة بّتدويل بعض المنّتجات الزراعية مثل الّتوابل والح

بسبب سوء طرق المواصالت  وّتسهيل انّتقالها من دولة ألخرى، لكن نطاق حركة ّتلك البضائع بقي محدودًا
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ن طرق المواصالت وّتوفر األمن وّتقدم طرق حفظ في عصر الصناعة، وفي ضوء ّتحّس. وضعف األمن

ل أسواق البضائع قوم بّتوسعة مجال ّتبادل المنّتوجات الغذائية وّتدويـالمأكوالت، اسّتطاعت الّتجارة أن ّت

واالسّتثمار في نشاطات إنّتاجية  ،من دولة ألخرى المصنعة ورؤوس األموال الّتي أصبح بإمكانها االنّتقاُل

اآلن، في ضوء العولمة والّتقدم الكبير في طرق المواصالت ووسائل االّتصاالت، أصبح . وّتسويقية عالمية

مات وحّتى الثقافات والعمال المعرفيين، إلى جانب المعارف الّتكنولوجية واألفكار والمعلو باإلمكان ّتدويُل

ض فَر مما، عالمية لمعظم ما ينّتجه اإلنسان من أشياء المنّتوجات الزراعية والصناعية، ما خلق سوقًا

 .للعمل على نطاق إقليمي وعالمي جديدًا ّتقسيمًا

ز بانفّتاحها وثرائها ّتميـنّتمي إلى العالم األول ّتـن الدول والمناطق الّتي ّتإ :يمكن القول بوجه عام

على إنّتاج الخدمات والمعلومات، فيما  اّتها، وّتحركها نحو اقّتصاد معرفي يقوم أساسًااقّتصاد وديناميكية

لعالم الثاني فّتّتميز بثرائها النسبي وانفّتاحها ل نّتميـأما الدول الّتي ّت. شعوبها بالحرية والرفاهية أغلب ّتمّتعـّت

ّتمّتع شعوبها ببعض الحرية ـعلى الّتصنيع، فيما ّت لّتي ّتقوم أساسًاالمّتزايد وّتنامي قدراّتها الّتنافسية ا

بفقرها النسبي وّتخلفها العلمي ّتّتميز فلعالم الثالث لالدول والمناطق الّتي ّتنّتمي  أما. دومسّتوى معيشي جّي

الكبت شعوبها  اّتها ّتعّتمد على الزراعة والصناعات الّتعدينية، فيما ّتعانيما يجعل اقّتصادوالّتكنولوجي، 

االقّتصاد وديناميكيّته ّتعكس ثقافة المجّتمع ومسّتوى  أن حاَل وهذا يعني .الحريات ونقصألمية والبطالة وا

 . لّتحقيق الّتنمية والّتقدم بمعناه الحضاري الشاملمهمًا  االقّتصاد مدخاًل معيشة أفراده، ما يجعل ّتطويَر

 لدى ودولي للعمل، جعلتوفرضّته من ّتقسيم إقليمي  ،رّته من معرفة ومعلوماتإن العولمة وما وّف

ّتمي لعالم الصناعة الثاني، وفئة أصغر ّتّتطلع نحو عالم المعرفة ـنـاجّتماعية صغيرة ّت فئًة فقير كل شعب

من  ربًاوعلى عكس ذلك، نالحظ أن أمريكا، أكثر المجّتمعات ُق. األول، وأغلبية فقيرة ّتنّتمي للعالم الثالث

ولكن مّتناقص ينّتمي لعالم  كبير نسبيًا لم الثالث، ومجّتمٌعصغير ينّتمي للعا عصر المعرفة، لديها مجّتمٌع

أما الدول الّتي ّتنّتمي للعالم الثاني، فّتّتكون من . يعيش في العالم األول صغير مّتناٍم الثاني، ومجّتمٌعالصناعة 

 مجّتمع كبير يعيش في عصر الصناعة، ومجّتمع صغير يعيش في عصر المعرفة، ومجّتمع كبير نسبيًا

يخّتلف عن اآلخر، فإن شعب كل دولة  عصرولما كان نمط اإلنّتاج في كل . لزراعةيعيش في عصر ا

 .، مّتباعدة من النواحي الثقافية واالجّتماعيةأصبح يعيش في ثالث حضارات مخّتلفة

ّتّتصف الفئات االجّتماعية الّتي ّتعيش في عصر المعرفة بميلها إلى الفردية والمادية والجشع، 

أما الفئات االجّتماعية . علومات وخدمات وّتسويقها في مخلف بالد العالمفي ّتصنيع معارف وم واالنشغال
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الّتي ّتعيش في عصر الصناعة، فّتميل نحو الّتمسك بالروابط الثقافية الوطنية، وّتصنيع بضائع حسب أذواق 

أما الفئات االجّتماعية والشعوب . الحصول على أعلى العوائد المادية الممكنة في العالم بهدفالمسّتهلكين 

يم الّتقليدية وما يرّتبط بها الّتي ّتعيش في عصور ما قبل الصناعة، فّتميل إلى الّتمسك بالروابط العائلية والِق

ولما كان مسلسل السلطة في ّتلك المجّتمعات . في فالحة األرض أساسًا وّتنشغلمن والءات خاصة، 

جّتمع واالقّتصاد، ما يجعل رأس الهرم االجّتماعي المسيطر على الم ، فإن السلطة السياسية ّتشكُلعموديًا

خب السياسية بمصادرة ّتلك هم، ومن السهل قيام الُنقرياّتهم وحقوالمواطنين على ُح من الصعب حصوَل

 . كبير من ثروات البالد الحقوق واالسّتيالء على جزٍء

قل لكن أووديناميكية  الحياة أكثر حريًة ّتكونمجّتمع ما،  ها المال حياَةحين ّتسود ثقافة مادية أساُس

محاولة اسّتنساخ نفسها دون اعّتبار لمبادئ  ّتحرك ذاّتيًاـ، فجمع المال عملية ّتللّتقاليد والقيم عدالة واحّترامًا

ن، ما لكن حين ّتسود حياة المجّتمع ثقافة وطنية، فإن الحياة ّتميل إلى الّتحرك في المكا. أو قضايا غير مادية

وحين ّتسود . ثقافية وسياسية وليس اقّتصادية ة ّتّتركز حول ّتحقيق انجازاتيجعل أهداف المجّتمع الرئيس

، فإن الحياة ّتميل إلى الجمود، ما يجعل ّتقوم على حّتميات ّتاريخية أو دينية حياة المجّتمع فلسفة شمولية

 .المجّتمع يّتحرك ببطء شديد، فيما يّتحرك منافسوه إلى األمام بسرعة ّتّتفاوت بين مجّتمع وآخر

، يميل المجّتمع واالقّتصاد والثقافة عامة والمساواة بالحرية حين يشعر مجّتمع بالثقة ويّتمّتع أفراده

وحين ّتّتحكم السياسة . إنسانية عالميةوقة بنظرة وطنية إلى الّتغير والّتحول واسّتبدال النظرة الطائفية الضّي

في االقّتصاد وّتقوم بكبت الحريات العامة، فإن القيم والمواقف الّتقليدية والروابط الطائفية ّتهيمن على 

. حّتى ّتخيل الّتغير المطلوب لّتحقيق الّتقدم والحرية ، أوعن الّتغير ًاياة العامة، ما يجعل المجّتمع عاجزالح

ومع أن أنماط اإلنّتاج وعالقات اإلنّتاج ّتقوم عادة بّتحديد مسّتويات المعيشة، إال أن مسّتوى الّتكنولوجيا 

يقول . الجّتماعيةاإلنّتاج والعالقات اونوعية الثقافة السائدة ُّتسهم في ّتحديد طبيعة نمط اإلنّتاج وعالقات 

إن األثرياء ليسوا أثرياء بما يكفي، ألن االكّتفاء يعني قناعة اإلنسان بما لديه من أشياء " :شارلز فان دورين

الحصول على ما يكفي  يغدو، حين ّتأّتي الرغبة أواًل. األشياء منفيه ما يرغب  المّتالكوليس السعي 

 Charles Van Doren, A)" ، ّتخّتفي أهمية ما لدى اإلنسان من أشياءعة أواًل، لكن حين ّتأّتي القنامسّتحياًل

History of Knowledge, 242)  .يصبح وأ، قنوعًا الثري يصبحالمسّتحيل أن شبه من  هوهذا يعني أن 

ن القناعة إوحيث . سيان والقليَل ، فاألول يرى كل األموال قليلة، فيما يرى الثاني الكثيَرثريًاالقنوع 
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د األولويات الفردية والجماعية ّتحّدهي الّتي ثقافية، فإن الثقافة  ع والمثابرة والّتواكل هي عناصُروالجَش

 . وّتّترك أمر ّتحقيقها لالقّتصاد ،وسقف الرغبات والطموحات

ه الحياة اليومية، ما من أوُج مهم عالقات هي وجهما يّترّتب عليها من إن النشاطات االقّتصادية و

أن المواقف الثقافية فية بشكل مباشر وغير مباشر، كما لعالقات االجّتماعية والمواقف الثقايجعلها ّتؤثر في ا

 وفيما ال يسّتطيع مجّتمع أن يسّتمر طوياًل. والعالقات االجّتماعية ّتؤثر في النشاطات والعالقات االقّتصادية

ة من دون مشاركة الناس إذا فشل في إدارة مشكلّته االقّتصادية، ال يسّتطيع اقّتصاد أن يدير موارده المّتاح

وحيث . في نشاطاّته المخّتلفة، ما يجعل العالقة بين االقّتصاد والمجّتمع قوية واالعّتماد بين الطرفين مّتباداًل

اجّتماعية، فإن القيم والمواقف والّتقاليد والعالقات ون االقّتصاد يعمل ضمن أطر سياسية وثقافية إ

 . المشكلة االقّتصادية العملية اإلنّتاجية وكيفية إدارِة االجّتماعية والهياكل السياسية ّتؤثر في كفاءِة

من ناحية ثانية، يرّتبط االقّتصاد مع العلم والّتكنولوجيا بعالقة قوية، فيما ّترّتبط القيم والمواقف 

وفي ضوء ميل المعارف العلمية والّتكنولوجية إلى . معّتقدات ذات جذور موغلة في الّتاريخبّتقاليد وال

، فإن المجّتمعات ّتشهد في المقابل عة، وّتباطؤ عمليات الّتحول الثقافي واالجّتماعيوالّتراكم بسر الّتطور

الدولة  الثقافية، ما يسّتوجب ّتدخَلوحدوث فجوة بين الّتغيرات االقّتصادية والّتحوالت االجّتماعية  دومًا

 والفقر لفساديشيع ا، وّتفشل في ّتضييق ّتلك الفجوة المّتفرج حين ّتقف الدولة موقَف. لّتضييق ّتلك الفجوة

 . ّتعمق الطبقية، ويّتعرض االقّتصاد والعلم للّتعثر، والثقافة للّتراجع والّتخلفـوّت في المجّتمع

الثقافية بّتغيير طرق ّتفكير الناس وطريقة حياّتهم ونظرّتهم إلى الحياة وّتقوم الّتحوالت االجّتماعية 

إنّتاجية، أكثر أو أقل عدالة، أكثر  أو أقَل والعمل والوقت، ما يجعلها ّتؤثر في عمل االقّتصاد، إذ ّتجعله أكثَر

في المقابل، يقوم كل ّتغير في الهياكل االقّتصادية بإعادة هيكلة . ، وأكثر أو أقل ديناميكيةأو أقل نموًا

، أكثر أو أقل عالقات اإلنّتاج، ما يؤثر في العالقات االجّتماعية ويجعل المجّتمع أكثر أو أقل انفّتاحًا

حين يؤثر االقّتصاد في فئة اجّتماعية واحدة أو قطاع إنّتاجي واحد أو  .عدالةديمقراطية، وأكثر أو أقل 

. ّتعمق الفروق بين الطبقات االجّتماعية والفجوات بين الفئات االجّتماعية الثقافيةـمنطقة جغرافية واحدة، ّت

جّتمع وحين ّتؤثر الّتحوالت االجّتماعية الثقافية في فئة سكانية أو منطقة فقط، فإن ذلك يقود إلى ّتجزئة الم

وهذا . من دون أن يؤثر في الطرف اآلخر ويقوده إلى الّتغير لذلك، ال يمكن أن يّتغير طرٌف. وّتفّتت الثقافة

يعني أن العالقة بين الثقافة واالقّتصاد ّتّتصف بالديناميكية، ما يجعلها ّتعكس فوضى أكثر من اسّتقرار، 

 .ت مّتفاوّتةفي الزمان والمكان بدرجا أكثر من انسجام، وّتحركًا ّتوّترًاوّتعكس 
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7 

 نظريات الّتنمية االقّتصادية

 النظرية: ّتنبثق عنها مدارس فلسفية مخّتلفة ،ةرئيسفئات  أربعيمكن ّتصنيف نظريات الّتنمية إلى 

نبع ـ، وّترأسمالية الدولةوالحرية االقّتصادية والحداثة،  الفكرة الرأسمالية الّتي ّتؤكد  نبع منـ، وّتالكالسيكية

 ونظريةدور الدولة في إدارة االقّتصاد والّتخطيط المركزي، ركسية الّتي ّتؤكد شّتراكية المامن الفكرة اال

نبع من إدراك أهمية ـالّتي ّت والنظرية الثقافيةالّتي ّتعزو ّتخلف الدول النامية لالسّتعمار الغربي،  الّتبعية

ملية ّتطور ّتعامل مع الّتنمية بوصفها عـن الرؤية األولى ّتإ :ويمكن القول. الثقافة في الحياة االقّتصادية

مع الثانية نّتقل إلى مجّتمع صناعي ديناميكي، فيما ّتّتعامل الرؤية ـّتدريجية ّتبدأ من مجّتمع زراعي ّتقليدي وّت

القضاَء على اسّتغالل رأس المال للعّمال، ثورية مناوئة للرأسمالية ّتسّتهدف  الّتنمية بوصفها حركًة

ّتحدده  اثقافي اة فّتنظر إلى الّتنمية بوصفها قدرأما الرؤية الثالث. الّتخلص من الّتبعية لالقّتصاد الرأسماليو

 . ل والّتطوررونّتها وقابليّتها للّتحّوومدى ُم الشعبية،طبيعة الثقافة 

شكل وحدة قائمة بذاّتها، ن كل اقّتصاد ُيإ :ّتقول مّتشابهةّتقوم نظريات الّتنمية عامة على افّتراضات 

. القرارات االقّتصادية وغير االقّتصاديةّتعمل خلف حدود وطنية شبه مغلقة، وأن الدولة ّتّتحكم في معظم 

 ، ما يمكن ّتعريفه وإدارّته بسهولة وبناء على ذلك، يصبح السوق الرئيسي الذي ينشط االقّتصاد فيه وطنيًا

لكن الّتحوالت الّتي شهدها العالم منذ الثمانينات  ،واجههاالّتي قد ّت كالتمعظم المش حّليجعل بإمكان الدولة 

عولمة االقّتصاد والثقافة وّتدويل أسواق الّتجارة والمال واالسّتثمار، ّتسببت في  من القرن العشرين، ومنها

 . ل صالحيّتهاقد ُجـ، ما جعل نظريات الّتنمية الّتي ّتقوم عليها ّتفاالفّتراضات جذريًاّتغيير ّتلك 

 المدرسة الكالسيكية

ة بوصفها عملية نمو األول من اقّتصاديي المدرسة الكالسيكية إلى الّتعامل مع قضية الّتنمي اّتجه الجيُل

قد افّترض و .زون على دور رأس المال واالسّتثمار في رفع معدالت النمواقّتصادي فقط، ما جعلهم يرّك
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 شرطًا ّدول عن ضعف االسّتثمارات الّتي ّتعؤالعامل المس هوّتها ّلـهؤالء أن غياب رؤوس األموال أو ق

الطرق لّتوفير المال وّتحفيز الممولين على هم إلى البحث عن أفضل دوث نمو اقّتصادي، ما دفَعلُح أساسيًا

 مدخاًل وجب ّتشجيع االدخارّتأما الجيل الّتابع فقد رأى أن الّتنمية االقّتصادية . االسّتثمار في الدول النامية

لّتوفير رأس المال، وخلق بيئة اسّتثمارية مناسبة، وّتحسين مسّتوى الّتكنولوجيا الصناعية، ما جعلهم 

نظر هذه ، من وجهة وهذا يعني. ين االدخار والّتراكم الرأسمالي واالسّتثماريعّتقدون بوجود عالقة قوية ب

دوث ّتراكم رأسمالي واسّتثمار، خار لضمان ُحن في رفع معدالت االّدالمدرسة، أن المدخل للّتنمية يكُم

 .  اقّتصادي دوث نمٍوناعية حديثة لضمان رفع إنّتاجية رأس المال والعمل وُحواسّتخدام ّتكنولوجيا ِص

أوّتوماّتيكية ّتحّتاج إلى رؤوس  الّتنمية االقّتصادية عمليًة رأتضح أن النظريات الكالسيكية الوامن 

وبناء على . بّتحقيق الّتنمية والنمو أموال واسّتثمارات وّتكنولوجيا حديثة فقط، وأن ّتوفير ّتلك العناصر كفيٌل

ّتلك النظريات  أصحاَب لذلك، أصبح االدخار واالسّتثمار عاملين أساسيين من عوامل الّتنمية، ما جَع

ن إوحيث  ،أسمالي المطلوب لّتشجيع االسّتثماريبحثون عن معدالت االدخار الضرورية لّتحقيق الّتراكم الر

الّتي ّتّتمّتع بقدرة أكبر  روعاتالّتنمية، فإن المش االسّتثمار الذي يحدد مصير مصير رؤوس األموال ّتحدُد

البنية الّتحّتية والصناعات األساسية مثل الحديد  عاتروّتحديدها في مش من غيرها على ّتنشيط االقّتصاد ّتَم

خار وضمان حدوث ّتراكم رأسمالي، وهكذا اكّتملت عناصر النظرية الكالسيكية في ّتشجيع االّد. والصلب

أما . البنية الّتحّتية والصناعات األساسية األولوية، واسّتخدام ّتكنولوجيا صناعية حديثة روعاتمش وإعطاء

من قبل هذه  المواقف واألطر السياسية فلم ّتحَظيم والّتقاليد وة وغير المالية مثل الِقالعوامل غير االقّتصادي

 .نموية مساعدةـّت وال كعوامَل ،ال كعقبات محّتملة ؛النظرية بما ّتسّتحق من عناية

ن الّتعليم والُمنظم للعملية إفللّتنمية،  والسياسي على الرغم من إهمال البعد االجّتماعي والثقافي

إنه إذا أمكن  :ا باهّتمام االقّتصاديين الكالسيكيين، ما جعل بعضهم يقولَيحِظ (Entrepreneur)ة االسّتثماري

يقوم  :ية االسّتثمارية، كما قال شومبيّترفالمنظم للعمل ،ّتبع دون ّتأخيرـالّتنمية سّت ّتوفير هذين العاملين فإّن

ولية المخاطر ؤمسا وّتحمل باّتخاذ القرارات الخاصة بمجاالت االسّتثمار ومواعيدها، واإلشراف عليه

أما الّتعليم فقد ّتم الّتركيز عليه بسبب  ،هال يمكن االسّتغناء عن خدماّت ًارئيس المّتعلقة بها، ما يجعله العبًا

وربما . يجابي للّتعليم فقطاإل دوره في رفع إنّتاجية العامل، ما جعل أولئك االقّتصاديين يركزون على الجانب

ن أدرك أهمية الّتعليم في رفع َم زراعي الحاصل على جائزة نوبل، أوَلكان ثيودور شولّتز، االقّتصادي ال
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 ه اهّتماماّته المّتعلقة باالقّتصاد الزراعي ونشاطاّته الميدانية في أمريكا إلى الّتعرفإنّتاجية العامل، إذ قادّْت

 . عالقة الّتعليم باإلنّتاجية والّتوجه نحو دراسة ّتلك العالقة والّتنبه إلى أهميّتها إلى

االقّتصاديين والسياسيين عامة في  إخفاق لّتركيز على الجانب اإليجابي للّتعليم ّتسبب فيإال أن ا

إن ّتخلف نظم القيم والمواقف والّتقاليد والروابط االجّتماعية في  ،رؤية ما قد يكون للّتعليم من سلبيات

لمعارف والقيم رمان الطلبة من الحصول على االمجّتمعات الّتقليدية عامة يقود إلى ّتخلف نظم الّتعليم وِح

لنظم  مما ال شك فيه أن نظم الّتعليم المّتطورة، وخالفًا. الّتي ّتؤهلهم لإلسهام في ّتطور االقّتصاد والمجّتمع

ال علمية وقيم ومواقف ُّتسهم في رفع إنّتاجية عّم المّتخلفة، ّتقوم بّتزويد المّتعلمين بمعارَف الّتقليدية الّتعليم

ية الجانب السلبي في رؤ اإلخفاق ويعود. هنيين على السواءالزراعة والصناعة والموظفين والفنيين والم

، وأثر القيم المجّتمعية عامةالنظرية الكالسيكية في دراسة دور الثقافة في الحياة  إخفاقللّتعليم إلى 

والمواقف والّتقاليد والهياكل االجّتماعية والسياسية في عمليات الّتطور المجّتمعي، بشقيه االقّتصادي 

 . والثقافي

ة في النظرية االقّتصادية فيما يّتعلق بربط إن المشكلة الرئيس" :(B. F. Hoselitz)هوسيلّتز  يقول

في ّتطوير ميكانيكية  إخفاقها ن فيالهياكل االجّتماعية والعوامل الثقافية مع المّتغيرات االقّتصادية، ّتكُم

 ًاميز مجّتمعصائص الّتي ُّتوّتمكينه من اكّتساب الخ ،يمكن من خاللها ّتغيير البناء االجّتماعي لمجّتمع مّتخلف

الواضح أن هوسيلّتز أدرك أهمية العامل  من  (Cited by Yousef Sayegh, 24)". اقّتصاديا ًامّتقدم

طريقٍة ى حيرّته حيال العمل المطلوب إليجاد  الثقافي في عملية الّتنمية االقّتصادية، إال أنه أبدواالجّتماعي 

ّتماعي من ناحية، والعامل االقّتصادي من ناحية ثانية يقوم ّتأثير مّتبادل بين العامل الثقافي االج لُحدوث

قدراّته على  ا فيضعف ة الثقافية للمجّتمع الذي يعانيالعامل االقّتصادي من خالله بّتطوير البنية االجّتماعي

 . النمو

، طرح من "مراحل النمو االقّتصادي"عنوانه  1961كّتابا في عام (  W.W. Rostow)نشر روسّتو 

فيها  يمُر كبيرة بّتحديد خمس مراحَل ب شهرًةويقوم الكّتاب الذي اكّتَس. الّتنمية االقّتصادية خالله نظرية في

وفي ضوء الصراع األيديولوجي الذي اشّتدت . المجّتمع الّتقليدي في طريقه من الّتخلف إلى الّتنمية والّتقدم

، ما يعني "غير شيوعيمانيفسّتو "دّته بين الرأسمالية والماركسية حينئذ، أطلق روسّتو على كّتابه صفة ِح

قامت عليها الّتي  من مهاّمها ّتـقويض األسس ،أنه اسّتهدف ّتحديد معالم طريق جديدة ّتقود إلى النمو والّتقدم
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وإن عما طرحه غيره من اقّتصاديين كالسيكيين،  خّتلف كثيرًاّتال روسّتو نظرية لكن . الماركسية النظرية

 .ونهاية بدايٍةي ذمحدد  من غيرها، إذ قامت برسم مسار أكثر ّتفصياًلكانت 

المرحلة الّتقليدية، مرحلة اسّتيفاء شروط اإلقالع، مرحلة : أما المراحل الّتي حددها روسّتو فهي

لّتحليل  وّتبعًا. المجّتمع االسّتهالكي :مرحلة االسّتهالك الجماهيري، أي اإلقالع، مرحلة النضوج، وأخيرًا

ّتمالها ّتّتوفر الشروط الّتي يحّتاجها المجّتمع كي روسّتو، ّتحّتاج كل مرحلة لشروط محددة كي ّتبدأ، ومع اك

الشروط الضرورية النّتقال المجّتمع  بحد ذاّته رن اكّتمال كل مرحلة يوّفإ :ينطلق نحو المرحلة الّتالية، أي

م مراحلها وّتّتكامل مع بعضها ع نظرية أنيقة ّتنسِجومع أن روسّتو وَض. كثر ّتطورًااألّتالية المرحلة الإلى 

من مرحلة ألخرى، كما أنه لم يّتحدث عن الصعوبات  يوضح بدقة كيف يّتحرك االقّتصاُدإال أنه لم  ،بعضًا

وفيما قام . عليهاوكيف يمكن الّتغلب  من المراحل، الّتي ّتواجه عمليات الّتحول والنمو في كل مرحلة

فع روسّتو، كغيره من اقّتصاديين كالسيكيين، بالّتركيز على االدخار، إال أنه لم يحدد مّتى يقرر الناس ر

همل روسّتو أثر العوامل غير االقّتصادية من ناحية أخرى، ُي. ؟معدالت االدخار، ولماذا، ومّتى يسّتثمرون

أن العديد بيعّترف ، مع أنه مثل الّتقاليد والمواقف والمؤسسات في القرارات المّتعلقة باالدخار واالسّتثمار

إن سلوكيات : ، إذ يقول روسّتوفي سلوكيات اإلنسان اتمن الّتغيرات االقّتصادية ّتنّتج عن حدوث ّتغير

إال أنه . حين يضطر إلى اّتخاذ قرارات ّتّتعلق بوجوب االخّتيار بين أهداف قد ّتكون مّتناقضة اإلنسان ّتّتغير

 . االقّتصاديةوالّتطورات  السلوكيات اإلنسانيةفي لم يّتجاوز هذه النقطة لّتحديد العالقة بين الّتغيرات 

معات اإلنسانية في طريقها من الّتخلف إلى الّتقدم، يشير إلى إن ّتحديد مراحل ّتاريخية ّتمر فيها المجّت

أن روسّتو رأى العملية الّتاريخية، كما رآها ماركس، ّتسير في خط مسّتقيم نحو نقطة نهائية محددة، وأنه 

لكن هذا . يؤمن بحّتمية وصول كل المجّتمعات إلى ّتلك النقطة إذا ما سارت على الطريق الّتي حدد معالمها

فيما قامت مجّتمعات  ،ات في المرحلة الّتقليديةسبب بقاء الكثير من االقّتصاد ي ّتفسيرالوصف يفشل ف

ل مجّتمعات لمرحلة ما قبل ووصكما يفشل في ّتفسير سبب مماثلة بّتجاوزها والوصول إلى المرحلة الّتالية، 

بعض  زمنية أطول من غيرها في بعض المجّتمعات فّتراٍت ّتجاوزها، ولماذا قضْتـاإلقالع من دون أن ّت

وصلت منذ عقود إلى قد الدول العربية،  أغلب ن العديد من الدول، ومن بينها إوحيث . مراحل الّتطور

ل النمو االقّتصادي بعدم كم على نظرية مراحقلع، كان ال بد من الُحـمرحلة ما قبل اإلقالع من دون أن ّت

ّتعمل على ّتنمية القطاع الزراعي  ن على الدول أنإ :القولومن جملة المآخذ على هذه النظرية،  ،الصالحية

 :قطاع الزراعة، إال أن هذه النصيحة ّتهمل حقيقّتين أساسيّتين ّتنمية ومع أهمية. أواًل
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 إلى زيادة عدد العاطلين من العمل؛  ّتم عملية ّتنمية قطاع الزراعة يؤدي غالبًاـاالنّتظار حّتى ّت إن

العاملين فيها، ما يّتسبب في رفع حديثة يخفض عدد  اسّتخدام آالت ونظم رّيألن قيام الزراعة ب

 . معدالت البطالة وانّتشار الفقر

  إن الصناعة ّتمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في ّتقدم الزراعة بسبب ما ّتوفره لها من معدات ونظم

 .حديثة وأسمدة وبذور ُمحسنة وغير ذلك من أشياء ّترفع إنّتاجية العامل واألرض رٍي

 خطط الّتنمية في نهاية الخمسينات من القرن العشرين يؤكد عدَمرى في مصر منذ انطالق إن ما َج

لقد قامت خطة . إعطاء األولوية لقطاع الزراعة ، وخطأ فكرةصالحية نظرية مراحل النمو االقّتصادي

المحافظة على نسبة األرض المزروعة  بهدفإصالح األراضي على أساس الّتوسع في الّتنمية المصرية 

ن العمل ملعاطلين فيما يقوم القطاع الصناعي بالّتوسع وخلق فرص عمل ل ،إلى السكان على حالها

ه في عام ل ّتشييُدجاءت فكرة بناء السد العالي الذي اكّتَم و. والداخلين إلى سوق العمل من فالحين وغيرهم

لكن حين  واسعة،لبدء عمليات ّتصنيع  ًاوّتوفير مصدر طاقة رخيص ،لّتوفير المياه للّتوسع الزراعي 1969

أهَم الفالحون والنوبيون  اغزارّتفعت معدالُت البطالة، ورعة المطلوبة، قطاع الصناعة في النمو بالُس فقأخ

 . ن العمل والفقراء فيهام وزيادة أعداد العاطلين (ّترييفها)، ما أدى إلى المدن المصرية

اد وزارّته في إعد إخفاقعن سبب  1969حين سألُت وزير الّتخطيط المصري في منّتصف عام 

يبدو أننا لم : فرها، أجابني الوزير بعد ّتردد قائاًلامشاريع صناعية لالسّتفادة من كهرباء السد العالي حال ّتو

لكن على ما ". ُيفرجها ربنا" هانوايا الروس، لذلك قررنا أن ننّتظر حّتى يكملوا بناء السد، وقلنا بعدب نثق 

 خفقجها عن مصر، ما جعل مشروع السد العالي ييبدو أن اهلل، بسبب عدم اسّتشارّته في البداية، لم يفر

ول ؤبسبب موقفه غير المس من أجل حلها، وجعل المخطط المصري، د أصاًلفي حل المعضلة الّتي ُشِي

 . وّتدمير حياة  الماليين وثقافّتهم من النوبيين في ّتعطيل عملية الّتنمية في البالد يّتسببّتكالية، االوثقافّته 

حددها مّتقدمة نحو محطة  وّتسير ّتلقائيًا بدائيةّتبدأ من نقطة  اقّتصادية ّتطورالّتنمية ليست عملية 

بإحداث ّتحوالت ثقافية ّتلك العملية ّتقوم ، إذ هةعملية مجّتمعية واعية وموّجهي  ، وإنمامنطق ّتاريخي معين

إزالة  وذلك بهدفل الهياكل االقّتصادية واالجّتماعية والبنية الثقافية، رات اقّتصادية ّتشَمواجّتماعية وّتغّي

إن " :يقول يوسف صايغ. ّتنمية مجّتمعية شاملةصواًل إلى العوائق الّتي ّتقف في طريق الّتغيير، و

المجّتمعات ال ّتعيش عملية ّتحول ّتلقائية ّتقود من البدائية إلى الّتقليدية إلى الحداثة، ولكن ّتقود إلى خلق 
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خرى في مراحل انّتقالية بين هذه إلى جنب مع جزر ّتقليدية، فيما ّتقف جزر أ جزر من الحداثة ّتسير جنبًا

 (Sayegh, 108)". وّتلك

ّتؤثر ّتربط السكان بمواردهم الوطنية، وأن هذه العالقة  مهمة هناك عالقة أن(  (H. Myint مينتيرى 

أما . ة للّتخلفهي أحد المسببات الرئيسالمرّتفعة  ألن معدالت النمو السكانّي ،مسيرة عملية الّتنمية في

لزيادة في السكان فيعزوها مينت إلى سياسات االسّتعمار الّتي شملت إدخال نظم سبب ارّتفاع معدالت ا

ات من إدارة حديثة وخدمات أساسية مثل العناية بالصحة العامة، وقيام ّتلك الخدمات بخفض معدالت الوفَي

وهذا ّتسبب بدوره في زيادة معدالت النمو في السكان وحدوث خلل في . دون خفض معدالت الوالدة

كما يرى مينت أن   (Myint, 18-9). زن الّتقليدي بين السكان والموارد الطبيعية والّتكنولوجيا المسّتعملةالّتوا

ّتسبب في ّتحويل ـفر الخدمات وفرص العمل ّتاّتوـحيث ّت ،هجرة العمال من المناطق الريفية إلى المدن

". ةي ّتحيط بالمدن الرئيسالصفيح الّت دنبطالة مفّتوحة في ُم"البطالة المقنعة السائدة في األرياف إلى 

(Myint, 73)  

ألسباب ارّتفاع معدالت النمو السكاني في الدول النامية  جيدًا من الواضح أن مينت يقدم ّتحلياًل

ونّتائجها السلبية على مجمل األوضاع الحياّتية، لكنه ال يقدم إسّتراّتيجية ّتساعد الدول النامية على ّتجنب 

ّتشير ّتحليالت مينت إلى أنه يفهم طبيعة العالقة بين أوجه الحياة الثقافية  من ناحية ثانية،. المصيدة السكانية

يقول . االجّتماعية وأوجه الحياة االقّتصادية، وأن نمط الحياة الّتقليدي يشكل عقبة ّتحول دون ّتحقيق الّتنمية

ل مادية هناك مشكلة الخيار بالنسبة للعامة من الناس في الدول النامية بين الحصول على مداخي"مينت، 

أفضل ومعدالت نمو أسرع، والحفاظ على ّتقاليدهم االجّتماعية والثقافية ومعّتقداّتهم الدينية وطرق حياّتهم 

مع ذلك، لم يقدم مينت خطة إلعادة الّتوازن بين السكان والموارد الطبيعية   (Myint, 141-2)". الّتقليدية

قليدية لّتصبح منسجمة مع مّتطلبات ّتحقيق الّتنمية والّتكنولوجيا، أو لّتطوير الّتقاليد والقيم وطرق الحياة الّت

 . االقّتصادية واالسّتفادة من العلوم والّتكنولوجيا الحديثة

الّتي ّتنطلق ( Big Push" )الدفعة القوية"من النظريات األخرى الّتي راجت لفّترة من الزمن نظرية 

بعّته الدول المّتقدمة وّتحقيق من افّتراض يقول إن جميع االقّتصاديات قادرة على السير على النهج الذي اّت

إال أن اقّتصاديات العديد من الدول النامية ّتعاني من وجود قيود ُّتكبلها، ومن عدم وجود . ّتنمية اقّتصادية

أما الدفعة القوية الّتي ّتراها هذه النظرية . محفزات كافية ّتشجعها على النمو، ما يجعلها بحاجة لدفعة قوية

. يسي باسّتطاعّته ّتحفيز االقّتصاد الوطني على النمو بشكل ُمّتسارعفّتّتكون من ّتنمية قطاع اقّتصادي رئ
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، ّتقود عادة إلى خلق ثنائية اقّتصادية ُّتعمق الطبقية والفجوات واحدًا نمي قطاعًالكن الدفعة القوية الّتي ُّت

في الّتسبب  كما أن من شأنها أيضًا. االجّتماعية الثقافية في المجّتمع من دون أن ّتقود إلى ّتنمية اقّتصادية

ّتجزئة المجّتمع المعني إلى مجّتمعات فرعية ّتعيش في مراحل مّتباينة من الّتطور، ما يؤدي بالّتبعية إلى 

 . ّتفّتيت الثقافات الوطنية، وربما ّتعميق أسباب ّتخلف بعض فئات المجّتمع وشيوع الفساد والفقر

ور رأس المال اّتجه روسّتو وهوسيلّتز وآرثر لويس وغيرهم إلى الّتركيز على الّتراكم الرأسمالي ود

في ّتكوين رؤوس  هامًا ليس هناك شك في أن المدخرات الوطنية لعبت دورًا. في ّتنشيط العملية الّتنموية

. األموال الّتي أسهمت في ّتسريع عمليات الّتنمية في معظم الدول الّتي عاشت ثورة صناعية في الماضي

على المدخرات أن ُّتسّتثمر في نفس لكن األوضاع االقّتصادية والسياسية الّتي كانت سائدة حينئذ فرضت 

ّتّتمّتع بحرية االنّتقال من دولة ألخرى، وألن االقّتصاديات الوطنية عملت ضمن ّتكن الدولة، ألن األموال لم 

حين ّتحررت رؤوس األموال وأصبح بإمكانها أن ّتنّتقل من  لكن هذه الصورة ّتغيرت كليًا. حدود شبه مغلقة

فضل، ما جعل الدور الذي لعبّته المدخرات الوطنية في عمليات عن فرص اسّتثمارية أ دولة ألخرى بحثًا

فعلى سبيل المثال، أصبحت األموال الّتي ّتودع في بنوك صغيرة في قرى الدول الفقيرة . النمو قديما ينّتهي

يجلسون خلف مكاّتب مريحة في  عالميةُّتمسي في بالدها وُّتصبح في بالد بعيدة ّتحت ّتصرف مدراء بنوك 

وفرانكفورت وجنيف وغيرها، ال يعرفون من يملك ما لديهم من أموال، ما يعطيهم حرية لندن ونيويورك 

 .  الذاّتية اّتخاذ القرارات المّتعلقة باإلقراض والّتمويل من دون الرجوع إلى أي طرف سوى مصالحهم

 إنشائية روعاتالسّتثمار في دول أجنبية في مشوفي الواقع، اّتجه رأس المال منذ أكثر من قرن إلى ا

واسّتخراج  مثل بناء الطرق والسكك الحديدية ومزارع القطن والسكر، ،وصناعية وزراعية وّتحويلية

 ة، وأحيانًاقجاء بمواف روعاتإلى االسّتثمار في ّتلك المش لكن اّتجاه رأس المال ،الذهب والفضة والبّترول

ت الّتي عاشها االقّتصاد لكن الّتحوال ،دمة مصالح وطنية أكثر منها خاصة، وبهدف ِخالقومية ّتشجيع الدولة

، إذ جعلت ّتكوين رأس المال رت ّتلك الصورة كثيرًاالعالمي منذ منّتصف الثمانينات من القرن العشرين، غّي

على المسّتوى العالمي وليس على المسّتوى الوطني، كما جعلت القرارات المّتعلقة بالّتمويل واالسّتثمار  يّتّم

إن ظهور البنك االسّتثماري  ،مّتناقضة وأحيانًا مّتباينة أهداٍف ، بل جهات مّتعددة ذاتالمدخرونال يقوم بها 

والمنظم للعملية االسّتثمارية الذي يقرر أين ومّتى يسّتثمر، والشركات عابرة القارات جعلت القرارات 

ومع . أو دولة الّتحكم فيها خار واالسّتثمار ونقل الّتكنولوجيا قضايا عالمية ليس باسّتطاعة جهٍةالمّتعلقة باالّد
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ّتحكم في القرارات ـالشركات مّتعددة الجنسية ال ّتملك من األموال العالمية سوى القليل، إال أنها ّت أن

 . المّتعلقة بّتوزيع ّتلك األموال على االسّتثمارات المّتاحة والمناطق المخّتلفة من العالم

ومكان وهذا يعني أن الشركات عابرة القارات، وليس الحكومات الوطنية، هي الجهة الّتي ّتقرر حجم 

االقّتصادات الوطنية األقدر على الّتأثير في اّتجاهات ّتطور الجهة ، ما يجعلها ّتهوّتوقيت االسّتثمار ونوعي

وبسبب ما ّتملك ّتلك الشركات من حقوق اخّتراع وملكية فكرية ونظم إدارة وّتكنولوجيا . االقّتصاد العالميو

ول مع ّتلك الشركات، وأن ّتحا مّتطورة وشبكات ّتسويق عالمية، أصبح من مصلحة كل دولة أن ّتّتعاون

وفي الواقع، ّتقوم العديد من الدول النامية اليوم بالّتسابق على . ةينات مادية وفاالسّتفادة مما ّتملكه من إمكان

اّتها الوطنية ومنحها، مقابل ذلك، إغرائها على االسّتثمار في اقّتصادجذب ّتلك الشركات إلى بالدها و

 . مالية أحيانًا كبيرة ومساعداٍتائّتمانية وإعفاءات ضريبية  ّتسهيالٍت

من األمثلة الحديثة الّتي ّتوضح ضبابية هوية رأس المال وّتراجع دوره في عمليات االسّتثمار 

إذ اسّتطاع األمريكيون منذ  ،من اعّتماد على رؤوس أموال أجنبيةالوطنية ما شهده االقّتصاد األمريكي 

% 116وات مّتّتالية، إنفاق واسّتثمار ما يعادل منّتصف الّتسعينات في القرن العشرين، وعلى مدى عشر سن

قد جاء ذلك بسبب إقبال ماليين األجانب على إيداع مدخراّتهم في البنوك و. من ناّتجهم القومي االجمالي

سياسية  كالتمن مش لما قد يقع في بالدهم بًااألمريكية واسّتثمار أموالهم في االقّتصاد األمريكي، ّتحُس

: 2115في عام ( البنك المركزي)درالي األمريكي ي، الرئيس األسبق للنظام الفقال بول فولكر. واقّتصادية

إن ما ُيسهم في اسّتمرار هذه العملية ... نّتجـأكثر مما ن% 6إننا كأمة نقوم باسّتهالك واسّتثمار ما يعادل "

 An". دوالر كل يوم إلى ملياريهو سيل رؤوس األموال الكبيرة والمّتنامية من الخارج بمعدل يصل 

Economy on Thin Ice, The Washington Post, April 10, 2005, P B7)) 

يم وطبيعة دور الّتعليم في المجّتمع يعود إلى الّتجربة الحياّتية في إدراك أهمية الثقافة والِقإلخفاق إن ا

وف ّتجربة ا كانت ظرولّم ،لمجّتمعات الّتقليديةالغربية نفسها، وليس إلى الّتجربة الحياّتية للشعوب الفقيرة وا

عن ظروف ّتجربة المجّتمعات الّتقليدية،  كثيرًا ونوعيًاالثورة الصناعية ّتخّتلف  الغرب الّتي شهدت حدوَث

وحّتى عن ظروف حياة المجّتمعات الغربية الّتي شهدت كّتابة نظريات الّتنمية، فإن ّتلك النظريات جاءت 

واقع ملموس، أو مسّتوحاة من  مؤسسة على لّتعكس ّتخيالت علمية ومخاضات فكرية أكثر من كونها نماذَج

عضلة الّتخلف نظرية في حل ُم نجح أُيـلذلك لم ّت ،ة ّتم اخّتبارها في ظل ظروف مشابهةّتجارب ناجح
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دولة من دول العالم الثالث، على الرغم من نجاح بعضها في ّتشخيص  في أيوّتحقيق الّتنمية أو النمو 

 .معضلة الّتخلف بشكل جيد

 مدرسة الّتبعية

االشّتراكيون عامة ومثقفو العالم الثالث خاصة أن ما يعانيه فقراء العالم من ظلم وّتخلف يدعي المثقفون 

إذ فيما  ،اقّتصادي جاء بسبب ما ّتعرضوا له من اسّتغالل على يد النظام الرأسمالي واالسّتعمار الغربي

ّتلك   ل موارِدها باسّتغاليمنة على الشعوب الفقيرة والضعيفة، قامت شركاُّتقامت الدول االسّتعمارية بالَه

ات الدول الفقيرة اقّتصادنّتجه من بضائع، ما أدى إلى ربط ـالشعوب وّتحويلها إلى أسواق اسّتهالكية لما ّت

النامية من ات الدول اقّتصاد في حرمانبدوره ّتسَبب  مما ،برباط من الّتبعية باالقّتصاد الرأسمالي العالمي

وفي ضوء هذه . وخدمات بضائعويسّتحقونه من  دهم،في بال الّتقدم وّتوفير ما يحّتاجه الفقراءالنمو وفرص 

ات الّتي ّتعاني منها اقّتصاد ول عن الّتشوهات البنيويةؤالغرب والنظام الرأسمالي هو المسالنظرية، أصبح 

 .  الدول النامية عامة، وعن حالة الّتبعية الّتي ّتربطها بذلك النظام وّتضعف قدراّتها على النمو والنهضة

يقوم الطرف من  الّتبعية بأنها عالقة بين مركز وطرف، Raul Prebisch  ُيعِرُف راؤول بريبش

الصلة  لقرارات المركز فيما يّتعلق بالقضايا االقّتصادية وغير االقّتصادية ذات مّتثال ُمرغمًاخاللها باال

يمثل  مركز :إلى قسمين رئيسينوبسبب هذه العالقة غير المّتكافئة، انقسم العالم  ،بالشؤون الوطنية والدولية

ل على قوة ما جعل دول المركز ّتحُص .الدول النامية والفقيرة الدول الصناعية الرأسمالية، وطرف يمثل

 :فيقول Andre Frankأما أندريه فرانك . ها المعيشيةّتمكنها من الّتأثير في مسّتقبل دول الطرف وأوضاِع

وليس إلى ّتشجيع  ،ى ّتكريس الّتخلفإن انّتشار الرأسمالية في العالم خارج حدود الدول الصناعية يؤدي إل

إن ميل الرأسمالية إلى السيطرة على االقّتصاد العالمي ّتسبب في حدوث  :أما سمير أمين فيقول. الّتنمية

في انّتشار الفقر على نطاق واسع في دول العالم الثالث، وقام بخلق  غير مّتوازنة كانت سببًا مسّتويات نمّو

 وهذا يعني أن ّتخلف الدول النامية، ّتبعًا. لة مع النظام الرأسمالي العالميثرية في كل دولة نامية مّتكام طبقٍة

لكّتابات بريبش وأمين وفرانك وغيرهم، ليست حالة نابعة من الداخل، ولكن حالة ُمخّتلقة فرضّتها 

 .ن المركز من الهيمنة على األطراف واسّتغالل مواردهاالنظام الرأسمالي الذي مَك ممارساُت

بدأ بقطع العالقة يإن الطريق لّتحرير الشعوب النامية من الفقر  :قال منظرو الّتبعية بناء على ذلك،

ة، وّتبني أسلوب لكبيرة والمؤسسات المالية الرئيسمع النظام الرأسمالي، من خالل ّتأميم الشركات ا
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دعا  إضافة إلى ذلك،. إلدارة المشكلة االقّتصادية وإطالق العملية الّتنموية  الّتخطيط المركزي أداة

البضائع المسّتوردة، وّتحقيق  وطنية محَل إلى ّتبني سياسة ّتصنيع ّتقوم على إحالل بضائَع الّتبعية اقّتصاديو

وّتشير ّتجربة بعض الدول الّتي . قدر من االكّتفاء الذاّتي، وحماية الصناعات الوطنية من المنافسة األجنبية

في خلق عملية  أخفقت البداية، إال أنها ّتبنت هذه اإلسّتراّتيجية إلى نجاحها في ّتحقيق نّتائج جيدة في 

في خفض درجة اعّتمادها على النظام الرأسمالي، وخفض نسبة الفقر في  أخفقت نموية مسّتمرة، كماـّت

 . بالدها

درة رؤوس األموال لديها، إلى االقّتراض من ، بسبب ُنالنامية الدول أغلب من ناحية ثانية، اضطرت 

ونية، ارّتفعت ّتكاليف خدمة ومع ّتزايد المدي. لى غرق العديد منها في الديونى إأسواق المال العالمية، ما أّد

وحين ّتراجعت  ،قيمة الصادرات الوطنية ، ما جعل الفوائد السنوية على القروض ّتّتجاوز أحيانًاالديون

معدالت النمو االقّتصادي في أوائل الثمانينات من القرن العشرين، عجزت العديد من الدول النامية عن 

ديون أضعفت قدرات ّتلك الدول على ّتكملة المشوار، وأجبرّتها  دمة ديونها، ما ّتسبب في وقوع أزمِةخ

، ًان لكل شيء ثمنإوحيث . العالقة بها قطَع المعونة من المؤسسات الدولية الّتي اسّتهدفت أساسًا على طلِب

. دولية وشروطها القاسيةال الدول المسّتدينة إلمالءات المؤسسات فإن ثمن القروض الجديدة كان رضوَخ

الصناعات الوطنية، وخفض العجز  أهمباع برامج ّتقشفية، وخصخصة ّّتعلى ا قد اشّتملت ّتلك الشروط و

العديد من  وبسبب هذه الّتطورات فقدْت ،ت بالفقراء كثيرًاوهذه برامج أضَر ...في الميزانيات الحكومية

ن الّتنمية والنمو، ما جعل معدل الدخل الفردي في أمريكا م كاماًل دول إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية عقدًا

ن الجنوبية ينخفض خالل عقد الثمانينات عما كان عليه في السبعينات، كما فقدت ّتلك الدول معظم ما كا

اّتها الوطنية واسّتقالل سياسي في إدارة شؤونها الدولية، وبالّتالي ّتعميق لديها من حرية في إدارة اقّتصاد

 .من ّتحريرها منه صاد الرأسمالي ودوله بداًلّتبعيّتها لالقّت

وفي الواقع، بعد نجاح مخّتلف دول أوروبا الغربية في اقّتحام عصر الصناعة وّتحقيق الّتنمية 

بشكل  وّتابعة للنظام الرأسمالي العالمي ،والّتقدم، أصبحت كل دولة نامية معّتمدة على دولة أوروبية أو أكثر

رباط  الّتبعية االقّتصادية يصبح من الصعب فُك ّتقعخ إلى أنه حين ويشير الّتاري مباشر أو غير مباشر،

دولة بمحاولة ّتنمية اقّتصادها  ه وّتكريسه، كما يصبح من غير المنطقي قياُمالّتبعية، ومن السهل ّتعزيُز

نجازات في حقول الفكر إلّتي سبقّتها على مضمار الّتقدم من باالعّتماد على النفس، وإهمال ما حققّته الدول ا

إضافة إلى هذا، يبدو من . ّتصادي وإدارة األعمال والبنوك وّتطوير الّتكنولوجيا الصناعية وغير ذلكاالق
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علمية وّتكنولوجيا صناعية  ها من معارَفأن ّتهمل الدول النامية ما أصبح في مّتناول يِد غير المنطقي أيضًا

 . ها لّتقديمهاعداَدالمّتقدمة والمنظمات الدولية اسّت ومعونات مالية ومشورة فنية ّتبدي الدوُل

 لمنطق فيما كانت شعبية نظرية الّتبعية ومنظروها ّتّتزايد، كانت هناك ّتجربة ّتنموية ّتجري خالفًا

" النمور اآلسيوية"كانت مجموعة . النظرية الكالسيكية ونظرية الّتبعية على السواء، وّتحقق نجاحات باهرة

باإلمكان ّتجاوز الفقر والّتخلف  هوبية ّتثبت أنوهونغ كونغ وّتايوان وكوريا الجن االّتي ّتكونت من سنغافور

لقد أثبّتت ّتلك الّتجربة أن . زمنية وجيزة اقّتصادية غير مسبوقة خالل فّترٍة والّتبعية، وّتحقيق معدالت نمّو

. كبيرة ّتحول دون ّتحقيق الّتنمية والنمو درة رؤوس األموال والفقر ال ّتشكل بحد ذاّتها معوقاٍتالّتبعية وُن

منطق نظرية الّتبعية المؤسس على وجود عالقة غير مّتكافئة بين مركز قوي وطرف  نّتيجة لذلك لم يعد

قد و. لمسّتجدات الواقع وّتطوير مقولّتهم ض على منظري الّتبعية الّتكيَفعلى الصمود، ما فَر ضعيف قادرًا

 ،"شبه الطرف"الذي اخّترع مفهوم  Emmanuel Wallersteinجاء الّتكيف على لسان ايمانويل وليرشّتاين 

وبناء على ذلك، كما يقول وليرشّتاين، . حيث أصبحت مقولة الّتبعية ّتّتكون من طرف وشبه طرف ومركز

لم ُّتكمل مسيرّتها الّتنموية بعد، ما يجعلها غير مّتخلفة وغير  دواًل الدول الّتي ّتمثل شبه الطرف أصبحت

الطرف دور ر المركز وعن دو مخّتلفًا فهذه دول ّتمر في مرحلة انّتقالية ما يجعلها ّتلعب دورًا. صناعية

من النظام الرأسمالي العالمي ّتشارك في اسّتغالل دول  شبه الطرف ليست جزءًا فدوُل. على السواء

 .من ضحايا ذلك النظام، بل هي دول ّتلعب الدورين في آن واحد الطرف، وليست ضحيًة

وجبها باخّتيار الدولة بُمقامت رؤية النمور اآلسيوية الّتنموية على إسّتراّتيجية رأسمالية ُمعّدلة، ّتقوم 

أهداف ّتنموية مجّتمعية محددة، وّتحديد أولويات واضحة، ورسم خطط ّتعليمية واقّتصادية جديدة وّتطبيقها 

ولقد اشّتملت ّتلك الخطط على بناء مؤسسات الدولة وّتحديثها، وّتدريب العمال على احّترام العمل . بحزم

ين لمحاربة الفساد وحماية حقوق المواطنين، وخلق قوان والوقت والسعي الكّتساب المهارات الفنية، وسّن

بّتوجيه االقّتصاد نحو الّتصنيع من  كما قامت أيضًا ،بيئة مجّتمعية قادرة على جذب رؤوس األموال األجنبية

. أجل الّتصدير، وحماية الصناعات الوطنية من المنافسة األجنبية، وصيانة حقوق المسّتثمرين وحرياّتهم

ن في الّتبعية للنظام الرأسمالي العالمي، كما أن ربة ليثبت أن مشكلة الّتخلف ال ّتكُمولقد جاء نجاح ّتلك الّتج

ال يكمن في االنفصال عنه، وأن القطاع الخاص ال يسّتطيع بمفرده ّتحقيق ّتنمية، كما أن ملكية الدولة  الحَل

 .لوسائل اإلنّتاج ال ّتسّتطيع وحدها ّتغيير الواقع االقّتصادي واالجّتماعي على األرض
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ناحية ثانية، أدت إسّتراّتيجية الّتصنيع من أجل الّتصدير إلى ّتحويل الدولة اآلسيوية الصناعية،  من

 إذ ّتبلورت ّتلك الدولة ّتدريجيًا ،العوائد المادية ها الوحيد ّتعظيُمهُم" دولة ّتجارية"بما في ذلك الصين، إلى 

ّتلك ممكن من  لى أعلى عائٍدوالّتصدير، والحصول ع مالقة هدفها األول هو اإلنّتاُجعلى شكل شركة ِع

ثقافات الشعوب الّتي ّتّتعامل معها وإقامة عالقات  إلى لهذا لم ّتحاول ّتلك الدولة أن ّتّتعرف. صادراتال

 إلى ّتبادل ثقافي مع شعوبها، إذ اقّتصر اهّتمامها على دراسة عادات وّتقاليد ّتلك الشعوب بهدف الّتعرف

من ناحية أخرى، لم ّتقم . شبع ّتلك الرغبات والحاجاتحاجات المسّتهلكين ورغباّتهم والقيام بإنّتاج ما ي

ّتجارية على ثقافّتها الوطنية وّتقاليدها، أو ّتقديم  بها بروابَط الدولة الّتجارية بّتعريف الشعوب الّتي ّترّتبُط

وهذا يعني . دة الفقر فيهااّتها وّتخفيف ِحنمية اقّتصادـفنية أو مالية للدول الفقيرة ومساعدّتها على ّت معوناٍت

 .السّتغالل الشعوب الفقيرة من الدولة الرأسمالية القديمة ربما كانت أكثر مياًل" شبه الطرف"لة أن دو

إن اّتجاه منظري الّتبعية إلى لوم الغرب والنظام الرأسمالي بسبب ما يعانيه فقراء العالم من ّتخلف 

اومة الّتغيير من ناحية، من دون وعي، دور القيم الثقافية والّتقاليد الوطنية في مق جعلهم يهملون، غالبًا

من  لذلك، بداًل .ألوامر األجنبي ونظم الحكم الدكّتاّتورية من ناحية ثانية الفقيرة وّتسهيل خضوع الجماهير

دراسة القيم والّتقاليد والمواقف الثقافية ودورها في الحياة االقّتصادية والسياسية، قام منظرو الّتبعية 

الفقراء من معارف موروثة وطرق حياة ّتقليدية لّتنشيط العملية بالدعوة إلى االعّتماد على حصيلة ما لدى 

الّتقليدية ّتشكل  طرق الحياةليس هناك شك في أن . الّتنموية وّتمكين الفقراء من اسّتعادة إحساسهم بالسعادة

إن ّتقليد أنماط حياّتية ّتجاوزها الزمن والعيش في الماضي ال . مصدر سعادة، لكنها سعادة مؤقّتة شبه مزيفة

أن يساعد أمة على اسّتعادة مكانّتها في عالم ّتّتنازع الهيمنة عليه قوى اقّتصادية وسياسية وعسكرية يمكن 

إن . كبرى، ّتعمل بمثابرة على ّتزييف وعي الفقراء وّتشويه ثقافاّتهم وسرقة مواردهم وّتثبيط عزائمهم

إلحساس بالراحة والقناعة، لكنها من ا عيد ألّتباعها قدرًاالثقافات القديمة وطرق الحياة الّتقليدية بإمكانها أن ُّت

االعّتماد  وفي الواقع، أصبَح. أو االعّتماد على النظام الرأسمالي والكبت ال ّتسّتطيع أن ّتحررهم من الفقر

الطريق الوحيد للحصول على الكثير  نّتجها الدول الصناعية أقصر الطرق، وأحيانًاـعلى الّتكنولوجيا الّتي ّت

 . األدوية والعناية الصحية ووسائل االّتصاالت واألغذيةمن مّتطلبات الحياة األساسية مثل 

كبير بين القناعة والسعادة، فالقناعة ّتعني قبول اإلنسان باألوضاع المعيشية والحياّتية  هناك فرٌق

ل عليه من عوائد ويحُص على حالها، فيما ّتعني السعادة االسّتمّتاع بالحياة وبما يقوم اإلنسان به من نشاطاٍت

، معطياتّتلك الالحياة أكثر منه سعادة ب بمعطياِت وفي الواقع، ّتعكس القناعة اليوم جهاًل. اديةمادية وغير م
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. بالعلم والّتكنولوجيا ودورهما في ّتمكين اإلنسان من العيش حياة أكثر إنّتاجية وحرية ومّتعة أي جهاًل

هم نحو ّتغيير طرق حياّتهم وبسبب هذا النوع من الجهل، يفّتقد فقراء العالم عامة ما يكفي من الحوافز لدفع

وّتحسين مسّتوى معيشّتهم والمشاركة في العملية الّتنموية  ،الّتقليدية وظروف حياّتهم االقّتصادية والسياسية

شهده من ّتحوالت مقلقة العصر وما َي كالتليس بإمكان إنسان أن يّتجنب مش نهإوحيث  .المجّتمعية

ولما . نفسية في قناعة ال ّتسّتطيع أن ّتجلب راحة سعادة ومرهقة، فقد أصبح من غير الممكن أن يجد إنساٌن

من عناصر السعادة، فإن على اإلنسان والشعب الذي يسعى إلى السعادة أن  مهمًا كان الّتفاؤل عنصرًا

يركز نظره على المسّتقبل، وأن يحاول ّتشكيل ذلك المسّتقبل من خالل الّتعليم والمعرفة وّتطوير قيمه 

 . ومواقفه

ات وثقافات الدول المخّتلفة اقّتصادلى الّتعميم، ما يجعلهم ُيهملون ما ّتّتميز به يّتجه منظرو الّتبعية إ

ضم انشغالهم في لوم القوى االسّتعمارية وفي ِخ. ، عن الّتخلفولة، ولو جزئيًاؤمسمن خصائص قد ّتكون 

ّتعاني   ّتزال مامن الدول النامية الّتي  ولية الّتخلف والفقر، ينسى هؤالء أن العديَدؤمس القديمة وّتحميلها

الّتخلف والفقر لم ّتخضع لالسّتعمار في الماضي، وأن العديد من الشعوب الّتي خضعت لالسّتعمار في 

ليس هناك شك في أن الّتبعية أسهمت في ّتكريس . داد الدول الصناعية المّتقدمةالماضي هي اليوم في ِع

الدول في مصيدة وقوع ّتلك الشعوب الفقيرة، لكن نظرية الّتبعية ليس لديها ّتفسير لسبب العديد من ّتخلف 

 واٍف إذا كان لدى نظرية الّتبعية ّتفسيرو ّتلك المصيدة،من  لّتحريرها، كما أنه ليس لديها خطة الّتبعية

دولة  أي أمل على إمكانية نجاح ألسباب ّتخلف الدول الفقيرة، كما ّتدعي، فإنه يصبح من السذاجة ّتعليق أّي

قبل، ألن الّتبعية ّتجاوزت حدودها السابقة بكثير، حيث نامية في الّتخلص من الّتخلف والفقر في المسّت

 . أصبحت ّتشمل النواحي الّتكنولوجية والعلمية واألمنية والسياسية إلى جانب النواحي االقّتصادية والمالية

 المدرسة اللبرالية

فشل نموذج الّتنمية الكالسيكي، شهد عقد الثمانينات  إخفاق فيما شهد عقد السبعينات من القرن العشرين

لكن فيما كانت الّتجربة ّتثبت فشل ّتلك نظريات . النموذج االشّتراكي والنموذج المنبثق عن نظرية الّتبعية

في ّتحديد أسباب الّتخلف وأبعاده وكيفية ّتجاوزه، ظهر ّتيار لبرالي يدعو إلى االعّتماد على قوى السوق 

يار خرج من رحم الفكر الرأسمالي ومع أن هذا الّت. عمليات الّتنمية والنمو دون غيرها، وّتسليمها قيادَة
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ولقد  ،ّتمثل المسّتقبلالكالسيكي، إال أنه جاء ضمن دعوة عامة إلى ّتبني فلسفة السوق الحر، بوصفها فكرة 

 : في بلورة هذا الّتيار ودعم المنطق الذي قام عليه، من بينها عدة ّتطورات اقّتصادية أسهمت 

 . على الّتصنيع من أجل الّتصدير سًانجاح الّتجارب الّتنموية اآلسيوية الّتي قامت أسا .1

 .وفكرة الثورة خاصة في ّتحقيق الّتنمية واالسّتقالل االقّتصادي ،فشل النظم االشّتراكية عامة .2

ّتنامي القوة االقّتصادية العالمية للشركات مّتعددة الجنسية، وّتزايد قدراّتها على الّتأثير في  .3

 .مالية وسياسية في مخّتلف الدولوما يرّتبط بها من إجراءات اقّتصادية و ،قرارات االسّتثمار

عانيه النخب حدوث أزمة ديون في العديد من الدول النامية ّتسببت في كشف مدى ما كانت ُّت .4

 .ت وفسادالسياسية في ّتلك الدول من جهل، وّتمارسه من كْب

 . له ّتراجع القوة العسكرية واالقّتصادية لالّتحاد السوفييّتي والدول االشّتراكية الحليفة .5

ول األول عن ؤالداخلية للدول النامية هي المس عاء بأن السياساتّدإلى االديو المدرسة اللبرالية اّتجه اقّتصا

اّتها، وأن عالج ذلك الفشل يكمن في ّتبني فلسفة السوق الحر، وخصخصة المشاريع الّتي اقّتصادفشل 

م على حرية الّتجارة ّتباع إسّتراّتيجية ّتنموية ّتقواوّتملكها الدولة، وّتحرير الشركات من القيود الحكومية، 

 ,Sunil Kureja: in Balaam, Introduction to International Political Economy. 2001). والّتصدير

وفي ضوء ما حظي به أّتباع هذا الّتيار من ّتأثير في صنع القرارات االقّتصادية في أمريكا وبريطانيا   (333

وفرضها على الدول  ،ولي قاما بّتبني فلسفة السوق الحروألمانيا حينئذ، فإن البنك الدولي وصندوق النقد الد

 خفضالدول قد شملت اإلصالحات الهيكلية الّتي ّتم فرضها على ّتلك و ،ديونيةالنامية الّتي وقعت في فخ الَم

خفض النفقات الحكومية بهدف ّتقليل العجز في الميزانية وقيمة العمالت الوطنية بهدف ّتشجيع الصادرات، 

المسّتفيدين منها، وخصخصة  إلغاء برامج دعم المواد الغذائية الّتي كان الفقراء أكثَروواحّتواء الّتضخم، 

 . بيعها للقطاع الخاص :الشركات والبنوك الّتي كانت ّتملكها الدولة، أي

بل شعوب الدول النامية، وذلك لثالثة ِق منواجه بمقاومة شديدة ومع قسوة ّتلك البرامج إال أنها لم ُّت

، قيام ثانيًا .امهم واألمل في إصالح السياسات االقّتصادية في بالدهمفقدان الثقة في حّك ،أواًل: ةرئيس أسباب

الحكومة األمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بربط المعونات المالية الّتي كانت دول نامية عديدة 

دعاء بأن الهيكلة اال ،وثالثًا .ةبحاجة ماسة إليها بمدى الّتزام ّتلك الدول بّتطبيق برامج اإلصالحات الهيكلي

ّتأثر ّتجربة ـلمقوالت المدرسة اللبرالية، لم ّت لكن خالفًا. عيد ّتمثيل ّتجربة النمور اآلسيويةاالقّتصادية ُّت
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وغيرها بفلسفة السوق الحر وحدها، بل ّتأثرت أكثر بالفكرة الّتجارية أو  اكوريا الجنوبية وّتايوان وسنغافور

على الّتصنيع وّتشجيع الصادرات وّتقليل الواردات ّتحت إشراف الدولة، ما  اسًاالميركنّتيلية الّتي قامت أس

ومن بين . جعل النظام يّتحول بسرعة إلى نظام قائم على رأسمالية الدولة كما هو الحال في الصين

 :الّتنمويةالصناعية خذّتها الدولة الّتجارية الجديدة كي ّتضمن نجاح ّتجربّتها اإلجراءات الّتي اّّت

رفع القدرة الّتنافسية لالقّتصاد عامة، وإنّتاجية العامل خاصة من خالل برامج ّتعليمية العمل على  .1

 .من العمل والوقتثقافيًا وّتغيير مواقفهم  ال فنيًاوّتدريبية اسّتهدفت ّتأهيل العّم

 .إنّتاج بضائع اسّتهالكية ُمعمرة ذات نوعية جيدة قادرة على الّتنافس في األسواق العالمية .2

 .لوطنية من المنافسة األجنبية، وّتمويل البحث العلمي والّتطوير الّتكنولوجيماية الصناعات اِح .3

 .قيام الحكومة برسم سياسات اقّتصادية وصناعية وطنية، ومساعدة الصادرات .4

خفض قيمة العمالت الوطنية بهدف ّتعزيز القدرة الّتنافسية للبضائع الوطنية المصدرة، وّتقليل  .5

 .جاذبية البضائع األجنبية المسّتوردة

 .خار واالبّتعاد عن اإلسرافّتشجيع المواطنين على االّد .6

، أسهمت في الّتحكم في األسعار وفيما ّتسببت هذه السياسات في رفع معدالت النمو االقّتصاي كثيرًا

، والحيلولة دون حدوث عجز كبير في الميزانية، وّتسريع عمليات الّتراكم والكساد وّتجنب أخطار الّتضخم

ر القانونية واالجّتماعية لّتسريع عملية الّتحول ية، قامت الدولة بّتطوير األُطمن ناحية ثان. رأسماليال

واّتية لجذب االسّتثمارات األجنبية، إضافة إلى االجّتماعي والثقافي وّتعميق الثقة االجّتماعية، وخلق بيئة ُم

عني أن نجاح وهذا ي. ف في الّتعليم وّتشجيع المهاجرين من العلماء على العودة إلى الوطناالسّتثمار المكّث

م الخطط الّتنموية وّتصميم الّتزام الدولة بالّتغيير، وقيامها برس بسبِب هذه االسّتراّتيجية جاء أساسًا

وفيما كانت الدولة ّتقوم بّتحمل  ،لّتمويل لها، ورقابة أداء الشركاتالصناعية األساسية وّتوفير ا روعاتالمش

الضرورية لنجاح  س األموال والّتكنولوجياوليات، كانت الشركات األجنبية ّتقوم بّتوفير رؤوؤلمسهذه ا

 . ل إلى دول صناعيةمن ّتحقيق النهضة والّتحّو عديدة دول وّتمكين ، الّتجربة الصناعية اآلسيوية

جاءت وصفة السوق الحر بمثابة عالج لمرض لم يّتم ّتشخيصه بدقة، ومن دون ّتجربة سابقة ّتثبت 

إذ ّتشير ّتجربة الدول النامية  ؛بصحّته الج كان ُمضرًالع باهظًا سالمة العالج، ما جعل المريض يدفع ثمنًا
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إلى أن اإلصالحات الهيكلية ّتسببت في خسارة العديد من الشعوب الفقيرة ما كانت ّتملكه عبر الدولة من 

قّتصادي وفرص ال من النمو اال أو أكثر نوك ومصادر دخل، وخسرت معها عقدًاشركات ومؤسسات وُب

مّتلكات العامة بطريقة حوا الكثير، إذ قاموا باالسّتيالء على الُمواألثرياء رِبلكن الشركات األجنبية  ،ّتعوض

شعبي، ما أدى إلى ّتعميق فجوّتي الدخل والثروة بين الفقراء  يت بمباركة دولية وسكوٍتشرعية حِظ

د درة الدولة على إدارة اقّتصادها الوطني ومساعدة المحّتاجين، وّتغذية أسباب الفساواألثرياء، وإضعاف ُق

وعلى سبيل . عات سياسية ّتكرس الّتبعيةاالقّتصادي والسياسي، وما ّتعنيه هذه األمور من عقبات ّتنموية وّتِب

بهدف " المعهد المصري للدراسات االقّتصادية"ماليين دوالر إلنشاء  عشرة المثال، قامت أمريكا بّتقديم 

 اتمليار 114قبل بيعها بمقدار وفيما ُقدرت قيمة الممّتلكات الحكومية . اإلشراف على عمليات الخصخصة

مليار فقط، ما أدى إلى سرقة أموال الشعب،  9.6دوالر، لم ّتحصل الدولة من عائدات البيع سوى على 

 James V. Grimaldi and Robert O. Harrow) . بين ليلة وضحاها وخلق عدة أشخاص يملكون المليارات

JR., The Washington Post, Crony Capitalism with a US Root, October, 20, 2011, A1) 

إن نظام السوق الحر الذي فرض إرادّته على معظم أجزاء العالم لم يقم بالّتركيز على بناء أدوات 

ى إلى ّتقويض النظام الرأسمالي اإلنّتاج، بل على الملكية الخاصة لوسائل اإلنّتاج ومؤسسات اإلنّتاج، ما أّد

ومع ّتحرير قوى السوق من الرقابة الحكومية في . ّتاج ومؤسساّتهعلى بناء وسائل اإلن الذي قام أساسًا

خب المهيمنة على الشركات والبنوك الكبرى والمؤسسات ، وإطالق يد الُنالرئيسة الدول الصناعية

االقّتصادية،  االسّتثمارية للّتصرف بحرية، ّتراجعت االسّتثمارات الصناعية، وّتباطأت معدالت النمّو

وكثرت أعداد على الدخل، وارّتفعت معدالت البطالة، وّتزايدت الديون،  وانخفضت معدالت الضرائب

ديفيد لهذا الّتطور، قال  نقدالوفي معرض . ودخلت الدولة الغربية الصناعية أزمة اقّتصادية وماليةالفقراء، 

عة يقوم على العولمة هو نظام يفضل المشروع الكبير والفكرة الكبرى، والصنا اقّتصاديًا إن نظامًا :كورن

ن الّتحدي قصيرة المدى، فيما يكُم روعاتاالسّتخراجية الّتعدينية، والمشالقادرة على الّتنافس، والصناعات 

في بناء نظام عالمي ُيعطي األولوية للمشاريع الصغيرة والمحلية الّتي ّتقوم على الّتعاون أكثر من المنافسة، 

كريمة  عمل على ّتطوير حياٍةيل الذي َيوال ّتهدرها، وّتؤسس للمدى الطو والنشاطات الّتي ّتوفر الموارَد

 (   (David Korten, When Corporations Rule the World, 241. مّتوازنة مع الطبيعة

جهت إلى االسّتثمار في المشاريع ية على حرية الّتصرف، اّّتومع حصول الشركات مّتعددة الجنس

 ها إلى شراء شركات ّتّتكامل معها أفقيًاوّتعزز قدراّتها الّتنافسية، ما دفَع ،الّتي ّتحقق لها أعلى العوائد المالية

http://en.wikipedia.org/wiki/When_Corporations_Rule_the_World
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 مهمة سيطر على كل صناعة قد ّترّتب على ذلك أن أصبح بإمكان عدد صغير من الشركات أن ُيو. ورأسيًا

ن مّك مّما. من الصعب ّتأسيس شركات منافسة احّتكارية جعلْت ، ويسّتحوذ على قوة شبِهم ّتقريبًافي العال

بغض النظر عن ّتوافق أو ّتعارض  ،ّتلك الشركات من الّتركيز على ما يخدم مصالحها في المدى القصير

الجنسية،  نّتيجة لذلك، أصبحت الشركة مّتعددة. ّتلك المصالح مع مصالح الدول المعنية وحاجات الفقراء

لمصالح أو ثقافات الشعوب الّتي ّتّتعامل معها،  كالدولة الّتجارية، وحدة اقّتصادية اسّتغاللية ال ّتعير اهّتمامًا

وهذا جعلها ّتبدو، من وجهة . ها على االقّتصاد العالميال الذين ّتسّتأجرهم، أو ّتبعات ّتصرفاِّتأو حقوق العّم

 . حل اإلمبريالية وأكثرها خطورة على مسّتقبل البشريةال والفقراء، آخر مرانظر المدافعين عن حقوق العّم

 يزة النسبية نظريات الِم

نظرية اقّتصادية  إن الفلسفة الّتجارية المركنّتيلية الّتي سبقت الثورة الصناعية بقليل كانت أوَل :يمكن القول

ات الوطنية من قد قامت ّتلك النظرية على أساس الّتصنيع وّتنمية قطاع الزراعة، وحماية المنّتوجو. ّتنموية

وفيما كانت  ،ولة وزيادة ما لديها من ذهب وفضةالمنافسة الخارجية، وزيادة الصادرات بهدف إثراء الد

ات مخّتلف اقّتصادّتسبب في زيادة درجة االعّتماد المّتبادل بين ـالفلسفة الّتجارية ّتنّتشر في أوروبا وّت

ثروة "طورات، قام آدم سميث بنشر كّتاب في ضوء ّتلك الّت. الدول، كانت الثورة الصناعية ّتغزو بريطانيا

، شرح فيه دور قوى العرض والطلب والمنافسة وّتقسيم العمل في أداء االقّتصاد، ما 1776في عام " األمم

 .جعله يرسي أسس النظرية االقّتصادية الكالسيكية القائمة على قوى السوق

 ". دية النسبيةالميزة االقّتصا"جاء ديفيد ريكاردو بعد ذلك ليقوم بّتطوير نظرية 

ن كل دولة ّتّتمّتع بميزة اقّتصادية نسبية بسبب ما لديها من موارد بشرية أو إ: وّتقول هذه النظرية

ّتخصص في إنّتاج البضائع ـأن ّتجعل من مصلحّتها ومصلحة العالم ، ما َيمميز طبيعية أو موقع اسّتراّتيجي

. وشعوب ميزات ال ّتّتوفر لغيرها من دوٍل يزة أووّتقديم الخدمات الّتي ُّتمّكنها من اسّتغالل ما لديها من ِم

وهذا يعني أن الّتخصص على أساس الميزة النسبية يعطي لكل دولة فرصة كبيرة السّتغالل ما لديها من 

م مصالح ميزات، ما يؤدي إلى خفض ّتكلفة اإلنّتاج في كل مكان، ويجعل الّتبادل الّتجاري بين الدول يخُد

مركنّتيلية ُّتلحق الضرر إن السياسة ال :قال ريكاردووفي ضوء هذه النظرية، . مخّتلف الشعوب

من الّتجارة وّتحرم الشعوب من الحصول على بضائع أفضل بّتكلفة أقل عن  ات الوطنية ألنها َّتُحُدباالقّتصاد

بّتعديل  1815ه المّتواصلة، قام البرلمان البريطاني في عام نّتيجة ألفكار ريكاردو وجهوِد. طريق االسّتيراد
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لحماية اإلقطاعيين من المنافسة الخارجية، ومن ثم قام  الّتي أصدرها سابقًا (Corn Laws)" قوانين الذرة"

 .  1846في  بإلغائها كليًا

 هالّتجاري بين الدول، ما يعني أن الّتبادَل إن قواعد نظرية الميزة النسبية من المفروض أن ّتحكم أيضًا

الغذائية  في المواّد نّتج فائضًاـي بين الدول الّتي ّتاألكبر من الّتبادل الّتجار من المفروض أن ينحصر الجزُء

في البضائع المصنعة واآلالت والخدمات، أي بين الدول  نّتج فائضًاـوالطاقة والمواد الخام، والدول الّتي ّت

وفيما كانت هذه القاعدة سليمة قبل ثورّتي االّتصاالت والمعلومات والعولمة، لم . النامية والدول الصناعية

، الّتجارة الدولية ّتّتركز بين الدول المّتقدمة صناعيًا إذ ّتشير اإلحصاءات إلى أن معظَم. سليمةّتعد اليوم 

لقد اسّتطاع الّتقدم في العلوم والّتكنولوجيا والمعرفة أن يضعف االعّتماد  ،وليس بينها وبين الدول النامية

ثانية، قادت  من ناحيٍة .صناعية بديلة أفضل وأرخص كبيرة، وأن ينّتج مواّد على المواد الخام بدرجٍة

عمليات ّتحويل الزراعة إلى صناعة إلى ّتمكين معظم الدول الصناعية من إنّتاج فائض غذائي، فيما كان 

إلى دول  غذائيًا نّتج فائضًاـالّتزايد السكاني المضطرد في الدول النامية يقوم بّتحويل معظمها من مجّتمعات ّت

 . الغذائيةحاجّتها من المواد  ّتعّتمد على االسّتيراد لسّد

المّتبادل  عّتماداالّتسببت العولمة وعمليات ّتدويل أسواق المال واالسّتثمار والّتجارة في زيادة درجة 

عارف ّتبادل البضائع والمـفرض على مخّتلف القطاعات الصناعية أن ّت مماات الدول المّتقدمة، اقّتصاد بين

سيارة أو طائرة أمريكية أو حّتى  إذ ال يمكن على سبيل المثال إنّتاج ،بشكل مّتواصل كضرورة إنّتاجية

مئات القطع والمكونات من دول صناعية أخرى مثل  كمبيوّتر اليوم من دون اسّتيراد عشرات، وأحيانًا

نّتيجة لهذه الّتطورات وغيرها، أصبح الجزء األكبر من . اليابان وكندا وكوريا الجنوبية والصين والبرازيل

الّتبادالت الّتجارية بين الدول الصناعية  الصناعية، ما جعل حجَم الّتجارة العالمية يّتم بين الدول والمناطق

وهذا يعني أن معظم الدول النامية لم يعد لديها الكثير من المنّتوجات للّتصدير، . والدول النامية يّتراجع كثيرًا

 . لّتنمية اقّتصادية بالمفهوم الّتقليدي كما لم يعد لديها ميزات نسبية ّتصلح أساسًا

يزة النسبية بّتمهيد الطريق لظهور نظرية الّتنمية االقّتصادية القائمة على العمالة قامت نظرية الم

. الة قليلة الّتكلفةعلى وفرة العَمة الموارد الطبيعية فقط، بل الرخيصة، ألن الميزة النسبية ال ّتعّتمد على وفر

الة الرخيصة دفع لعَمالمحاوالت الّتنموية الّتي قامت على أساس وفرة الموارد الطبيعية وا إخفاقإال أن 

هم مجّتمع من ميزة اقّتصادية خاصة، ما قاَد عكس ما يّتمّتع به كُلآخر َي االقّتصاديين إلى البحث عن مفهوٍم

وإذا كانت الميزة النسبية، بناء على . درة المجّتمع على اإلنّتاج والّتنافسالمرّتبطة بُق" الميزة الّتنافسية"إلى 
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بإمكان كل مجّتمع أن  ،مكّتسبة سمةثة، فإن الميزة الّتنافسية طبيعية مورو سمةاسّتنّتاجات ريكاردو، 

ل عليها بّتأسيس معاهد ّتدريب وّتثقيف عمالية، واكّتساب معارف وّتكنولوجيا حديثة، وّتعزيز البنية يحُص

إن قدرة المعرفة على القيام  ،الّتحّتية، وخلق بيئة اجّتماعية ثقافية وقانونية جاذبة لرؤوس األموال األجنبية

، وإمكانية ّتدريب األيدي العاملة بّتكلفة قليلة المعرفة على نطاق واسع وجودمال، ول والرض والعَمبدور األ

فقيرة في مواردها الطبيعية مثل كوريا الجنوبية من الّتفوق  ورفع كفاءّتها اإلنّتاجية، أدى إلى ّتمكين دولٍة

 . م الصناعة من أوسع أبوابه، ودخول عالونيجيريا بمواردها الطبيعية مثل األرجنّتين على دول غنيٍة

 ،ات نظريةعية الملموسة ال ّتعّتمد على إمكانإن النّتائج االقّتصادية واالجّتما" :يقول ّتوماس سوويل

فعلى سبيل المثال، ال يمكن   (Thomas Sowell, Race and Culture, 13)". بل على قدرات حقيقية مّتطورة

 فنية ومواقَف ليم والّتدريب وّتمكينهم من اكّتساب مهاراٍتّتطوير قدرات األيدي العاملة إال بالّتثقيف والّتع

ة هي القدرة يزة النسبية الوحيدة ذات األهميإن الِم :لهذا قال بيّتر دروكر. سليمة من العمل والوقت والعلم

اكّتساب ّتحّتاج أواًل  إلى ّتوفير القدرة على  المعرفة القدرة على اسّتخدام لكّن ،على اسّتخدام المعرفة

من ناحيّته، . ل ّتعويد الطلبة على احّترام العلم والوقت والعمليشَم ّتعليم هادٍفوهذه ّتحّتاج إلى المعرفة، 

فقراء، وال دولة  لن نرى دولة مجّتمعها مّتعلم وسكانهاف العالم اليوم  في  إذا نظرنا " :قال جون جالبريث

 John Kenneth Galbraith, “An Interview,” Harvard College)".ليست فقيرة وهي األميةيعاني سكانها 

Economist, Fall 1993, 42)  ال يكفي وحده لّتحقيق ّتنمية الّتعليم مع األهمية القصوى للّتعليم، إال أنو 

يجابية ّتقودهم لرؤية إزهم على العمل واإلنّتاج، ومواقف لقيم ّتحف ، ألن العمال والموظفين بحاجٍةمجّتمعية

ود عليهم بالمّتعة والرضا عن النفس، ومن دون ذلك يصبح اجّتماعي يع العمل كضرورة اقّتصادية ونشاٍط

 .الحقًاوسنعود إلى هذا الموضوع . على صاحبه وعلى المجّتمع الّتعليم عبئًا

 هذا المفهوم ويعني  . من المفاهيم المنبثقة عن مفهوم الميزة النسبية" الحيوية االقّتصادية"مفهوم  ّدعي

ومواقع إسّتراّتيجية ّتجعلها قادرة على  ،كبيرة نسبيًا وأسواقًا ،رةات ّتملك موارد طبيعية وفيهناك اقّتصاد نأ

ات قادرة اقّتصادو دول ات أخرى ال ّتملك من الموارد ما يكفي لّتكوينحياة وّتحقيق النمو، وهناك اقّتصادال

ح مواردها الطبيعية يجعل من الصعب أسواق بعض الدول وُشحجم إذ إن صغر  ،على الحياة واالسّتمرار

جه المروجون لهذه لذلك، اّت. رؤوس أموال كافية لبناء اقّتصاد صناعي قادر على الّتنافسعليها جذب 

ّتمّتع بحيوية اقّتصادية، ما دفع الدول الكبرى إلى عدم ـات الدول الفقيرة ال ّتدعاء بأن اقّتصادالنظرية إلى اال
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ة غير عادلة أدت الّتعاطف مع ّتطلعات بعض الشعوب الصغيرة نحو الحرية واالسّتقالل، ومعاملّتها معامل

 . إلى شعورها بالغبن

زر الفقيرة في مواردها الطبيعية وفي أعداد ّتّتكون من مجموعة صغيرة من الُج الما كانت سنغافور

، مع أن عدد سكانها الكن سنغافور. اقّتصادية ّتمّتع بحيويٍةـالفقيرة الّتي ال ّت البالدعّتبرت من اسكانها، فقد 

في األلف من مساحة مصر، بلغ حجم اقّتصادها في  ًاا ّتعادل واحدمن سكان مصر، ومساحّته% 6عن  يقّل

اقّتصاد نيجيريا بأكثر  احية ثانية، ّتجاوز اقّتصاد سنغافورمن نا. حجم االقّتصاد المصري ّتقريبًا 2111عام 

سكان  لىادر الطاقة، وزيادة عدد سكانها عة ومصي، على الرغم من ثراء نيجيريا بالموارد الطبيع%11من 

بحيويّته وارّتفاع  اونيجيريا، يّتميز اقّتصاد سنغافورالقّتصاد مصر  وخالفًا. بعشرات المرات اسنغافور

انخفاض معدالت النمو والّتخلف ه، فيما ال ّتزال اقّتصادات مصر ونيجيريا ّتقليدية ّتعاني الت نمّومعّد

قّتصاد يّتمّتع بحيوية ، ومن بعدها كوريا الجنوبية، ّتثبت أن كل ااوهذا يعني أن ّتجربة سنغافور. وجيالّتكنول

فعلى سبيل المثال، اسّتطاع االقّتصاد الرعوي أن . النظر عن حجمه وموارده ونمط إنّتاجه اقّتصادية بغّض

مئة ألف سنة على الرغم من ّتخلف نمط إنّتاجه وعدم اعّتماده على زراعة أو صناعة، ما يجعل  نحويعيش 

طبيعية الموارد الضمن ّتناحية ثانية، ال من . غير مشروع سؤااًل اقّتصاد السؤال المّتعلق بحيوية أي

قدرة ّتنافسية، فهذه قضية ّترّتبط بمدى ّتوفر المعرفة ة ّتوفير سّتراّتيجيواألموال الوفيرة والمواقع اال

 . ليمةوالقيم الثقافية السالمؤهلة، ، والموارد البشرية الحديثة والّتكنولوجيا

الّتنمية االقّتصادية " عنمؤّتمر في  مشاركّتيبطرح وجهة النظر هذه بشكل مفصل أثناء  قمت

 ، حيث جاء الطرح ردًا1989انعقد بمبادرة من جامعة هارفارد عام " والّتعاون اإلقليمي في الشرق األوسط

 بحيوية اقّتصادية، ما يجعل مطالَب انن الضفة الغربية وقطاع غزة ال ّتّتمّتعإ :مّتحدث قالمداخلة على 

في  أعدت طرح وجهة النظر ّتلك مجددًا 1991وفي عام . طقيغير من أمرًا الفلسطينيين في دولة مسّتقلٍة

أنه ليس لدى الفلسطينيين،  ُمدعيًا نفسها المقولةقّتصاديين البريطانيين بّتكرار جامعة لندن حين قام أحد اال

ن إ :وفي معرض ّتوضيح مداخلّتي قلت. ح مواردهم الطبيعية، القدرة على بناء اقّتصاد قابل للحياةبسبب ُش

سّتهين بحقوق رقى إلى مسّتوى الّتفرقة العنصرية الّتي َّتها َيقيقة خطأ هذه المقولة يجعل ّتكراَرح انكشاَف

وأخذ يّتركز " حيوية االقّتصاديةال"ذلك الوقت، ّتوقف الحديث عن مفهوم  ومنُذ. الفقيرة وإنسانيّتها الشعوِب

 يلفت انّتباه علماء االقّتصاد أعّتقد أنني ربما كنت أوَل اقّتصادي، وهو مفهوم "الميزة الّتنافسية"مفهوم  عن
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بعد سنوات، قام أحد أساّتذة جامعة هارفارد بّتأسيس معهد الّتنافسية يقوم بّتدريب عشرات  .والسياسة له

  .العاملين في مجال الّتنمية في العالم على ّتدريس مادة خاصة بالّتنافسية في جامعاِت بالدهم

 المدرسة الّتنموية الحديثة

ادية المخّتلفة في بلورة نظرية ّتنموية قادرة على ّتحليل واقع الّتخلف وّتحديد المدارس االقّتص إخفاَقإن 

أسبابه ورسم خريطة طريق لّتحقيق الّتنمية، دفع بعض االقّتصاديين إلى ّتطوير ما يمكن أن يطلق عليه 

ن إأوجه الحياة مّترابطة، و ّلن كإ :وّتقوم هذه النظرية على فرضية ّتقول". النظرية الّتنموية الحديثة"

على  ن الّتنمية ّتعّتمُدإ، وّتأثر بهاـلنشاطات االقّتصادية ّتؤثر في النشاطات االجّتماعية والمواقف الثقافية وّتا

ولهذا يركز أّتباع هذه المدرسة على . عوامل اقّتصادية واجّتماعية وسياسية وعلمية وّتكنولوجية وغير ذلك

رت وفي الواقع، ظَه. قة بالنمو والّتنميةالمعلومات والمؤسسات والُمحفزات المادية وغير المادية ذات العال

مدرسة في السّتينات من القرن العشرين ّتركز على المؤسسات وّتهّتم بالجانب الثقافي للعملية االقّتصادية، 

 . مدرسة الّتبعيةالإلى  ونل معظم أّتباعها يّتحولينئذ، ما جَعفّتها المدارس األخرى ِحلكن ّتلك المدرسة جَر

، فيما يقول ، أهم من األرض ورأس المال معًافة أهم عوامل اإلنّتاج جميعًاإن المعر :يقول بيّتر دروكر

ّتخصصية، ما يجعلها ّتعّتمد على الُمحفزات وعلى  فهيإن المعرفة، على الرغم من أهميّتها،:جيرالد مئير 

 ,Meier) . درة المجّتمع على اسّتيعابهاعلى ُق ّتوفر البيئة الّتي ّتسمح لها باالنّتشار، كما ّتعّتمد أيضًا

Biography of a Subject: An Evolution of Development Economics, 2005, 100)  من السهل  هومع أن

ّتزال عاجزة عن إدراك أهميّتها الحقيقية  ماالمجّتمعات النامية  أغلَبلحصول على المعرفة، إال أن ا

، ُّتحدُد فلسفة الّتعليم من ناحية أخرى. ودورها في حياة المجّتمع، ما يجعلها عاجزة عن االسّتفادة منها

بالثقافة السائدة، قدرة المجّتمع على اسّتيعاب  ّتأثر كثيرًاـوالعالقات االجّتماعية والسياسات الحكومية، الّتي ّت

وهذا يعني أنه من دون بناء مؤسسات علمية قادرة على اسّتيعاب . هااّتأهمية المعرفة وأوجه اسّتخدام

ّتمع، فإن معظم الدول النامية سّتجد صعوبة في ّتوظيف ما المعرفة وإنّتاجها وّتكييفها ونشرها في المج

. ّتوفره المعرفة من إمكانيات لّتنمية اقّتصادياّتها ورفع مسّتوى معيشة مواطنيها، وّتحقيق ّتنمية مجّتمعية

آلخر، فإن القدرة على إنّتاج  وقيم وّتقاليد ّتخّتلف من مجّتمٍع ن الثقافات وما ينبثق عنها من مواقَفإ وحيث

ّتفاوت درجات الّتطور الحضاري بين  ر سبَبّتفادة منها ّتخّتلف من مجّتمع آلخر، ما يفِسالمعرفة واالس

 . وأخرى دولٍة
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إن إدراك المدرسة الحديثة لهذه الحقائق دفعها لمحاولة بناء نماذج ّتنموية ّتأخذ في االعّتبار أكبر عدد 

لدور المعرفة ّتطورت النظرة في ضوء هذا الفهم . ّتغيرات الثقافية واالقّتصادية والمؤسسيةممكن من الُم

ومع . لرأس المال، ما جعلها ّتّتجاوز أدوات اإلنّتاج لّتشمل رأس المال االجّتماعي ورأس المال الّتكنولوجي

مال بشري وّتقدير ليس من السهل بناء رأساالحّتياجات الرأسمالية وّتوفيرها، إال أنه  أنه من السهل ّتحديُد

عملية رفع إنّتاجية اآلالت والمعدات سهلة،  ّدّتعوفيما . ّتماعيمال اج، ومن الصعب بناء رأسّتكاليفه بدقة

وقيم ومواقف جديدة  عمليّتصعب عملية رفع إنّتاجية العامل والموظف ألنها ّتحّتاج لّتعليم رسمي وّتدريب 

أما رأس المال الّتكنولوجي فيعني كمية ونوعية المعارف الفنية الّتي  ،ذ المثابرةّتحّترم العمل والوقت وّتحّب

شبكة المجّتمع، ما يجعله يشمل مؤسسات البحث العملي والّتطوير الّتكنولوجي، ومعاهد الّتدريب، ويملكها 

 . ت، ونظم اإلدارة المالية واالقّتصادية والحكوميةاإلنّترن

 الّتنمية اتصالحية نظري

غيرها من عن  أو قلياًل ها السياسي واالقّتصادي المخّتلف كثيرًاا كان لكل دولة ثقافّتها الخاصة بها ونظاُملّم

رية ّتنموية قادرة من الصعب ّتطوير نظ هوهذا يعني أن. خاصة دولة حالًة دول، كان ال بد من اعّتبار كّل

ف في طريق الّتنمية، ـاألسئلة الّتي ّتطرحها قضية الّتخلف، وّتحديد كل العقبات الّتي ّتق كّل نعلى اإلجابة ع

ّتاجه عملية الّتنمية من أشياء مادية وثقافية ما يجعل من المسّتحيل أن ّتقوم نظرية ّتنموية بّتوفير كل ما ّتح

إن النظرية االقّتصادية ال ّتسّتطيع ّتفسير ما  :قبل عقود يقول Dudley Seersكّتب دادلي سيرز . وحوافز

إن  :فيقول Meierأما مائير . يجب ّتفسيره، كما أنه ليس باسّتطاعّتها ّتقديم المساعدة الضرورية سياسيًا

فيذهب  Michael Edwardsأما مايكل إدواردز  .الكثير لّتقدمه من نصائح النظريات المّتداولة ليس لديها

من مشكلة الّتخلف  إن الكثير من المنخرطين منا في دراسات الّتنمية أصبحوا جزءًا :يقولمن ذلك ل أبعد

 Michael Edwards, “The Irrelevance of Development). من عملية ّتجاوزها من أن يكونوا جزءًا بداًل

Studies,” Third World Quarterly, January 1989, 117)  

إن " :في معرض نقده للنظريات الّتنموية عامة Paul Ormerodيقول بول أورميرود  ، من ناحية ثانية 

 ,Ormerod)". الوصفات العالجية الّتي  ّتقدمها النظريات بشكل روّتيني لم ّتعد صالحة في معظم الحاالت

Butterfly Economics, 2000, 6)   أما ألبرت هيرشمانAlbert Hirschman إن النظر إلى األشياء  :فقال

 Hirschman, The Strategy of). ؤيّتها على حقيقّتهامن خالل نظارات زجاجية يجعل من الصعب ُر

Economic Development 1967, 29)   
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على حقيقّته المعني ّتمع معرفة المج ،أواًل: محاولة لّتطوير مجّتمع ّتحّتاج إلى عاملين أساسيين أّي إّن

امّتالك أدوات الّتغيير المالئمة لذلك  ،وثانيًامن خالل الّتمرس في حياّته والمشاركة في نشاطاّته المخّتلفة، 

في  الثقافة في الحياة العامة أمٌر ؤديهالمجّتمع وطبيعة الدور الذي ّت وهذا يعني أن معرفة ثقافة. المجّتمع

ة، فالثقافة ّتملك القدرة على القيام بدور العامل الُمحفز على الّتغيير غاية األهمية بالنسبة لكل نظرية ّتنموي

فّتقر إلى فهم طبيعة الّتخلف، وّتحديد أسبابه ـإن كل النظريات الّتنموية المعروفة ّت. والعقبة المعطلة للّتطور

في الّتبعية الّتي شخصْت أعراض الّتبعية وّتبعاّتها بشكل جيد، فشلت  حّتى نظريِة. الثقافية والّتاريخية

إن الظروف الّتي  ،رؤية الواقع المّتخلف على حقيقّته ز عنها من شبح االسّتعمار، ما جعلها ّتعَجّتحرير نفِس

فر في معظم انمية اقّتصادية ال ّتّتوـسادت في أوروبا في زمن الثورة الصناعية وجعلت باإلمكان حدوث ّت

سية والفكرية، وفصل الدين عن الدولة، الدول النامية اليوم، خاصة ما يّتعلق منها بالحرية االقّتصادية والسيا

 .وّتقدم العلوم والّتكنولوجيا، وغياب الّتشكيالت االجّتماعية القبلية والعشائرية وهياكلها الرأسية

ات من القرن العشرين، والمؤسسات الدولية الّتي ّتعمل ّتجه اقّتصاديو الّتنمية في الخمسينات والسّتينا

د الّتخلف، وفي ّتجِس ط الحياة الّتقليدي بوصفه حالًةنظر إلى نَمفي مجال الّتنمية ومساعدة الفقراء إلى ال

 John Knippers Black, Development in). داثة بوصفها العالج لّتلك الحالة المّتخلفةالمقابل، النظر إلى الَح

Theory and Practice 1989, 15)   ولما كانت الحداثة هي الحالة الّتي كانت ّتعيشها مجّتمعات الغرب

عية، فإن الّتنمية اقّترنت بالّتصنيع، ما جعل عملية الّتنمية ّتبدو وكأنها عملية ّتلقائية كل ما ّتحّتاجه هو الصنا

قال كنيث جالبريث . المجّتمعات الغربية الصناعية هسلكّت ذيجّتمعات الّتقليدية على الطريق الالم وضُع

Kenneth Galbraith :"الّتنمية هي الّتقليد األمين للدول المّتقدمة ".(Galbraith, Economic Development 

لكن الّتجربة الغربية اسّتعصت على الّتقليد ألسباب كثيرة، منها اّتجاه المجّتمعات الّتقليدية عامة   (3 ,1969

إلى مقاومة عمليات الّتحديث العّتقادهم بأنها وجه اسّتعماري يسّتهدف ّتعميق الّتبعية، واّتجاه نظرية 

 . ه الحياة االجّتماعية والثقافيةالقّتصادية وإهمال أوُجه الحياة االّتحديث إلى الّتركيز على أوُج

لخططها  المؤسسات الّتي اعّتمدت منطق نظرية الّتحديث وّتوصياّتها أساسًا كان البنك الدولي أهَم

وجب أ األمر الذي. مجّتمعات الّتقليدية وّتحديثهال البنك يركز على برامج ّتطوير الالّتنموية، ما جَع

 ية الّتحّتية والصناعات األساسية والّتعليم، وّتحديث مؤسسات الدولة، والّتركيزف في البناالسّتثمار المكّث

فشل نظرية الّتحديث وما انبثق عنها من خطط ّتنموية، إال أن  إخفاق ومع ،على الّتراكم الرأسمالي والّتجارة

صحية عامة مثل المجاري ومياه الشرب لمئات  الّتركيز على الّتحديث أسهم في ّتوفير خدمات ومرافَق
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ن لكل عمل مهما كانت طبيعّته ّتبعات، فإن الخدمات الصحية إوحيث  ،قراء والمحّتاجينـالماليين من الف

ات ورفع مسّتوى الّتوقعات، ما ّتسبب في زيادة معدالت النمو والّتعليم أسهمت في خفض معدالت الوفَي

ا بالفقر والبطالة وثقافة ، خاصة ما يّتعلق منهالمشاكلالسكاني الّتي أسهمت في ّتعقيد عملية الّتنمية وزيادة 

 ي لديهم قيَمبال االسّتهالك من دون أن ينّموهذا جعل الّتحديث يّتحول إلى قيد يربط الناس بِح. االسّتهالك

من ناحية ثانية، فشل الّتحديث في بناء مؤسسات سياسية ّتعّترف بحقوق المواطنين وّتؤمن . العمل واإلنّتاج

ر نجاح الحداثة لهذا اقّتَص ،ّتقوم بّتطبيق القانون بشكل عادلو بحقهم في المشاركة في العملية السياسية،

ولكن ّتّتمسك بالقيم  ،حياّته خبة سياسية واقّتصادية صغيرة، ُّتقلد الغرب في لباسه ونمِطعلى بلورة ُن

 . باسّتغالل الفقراء والضعفاء واإلثراء على حسابهم الّتقليدية والمواقف االسّتبدادية، ّتمارس الّتسلط وّتقوُم

من أوجه الحياة في المجّتمع، يجعل النظريات الّتي ّتركز على إدارة  واحدًا القّتصاد وجهًاإن كون ا

وهذا يعني أن الدول الفقيرة بحاجة لنظرية . الموارد المّتاحة بهدف ّتعظيم العوائد المادية نظريات قاصرة

ع من ّتحقيق نهضة إن النظرية القادرة على ّتمكين مجّتم. ّتنموية مجّتمعية، وليس لنظرية ّتنمية اقّتصادية

اقّتصادية ثقافية اجّتماعية سياسية مركبة ّتقود في نهاية المطاف إلى  هي النظرية القادرة على خلق عمليٍة

وهذا . واألرض واالقّتصاد والمؤسسات والثقافة الشعبية ّتنمية مجّتمعية شاملة ومسّتدامة، ّتشمل اإلنساَن

ّتماعية والسياسية الّتي ّتعيق عمليات الّتحول، وّترسم يعني أن على النظرية الّتنموية أن ّتحدد العقبات االج

زات الّتي ّتدفع الناس إلى المشاركة في عمليات الهدم شاملة ّتبدأ بّتوفير المحّف خريطة طريق لّتحقيق نهضٍة

بمرحلة انّتقالية من عصر الصناعة إلى عصر المعرفة، وأن العولمة ربطت  ولما كان عالمنا يمُر. والبناء

حسية وغير حسية ال يمكن الّتخلص منها، فإن كل النظريات االقّتصادية  افاّته بروابَطدوله وشعوبه وثق

م ّتغيير إن ّتغير الظروف الحياّتية يحّّت ،صالحيةمعظم ما كان لها من  والسياسية واألمنية القديمة فقدْت

ّتر دروكر في قال بي. م ّتطوير أدوات ّتحليل وّتقييم وعمل جديدةطرق الّتفكير، وإن الّتحديات الجديدة ّتحّّت

، ًاإنّتاج رئيس عالمي أصبحت المعرفة فيه عنصَرالقّتصاد االلنظرية جديدة ّتناسب "هناك حاجة  :1998عام 

 ".الوحيد، في ّتحديد الميزة االقّتصادية الّتنافسية والعامل األهم، إن لم يكن العامَل

 (Peter F. Drucker, “The Age of Social Transformation,” The Atlantic, January 1998, 22-24) 
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8 

 الّتنمية الُمسّتدامة

. الّتنمية المسّتدامة حالة معيشية ّتّتصف بّتوازن الموارد الطبيعية والسكان والثقافة والّتكنولوجيا اإلنّتاجية

عة والجزء األكبر من وّتشير السجالت الّتاريخية إلى أن حالة الّتوازن هذه سادت عصور ما قبل الزرا

، األساسيةالموارد الطبيعية  ووفرةجدًا،  يءسكاني بط ت ّتلك المجّتمعات بنمّوإذ ّتميز ،عصر الزراعة

الّتكنولوجيا  صفت بالقناعة، ونجاح اإلنسان في ّتحسين مسّتوىثقافة اّّت ومحدودية حاجات اإلنسان في ظّل

رة في لكن الّتوسع في الّتجا. جعل باإلمكان الّتجاوب مع الزيادة الطفيفة في السكان ءاإلنّتاجية بشكل بطي

ى إلى اإلخالل القرن السادس عشر، أّد مع بداياتن مسّتوى الّتكنولوجيا القرن الخامس عشر، وّتحُس

إذ فيما أسهم ّتحسن . آلالف السنين بين الموارد والسكان والّتكنولوجيا والثقافة بالّتوازن الذي كان قائمًا

الم، ّتسبب ارّتفاع الوعي مع الخدمات الصحية في رفع معدالت الزيادة في السكان في معظم دول الع

. انّتشار الّتعليم في زيادة حاجات اإلنسان وّتطلعاّته، وبالّتالي زيادة الضغوط على الموارد الطبيعية المّتاحة

من ناحية ثانية، فيما كانت الحاجة هي أم االخّتراع في عصر الزراعة، جاءت الثورة الصناعية وما بعدها 

م عمليات إذ مع ّتقُد وأساسها، الحاجة ة لّتجعل االخّتراع أَبية ومعلوماّتيمن ثورات علمية وّتكنولوج

لم ّتكن  لدى اإلنسان حاجاٍت جديدة خلقْت جه االخّتراع إلى ّتصنيع بضائَعالّتصنيع والعلوم والّتكنولوجيا اّّت

 . دة، ما جعل الضغوط على الموارد الطبيعية ّتزداد ِحموجودة من قبُل

كثيرة لم يكن لها  ء الحرب العالمية الثانية إلى إنّتاج بضائَعسارع قطاع الصناعة األمريكي بعد انّتها

قد ّتم ّتطوير ّتلك و ،ّتقوم على االسّتهالك والّتبذيرجديدة ى إلى ّتطوير ثقافة وجود أو حاجة من قبل، ما أّد

 ،جديدة وإغراء المسّتهلكين على شرائها قبل نزولها إلى األسواق أحيانًااللبضائع لالثقافة من خالل الدعاية 

قد و. كل عام ّتقريبًا المظهر ، ّتّتغير من حيُثابة ولكن ضعيفة القدرة على العيش طوياًلوإنّتاج سيارات جّذ

مّتقادمة بمنّتوجات  على اسّتبدال ما لديه من بضائَع وّتشجيعهجاءت هذه السياسة بهدف إغراء المسّتهلك 

اإلنّتاج وّتحقيق المزيد من جديدة كل ثالث أو أربع سنوات، وبالّتالي ّتمكين الشركات من الّتوسع في 

من اإلنّتاج العالمي من  سب عالية جدًاجه المجّتمع األمريكي إلى اسّتهالك ِننّتيجة لهذه السياسة، اّّت. األرباح
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ّتسبب في انّتشار بعض األمراض ـالطاقة والغذاء والمعادن، وإنّتاج نسبة كبيرة من الغازات السامة الّتي ّت

من  ك الغازات الضرر بالصحة العامة، ّتقوم بّتلويث البيئة والحّدوفيما ّتلحق ّتل. الخطيرة مثل السرطان

وماء صحي وغير  وغذاء وهواء نقّي ها وإمداد األجيال القادمة بحاجاّتهم من طاقٍةقدرّتها على ّتجديد نفِس

 . الحياة ذلك من ضروراِت

، فإن ّتقريبًااّتها بحاجة لكل شيء ت الحرب العالمية الثانية اقّتصادرولما كانت أوروبا الّتي دّم

لكن الشعوب األوروبية . الصناعات األمريكية قامت بغزو األسواق األوروبية ونقل ثقافة االسّتهالك إليها

ّتجاوب مع الدعاية األمريكية بالقدر المطلوب لوصول االسّتهالك إلى ـالة بطبيعّتها إلى االدخار لم ّتالمّي

جهت إلى إنّتاج دت الصناعات األوروبية عافيّتها، اّّتوبعد أن اسّتعا ،ّتبذير األموال وّتبديد الموارد مرحلِة

، ما جعل العديد منها، خاصة عالية الجودة، أفضل من البضائع األمريكية المنافسة وأطول عمرًا بضائَع

من سوق مّتزايد  صناعة السيارات األلمانية، ينجح في غزو األسواق األمريكية واالسّتيالء على جزٍء

قد ّتبع ذلك وصول الصناعات اليابانية الّتي اسّتولت على معظم أسواق و ،السيارات واآلالت الدقيقة

من مواجهة المنافسة األجنبية ورفع مسّتوى بضائعها،  وبداًل. األجهزة الكهربائية واإللكّترونية خالل عقود

ل قامت الشركات األمريكية بّتطوير فنون الدعاية واإلعالن لّتشجيع األمريكيين على شراء منّتوجاّتها األق

 ّتصُمدلكن الدعاية وعمليات غسيل األدمغة، وإن نجحت في المدى القصير، ال ّتسّتطيع أن  ،وديمومة جودًة

حدوث ّتراجع في معدالت  من القرن العشرين لذلك شهدت أمريكا منذ أوائل الثمانينات. المدى الطويل في

من دون أن ّتشهد  والمالية، ولكنال الصناعيين، وّتكرر األزمات االقّتصادية النمو االقّتصادي وأعداد العّم

 . في االسّتهالك حدوث ّتراجع مواٍز

، كانت معدالت النمو االقّتصادي واالسّتهالك في الدول الرأسمالية قد مع حلول عقد السبعينات

ّتسبب في اسّتنزاف مصادر الطاقة والموارد الطبيعية بسرعة أصبحت ّتهدد ـجعلّتها ّت وصلت حدودًا

ليحلل  1972في عام  The Limits to Growth" حدود النمو"ولقد جاء كّتاب . مسّتقبل األجيال القادمة

إذ قام . العالقة بين النظم الّتي ّتسّتقى أصولها من السلوك اإلنساني والطبيعة، وذلك بّتكليف من نادي روما

 ّتنامى قدرات الّتكنولوجيا علىـفيما ّت ،ّتنمو بسرعة أمور ُمّتغيرة ةالمؤلفون بدراسة العالقة بين خمس

النمو في وفي سكان العالم،  معدالت النمّو :وّتشمل ّتلك العوامل. اكّتشاف المزيد من الموارد الطبيعية ببطء

وبناء على معطيات ّتلك . إنّتاج الغذاء، واسّتنزاف الموارد الطبيعيةوالّتلوث البيئي، واإلنّتاج الصناعي، 

في اإلنّتاج واالسّتهالك على حالها  مّون اسّتمرار معدالت النإ :الدراسة، ّتوصل الباحثون إلى نّتيجة ّتقول
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اإلنسان بحاجاّته األساسية في أواخر القرن الحادي  الطبيعة في إمداِد إخفاق من المّتوقع أن يؤدي إلى

 . والعشرين

 الذيBrundtland Report   سنة، جاء  ّتقرير برونّتالند 15 نحودور كّتاب حدود النمو ببعد ُص

ويؤكد   من اسّتنّتاجات، حدود النموليعزز ما جاء في كّتاب  1987ام هيئة األمم المّتحدة في عر عن صَد

-www.un)" الّتنمية المسّتدامة"واالسّتهالك، ويخّترع مصطلح االقّتصادي وجوب الحد من معدالت النمو 

documents.net/ocf-02.htm). أنماط إنّتاج في مقدورها اسّتخدام الموارد  طويَرالمسّتدامة ّت عني الّتنميُةّتو

ّترك الموارد ـلبي احّتياجات اإلنسان في الحاضر، وّتحافظ على البيئة، وّتبطريقة ُّت المّتاحة الطبيعية

 :لكن مايكل نيدهام يذهب أبعد من ذلك ليقول ،األجيال القادمة الطبيعية في وضع يسمح لها بّتلبية احّتياجات

. ياجات المسّتقبلهي القدرة على ّتلبية احّتياجات الحاضر مع المساهمة في ّتلبية احّت إن الّتنمية المسّتدامة

البيئة فقط،  قّتصر على عدم اسّتنزاف الموارد الطبيعية وحمايِةـولية الجيل الحالي ال ّتؤوهذا يعني أن مس

 Michael Thomas Needham; A. ث في الماضيلل في الّتوازن البيئي الذي حَدبل وإصالح الَخ

Psychological Approach to a Thriving Resilient Community, International Journal of Business, 

Humanities and Technology, vol. 1 no. 3. NY, USA) 

فقراء  من األمور الّتي ركز عليها ّتقرير برونّتالند ضرورة إعطاء أولوية خاصة لّتلبية احّتياجاِت

على  لنظر في طرق اسّتخدام الّتكنولوجيا والنظم االجّتماعية الّتي ّتفرض حدودًاالعالم األساسية، وإعادة ا

ز الّتقرير على ّترابط كما رّك. من قدرّتها على ّتلبية احّتياجات الحاضر والمسّتقبل على السواء البيئة وّتحّد

عن أفعال  البيئة ال ّتوجد في فراغ يعزلها"إلى أن  القضايا البيئية وقضايا الّتنمية االقّتصادية، مشيرًا

محاولين ّتحسين  إن البيئة ّتوجد حيث نعيش، وإن الّتنمية هي ما نفعله جميعًا... وحاجاّته اإلنسان وطموحاّتِه

 ".ثنين عن بعضهمالذا ال يمكن فصل اال. سّتوى حياّتنام

ن الّتنمية المسّتدامة إ :ر عن قمة العالم ليقولجاء بيان هيئة األمم المّتحدة الذي صَد 2115في عام  

ن هذه العناصر إ، والّتنمية االقّتصادية والّتنمية االجّتماعية والحفاظ على البيئة: عناصر ةن من ثالثّتّتكو

مع أهمية هذه العوامل وضرورة ّتحقيق ّتوازن فيما بينها، إال أن . وّتؤثر في بعضها ،ّتعّتمد على بعضها

من  مسّتدامة نمية مجّتمعيةـق ّتب ّتحقي، قد يصُعلم ُيشر إليها الّتقرير أخرى الّتنمية المسّتدامة ّتشمل أمورًا

 . بانْسدون أخذها في الُح

قضية الّتنوع الثقافي الّتي أثارّتها الشعوب األصلية الّتي قام االسّتعمار الغربي  :ومن ّتلك األمور

http://www.un-documents.net/ocf-02.htm
http://www.un-documents.net/ocf-02.htm
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قد جاء اإلعالن العالمي و. على السواء بّتدمير ثقافاّتها، وّتأثير الثقافة في ّتوجهات المسّتهلكين والمنّتجين

لإلنسانية  الثقافي ضرورٌة الّتنوَع"إن  :ليقول 2111ر عن اليونيسكو في عام الذي صَد لّتنوع الثقافات

كأداة  أسس الّتنمية، ليس في مفهومها االقّتصادي فحسب، ولكن أيضًا إنه أحُد... الّتنوع النباّتي للطبيعةك

نوع الثقافي إلى ب على ذلك إضافة الّتولقد ّترّّت." لّتحقيق االزدهار الثقافي والوجود األخالقي والنفسي

-Wikipedia) ، وهي الّتنمية االقّتصادية والّتنمية االجّتماعية والحفاظ على البيئةعناصر الّتنمية المسّتدامة

sustainable development).  معيشيًا وضعًا حالة مّتغيرة ّتّتخيُل" سّتدامةاال"وفي الواقع، يصف ّتعبير 

، ما غدًا لكن ما هو ممكن اليوم قد ال يكون ممكنًا ،ة يّتمناها اإلنسان في حالة ّتوازنوطريقة حيا مرغوبًا

ّتّتغير ّتطور عملية  هي حالٌة معيشية مّتغيرة، ما يفِرض النظر إليها بوصفهايعني أن الّتنمية المسّتدامة 

 .بّتغير الظروف

مفهوم الّتنمية  فيفية مثيرة للجدل، فإن الخالف خال إشكاليةلما كانت كل قضية عامة هي بطبيعّتها 

ويدور الخالف بين وجهات  ،هات نظر يغلب عليها طابع الّتناقضمة ّتسبب في ّتبلور ثالث وجالمسّتدا

وفيما يقول الّتيار الذي يدافع . ًاوهدف ًامفهوميه الموقف من الّتنمية المسّتدامة ما يجب أن يكون عل فيالنظر 

غامض قد يدفع الدولة  إن الّتنمية المسّتدامة مفهوٌم :وينادي بحرية األسواقالكبرى عن مصالح الشركات 

الوطنية، يقول  اِتة األسواق وّتلحق الضرر باالقّتصادد من الحريات الشخصية وحريّتشريعات ّتُح ِنإلى س

من معدالت النمو االقّتصادي  ّتدخل للحّدـإن على الدولة أن ّت :ّتهايطالب بحماييدافع عن البيئة والّتيار الذي 

إن الّتنمية  :أما الّتيار الثالث فيقول. ة واسّتغالل الفقراءالبيئ ومنع الشركات من االسّتمرار في ّتلويِث

اّتها كي ُيفسح المجال للدول الفقيرة لّتنمية لدول المّتقدمة بّتقليص حجم اقّتصادوجب قيام االمسّتدامة ّت

مثل  إن عالمًا :وفي معرض ّتبرير هذا المنطق، يقول أّتباع هذا الّتيار. انهاأوطانها ورفع مسّتوى معيشة سّك

هو ألثرياء السليم بالنسبة ل من موارده الطبيعية، يجعل الموقَف% 81من سكانه على % 21سيطر ُي عالمنا

 .سّتدامّتبني سياسة ّتقوم على ّتراجع ّتنموي ُم

 إن ما يوصف بالّتنمية المسّتدامة ليس في حقيقة األمر سوى مفاوضاٍت :يقول روبرت كيّتس وزمالؤه

عديدة ذات أهداف  قّتصاد والّتنمية اإلنسانية بين مجموعاٍتّتسّتهدف الّتوصل إلى حلول لقضايا البيئة واال

من الّتوصل لّتفاهمات  ّتمكينها، والدول الفقيرة والغنية معًا لقد اسّتطاعت ّتلك المفاوضات جمَع ،مّتناقضة

ظلة هيئة األمم المّتحدة بالّتصديق د ّتحت ِمإذ قبل قيام مؤّتمر البيئة والّتنمية المسّتدامة الذي انعَق ،مشّتركة

كانت الدول الفقيرة ّتنظر إلى دعوات حماية البيئة على أنها محاوالت  1992بيان مشّترك في عام على 
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الغنية ّتنظر إلى خطط الّتنمية في الدول الفقيرة على أنها عمليات  رمانها من الّتنمية، فيما كانت الدوُللِح

للّتوفيق بين  ناجحًة محاولًةدامة جاء أن مفهوم الّتنمية المسّتوهذا يعني . ضّتهدد البيئة وثرواّتها الّتي ال ّتعُو

 Robert Kates, 12 – 3). الدول الفقيرة في الّتنمية، ورغبة الدول الغنية في حماية البيئة طموحاِت

من ناحية ثانية، اّتجه المروجون لفكرة حماية البيئة منذ صدور كّتاب حدود النمو إلى ربط قضية 

ّتغدو قضية واحدة ذات شقين، الموارد السكانية إدارة يعية والبيئة بالسكان، ما جعل إدارة الموارد الطب

من الزيادة  رت الكّتب الّتي نادت بضرورة الحّدلذلك ّتكاَث. ضرورة من ضرورات الّتنمية المسّتدامةو

، مع اسّتمرار الّتقدم في العالم فقراءلحدوث ّتحسن في مسّتوى حياة  أساسيًا السكانية باعّتبار ذلك شرطًا

جهة ما يكفي من  أّي ىكل معضلة ّتنموية، إال أنه ليس لدن القضية السكانية ّتشومع أ. العالم ككل

وفي . أو معدل النمو االقّتصادي المطلوب لّتحقيق ّتنمية مسّتدامة ،المعلومات لّتحديد معدل الزيادة السكانية

أّي دولة في  ّتنمية مسّتدامة كثيرة ّتجعل من الصعب الّتوصل إلى معادلة ّتضمن حدوَث الواقع، هناك أسباٌب

د إنّتاجية عناصر اإلنّتاج من عمل وأرض ورأسمال باسّتمرار، ّتبلور ّتصاُع: ، من بينهاوعلى مسّتوى العالم

بشكل جزئي، ّتزايد بعض الموارد الطبيعية اإلنّتاج عنصر من عناصر  كل إمكانية إحالل المعرفة محّل

ر من الغذاء، واألثرياء بحاجة لكن من الواضح أن الفقراء بحاجة لكميات أكب. واسّتنزاف بعضها اآلخر

 رئمضرة بالصحة والبيئة مثل السجا بضائَعلكميات أقل من الطعام، والشركات بحاجة للّتوقف عن إنّتاج 

الذي رفعه برنامج الّتنمية الّتابع " الّتنمية البشرية المسّتدامة"يجعل شعار  مما. والكثير من أنواع الكيماويات

وّتعني  .المعنية بقضية الحاضر والمسّتقبل ي يجب أن ّتسعى إليه الجهاُتلهيئة األمم المّتحدة هو الهدف الذ

 . رفع مسّتوى حياة أكبر عدد ممكن من البشر في الحاضر والمسّتقبل الّتنمية البشرية المسّتدامة

ق نجاحات جيدة في مجال حماية ـليس هناك شك في أن الّتوجه العالمي نحو الّتنمية المسّتدامة حّق

 .غير القليلحقق وب بأخطار الّتلوث، لكن العمل في مجال الّتنمية اإلنسانية يبدو أنه لم ُيالبيئة وّتوعية الشع

سنة على صدور كّتاب حدود النمو، وأكثر من ربع قرن على ّتقرير برونّتالند،  41إذ بعد مرور أكثر من 

في ّتزايد، وأن  ّتشير مخّتلف المؤشرات إلى أن أحوال الفقراء وحاالت الفقر وسوء ّتوزيع الثروة في العالم

 :وعلى سبيل المثال. الخدمات األساسيةالغذاء ونقص  من سكان الكرة األرضية يعانون  الكثير

  من دون كهرباء ينبليون نحوبليون إنسان من دون ماء شرب نقي، و 1.3 نحو ال يزال. 

   ية، وليس لديهم مرافق صحدوالر في اليوم 2.5نصف سكان العالم يعيشون على أقل من  نحو. 
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 من دوالر واحد في اليوم ثالثة أرباع سكان األرياف يعيشون على أقَل نحو. 

   من عشرة دوالرات في اليوم من سكان العالم يعيشون على أقّل% 81أكثر من. 

  21، يحصل األغنى العالمي من الدخل %5من سكان العالم على % 41فيما يحصل األفقر و% 

 .من الدخل %75على 

   ال يعرفون القراءة والكّتابة ؛ان دخلوا القرن الحادي والعشرين أميينبليون إنس نحو. 

   بأن خفض اإلنفاق على السالح بنسبة  مليون طفل من دون مدارس، علمًا 121ما يزيد على

 .نصف واحد في المائة فقط يكفي لفّتح مدارس ّتسّتوعب كل األطفال

   لة فقرنصف أطفال العالم، يعيشون في حا  :بليون طفل، أي نحو. 

  من االسّتهالك % 77 نحو  2115من سكان العالم في عام % 21 ىفيما كان نصيب األغنو

 .  فقط% 1.5 نحو % 21العالمي، كان نصيب األفقر 

  من الناّتج % 76بليون إنسان على  نحو فيما ّتسّتحوذ الدول الصناعية الّتي يبلغ عدد سكانهاو

أما الدول %. 25على أقل من   باليين نحو ددهمالقومي العالمي، ّتسّتحوذ بقية سكان العالم وع

 . من ذلك الناّتج فقط% 3.3بليون، فّتسّتحوذ على  2.4 نحو ذات الدخل القليل وعدد سكانها

  35 ارّتفعت إلى، 1913 في عام( 1) إلى 11 نحو الفجوة بين الدول الثرية والفقيرة وفيما كانت 

 .وال ّتزال في ّتصاعد، 1992 في عام (1)إلى  72 وصلت، 1951 في عام( 1)إلى 

  2112بليون دوالر في عام  1811أما اإلنفاق العالمي على السالح، فقد بلغ  نحو. 

ّتعرض ذلك  على الرغم من ، إذإلى حد بعيد كانت الّتنمية في المجّتمع الزراعي الّتقليدي ّتنمية مسّتدامة

من   أنه عاش حياة خالية ّتقريبًاالمجّتمع للكثير من اآلفات والكوارث الطبيعية عبر ّتاريخه الطويل، إال

لقد اسّتطاع المجّتمع الزراعي الحفاظ على ّتنمية مسّتدامة من خالل  ،المجاعات وحاالت الفقر المدقع

إذ فيما . فالحة المزيد من األرض، وإقامة السدود، ورفع مسّتوى الّتكنولوجيا، وّتبني ثقافة ّتقوم على القناعة

، ما جعل الحياة ّتسير بشكل طبيعي كانت احّتياجاّته ّتّتزايد ببطء أيضًا كانت أعداد السكان ّتنمو ببطء شديٍد

ن الّتنمية المسّتدامة ّتّتحقق من خالل إقامة ّتوازن بين الموارد الطبيعية، إ :لهذا يمكن القول.  مسّتقر

ى انّتقالها إلفي المقابل، جاءت ثقافة االسّتهالك والّتبذير األمريكية، و. والّتكنولوجيا، والسكان، والثقافة
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يّتحَسن بشكل مضطرد، لّتحدث خلاًل في الّتوازن الخدمات الصحية  ىمسّتومخّتلف دول العالم بينما كان 

 في سكان العالم الثالث رفع معدالت النمّوإذ ّتسبب ذلك الّتطور في  .عرفّته المجّتمعات اإلنسانية قديمًاالذي 

زراعية ومصادر المياه وشيوع الفقر وبالّتالي زيادة الضغط على األراضي الوّتنامي احّتياجاّتهم،  بالذات،

 حت في رفع كفاءة اإلنّتاج، وإحالل المعرفة جزئيًاالمجّتمعات الصناعية نَجكّل ومع أن . وّتكرر المجاعات

وات الشعوب الفقيرة وّتبذير مصادر الطاقة مكان األرض والعمل ورأس المال، إال أن السطو على ثَر

 . ق ّتنمية مسّتدامة منذ ميالد المشروع االسّتعماري الغربيل العالم يفشل في ّتحقيوإهمال البيئة جَع

ت ، غَزفي الّتسعينات من القرن العشرين مع وصول عصر العولمة وحرية الّتجارة واالسّتثمار

، ما ّتسبب في رفع مسّتوى الّتوقعات الشعبية وزيادة الطلب على عامة النامية الدولثقافة االسّتهالك 

من دون أن يرافق ذلك جهد مواز لّتنمية  الصناعية والخدمات ائعوالبض الغذائية مخّتلف المنّتوجات

الموارد الطبيعية، وإلحاق ضرر بالغ بالبيئة، رفع معدالت اسّتنزاف وهذا ّتسبب في . ات ّتلك الدولاقّتصاد

ج عن هذا الّتطور ّتكرر األزمات المالية قد نَّتو. وّتقويض الثقافات الّتقليدية الّتي ّتوخت القناعة واالدخار

ات الدول النامية ى نطاق واسع، وّتقويض قدرة اقّتصادصادية والبيئية والحروب، وانّتشار الفقر علاالقّت

وهذا يعني أن الوصول إلى ّتنمية مسّتدامة يحّتاج إلى . نية والمسّتقبلية على السواءعلى ّتلبية االحّتياجات اآل

والّتكنولوجيا والثقافة الشعبية في اسّتراّتيجية ّتنموية ّتعيد الّتوازن بين السكان والموارد الطبيعية والبيئة 

إذ إن ّترابط مخّتلف أجزاء العالم  ؛سواء، أو باألحرى في العالم أجمعالدول النامية والصناعية على ال

وشعوبه بعضها ببعض، وانّتقال ّتلوث البيئة من دولة ألخرى بسهولة، وّتزايد معدالت الهجرة االقّتصادية 

 .مة قضية عالمية وليست قضيًة وطنيةالسرية والعلنية يجعل الّتنمية المسّتدا

ومع أن من الصعب الحديث عن معدل نمو اقّتصادي أو سكاني معين بوصفه أحد مّتطلبات الّتنمية 

السنين الّتي سبقت عصر الصناعة ّتشير  المسّتدامة، إال أن ّتجربة المجّتمعات اإلنسانية على مدى آالِف

 ّتوازن بينأما ّتلك المعادلة فهي خلُق . مية مسّتدامةبإمكانها مساعدّتنا على ّتحقيق ّتن إلى وجود معادلٍة

، وهذا ّتوازٌن بإمكانه أن السكان والموارد الطبيعية والّتكنولوجيا والبيئة والثقافة خمسة عوامل مّتغيرة، هي

أن ما حدث من  ندركلكن علينا أن . يلبي احّتياجات الجيل الحالي مع الحفاظ على حقوق األجيال القادمة

في ضوء المسّتهدفة  إلى معادلة الّتوازنوجب النظر ي لكل عنصر من هذه العناصر حديثًا ّتطور بالنسبة

ودون ذلك، يمكننا أن نّتحدث وُنكثر الحديث عن واجب ضمان حياة أفضل لألجيال . الواقع وليس الماضي

 .النبيل ُمّتطلبات ّتحقيق هذا الهدف أو علميًا القادمة من دون أن نحدد عمليًا
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على الّتحكم في عاملي الزيادة في السكان  -في ّتقديرنا  – المسّتدامة بالدرجة األولى ّتعّتمد الّتنمية

أما فيما يّتعلق بالّتكنولوجيا، فقد أصبح من غير الضروري الّتحكم في مسّتواها، ألنها . والّتطور الثقافي

حّتاج إليه ما نلكن  على السواء، وُّتسهم في رفع إنّتاجية العمل واألرض ورأس المال ،ّتّتحسن باسّتمرار

، وّتقوم بّتوجيه ز قدرة اإلنسان على حماية البيئةّتعّزجديدة ّتطوير ّتكنولوجيا بالنسبة للّتكنولوجيا فهو 

النشاطات االقّتصادية لخدمة البشرية، وّتحسين فرص السالم في العالم، وليس زيادة القدرة الّتدميرية 

لخفض معدالت  في سوق العمل هو المدخَلوإذا كان الّتعليم وّتحرير المرأة ومشاركّتها الفاعلة  لألسلحة،

الوالدة وبالّتالي الزيادة في السكان، فإن ّتطوير عادات وقيم ومواقف جديدة هو المدخل لخفض معدالت 

الّتعليم والّتثقيف إقناع  إن بإمكانإذ  ؛ائية واالدخاراالسّتهالك والعناية بالبيئة واالهّتمام بالصحة الوق

وايات والفنون والرياضة والقراءة أكثر مّتعة وفائدة من االسّتهالك العبثي قطاعات كبيرة من الناس بأن اله

 رفع مسّتوى الّتعليم وّتطوير الثقافة يخلق وعيًا كما أّن. وّتقليد الغير على حساب الصحة والمال والمسّتقبل

 بالّتالي ة، ودفعهورفع إنّتاجية العامل وزيادة معارفه العلمية والّتكنولوجي ،يقود إلى االهّتمام بالبيئة مجّتمعيًا

 . الذي يضُر بالصحةعن االسّتهالك المفرط  نحو اإلنّتاج بعيدًا

ُيشّيد  ًاإنساني ًاأن ُينظر إليها بوصفها مشروعال بد  الّتنمية المسّتدامةأما على المسّتوى العالمي، فإن 

 :ضمن ثالثة فضاءات مخّتلفة، ولكن مّتكاملة على مراحل

مبادئ عامة وأهداف ّتنموية محددة،  على فيه االّتفاقويّتم الفضاء األممي،  الفضاُء األول هو .1

ّتسير بشكل طبيعي إلى  عمليةوّتلّتزم بها الشركات، وهذه بيئية ّتّتبناها الدول المخّتلفة ومعايير 

كم على مدى على الُحالمعّتمدة اآلن قدرة المعايير  عنالكثير من الّتساؤالت  مع أن هناك، ما حّد

 See Joy E. Hecht; Can Indicators). ق نحو األهداف المنشودةما نحققه من ّتقدم على الطري

and Accounts Really Measure Sustainability? Considerations for the U.S. 

Environmental Protection Agency, www.scribd.com)   

والموارد  إعادة الّتوازن بين السكان الفضاء الثاني هو الفضاء الوطني، ويّتم فيه العمل على .2

الّتي لم ّتهيمن عليها  عامة، خاصة الدول الطبيعية والّتكنولوجيا والبيئة والثقافة في الدول النامية

ولما كانت نسبة كبيرة من شعوب ّتلك الدول ما ّتزال  ،االسّتهالك العبثي بشكل كامل بعد ثقافة

ت، فإن اقناَعها ّتعيش في عصور ما قبل العولمة واإلنّترنت وّتكنولوجيا االّتصاالت والمعلوما

بّتبني سياسات ّتعليمية وثقافية واجّتماعية ّتسّتهدف خلق ّتوازن مجّتمعي يؤدي إلى ّتنمية مجّتمعية 
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مسّتدامة ّتبدو ممكنة إذا ّتوفرت اإلرادة الدولية والوطنية، لكن المدخل لّتحقيق هذا الهدف ال بد 

 .أن يكون ثقافيًا ّتعليميًا، بالّتركيز على الثقافة الشعبية

نشط فيه منظمات المجّتمع المدني العاملة في مخّتلف الدول، ـالذي ّت لثالث هو الفضاءالفضاء ا  .3

نفاق على الجيوش واإلخفض معدالت السكان  الثقافات بهدف كلّتطوير ويّتم فيه العمل على 

الّتعليم وّتحرير ونوعية سراف والّتبذير، والعناية بالبيئة خار بدل اإلوالحروب، والّتوجه نحو االّد

أن ّتحقيق معظم هذه بدو يمن ّتطورات المّتقدمة  الصناعية وفي ضوء ما يجري في الدول. المرأة

ّتشجعها ن السياسة االقصادية الّتي ذ إإ شكل طبيعي، وذلك باسّتثناء أمريكا،األهداف يسير ب

في غياب ثقافة اإلسراف ّتحقيق معدالت نمو معقولة  عاجزة عنّتبدو  الشركات الدولة وّتـّتبناها

ّتسّتعدي معظم نشاطات  ذه، وهنفاق الكبير على شؤون األمن من دون مبرر حقيقيوالّتبذير واإل

كبيرة ّتدفع ثمنها الشعوب،  وبشريةومالية طبيعية  ّتسّتنزف موارَدشعوب العالم ضد أمريكا، و

 . على الساحة الدولية األخالقية اومكانّته فيما ّتضعف مصداقية أمريكا

عية الغربية عامة إلى الّتراجع بسبب انخفاض الزيادة في السكان ّتّتجه معدالت االسّتهالك في الدول الصنا

ّتسّتمر ثقافة االسّتهالك في أمريكا على فيما ، يالبيئزيادة الوعي ب كبار السن وَسأو ّتوقفها، وّتصاعد ِن

 يسير بثبات فيوالّتكنولوجيا ن بين السكان والموارد الطبيعية والبيئة والثقافة وهذا يعني أن الّتواُز. حالها

إضافة إلى ذلك يّتعرض الشعب األمريكي إلى ثقافة ّتقوم . دول الغرب الصناعية، فيما يّتعثر في أمريكا

على الخوف والّتخويف، ّتشيعها النخب المهيمنة على السياسة واالقّتصاد واإلعالم بهدف احّتكار السلطة 

لى معظم شعوب العالم وّتبرير االنفاق الكبير على السالح والجيوش وأجهزة االسّتخبارات، والهيمنة ع

. مواردها، وّتسخير ّتلك الموارد لخدمة مصالح خاصة ال عالقة لها بمصلحة وطنية أو قضية إنسانية ونهِب

نمية ـوهذا يعني أنه ليس بإمكان أمريكا في ظل السياسة الراهنة اإلسهام في ّتقدم المسيرة اإلنسانية نحو ّت

 شعوب فقيرة ضت لها يات الّتطهير العرقي الّتي ّتعَراألهلية وعمل لكن المجاعات والحروَب ،مسّتدامة

، ّتجعل من ناحيٍة ثانية ّتعرض لها معظم الدول الغنيةـ، واألزمات االقّتصادية والمالية الّتي ّتعديدة من ناحية

اسّتقرار أو أمن في العالم من دون أن رخاء أو المعركة الّتي ال يمكن ّتحقيق سالم أو هي  الّتنمية المسّتدامة

 .ما يعني أن معركة الّتنمية المسّتدامة سوف ّتسّتمر حّتى النهاية، نكسبها

نه ليس باإلمكان ّتحديد معدالت النمو االقّتصادي أو أما دامت الّتنمية المسّتدامة قضية عالمية، و

سّترشد بالّتجارب المجّتمعية وجبها الّتوازن بين عناصر الّتنمية، فإن على دول العالم أن َّتالسكاني الّتي ي



153 

 

حسب معدالت الدخل  ّتقسيم دول العالم إلى أربع فئاٍت لذلك نقّترح أن يّتّم. في الماضي نًاُزالّتي حققت ّتوا

وظروف الواقع المعيشية، واالّتفاق على نوعية الخدمات والِعلمي الفردي ومسّتوى الّتطور االقّتصادي 

كون هناك عدالة وجب أن يولما كانت الّتنمية المسّتدامة ّت .األساسية الّتي ال بد من حصول كل إنسان عليها

على مدى الّتفاوت المقبول بين الفئات  ّتفق أيضًاـفي ّتوزيع الدخل، فإن على المجموعة الدولية أن ّت

عليها، مع ضمان وجود ما  الّتي يّتم االّتفاق طاالمخّتلفة، وّتحديد فّترة زمنية للوصول إلى النقاالجّتماعية 

وفيما يمكن أن ّتكّتفي الدول . ناميكية االقّتصاديكفي من الفوارق لّتحفيز الناس على العمل والحفاظ على دي

الغنية الّتي ّتمر بمرحلة االنّتقال من الصناعة إلى المعرفة بمعدالت نمو اقّتصادي مّتواضعة، ّتحّتاج الدول 

لّتحديد موقع كل  لذلك نقّترح أن ُّتسّتخدم المؤشرات الّتالية أساسًا. الفقيرة إلى معدالت نمو مرّتفعة نسبيًا

 :ات المخّتلفة ومعدالت النمو االقّتصادي الّتي سيكون عليها االلّتزام بهامن المجموعدولة ِض

 .معدل الدخل الفردي .1

 .سب األمية والبطالةِن .2

 .معدالت الّتزايد السكاني .3

 .حالة البنية الّتحّتية ومسّتوى الّتكنولوجيا السائد .4

بين ّتلقائي ّتوازن  ّتحقيق، اسّتطاعت المجّتمعات القديمة ّتحقيق ّتنمية مسّتدامة من خالل كما أشرنا سابقًا

، البّترولية عمليات الّتصنيع واسّتهالك الطاقة غياَبإذ إن . الموارد الطبيعية والسكان والّتكنولوجيا والثقافة

في  لكن مع ّتقدم الّتكنولوجيا ،من الّتلوث والعطب إلى حد كبير ّتسلمالبيئة وما يّتفرع عنها من نظم  جعل

إنّتاجية عوامل اإلنّتاج،  وّتحّسنتوانّتشر الّتعليم، ت، عنووّتـالصناعية عصر الصناعة، زادت النشاطات 

، ما جعل من غير الممكن حصول ّتوازن ّتلقائي بين عناصر الّتنمية وارّتفعت معدالت النمو االقّتصادي

ّتعزيز قوة الدول الصناعية، واّتجاهها زيادة اسّتهالك الطاقة، وفي  ت ّتلك الّتطوراتّتسبب إذ. المسّتدامة

 اوّتعطيل مسيرّته ا،اسّتعمار معظم شعوب العالم واالسّتيالء على ثرواّتهقيامها بو ،نحو الّتنافس فيما بينها

خاصة الهواء واألنهار والبحار ومصادر المياه  ،، نّتيجة لذلك ارّتفعت معدالت ّتلوث البيئةالنهضوية

ل خالاإلالجوفية، كما ارّتفعت معدالُت االسّتهالك واإلنفاق على األسلحة والجيوش والحروب، وبالّتالي 

 . المسّتدامة بين عناصر الّتنمية بالّتوازن الذي كان قائمًا

وجب إعادة الّتوازن بين عناصر الّتنمية الّتي عرفها أن الوصول إلى ّتنمية مسّتدامة ي وهذا يعني
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نشر الوعي البيئي بين عامة الناس، وحثهم على ّتغيير بعض عاداّتهم، خاصة هذا يسّتلزم ، واإلنسان قديمًا

 إن شعوب العالم. الطبيعية واالسّتهالك والمواردوالعمل والوقت موقف من حقوق المرأة ما يّتعلق منها بال

بحاجة إلى االبّتعاد عن اإلسراف والّتبذير والفردية، والّتوجه في المقابل نحو مساعدة الفقراء  عامة

 ن الطبيعة بعيدًاْضّتهم الّترفيهية في ِحاواالهّتمام بالمجّتمع والعناية بالبيئة، وممارسة الجزء األكبر من نشاط

إن االسّتهالك، شأنه شأن كل النشاطات الّتي ‘ ضرة بالصحةعن الّتدخين وما شابه ذلك من نشاطات ُم

ّتصبح كل زيادة إذ بعد الوصول إلى نقطة محددة، ". العوائد المّتناقصة"يمارسها اإلنسان، يخضع لقانون 

يجعل إحساسه بالسعادة يّتقلص، وشعوره  في االسّتهالك ّتعود على المسّتهلك بفوائد أقل من السابق، ما

 . يّتزايد، وّتبدأ صحّته في الّتدهور الّتدريجي بالّتخمة والّتعاسة

من منذ الّتسعينات من ذلك القرن وفي ضوء الّتجربة الّتنموية على مدى القرن العشرين، وما حدث 

ن بإمكان العالم أن إ :ل، يمكن القووالمعلومات ّتقدم هائل في العلوم والّتكنولوجيا واالّتصاالت والمواصالت

 .سنويًا% 3.5 -% 2.5نمية مسّتدامة في ظل معدالت نمو اقّتصادي ّتّتراوح ما بين ـيحقق ّت

وفي الواقع يمكن الحصول على هذه المعدالت من دون زيادة في معدالت اسّتخدام الموارد الطبيعية  

ناحية، وإحالل المعرفة محّل ّتلك  أو البشرية ّتقريبًا، ألن الّتحسن في إنّتاجية العامل واآللة واألرض من

عة الدولية أن لكن على المجموالعناصر من ناحية ثانية، يجعل من الممكن ّتحقيق الهدف المنشود بسهولة، 

 .بعيد المنال كاني يجعل الّتنمية المسّتدامة هدفًادوث انفجار ُسقبل ُح مهمة قضايا ّتقوم بمعالجة ثالث

 .داخل المجّتمع الواحد وبين الدول ّتصحيح الخلل في ّتوزيع الدخل والثروة .1

 .سنة 25 - 21 فّترة ال ّتّتجاوزخالل  سنويًا %1 نحو خفض معدل الزيادة في سكان العالم إلى .2

، سنوات 11إلى النصف خالل فّترة ال ّتـّتجاوز نفاق على الجيوش والسالح خفض معدالت اإل .3

 .خاصة القوى الدولية واإلقليمية

روة خالل فّترة زمنية ي الدخل والثيام الدولة القومية بّتضييق فجوَّتوجب عملية ّتحقيق الهدف األول قّت

اّتجاه  يعكس، وقيام المجموعة الدولية بّتطوير نظام اقّتصادي دولي جديد سنوات مثاًل محدودة، عشر

أن يأّتي من خالل حملة دولية ف الثاني، فال بد أما الهد ،ؤس الفقراءراء األثرياء وّتكريس ُبزيادة َث سياسة

اعية ثقافية واسعة في اجّتم فرص الّتعليم للمرأة في الدول النامية والفقيرة وّتمكينها، وإحداث ّتحوالٍت ّتوفر

إذ فيما ّتحّتاج الدول النامية إلى ّتغيير مواقف شعوبها من العمل والوقت والكسب المادي،  ،كافة الدول
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ة الشركات اإلنّتاجية الّتي ّتعطي الدول الثرية إلى ّتغيير عادات مواطنيها االسّتهالكية وثقاف أغلب ّتحّتاج

الدول  من ناحية أخرى، ّتحّتاج كُل. أهمية أكبر للربح على حساب الموارد الطبيعية والبيئة وصحة الناس

إذ على  ،افلنفاق على السالح والجيوش واسّتبدال ثقافة الخوف والّتخويف بثقافة السلم والّتكإلى خفض اإل

جمالي على شؤون األمن جها القومي اإلّتمن نا %6ا ّتنفق ما يعادل مثل أمريك ةسبيل المثال، ال يمكن لدول

 .سّتدامةوّتسهم في ّتحقيق ّتنمية عالمية ُم ،أن ّتعالج مشاكلها االقّتصادية واالجّتماعية

 اسّتراّتيجية الّتنمية

طة واضحة ذات أهداف محددة، ُّتشخص العقبات الّتي ُخواعية ّتحّتاج إلى الّتنمية عملية مجّتمعية شمولية 

وّتشمل  ،المجّتمع بّتقديمها لّتحقيق أهدافه طريق الّتنمية، وّتحدد الّتضحيات الّتي ال بد من قيامّتعّترض 

ى لصنعه، وبرامج عملية لنقل المجّتمع المعني من الواقع الذي للمسّتقبل الذي ّتسَع اإلسّتراّتيجية ّتصورًا

جموعة من اإلجراءات وهذا يعني أن اإلسّتراّتيجية الّتنموية هي م ،به يعيش فيه إلى المسّتقبل الذي يحلم

وّترّتيبات قانونية وإدارية ّتسّتهدف ّتحقيق وثقافية المّتكاملة، ّتشمل برامج اسّتثمارية وّتحوالت سياسية 

أما . إنجازات اقّتصادية وسياسية وعلمية واجّتماعية مرغوبة ومطلوبة من قبل المجّتمع بطرق سلمية

قناع الشعوب المعنية بالمشاركة الفاعلة في طة الّتي ّتملك قدرة على إاإلسّتراّتيجية الناجحة فهي ّتلك الُخ

وهذا يعني أن على . هم الذاّتية والوطنيةالعملية الّتنموية بوصفها أفضل الطرق وأقصرها لّتحقيق أهداِف

يات في مقدورها إعادة األمل لمن يعاني اليأس، وواقعية، وّتحدد أول اإلسّتراّتيجية الّتنموية أن ّتخّتار أهدافًا

 .لكل فرد وجماعة، ووعدًا بحصة عادلة من اإلنجازات المجّتمعية طي دورًاوّتمارس عملها بشكل يع

دوث ّتنمية مجّتمعية من دون عدالة، وال يمكن ضمان العدالة من دون القضاء وفي الواقع ال يمكن ُح

من ناحية ثانية،  ،ي العملية الّتنمويةعلى الفساد بشقيه السياسي واالقّتصادي، وّتأمين حقوق المشاركين ف

دوث ّتحوالت باإلمكان إحداث ّتغيرات سياسية حقيقية ّتشيع الحرية والمساواة في المجّتمع من دون ُحليس 

من إدراك معنى  ن المجّتمَعاجّتماعية وثقافية ّتعيد ّتفسير الّتقاليد والقيم والمواقف المّتوارثة بشكل ُيمِك

عملية  معية ُمسّتدامة إال ضمَنوهذا يعني أنه ليس باإلمكان ّتحقيق ّتنمية مجّت. الحرية وأهميّتها في حياّته

ّتقوم بّتطوير المؤسسات االقّتصادية واالجّتماعية والسياسية والثقافية واإلعالمية، وّتعمل على ّتغيير 

وهذا يّتطلب من الناس أن يدركوا  والحرية، الهياكل االجّتماعية واالقّتصادية بشكل يحقق العدالة والمساواة

أساسية للحصول على ما  ير عالقاّتهم االجّتماعية ّتمثل شروطًاأن ّتعديل مواقفهم وّتغيير ّتقاليدهم وّتطو
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 .هدافأّتع الحياة، وخطوة ال بد منها للنمو الذاّتي وّتحقيق ما يصبون إليه من يشّتهون ويسّتحقون من ُم

قود للّتمييز بين الفقراء من دول وشعوب ّتعيش في عصور ما قبل قبل ُع" العالم الثالث" مفهومجاء 

من دول وشعوب ّتعيش حياة رغد ورفاهية في عصر الصناعة، وغيرها من شعوب  الصناعة، واألغنياء

 يشيرلذلك  ،مرحلة الرفاهيةإلى   أنظمة حكم اشّتراكية ّتجاوزت مرحلة الفقر لكنها لم ّتصْل ّتعيش في ظّل

لت عليها ل على مسّتويات معيشية شبيهة بما حَصإلى الشعوب الفقيرة الّتي لم ّتحُص العالم الثالث مفهوم

على أثر . لت عليه الشعوب في الدول االشّتراكيةالصناعية، وال على نوعية حياة شبيهة بما حَص الشعوُب

 بمفهوم العالم الثالث مفهومانّتهاء الحرب الباردة وّتفكك االّتحاد السوفييّتي وإفالس الماركسية، ّتم اسّتبدال 

 كما ّتم أيضًا. ير إلى الدول الثريةليش" الشمال" مفهومليشير إلى الدول الفقيرة، واسّتخدام " الجنوب"

والدول الفقيرة والدول األكثر  نموًا ّتصنيف الدول إلى مجموعات مخّتلفة مثل الدول النامية والدول األقّل

أداة ّتحليلية للمقارنة بين الدول المّتقدمة والدول " الشمال والجنوب" مفهومإن اسّتخدام . وغير ذلك فقرًا

 ببعض، بل يعطي انطباعًا أو عن عالقاّتها بعضًا ،ة عن أحوال ّتلك الدولالنامية ال يعطي صورة حقيقي

شعوب الجنوب فقيرة، وأن العالم ينقسم إلى معسكرين مّتناقضين من  وشعوب الشمال ثرية،  كّلبأن  خاطئًا

 . األثرياء والفقراء

، وأن دول ىوسطوثالثة  ،وأخرى فقيرة ،ّتؤكد الحقائق على األرض أن دول الشمال ّتضم طبقة ثرية

على الرغم من ّتباين الخلفيات الثقافية ومسّتويات الّتعليم  نفسها الفئات االجّتماعية  الجنوب ّتضم أيضًا

األفضل  العالم األول والثاني والثالث هو األداَة مفهوم والّتصنيع بين دول الشمال والجنوب، ما يجعُل

ّتكون األغلبية السكانية فيها من ـّتاب، إلى الدول الّتي ّتيشير العالم األول، بالنسبة لهذا الك. للّتحليل والمقارنة

وعلمية  في ظل أوضاع صناعيٍةو ،عن الحاجة المادية فئات اجّتماعية ّتعيش حياة رفاهية اقّتصادية بعيدًا

معرفية، فيما يشير العالم الثاني إلى الدول الّتي ّتّتكون األغلبية السكانية فيها من فئات اجّتماعية ّتعيش حياة 

أما العالم . قّترب الصناعة فيها من مرحلة النضوجـمن حيث الدخل والخدمات في ظل ظروف ّتمريحة 

ّتكون األغلبية السكانية فيها من فئات اجّتماعية ّتعيش حياة فقر وحاجة في ـالثالث فيشير إلى الدول الّتي ّت

يّتركز الحديث  وكما هو واضح من هذا الّتصنيف،. زراعي ّتقليدي اقّتصادية يغلب عليها نمٌط ظروٍف ظّل

على الفئات االجّتماعية وليس على الدول، ألن كل دولة من دول الشمال والجنوب لديها فئات  هنا أساسًا

 . نّتمي من حيث المهنة ومسّتوى المعيشة والدخل إلى كل عالم من العوالم الثالثةـوأقليات ّت

لزراعة والصناعة إلى أهمية ي ابعصَر ومرورًا بالمجّتمع القبلي يشير ّتاريخ الّتطور الحضاري بدءًا
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. العامل االقّتصادي والّتحوالت االجّتماعية والثقافية والّتطورات الّتكنولوجية في ّتحقيق القفزات الحضارية

في ّتمكين المجّتمع األوروبي من اجّتياز عصر  األهَم الّتكنولوجي الدوَرووفيما لعب العامل االقّتصادي 

 ااألهم في ّتمكين اليابان وسنغافوراالجّتماعي الثقافي الدور  الزراعة واقّتحام عصر الصناعة، لعب العامل

لكن الّتحوالت االقّتصادية  ،ّتحول من عصر الزراعة إلى الصناعةوكوريا الجنوبية والصين وغيرها من ال

الحياة الثقافية  الّتكنولوجية الّتي مرت بها أوروبا جاءت ضمن عملية ّتحول مجّتمعية واسعة شملت أوجَه

ت بها دول آسيا الصناعية جاءت السياسية، كما أن الّتحوالت الثقافية واالجّتماعية الّتي مّرواالجّتماعية و

ت يعني أن الّتحوال مما.اة االقّتصادية والّتكنولوجيةضمن عملية ّتحول مجّتمعية شملت أوجه الحي أيضًا

وجية على قيادة عملية الّتي ّتملكها الّتحوالت االقّتصادية والّتكنول نفَسها القدرة الثقافية واالجّتماعية ّتملك 

وفي . ورفاهية رقيًا عصر آخر أكثَرلالّتنمية وّتحفيز المجّتمع على الّتغير واالنّتقال من عصر حضاري 

ّتحول ثقافية  بفّترِة ل عصر الصناعة من دون المرور أواًلالواقع، ليس هناك مجّتمع ّتقليدي اسّتطاع أن يدُخ

ية اجّتماعية فشل في اقّتحام عصر الصناعة وّتحقيق ر بّتجربة ّتحول ثقافـم اجّتماعية، وليس هناك مجّتمٌع

وهذا يعني أن الّتنمية المجّتمعية من الممكن أن ّتبدأ بالّتحول االقّتصادي الّتكنولوجي أو . ّتقدمنهضة و

دوث ّتحوالت اقّتصادية واجّتماعية ل من دون ُحالحضاري ال يكّتِم بالّتحول الثقافي االجّتماعي، لكن االنّتقاَل

ومؤسسات نوعية،  ،وثقافة مخّتلفة ،ذا اقّتصاد مخّتلف جديدًا ّتخلق مجّتمعًاولوجية وّتكنوثقافية وسياسية 

 . وهياكل اجّتماعية واقّتصادية ّتخّتلف عما سبقها من هياكل ومؤسسات

إن هيمنة الدولة على حياة المجّتمعات الّتقليدية الّتي ّتعيش في عصور ما قبل الصناعة، يجعلها أهم 

فالدولة، أو باألحرى العملية السياسية، ّتسيطر على العملية . والّتنمية القوى المؤثرة في عمليات الّتغيير

األطر المجّتمعية الّتي  كلعلى ّتسيطر :ية، أياّتالثقافية االجّتماعية والعملية االقّتصادية والعملية اإلعالم

مجّتمع الدولة ّتّتحكم في كل ما يجري داخل الوهذا يعني أن . ط القوى الفاعلة في المجّتمع من خاللهانَشـّت

لرسم  ضروريًا هاّتدخل ، ما يجعلمن ّتحول ثقافي واجّتماعي ومبادرات فكرية وعلمية ونشاطات اقّتصادية

ّتية لحدوث ّتنمية خلق بيئة مواّتّتحوالت اقّتصادية واجّتماعية وثقافية  ة إلحداِثالمطلوب العملبرامج 

ن جاء قرار الّتوجه نحو الّتصنيع من اليابان والّتشيلي وكوريا الجنوبية والصي ففي كٍل ،مجّتمعية مسّتدامة

ى إلى في الدولة، ما أّد بناء على قرار من العملية السياسية ممثلًة والّتقاليد والمواقفيم داثة وّتطوير الِقوالَح

 .نمية وّتقدمـحدوث ما ّتعيشه ّتلك المجّتمعات اليوم من ّت

ودة، ونظم ة وارّتفاع الَجّتميز بّتواضع الّتكلفـمن ناحية أخرى، ّتسببت نظم المواصالت الحديثة الّتي ّت



158 

 

ّتميز بالسرعة الفائقة والكفاءة العالية، وسيادة نظام السوق الحر ـاالّتصاالت عبر األقمار الصناعية الّتي ّت

ج عن ّتلك الّتطورات ربط ولقد نَّت. في حدوث ّتطورات اجّتماعية وثقافية واقّتصادية غير مسبوقة في العالم

 داٍتذا وَح واحدًا شكل اقّتصادًاجعلّتها ُّتمصلحية  روابَطدول العالم بعضها إلى بعض ب لاقّتصادات ك

ات مخّتلف الدول قيام ومما ساعد على ّتوحيد اقّتصاد. يهااألهم ف مخّتلفة، ّتشكل الشركات العمالقة األجزاَء

ّتحت ضغوط الشركات عابرة القارات وأصحاب المصالح الخاصة، بّتدويل  الحكومات الغربية، أحيانًا

بطريقة  صعدلا لمجّتمعية ّتنشط على ك ثمار والّتجارة، ما جعل العولمة ّتغدو عمليًةأسواق المال واالسّت

ومع ّتواصل ّتلك الّتحوالت، وجدت الثقافات  ،وال ّتعّترف بسيادة وطنية ،سياسية ّتلقائية ال ّتعرف حدودًا

والمعلومات ب في انّتقال األفكار الوطنية نفسها ّتسير نحو المزيد من الّتفاعل والّتالقح والمحاكاة، ما ّتسّب

وهذا يجعل من غير الممكن نجاح . بسهولة ومن مجموعة ثقافية ألخرى ،آلخر على اخّتالف أنواعها من بلٍد

سياسي في قيادة حزب اقّتصادي أو  قطاعه عن العالم، أو نجاح نفِس نموية في بلد يحاول عزَلـّتجربة ّت

ي على منطقة دون غيرها، أو على وفي الواقع، حين يقّتصر الّتحول االقّتصاد. نموية بمفردهـعملية ّت

، ويدخل االقّتصاد الوطني الطبقية والثقافية ّتزداد اّتساعًا ، فإن الفوارَقفقط أو فئة اجّتماعية معينة صناعٍة

، وّتـّتعثر المّتاحة وفوائد العملية اإلنّتاجية االزدواجية، وّتخّتفي العدالة في ّتوزيع الموارِد مرحلَةالمعني 

 . شل في ّتحقيق أهدافها المجّتمعيةاسّتراّتيجية الّتنمية، وّتف

 

 

 

 

 

 



159 

 

 

9 

 الحّتمية الثقافية

إن انّتقال النمور اآلسيوية من عصر الزراعة إلى عصر الصناعة بناء على اسّتراّتيجية اقّتصادية ثقافية 

من اقّتصاديين وسياسيين إلى البحث عن سبب نجاح ّتلك الشعوب  الغرب يمفكربعض غير ّتقليدية دفع 

 األمر الذي. مماثلة وفشل غالبية شعوب العالم الثالث األخرى في ّتحقيق نهضة مجّتمعية ،في ّتحقيق الّتنمية

في ّتحديد مصير ّتلعب الدور األهم الثقافة  ّتدّعي بأنأوصل أولئك المفكرين إلى ّتطوير نظرية جديدة 

 ّتغير كثيرًاـال ّتولما كانت الثقافة، كما يدعي هؤالء،  ،وبالّتالي مسّتقبل الشعوب المخّتلفة ،العملية الّتنموية

. الشعوب مكّتوب لها أن ّتحقق النجاح، وبعضها اآلخر مكّتوب عليها أن ّتبقى مّتخلفة عبر الزمن، فإن بعَض

وبناء على هذه الفلسفة، اّتجه أّتباع المدرسة  ".الحّتمية الثقافية"لذلك رأينا أن نطلق على هذه الرؤية 

 . الّتنمية المجّتمعية في ّتأثيرًاالعامل األكثر ّدعاء بأنه واالالثقافية إلى الّتركيز على رأس المال االجّتماعي 

من عناصر اإلنّتاج  ًاعنصرر منذ عقود، إال أن االهّتمام به مع أن مفهوم رأس المال االجّتماعي ظه

قوية بين كفاءة اإلنّتاج  وجود عالقٍةوالّتأكد من لم يبرز إال بعد ّتبلور دور المعرفة في العملية اإلنّتاجية، 

لكن رأس المال االجّتماعي، وإن كان أهم رؤوس األموال الّتي . ثقافية والعالقات االجّتماعيةوالقيم ال

المرعية والسياسات  القوانيَن أيضًا يشملوية، ال ينبثق من القيم الثقافية فحسب، بل وعملية الّتنمالّتحّتاجها 

المجّتمع والّتي ّتعّتمد بدورها في الواقع على َمدى شيوع الثقة في رأس المال االجّتماعي يعّتمد و. الحكومية

 :لهذا يمكن القول. قة، وطبيعة سياسات الدولة وأهدافها، وموقف المواطنين منهاالقوانين المطّب على نوعيِة

جوهر العالقات والشبكات االجّتماعية، وروح القوانين المرعية، واليد الخفية  هوإن رأس المال االجّتماعي 

  .سالمّتها وّتكاملها بشكل يضمن فيها وّتشكيل سلوكيات المشاركين المخّتلفةالّتي ّتنظم ّتفاعل الشبكات 

من ناحية ثانية، ينظر معظم المعنيين بالقضية الثقافية إلى رأس المال االجّتماعي بوصفه أحد أوجه 

قدرة كبيرة على إنّتاج ن بعض الثقافات ّتملك إ :الثقافة الموروثة غير القابلة للّتغير، ما يجعلهم يقولون
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بناء على ذلك، ّتكون الثقافات و. بعضها اآلخر سوى قدرة ضعيفة على إنّتاجهملك ، فيما ال ينهالكثير م

موروثة ثقافية يزة لكن رأس المال االجّتماعي ليس ِم. ألولى أقدر على ّتحقيق الّتنمية والنمو من الثانيةا

وفي العادة، يكّتسب . يةكبير، شأنه شأن الميزة االقّتصادية الّتنافس مكّتسبة إلى حّدثقافية يزة وإنما ِم

من خالل المرور بّتجارب حياّتية واعية وغير واعية، ّتّترسخ دروسها في  امال اجّتماعيرأسالمجّتمع 

 . أكثر مّتعة وإنّتاجية ر ما لديه من قوانين وشبكات اجّتماعية ونظم ليعيش حياًةوجدانه، ما يجعله يطّو

 ومع مكونات بيئّتهم الطبيعية والّتكنولوجية قيمًا ّتعكس العالقات الّتي يقيمها الناس مع بعضهم بعضًا

إذ  ،ُّتحددها أهداف المجّتمع ومرحلة الّتطور الحضاري الّتي يمر فيها ًاومواقف وحاجات وقوانين ونظم

يم وّتقاليد موروثة، وسن قوانين وّتشريعات بّتطوير ما لديه من ِق ، غالبًا من دون وعي،يقوم المجّتمع عادة

مال اجّتماعي ُيسهم في ّتنمية خلق رأس إلى في مجموعها ّتؤديسسات غير ّتقليدية جديدة، وّتشييد نظم ومؤ

، مة ثقافية موروثةُمكّتسبة أكثر منه ِس ة سلوكيةَموهذا يجعل رأس المال االجّتماعي ِس. االقّتصاد والمجّتمع

ثقافية  كل السلوكيات والمواقف سمات ّدوفي الواقع، ّتع. ّتخضع للقوانين المرعية والعالقات المجّتمعية

العقالنية بحكم الّتقاليد والقيم الّتقليدية، وسمات ثقافية مكّتسبة بحكم القوانين والنظرة العلمية  موروثة جزئيًا

العالقات العائلية إلى كونها سمة ثقافية موروثة ّترّتبط  وعلى سبيل المثال، ّتميُل. لّتراث والذات واآلخرل

أكثر من كونها سمة مكّتسبة، لكن ميلها إلى الّتأثر بالقوانين  بالّتقاليد والقيم وطرق ّتربية األطفال في البيت

 ّدّتع في المقابل. المّتعلقة بحقوق األطفال والمرأة ونزعة اإلنسان نحو الحرية يجعلها سمة مكّتسبة جزئيًا

وحوافز العمل واإلنّتاج، لكن ميلها إلى  هألنها ّتخضع لقوانين العمل وّتقاليد ؛عالقات اإلنّتاج سمة مكّتسبة

 ولما كان من غير الممكن عزل أّي. ة ثقافية موروثة جزئيًاَمّتأثر بالعادات والّتقاليد الشعبية يجعلها ِسال

عالقة عن محيطها الثقافي والّتكنولوجي، فإن كل المواقف، مهما كانت طبيعّتها وأسبابها، ّتعّتبر سمات 

والقانون في السلوك الفردي  ، وإن ّتفاوّتت درجة ّتأثير الثقافةومكّتسبة جزئيًا ثقافية موروثة جزئيًا

 . ، وزمن وآخروالجماعي بين عالقة وأخرى

 الثقة ورأس المال االجّتماعي

بعض المفكرين في الغرب إن البحث عن ّتفسير لسر نجاح الّتجارب الّتنموية اآلسيوية غير المّتوقع دفع 

يقول . ول عن نهضة آسياول األؤالقيم الكنفوشية بالذات، هي المسدعاء بأن الثقافة اآلسيوية، وإلى اال

" ليس السياسة الصناعية وإنما الثقافة"إن العامل المهم في معجزة آسيا : على سبيل المثالفوكوياما 
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(Francis Fukuyama, Trust, 12). قامت " :وياماأما فيما يّتعلق بدور القيم الكنفوشية، فيقول فوك

سنة، وهو جوهر  2511ع الصيني على مدى الكنفوشية بّتحديد جوهر العالقات االجّتماعية في المجّتم

 ,Fukuyama, Trust). ، ّتسوده الثقة"يّتكون من مجموعة من المبادئ األخالقية الّتي ّتنظم حياة مجّتمع سوّي

إن معظم ما " :للبنك المركزي األمريكي األسبقأالن جرينسبان، الرئيس  لهذا المنطق، قال وّتعزيزًا(  (84

 Cited by Jim)". وإنما ثقافيًا ،طبيعيًا من طبيعة اإلنسان، لم يكن شيئًا ًافي نظامنا الحر جزء راهكنا ن

Hoagland, “All Globalization is Local,” The Washington post, August 28, 1997 A21)  

ن ألكن إذا كانت الثقافة الكنفوشية هي العامل األهم الذي يقف خلف المعجزة االقّتصادية اآلسيوية، و

وكوريا الجنوبية وّتايوان والصين  اانّتظرت شعوب هونغ كونغ وسنغافور ، فلماذاقافة قديمة جدًاهذه الث

 حّتى النصف الثاني من القرن العشرين لّتبدأ نهضّتها الصناعية؟ وإذا كانت القيم الكنفوشية ّتشكل جوهَر

في قيادة الصين " خالقياأل"سنة على األقل، فلماذا فشلت ّتلك الثقافة وجوهرها  2511الثقافة الصينية منذ 

وغيرها من مجّتمعات آسيوية ذات ثقافات مشابهة إلى ّتحقيق نهضة اقّتصادية قبل قرون؟ لماذا كان على 

سنة بعد حدوث الثورة الصناعية في أوروبا لّتقّتحم عصر الصناعة؟ ولماذا  211 نحو ّتلك الدول أن ّتنّتظر

بية في الثقافة والموقع الجغرافي والّتاريخ واللغة لم ّتسّتطع كوريا الشمالية الّتي ّتشّترك مع كوريا الجنو

وحّتى الّترابط العائلي أن ّتنهض وّتدخل عصر الصناعة كجارّتها؟ ليس هناك شك في أن الثقافة ّتشكل 

من العوامل المنظمة للعالقات االجّتماعية  ًارئيس وعاماًل ،من أوجه الحياة اإلنسانية مًاهم وجهًا

 .ي حوافز العمل واإلنّتاج، لكنها ليست العامل الوحيد أو األهمواالقّتصادية، ما يجعلها ّتؤثر ف

من النواحي الصناعية والعلمية  الدول ّتقدمًا ّتشير السجالت الّتاريخية إلى أن الصين كانت أكثَر

إذ كان لدى الصين حينئذ نظم حياّتية وإدارية مّتقدمة، . خالل العهود الّتي ُسّميت عصور الظالم األوروبية

وعلى سبيل المثال، قام . ها أفضل السجالت وأدقها فيما يّتعلق بماضيها ونظامها البيروقراطيكما كان لدي

. سنة على األقل ئِةقبل أن يّتوصل األوروبيون إليه بمالصينيون والكوريون بّتطوير فن الطباعة واسّتخدامه 

ن غريزة اسّتكشاف أنظر إلى الصين في بداية القرن الخامس عشر، ما كان لديها م" :ثورويقول ليسّتر 

شيء لم يحدث إال بعد .. وحب اسّتطالع، واإلقدام على خلق الّتكنولوجيا الضرورية لبدء ثورة صناعية

(   (Lester Thurow, “Building Wealth,” The Atlantic Monthly, June 1999, 63". سنة أخرى 411مرور 

من العظيمة، كان  القديمة الحضاراتلبعض الشعوب ذات  إن ما حدث للصين في ّتلك الفّترة حدث أيضًا

 .العرب والهنود ابينه
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يجعل  ،ومن زمن آلخر ،الثقة وجه من أوجه الثقافة بال شك، لكن اخّتالف الثقافات من مكان آلخر

حين ّتسود الثقة في مجّتمع ما، . لكل ثقافة طريقّتها الخاصة في الّتعبير عما لديها وحجم ما لديها من ثقة

 الذي ّتأخذه، يسّتحوذ المجّتمع المعني على رأس مال اجّتماعي يوفر له عنصرًا النظر عن الشكل بغّض

القدرة الّتي ّتنبع من شيوع "ُيعرف فوكوياما رأس المال االجّتماعي بأنه . من عناصر النمو والّتنمية هامًا

هناك  إن:إلى جانب ذلك، يقول فوكوياما (Fukuyama, Trust, 26)". الثقة في المجّتمع، أو في قطاعات منه

، وأخرى ال ّتملك من ّتلك الثقة سوى (مجّتمعات عالية الثقة)مجّتمعات ّتملك من الثقة االجّتماعية الكثير 

مال اجّتماعي أكبر، ما يجعلها عات الّتي ّتملك ثقة أكثر ّتنّتج رأس، وإن المجّتم(مجّتمعات قليلة الثقة)القليل 

 .أكثر اسّتعدادا لّتحقيق الّتقدم واالزدهار

نبع بدورها من الثقافة، في ّتكوين ـجّتماعي، الذي ينبع من الثقة االجّتماعية الّتي ّتسهم رأس المال االُي

وهذا يعني أن الثقافة هي العامل . وّتـنمية دوث نمو اقّتصاديلُح حيويًا ّتشكيالت مجّتمعية ُيعد وجودها أمرُا

قابلية المجّتمع  ّتحدد األساسي الذي يحدد عمق ومدى انّتشار الثقة االجّتماعية، وإن هذه الثقة هي الّتي

مال اجّتماعي، والذي يحدد بدوره قدرة المجّتمع على خلق الّتشكيالت المجّتمعية الّتي ال بد من إلنّتاج رأس

 .وجودها لحدوث نهضة اقّتصادية

إن رأس المال االجّتماعي، صلب الثقة االجّتماعية والعنصر األهم في وجود اقّتصاد حيوي، يعّتمد " 

 (Fukuyama, Trust, 33). ّتحدد حظوظ كل مجّتمع من النواحي االقّتصادية ، ما يجعل الثقافة"على الثقافة

ن أمن ّتاريخ الّتنمية االقّتصادية، فإن ذلك الشيء هو  إذا كان لنا أن نّتعلم شيئًا" :أما ديفيد النديس فيقول

 (David S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations, 1999, 516)" شيء الثقافة هي كلُّ

وحها، من ّتسّتمد منطقها، وربما ُر افكار الّتي جاءت في كّتابات فوكوياما والنديس وغيرهمإن األ

كّتابات ماكس فيبر عالم االجّتماع األلماني الذي ركز بشكل أساسي على دور القيم والمواقف الثقافية في 

ن فييبر رأى أن ّتحفيز الناس على العمل واإلنّتاج والمثابرة واالدخار، وليس على الثقافة بوجه عام، أل

لكن كّتابات كارل . الّتباين في القيم والمواقف يعود إلى المعّتقدات الدينية وليس إلى الثقافات بشكل عام

ماركس ّتّتناقض مع المقوالت الثقافية، إذ يرى ماركس أن األنماط اإلنّتاجية وعالقات اإلنّتاج ُّتشكل 

قف الثقافية بوصفها القوى القيم والّتقاليد والمواوهذا يعني أن هناك مفكرين يرون . الثقافات، وليس العكس

قدرة الشعوب على ّتحقيق الّتقدم االقّتصادي،  ّتشكيل المؤسسات المجّتمعية الّتي ّتحدد ّتقوم بة الّتي الرئيس

اإلنّتاج وعالقات اإلنّتاج بوصفها القوى الّتي ُّتشكل الثقافات وما ينبثق عنها من قيم  فيما يرى آخرون أنماَط
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إضافة إلى هذا وذاك، هناك من يعّتقد، أو يزعم بأن الثقافات هي . ات وهياكل اجّتماعيةوّتقاليد ومؤسس

لثقافية، أن لها، بسبب جيناّتها ا مكّتوبًا جزء من جينات الشعوب غير القابلة للّتغير، ما يعني أن هناك شعوبًا

 .   كان ّتغيير هذه الحقيقةأن ّتعيش حياة ّتخلف وبؤس، وأنه ليس باإلم عليها مكّتوبًا شعوبًان أّتنجح وّتنهض، و

نجازات االقّتصادية المّتباينة دّته مالحظاّته الّتي اسّتقاها من اإلحين قا كان ماكس فيبر مصيبًا

للطوائف الدينية المخّتلفة في أمريكا إلى االسّتنّتاج بأن ّتباين المعّتقدات الدينية يّتسبب في حدوث نّتائج 

خار، واخّتالف النظرة إلى الحياة العمل والمثابرة واالّد يمِق ن المواقف المخّتلفة منذ إإ. اقّتصادية مّتباينة

مات ثقافية من شأنها أن ّتفرز ّتشكيالت اجّتماعية مخّتلفة ذات قدرات مّتباينة بالدين هي ِس المرّتبطة أساسًا

إن  :حين قال أيضًا من ناحية أخرى، كان كارل ماركس مصيبًا. اتمية االقّتصادنـعلى اإلسهام في ّت

ّتحوالت في الهياكل االجّتماعية  ي بالحّتمية إلى إحداِثنماط اإلنّتاج وعالقات اإلنّتاج ّتؤّدالّتحوالت في أ

يم والمواقف الثقافية، وذلك في ضوء دراسّته لمدى قيام النزعة المادية للرأسمالية بّتدمير عناصر والِق

ّتغيير أنماط ب قامتاعية ن الثورة الصنإوحيث . وقيماجّتماعية الثقافة الّتقليدية وما ينبثق عنها من عالقات 

النظرية  ، فإننفسه الوقتفية والعالقات االجّتماعية في اإلنّتاج وعالقات اإلنّتاج والمواقف والقيم الثقا

ى في أوروبا قبل وأثناء حدوث الثورة بمفردها عن ّتفسير ما جَر المادية والنظرية الثقافية ّتبدو عاجزًة

ولة بمفردها عن خلق العالقات القادرة على ّتحقيق الّتنمية ؤمس لك ال يجوز الجزم بأن الثقافةلذ. الصناعية

 . يم الثقافيةولة بمفردها عن ّتغيير المواقف والِقؤمو، أو أن األوضاع االقّتصادية مسوالن

ومّتكامالن لحياة مجّتمعية واحدة، ما  ،، الثقافة واالقّتصاد وجهان مّتالصقانوكما ّتم إيضاحه سابقًا

 أغلب ومن دون وعي في لوجه اآلخر ويّتأثر به بشكل مّتواصل، بوعي أحيانًاوجه يؤثر في ا يجعل كَل

هم نمط اإلنّتاج الزراعي سأوعلى سبيل المثال، حين طور اإلنسان فن فالحة األرض، . األحيان األخرى

نّتج عنه بلورة ّتقاليد وأعراف وهياكل  ،ذريفي ّتغيير الثقافة القبلية القديمة والمجّتمع القبلي بشكل َج

لكن بعد اسّتقرار نمط اإلنّتاج الزراعي . ونظرة مخّتلفة إلى الوقت والعمل واآلخرين :ّتماعية جديدةاج

لحياة المجّتمع الجديد، ما جعلها ّتلعب  وطريقة حياّته، أصبحت الثقافة، بعناصرها المخّتلفة، هي المنظَم

 .قّتصادية وغير اقّتصاديةمن ّتحوالت مجّتمعية ا ر به الحقًاـالدور الرئيسي في حياة ذلك المجّتمع وما م

جد في كل دات الحياة بمفردها، ألن الثقة ّتوإن كون الثقة سمة ثقافية ال يمكن لها أن ّتفسر ّتعقي

إذ ال يمكن بناء عالقة . مجّتمع ّتقليدي ومّتقدم، ثري وفقير، وإن كان ذلك بدرجات مّتفاوّتة وصور مخّتلفة

بالقدرة على  اركين في العالقة المعنية شعورًااجّتماعية أو اقّتصادية من دون قدر من الثقة يمنح المش



164 

 

لكن شكل الثقة يخّتلف من مجّتمع آلخر بسبب ّتباين الهياكل االجّتماعية ومراحل . بارّتياح الّتعامل معًا

ّتزال ّتعيش في عصور ما قبل  ماففي المجّتمعات الّتي  ،رية الّتي يعيش كل مجّتمع في كنفهاالّتطور الحضا

الجّتماعي، ما يجعلها ثقة عادة المّترسخة في ّتقاليد المجّتمع وقيمه ونسيجه امة الالصناعة، ّتأخذ الثقة ِس

ذ سمة الموقف الذي أما في المجّتمعات الّتي ّتعيش في عصر الصناعة وما بعدها، فإن الثقة ّتأُخ ،ّتقليدية

 أساسًاوهذا يجعل األولى ّتهّتم  ،ين وضعية ما يجعلها ثقة اجّتماعيةبقوان والّتزامًا عقالنيًا يعكس ّتفكيرًا

على  بالعالقات االجّتماعية الّتي ّتنظمها الّتقاليد والقيم السائدة في المجّتمع، ويجعل الثانية ّتركز أساسًا

 .العالقات االقّتصادية الّتي ّتشكلها القوانين المرعية وّتنظمها المبادئ الّتي ّتحكم السلوكيات العامة

 الثقة الّتقليدية والثقة االجّتماعية

من وار والعشيرة والقرية، وِضن حلقات االنّتماء الصغرى، في نطاق العائلة والِجّتسود الثقة الّتقليدية ضم

لقات االنّتماء أما الثقة االجّتماعية فّتسود ضمن َح. دية مشّتركةالصغيرة الّتي ّتقوم على مبادئ عقالّتجمعات 

ن إوحيث . لةالكبرى، في نطاق المنظمات المهنية والدوائر الحكومية والّتجمعات القائمة على مصالح مّتباد

العالقات ضمن حلقات االنّتماء الصغرى ّتميل بطبيعّتها إلى البساطة والثبات وال ّتخضع عادة لقانون، فإن 

في . إلى الثبات، ما يجعلها ّتقوم بأدوار مّتشابهة في حياة المجّتمعات الّتقليدية عامة الثقة الّتقليدية ّتميل أيضًا

اسّتمرار بسبب ّتغير المصالح وّتعديل القوانين، ما يجعلها ّتقوم المقابل، ّتميل الثقة االجّتماعية إلى الّتحول ب

ولما كانت الثقة  ،ظمات االقّتصادية وغير االقّتصاديةبأدوار مخّتلفة في حياة المجّتمعات الصناعية والمن

الّتقليدية سمة ثقافية، فإن صورها قلما ّتغيرت في حياة مجّتمع ّتقليدي، فيما ّتّتغير صور الثقة االجّتماعية في 

 . بسبب ّتغير المصالح والقوانين حديثة كل جماعة ّتعيش في مجّتمع حيا

لى كل يوم، حيث يزيد عدد المعامالت الّتعاقدية عبر العالم ع وّتداخاًل لما كان عالما يزداد ّتعقيدًا

فالثقة . المليار كل دقيقة، فقد أصبح من غير الممكن أن يعمل نظام بشكل طبيعي من دون ثقة اجّتماعية

، إال أنها ال ّتسّتطيع ضمان سالمة مريحةوالحياة  ّتعقيدًا وإن كان بإمكانها أن ّتجعل األمور أقّل الّتقليدية،

إذ ليس من الممكن، وال من الحكمة، الثقة في . المعامالت المالية والّتجارية عبر المدن والدول والقارات

. نابعة من ثقافات مخّتلفة لمعاييَر شركاء ّتجاريين ينظرون إلى األشياء من زوايا مّتباينة، ويقّيمونها ّتبعًا

وهذا يجعل الثقة االجّتماعية المؤسسة على قوانين معّترف بها وّتعاقدات رسمية هي الوسيلة الوحيدة 

نّتقل ـمع ذلك، حين ّت. لضمان مصالح كافة المّتعاقدين في صفقات ّتجارية والمشاركين في منظمات جماعية
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من الّتفسخ، ما  من الّتعقيد، وّتشهد المجّتمعات مزيدًا دًاالمجّتمعات من حضارة ألخرى، ّتشهد الحياة مزي

وهذا يّتسبب في كل الحاالت . نهار بسرعةـأسس الثقة الّتقليدية ّت :يجعل القيم والّتقاليد واألعراف، أي

الكافي لخلق  واألحيان في انحسار ّتلك الثقة قبل أن ّتّتطور القوانين والمؤسسات في المجّتمع الجديد بالقدر

المؤسسات والقوانين ّتّتغير ببطء فيما ّتّتغير المصالح بسرعة، فإن كل  ولما كانت ،ة بديلةثقة اجّتماعي

في الثقة، ما يقود إلى زيادة االعّتماد على  ًاعجز في مراحل انّتقال حضارية ّتعاني  المجّتمعات الّتي ّتمر

ن الممكن أن يكون موهذا يجعل  ،الصغيرة االنّتماء ها ضمن نطاق حلقاتدوُر الّتي ينحصرالثقة الّتقليدية 

غير أهل للثقة على مسّتوى المجّتمع، ما يؤدي إلى لكن ، وللثقة على مسّتوى العائلة شخص أهاًلهناك 

 .  في المجّتمع ولية االجّتماعيةؤالمحسوبية واالزدواجية وضعف المسانّتشار الشك والفساد و

ى مثل العرب والفرس ها في العصور القديمة والوسطالّتي ازدهرت حضاراُّت العريقةدخلت الشعوب 

والهنود والصينيين مرحلة من الجمود الثقافي والّتخلف العلمي واالقّتصادي في القرن الخامس عشر، ما 

 افريقيإوما كادت شعوب آسيا و. جعلها ّتغدو فريسة سهلة لقوى االسّتعمار الغربي والرأسمالية العالمية

انفجار  صعبة، كان من بينها حدوُث أمام ّتحدياٍتّتخلص من عبوديّتها حّتى وجدت نفسها ـوأمريكا الجنوبية ّت

كية، وعولمة واسع من البادية واألرياف إلى المدن، وبطالة مسّتشرية، وّتوجهات اسّتهال سكاني، ونزوٌح

ز في ّتراجع الثقة الّتقليدية وحدوث عْج كالتها من مشقد ّتسببت ّتلك الّتحديات وما رافَقو. اقّتصادية وثقافية

في المدن الكبيرة، لم ّتّتطور القوانين بسرعة  إذ فيما كانت الثقة الّتقليدية ّتّتراجُع ،جّتمعكبير في الثقة في الم

ّتسبب في فقدان الثقة بين الشعب والسلطة، وحدوث ، ما ل محلهااجّتماعية ّتُح ّتخلق ثقًةموازية ل بسرعٍة

وليبيا ّتونس ومصر وجاءت االضطرابات الّتي اجّتاحت . 2111 آخرها في عام وقعاحّتجاجات شعبية 

االحّتجاجات في الهند  أما. الثورة على الفقر والكبت السياسي واالسّتغالل والبحرين لّتعلَن اواليمن وسوري

رموز الدولة  ّتواصلت احّتجاجات الفالحين في الصين ضّدفيما فعل على ّتفشي الفساد،  كرّدفقد جاءت 

 .ة بإنسانيّتهمهم واالسّتهانحقوِق االسّتيالء على أراضيهم ومصادرِةب قامواالذين 

ّتملك الكثير من الثقة الّتقليدية ولكن القليل من الثقة االجّتماعية، ما يجعل  "قليلة الثقة"إن المجّتمعات 

العالقات القائمة على العواطف والروابط العائلية ّتزدهر، فيما ّتّتراجع العالقات القائمة على العمل واإلنّتاج 

 ،الكثير من الثقة االجّتماعية" عالية الثقة"ك المجّتمعات ، ّتملوبعكس ذلك ّتمامًا. والمصالح والمؤسسية

 وما يرّتبط بها من نشاطاٍت ،ولكن القليل من الثقة الّتقليدية، ما يجعل العالقات القائمة على المصالح

ة على العواطف والروابط إنّتاج ومؤسسات ّتزدهر، فيما ّتّتراجع العالقات القائم اقّتصادية وعالقاِت
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 "عالية الثقة"دة، فإن المجّتمعات لّتنظيم العمليات المعّق ًامهم ًاالثقة االجّتماعية أمر تولما كان ،العائلية

ها وّتحقيق عالية من الّتصنيع والّتقدم، فيما فشلت المجّتمعات الّتقليدية في مجاراِّت اسّتطاعت ّتحقيق درجٍة

ّتقليدية في ّتعريف في المقابل، نجحت المجّتمعات الّتي ّتسّتحوذ على الكثير من الثقة ال. مماثلة نهضٍة

 . ديةك عائالّتها وّتجمعاّتها العقوياّتها الطائفية والدينية، والحفاظ على ّتماُسُه

على ما  جيدًا ّتعطي مثااًلفي الغرب  2117إن أزمة الركود االقّتصادي الكبير الّتي بدأت في عام 

ّتقالية من عصر ان ن مرور أمريكا في مرحلٍةإإذ . في الثقة ث في مجّتمع يعاني عجزًايمكن أن يحُد

م القوانين معظم ما كان لديها من ثقة اجّتماعية بسبب ّتقاُد الصناعة إلى عصر المعرفة جعلها ّتخسُر

وفي غياب الثقة ّتراجعت  ،محل المّتقادمة والّتشريعات، وفشلها في ّتطوير قوانين وّتشريعات جديدة ّتحُل

واالسّتثمار وشركات الّتأمين، البنوك ومؤسسات الّتمويل  يريولية االجّتماعية، ما شجع مدؤالمس

والّتالعب في  ،همبعة في محيط عمِلع، على اسّتباحة القوانين المرعية والّتقاليد المّّتسلحين بسالح الجَشّتُمال

اسّتغالل  اسّتهدفت أساسًا (Financial Products) "منّتجات مالية"األسواق المالية وأسعار الفائدة وخلق 

ن ما حدث منذ بداية إ :ويمكن القول. ألجانب واإلثراء على حسابهمالمّتقاعدين واوالفقراء وكبار السن 

ات من القرن العشرين من ّتحوالت مجّتمعية ّتسبب في انحسار الثقة االجّتماعية الّتي نشأت في الّتسعين

هيمنة  ها في ظِلثقة سيكون من الصعب اسّترداُد أزمَة ي، ما جعل مجّتمعات الغرب ّتعاني العصر الصناع

أفضل األمثلة على ّتراجع  يأما الهند والمكسيك فّتعط. لمجّتمعع على اوثقافة الجَش ،الحرفلسفة السوق 

الثقة الّتقليدية وّتخلف الثقة االجّتماعية وحدوث عجز في الثقة نّتيجة لمرورها في مرحلة انّتقال حضارية 

 . والضعفاءيوع الفساد وغياب العدالة واسّتغالل الفقراء من الزراعة إلى الصناعة، ما يؤدي إلى ُش

يّتمّتع بدرجة عالية من الثقة االجّتماعية، ما يجعلها  اليابان، بناء على ّتصنيف فوكوياما، مجّتمعًا ّدّتع

المعامالت الّتجارية  قادرة على إدارة اقّتصادها بكفاءة، وزيادة إنّتاجية العامل باسّتمرار، وضمان سالمِة

 ن من المفروض أن ّتكون اليابان قادرة أيضًاأ كما. سّتوى معيشة المواطنينوالمالية المخّتلفة، وّتحسين م

على ممارسة عمليات الخلق واالبّتكار بشكل طبيعي، وإدارة ما ينبثق عن ّتلك العمليات من نظم وعالقات 

ّتمّتع به من ثقة اجّتماعية عالية، ـمن المفروض أن يكون لدى اليابان، بسبب ما ّت هوهذا يعني أن. بسهولة

اليابان شهدت  لكن. كات خالقة، ومؤسسات قادرة على خلق الثروات وّتراكمهادائم الّتطور، وشر اقّتصادًا

النمو  سياسية واقّتصادية كثيرة ّتسببت في ّتراجع معدالِت كالتمنذ بداية الّتسعينات من القرن العشرين مش

واقع، وفي ال. ودالّتحديات الجديدة، واّتجاه االقّتصاد إلى الرك بوجه عام، وفشل النظام السياسي في إدارِة
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، خرجت منه وقد فقدت روح الخلق واالبّتكار الّتي "العقد الضائع"ات بالنسبة لليابان هو كان عقد الّتسعين

، وأضاعت إرادة الّتجديد والّتطوير، وغابت عن سمائها ّتلك ميزت مؤسساّتها االقّتصادية والعلمية لعقوٍد

 .المقدرة السحرية على خلق الثروات وّتكديسها

ات الديناميكية إلى االهّتمام بالمصالح أكثر من معات المفّتوحة ذات االقّتصادالمجّتيميل الناس في 

 ّدوّتع. أهمية الثقة االجّتماعية وّتراجع أهمية الثقة الّتقليدية يم والمبادئ، ما يؤدي إلى زيادِةاهّتمامهم بالِق

ة للمصالح المجردة، من االهّتمام بالمبادئ والقيم إلى إعطاء األولوي بسرعٍة لمجّتمع انعطَف أمريكا مثااًل

ومع ّتراجع  ،حدوث ثورّتي المعلومات واالّتصاالتل إلى نظام السوق الحر وحيث جاء االنعطاف مع الّتحُو

، ما يم والمبادئ من الحياة األمريكية، أصبحت الّتعاقدات الرسمية هي الُمنظم لكل عالقة ّتقريبًاأهمية الِق

عادية ال ّتحمل ّتبعات اجّتماعية أو حّتى  ًايصبحان أحداثو ،عدهما المجّتمعيجعل النجاح والفشل يفقدان ُب

ولية االجّتماعية لدى رجال المال واألعمال والسياسة ؤوهذا ّتسبب في ّتراجع المس. كبيرة اقّتصادية

النظر عن مبادئ العدالة وّتكافؤ الفرص،  ب من دفع الضرائب، وغّضل من السهل الّتهُرواإلعالم، وجَع

 . لفساد السياسي واالقّتصادي على نطاق واسعيوع اوإهمال الفقراء، وُش

، ويّتخلص من ديونه من دون ه قانونيًاأمريكي أن يعلن إفالَس وعلى سبيل المثال، باسّتطاعة أّي

. 2111ن أمريكي يعلنون إفالسهم في عام ييمال 1.6اقّتصادية أو اجّتماعية ّتذكر، ما جعل أكثر من  ّتبعاٍت

بخداع الفقراء خالل السنوات القليلة الّتي سبقت أزمة الركود الكبير، ومع قيام العشرات من سماسرة المال 

إن هناك العديد من األمريكيين . إال أن معظمهم احّتفظ باألموال الّتي سرقها ولم يخضع لمساءلة قانونية

وفي الواقع، . مجّتمع بارزين بعد إدانّتهم بسرقة أموال عامة وارّتكاب جرائم جنسية الذين أصبحوا نجوَم

 مجرم وسيئ السيرة بفرصة جيدة ليصبح نجمًا أمريكا الدولة الوحيدة في العالم الّتي يّتمّتع فيها شخٌص ّدّتع

أما في . أو ثروة أكبر ليموت من دون نجوميٍة السيرة بفرصٍة أمين وحسُن ، فيما يّتمّتع شخٌصوثريًا

ّتسبب في انّتحار  فشل االقّتصادَيفي حياة المجّتمع، فإن ال مًاهم يم والمبادئ دورًااليابان، حيث ّتلعب الِق

 .من الوصمة االجّتماعية الّتي ّترافق الفشل والفاشلين ات هربًاالشركات في الّتسعين يريعدد من مد

نبع منه، بل مبادئ أخالقية كنفوشية ـنظمه دسّتور وقوانين ّتال ُي"إن المجّتمع الصيني  :يقول فوكوياما

لكن دور المبادئ الكنفوشية في الصين ال يخّتلف   ( (Fukuyama, Trust, 84.منذ الصغر" ُّتغرس في النفوس

سبانيا والمكسيك إأو دور المبادئ الكاثوليكية في  عن دور المبادئ اإلسالمية في مصر وإيران والسعودية،

وهذا يعني أنه ليس بإمكان عملية غرس مبادئ أخالقية مرّتبطة بدين أو فلسفة اجّتماعية شمولية . والفلبين
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سبب نهضة الصين  إَن. ب ّتفاوت معدالت الّتقدم االقّتصادي والّتصنيع في مجّتمعات مخّتلفةأن ّتفسر سب

مماثلة ال يعود إلى المبادئ  ، وفشل معظم المجّتمعات اإلسالمية والكاثوليكية في ّتحقيق نهضٍةاقّتصاديًا

ّتها وّتقاليدها القديمة، اليابان والّتخلي عن الكثير من عادا األخالقية الكنفوشية، بل إلى قيام الصين بّتقليِد

وهذا يعني أن . عن القيم الكنفوشية والماركسية على السواء وبدء عملية ّتحول ثقافي اجّتماعي واسعة بعيدًا

نمية اقّتصادية هما هدفان مجّتمعيان ال يّتحققان إال من خالل خلق بيئة ثقافية ـثقة اجّتماعية وّتحقيق ّت بناَء

 .حضارية اجّتماعية وقانونية مواّتية لحدوث نقلة

وفي الواقع، ُوصفْت المبادئ األخالقية الصينية الّتي ّتحدث عنها فوكوياما وغيره بإعجاب بأسوأ ما  

ال يوجد " :سنة يقول عن المجّتمع الصيني 151 نحو كّتب هيجل قبل . مجّتمع يمكن أن ّتوصف به أخالقياُت

اآلخرين ار واالنّتقاص من قدر هناك شرف، وليس ألي شخص حقوق فردية أمام اآلخرين، إن ثقافة االحّتق

خدع َي ن بالخداع كلما سنحت الفرصة، فالصديُقوإن الصينيين معروف ،مّترسخة في الوعي الجماعي

 Georg Wilhelm)". ت الخداع، وإنهم يقومون بهذه األعمال بحرفية كبيرةد شخص يمُقصديقه، وال يوَج

Friedrich Hegel, The Philosophy of History, Dover Publications, 131) . إن ثقافة ُّتوصف بمثل هذه

الصفات، ال يمكن لها أن ّتخلق ثقة اجّتماعية، وال أن ُّتسهم في نهضة مجّتمع، ما يعني أن نهضة الصين 

وكما لم ُيسأل هيجل في ّتلك األيام عن مدى معرفّته بثقافة . ّتعود ألسباب ال عالقة لها بأخالقيات كنفوشية

عادات وّتقاليد الفالحين فيها، لم ُيسأل أالن جرينسبان إلى  قرية صينية ليّتعرف الصين، وعما إذا عاش في 

إن خطورة مثل هذه األحكام ال . أو النديز عن مدى ّتمرسهم في عادات الصينيين أو المسلمين وّتقاليدهم

 اناٍتودي من شأن شعوٍب نصرية ّتحاول الّتقليَلّتصر على ّتزييف الحقائق، بل ّتحمل في طياّتها نزعة ُعـّتق

موت الثقة الّتقليدية  إن كل المدن الكبيرة في الدول النامية، مثل القاهرة والجوس ومانيال، ّتشهُد معّينة،

في المقابل، ّتشهد المدن الكبيرة في الدول الصناعية . ، وميالد ثقة اجّتماعية مشوهة ببطء شديدبسرعٍة

عن  ّتماعية ببطء، فيما يقف المجّتمع عاجزًاالمّتقدمة، مثل باريس ولندن وروما ونيويورك، موت الثقة االج

وعي ما يجري حوله، غير قادر على إدراك الحاجة لّتطوير القوانين والّتشريعات القائمة لوقف ّتدهور ما 

وفي الواقع ال يوجد فيلسوف غربي أو شرقي  اسّتطاع أن يشخص الحالة الراهنة  .لديه من ثقة اجّتماعية

ظر عن مدى ّتخلفها أو ّتقدمها، ألن إشكالية العجز في الثقة هي جزء في دول الشرق أو الغرب، بغّض الن

 Global Economic: ّتحت عنوان 2113نشر في عام  من نظرية جديدة في فهم الّتاريخ طورّتها في كّتاب

and Cultural Transformation ،وقامت بنشره دار Palgrave Macmillan 
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الحوافر والعقبات مرنة بقدر  نجح ما لم ّتكنـكن لها أن ّتخطة لبدء عملية ّتنمية اقّتصادية ال يم إن أّي

لهذا يعود نجاح الّتجربة الّتنموية في دول جنوب شرق آسيا إلى قيام . دوث ّتغير اقّتصاديلّتسهيل ُح كاٍف

رات أساسية في أوجه الحياة االقّتصادية وّتحوالت عميقة في أوجه الحياة ّتغّي الدولة برسم خطة إلحداِث

العكس من ذلك، قامت خطط الّتنمية االقّتصادية في مصر وفنزويال ونيجيريا بمحاولة وعلى . الثقافية

إحداث ّتغيرات أساسية في الهياكل االقّتصادية من دون أن يصاحب ذلك خطط مماثلة إلحداث ّتحوالت 

 إن محاوالت الحفاظ على. ثقافية اجّتماعية، ما أدى إلى فشل ّتلك الخطط وإضاعة عقود من الّتنمية والنمو

الّتقاليد والقيم القديمة وإحياء العالقات المنبثقة عنها، والفشل في خلق ثقة اجّتماعية يقود في كل الحاالت 

 .ولية االجّتماعية، وّتكريس الّتخلف والّتبعيةؤقة، وانّتشار الفساد، وّتراجع المسإلى حدوث عجز في الث

رة الّتي يعيشها المجّتمع المعني في ّتحافظ القيم والّتقاليد والمواقف الثقافية على صالحيّتها طوال الفّت

انّتقالية إلى حقبة  حين يدخل مجّتمع فّترًة ،الثقافة فيها وّترعرعْت في رحابهاالحقبة الحضارية الّتي ُولدْت 

ّتحول مع األيام إلى عقبة ـحضارية الحقة، ّتبدأ صالحية العناصر الثقافية الّتقليدية في الّتراجع، ما يجعلها ّت

وهذا يعني أن العادات . ودخول المجّتمع الحقبة الحضارية الّتالية ة االنّتقاليةّتحول دون اسّتكمال الفّتر

ال يصلح لزمن آخر، ما يجعل من  من المؤكد أن   ن ما يصلح منها لزمنأنسبية، و والّتقاليد والمواقف أموٌر

بيل المثال، وعلى س. ّتين ّتعيشان في حقبّتين حضاريّتين مخّتلفّتين، مقارنة ثقافالخطأ، ومن غير العدل أيضًا

بفّترة  ّتلك البالد ّتمُر ها في الهند أو الفلبين، ألن ثقافاِتفيما يمكن مقارنة ّتقاليد ثقافية مصرية مع مثيالِّت

فرنسية أو  انّتقالية بين عصري الزراعة والصناعة، ال يجوز مقارنة ّتقاليد مصرية أو مكسيكية بّتقاليَد

 . أمريكية أو يابانية مشابهة

ا بثقة اجّتماعية كبيرة، فيما ّتّتمّتع الثانية بثقة اجّتماعية مات إلى فئّتين ّتّتمّتع إحداهإن ّتصنيف المجّتمع

 قدم ّتحلياًلـّتفسير الّتفاوت في اإلنجازات االقّتصادية بين مجّتمع وآخر، إال أنها ال ّتمحاولٌة لقليلة، هي 

ُّتسهم في ّتكريس  لمشكلة الّتخلف، وال وسيلة لمساعدة المجّتمعات المّتخلفة على النمو والنهضة، بل قد

إلى جانب ذلك، ّتهمل هذه النظرية حقائق . ال يمكن ّتغييره ًاالشعور باإلحباط والقبول بالّتخلف باعّتباره قدر

ّتوصل إليها غير سليمة، إن لم ّتكن ـمهمة ّتجعل االفّتراضات الّتي ّتقوم عليها غير واقعية، والنّتائج الّتي قد ّت

 :ومما ّتهمله هذه النظرية. مضرة

مجّتمع من حقبة حضارية مع انّتقال كِل  وجذريًا سمة حضارية ّتّتحول عناصرها كثيرًا الثقافة أن .1

 .ألخرى
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نّتمي لثقافة واحدة هي ثقافة الصناعة، ما يجعل ّتقاليدها ومواقفها ـالمجّتمعات المّتقدمة ّت لك أن .2

 . نجازاّتها االقّتصادية والّتكنولوجية وما لديها من ثقة اجّتماعية مّتقاربةإيمها ووِق

في  الثقافة، وإن كانت الثقافة أكثر ّتأثيرًا في االقّتصاد يعادل أثر االقّتصادفي  ثر الثقافة ن أأ .3

 في الثقافة حين يمّر ، فيما يكون االقّتصاد أكثر ّتأثيرًااالقّتصاد حين يكون المجّتمع مسّتقرًا

 .المجّتمع بفّترة انّتقال حضارية

، مجّتمعيمن خاللها على وجود اجّتماعي ودور ل يحّتاج كل فرد إلى مجموعة من الناس ينّتمي إليها ويحُص

أو حلقات انّتماء،  عدة مجموعات من  يجد نفسه جزءًا للحصول على مركز اجّتماعيلكن الفرد في سعيه 

بحلقات طالبية وربما مهنية وطائفية  وّتبدأ ّتلك الحلقات باألسرة، وّتمّر. يقوم من خاللها بأدوار مخّتلفة

وعلى الطريق من . الحلقة النهائية الّتي ّتجسدها الدولة والوطن واألمةودينية وحزبية قبل أن ّتصل إلى 

قلص درجة الّتزام الفرد ّتجاه كل حلقة يمر فيها، وما ّتقوم ـّتـحلقة االنّتماء الصغرى إلى الحلقة الكبرى ّت

ية، وهذا يعني أن الثقة ّتكون قوية في محيط العائلة، جيدة في محيط العشيرة والقر. عليه من أفكار ومبادئ

بين الفئات االجّتماعية المنّتمية  ضعيفة في محيط المنظمة، وواهية في نطاق الدولة، وغير موجودة ّتقريبًا

ن ضعف الثقة االجّتماعية في المجّتمعات الّتقليدية ال إ :وبناء على هذا الّتحليل، يمكن القول. مّتباينة ةلعقائد

فحلقات االنّتماء . اكل االجّتماعية واالقّتصادية السائدةيعود إلى الثقافة أو الدين بقدر ما يعود إلى طبيعة الهي

ة في المجّتمعات الّتقليدية هي ّتنظيمات هرمية ّتعطي رأس الهرم قوة كبيرة للّتحكم في القاعدة، ما الرئيس

ات بناء وهذا يضعف إمكان. عالقات مصلحية ق الهرم االجّتماعي وبناءقدرّته على ّتسّلو حرية الفرد يقلص

ال كما ، في مجّتمع واحد جنبًا إلى جنبّتعايشان ـالثقة االجّتماعية ال ّتالثقة الّتقليدية ون ألثقة اجّتماعية، 

 . ا قوية ّتكون الثانية ضعيفةما ّتعويض ضعف األخرى، ولذا حيث ّتكون إحداهمّتسّتطيع إحداه

ومن  ، كما هو الحال في المجّتمعات الّتقليديةحين يكون أساس ّتشكيل الجمعيات والجماعات هرميًا

وحيث يكون ّتنظيم . ، ّتزدهر األنظمة الفردية الّتسلطية وّتّتراجع الروح الديمقراطيةها المجّتمعات العربيةبين

الصناعية، ّتزدهر الديمقراطية وّتّتراجع  الغرب ، كما هو الحال في مجّتمعاتالجمعيات والجماعات أفقيًا

ثل الجماعات العقائدية والطائفية، من ناحية ثانية، حيث ّتسود الّتنظيمات الهرمية م. السلوكيات االسّتبدادية

ر شخص آخر ل على موقع اجّتماعي أفضل من دون أن يخَسيصبح من المّتعذر على أي عضو أن يحُص

وهذا يقود عادة إلى . منه، ما يجعل حصيلة الحراك االجّتماعي ّتقّترب من الصفر كبيرًا موقعه أو جزءًا

وحيث ّتسود الّتنظيمات . حقيق الّتنمية والنهضةكبت المبادرات الفردية، وإضعاف قدرة المجّتمع على ّت
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األفقية، يصبح من السهل أن يحصل شخص على موقع اجّتماعي أفضل من دون أن يكون ذلك على 

، ويجعل حصيلة اقةوهذا من شأنه أن يؤدي إلى إطالق العنان للمبادرات الفردية الخّل. حساب شخص آخر

 . مع من ّتحقيق الكثير من الّتقدم بمفهومه المجّتمعي الشاملُيمِكن المجّتما يجابية، إالحراك االجّتماعي 

ّتّتصف الشعوب الّتي ّتعيش في عصور ما قبل الصناعة بضعف قدراّتها على اإلنّتاج واالسّتثمار 

مال من دون عناء يذكر، إذ ّتميل ّتلك الشعوب إلى إنفاق أموالها على نشاطات الحّتى حين يّتوفر لها 

وفيما قامت معظم  ،لعربية واإلفريقية المصدرة للنفطالشعوب ا أغلبعل اسّتهالكية وليس إنّتاجية، كما ّتف

مال اجّتماعي، نمية مواردها البشرية، وبناء رأسـنية ّتحّتية جيدة، فشلت في ّتالدول العربية النفطية بّتشييد ُب

درات ّتقليل االعّتماد على صاوّتطوير ثقة اجّتماعية، ما جعلها ّتفشل في ّتحقيق ّتنمية اقّتصادية ّتمكنها من 

رات اقّتصادية هيكلية وّتحوالت ثقافية نموية ّتقوم على إحداث ّتغُيـمن ّتبني اسّتراّتيجيات ّت وبداًل، النفط

القبلية وّتعميق الخالفات المذهبية،  اجّتماعية، اّتجهت النخب الحاكمة في ّتلك الدول إلى ّتعزيز الروابِط

 . االهّتمام بالحاضر على حساب المسّتقبلواسّتخدام المال والرشوة السياسية لّتعزيز مواقعها السلطوية، و

أم  عاجاًل " :المجّتمعات، إذ يقول لن ّتنمية كوأن يشهد القرن الحادي والعشريّتوقع روبرت لوكاس 

من الدول سّتنمو بمعدالت ّتقّترب  لإلى الثورة الصناعية، وإن اقّتصادات كسينضم كل شخص  آجاًل

فروق في مسّتويات الدخل النسبية سّتّتالشى، ألن من ات الثرية، وإن الالمعدالت السائدة في االقّتصاد

لحصول على عائدات ّتـّتيح لها الفرصة لالممكن إطالق األفكار لّتبدع، وانّتقال الموارد إلى األماكن الّتي 

من  هذه وجهة نظر ّتفاؤلية ال ّتعّتمد على فرضيات واقعية، ما يجعلها ضربًا  (Lucas, 166)". مرّتفعة

ليس هناك شك في أن بإمكان كل شعب أن يّتعلم ويسّتفيد من ّتجارب غيره . بصلة خيال ال يمت لواقع الحال

وأن يحقق ّتنمية مجّتمعية، لكن ليس لدى كل شعب ما يكفي من القدرة السّتيعاب المعارف الّتكنولوجية 

 من المؤكد أن ّتحقق. والعلمية المّتراكمة بالسرعة المطلوبة لّتحقيق النهضة واللحاق بركب الحضارة قريبًا

في مسّتويات المعيشة في المسّتقبل، لكن من المشكوك فيه أن ّتّتمكن  ملموسًا العديد من الشعوب ّتحسنًا

. كافة المجّتمعات من الوصول إلى مسّتويات معرفية وّتكنولوجية وثقافية واقّتصادية واحدة أو حّتى مّتقاربة

ّتباطأ ـمن شبه المسّتحيل أن ّت ن مسّتويات الّتعليم وّتباعد مسّتويات الدخل يجعلإن اخّتالف الثقافات وّتباُي

وّتّتسارع خطوات الشعوب الفقيرة في المقابل لغلق الفجوة بين الطرفين  خطوات الشعوب الثرية كثيرًا

الديون الّتي ّتكاد أن مع ذلك، هناك احّتمال أن ينهار االقّتصاد العالمي بسبب أزمة . خالل سنوات أو عقود
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الدول الغنية ّتّتراجع وّتقّترب قطاعات شعبية كبيرة فيها  ات دول الغرب الصناعية، ما يجعلّتخنق اقّتصاد

 . من الدول الفقيرة

االنّتماء  وليات الفردية في نطاق حلقاِتؤعزيز االلّتزامات المّتبادلة والمسفيما ّتقوم الثقة الّتقليدية بّت

 أّتي غالبًاوليات في نطاق حلقات االنّتماء الكبرى، ألن األولى ّتؤااللّتزامات والمس الصغرى، ّتقوم بإضعاِف

نّتيجة لذلك، فيما ُّتسهم الثقة الّتقليدية وما ينبثق عنها من الّتزامات في ّتعزيز ّتماسك . على حساب الثانية

األسرة والطائفة، والعناية بالفقراء وكبار السن والمرضى والمشردين، والحد من الجريمة والعنف، ُيسهم 

كبرى في خلق شكوك ومخاوف مّتبادلة ّتجعل من ضعف االلّتزامات المّتبادلة في نطاق حلقات االنّتماء ال

 .السهل وقوع نزاعات طائفية يصعب حلها أو حّتى إداراّتها بسهولة واحّتواء ّتبعاّتها

من أوجه  من الثقافة، ورأس المال االجّتماعي ليس وجهًا نبع أساسًاـوباخّتصار، الثقة االجّتماعية ال ّت

ّتقليدي ّتغلب على حياّته المصالح وّتنظمه قوانين، وليس الثقة االجّتماعية، ألن االثنين من صنع مجّتمع غير 

مال اجّتماعي، ّتقليدية بخلق ثقة اجّتماعية ورأس لكن هذا ال يمنع قيام ثقافة ،ثقافة ّتقليدية موروثة نّتاجمن 

ية شريطة أن يّتم إحداث ّتحوالت عميقة واعية في بنية ّتلك الثقافة، وهو أمر بإمكان العمليّتين االقّتصاد

دي مقدس قدرة ّتعّتمد على جوهر عق إذ ّتملك المجّتمعات الّتقليدية الّتي ال ؛لمساهمة في ّتحقيقهوالسياسية ا

مال بإمكانها خلق ثقة اجّتماعية ورأس مّتواضعة على الّتحول والّتغير بسبب مرونة ثقافاّتها، ما يجعل

ات الّتي ُّتشكل لكن الثقاف. اجّتماعي يمكن اسّتثماره لبدء عملية ّتنموية، كما فعلت العديد من شعوب آسيا

ّتصف بضعف قدراّتها على الّتحول، ألنه ال يمكن لها أن ّتّتحول بالقدر الكافي ـالمعّتقدات الدينية جوهرها ّت

وهذا يعني أن رأس المال . من دون أن يشمل الّتحول جوهرها الديني وما يرّتبط به من طقوس مقدسة

إلى غيره من رؤوس أموال مادية  الثقافي الذي يعكس قابلية الثقافة للّتطور والّتكيف يجب أن يضاف

نمية، ُيسهم ـوبشرية واجّتماعية وّتكنولوجية، إذ فيما ُيسهم ّتواجده في ّتعزيز فرص حدوث ّتحول ثقافي وّت

 .ه في إضعاف احّتماالت الّتحول وّتحقيق نهضة ّتقضي على أسباب الّتخلف والفقر والّتبعيةغياُب
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11 

 القوى المعيقة للّتنمية

اّتها الّتي ّتعاني من الركود أو ّتحول دون نجاحها في ّتنشيط اقّتصادعامة عقبات كثيرة  النامية ّتواجه الدوَل

ّتلك ومع ّتفاوت حجم . بطء النمو، ما يجعل مهمّتها في ّتوفير الطعام والّتعليم والسكن لشعوبها صعبة للغاية

مو سكانية العقبات، إال أن جميع الشعوب النامية ّتواجه مشاكل ثقافية واجّتماعية عويصة، ومعدالت ن

بالكفاءة أو األمانة، ونظم ّتعليم ّتقليدية، ومعدالت أمية مرّتفعة غالبًا ، ونظم سياسة ال ّتّتمّتع مرّتفعة نسبيًا

وسنحاول في ّتحليلنا لهذه العقبات أن نركز على الواقع . ، وفساد سياسي، وعدم احّترام الوقت والعملنسبيًا

 :ةمجموعات رئيس سّتوغيرها في  كالتالمش ويمكن ّتجميع هذه. العربي وّتجربة العرب الحياّتية

 .ّتركة اسّتعمارية ثقيلة .1

 .ّتراث ثقافي ّتقليدي وهياكل اجّتماعية جامدة .2

 .هياكل اقّتصادية ضعيفة القدرة على اإلنّتاج .3

 .هياكل سياسية هرمية مسّتبدة .4

 .موقف سلبي من العمل والوقت .5

 .نظم ومؤسسات ّتعليمية مّتخلفة .6

 الّتركة االسّتعمارية

 لشعوب النامية لالسّتعمار الغربي وقوى االسّتغالل االقّتصادي الرأسمالية لفّترات طويلةّتعرضت معظم ا

أدت إلى إحداث خلل في الّتوازنات المجّتمعية القديمة، وّتشويه الثقافات الّتقليدية، واسّتغالل  من الزمن

ت على الّتنمية من قدرة ّتلك المجّتمعا الموارد الوطنية من قبل قوى خارجية وداخلية، واإلسهام في الحّد

ة، اّتجهت القيادات الدينية والثقافية الّتقليدية وبسبب هذه الّتركة المكروهة والّتجربة الحياّتية المّر. والنهضة

إلى مقاومة األفكار الجديدة ذات النكهة الغربية مثل الديمقراطية وحرية المرأة، واّتهام دعاة اإلصالح 
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ومن أجل ّتبرير مواقفهم . واالبّتعاد عن الدين انة بالّتراثالة للغرب أو االسّتهالسياسي والثقافي بالعَم

لّتطلعات الّتحررية، ّتدعي القوى الّتقليدية أن الغرب يهّتم بمصالحه االقّتصادية فقط، ويسعى لالمناوئة 

وبسبب هذه االدعاءات وغياب البديل لما هو قائم من نظم اسّتبداد سياسية . لّتكريس هيمنّته على العالم

نجذب نحو الّتراث ـصالح، وّتالناس نفسها ّتّتوجس من دعوات اإل أغلبية، وجدت واقّتصادية مّتخلفة

ّتزال عاجزة عن كسب قلوب عامة  ماحّتى فكرة الديمقراطية . زمنوالّتمسك بّتقاليد فقدت جوهرها منذ 

 . الناس، وغائبة عن أجندة النخب السياسية واالقّتصادية واإلعالمية المهيمنة على مخّتلف أوجه الحياة

، ّتّتشكل من فئة اجّتماعية ّتزال ّتعيش بعد رحيله بعقوٍد ماقبة كبيرة االسّتعمار أثناء وجوده َعخلق 

ثرية، ّتسّتمد ثرواّتها ونفوذها في خالل ارّتباطها بشركات ّتجارية أجنبية، وّتحالفها مع القوى السياسية 

ه وبين الشعوب الفقيرة لقد قام االسّتعمار بخلق هذه الطبقة لّتقوم بدور الوسيط بين. المّتسلطة على الحكم

. الّتي اسّتعمرها، ُّتمكنه من اسّتغالل ثروات ّتلك الشعوب والهيمنة عليها من دون االحّتكاك بعامة الناس

ّتزال على عالقة حميمة بقوى االقّتصاد العالمي  ماولما كانت هذه الطبقة هي من صنع االسّتعمار، وأنها 

قوى  ليها الوقوف إلى جانب القوى األجنبية وضّدملي عحياّتها ومصالحها ُّت االسّتغاللية، فإن ظروَف

السلطة والنفوذ  من يملك الثروة يملك أيضًا ولّما كان. رية والعدالة االجّتماعيةالّتغيير الوطنية المطالبة بالُح

ة المّتعلقة بمسارات الّتطور والّتغير في القرارات الرئيسّتحكم في ـّت والمعرفة، فإن هذه النخبة أصبحْت

ها االجّتماعية، ّتخدم مصالحها وّتعزز مواقَع ّتيعلى ّتشكيل المسّتقبل بالكيفية اليجعلها ّتعمل  المجّتمع، ما

 .  الفقراء والمظلومين ّتوافق مع المصلحة العامة، وال ّتسّتجيب لمطالِبـوهذه مصالح ومواقع ال ّت

 الّتركة الثقافية االجّتماعية

سبة كبيرة من المنّتمين لثقافات ّتقليدية يّتوقفون يميل الناس عامة إلى الّتجاوب مع المحفزات المادية، لكن ن

يفي باحّتياجاّتهم األساسية، وقضاء الوقت اإلضافي   حين يصل دخلهم إلى حٍد كليًا وأحيانًا عن العمل جزئيًا

وهذا يعني أن القناعة، وليس الطموح والّتوقعات المّتزايدة، هي . في نشاطات اجّتماعية ّترفيهية غير إنّتاجية

الناس في المجّتمعات الّتقليدية، ما يجعل ثقافات ّتلك المجّتمعات  أغلب اسية الّتي ّتحكم سلوكالقيمة األس

بناء . ذاّتها، عقبة ّتحول دون ّتحقيق ما ّتصبو إليه المجّتمعات الفقيرة وّتحّتاجه من ّتنمية ونمو ّتشكل، بحّد

عن حوافز أخرى غير على المعنيين بقضايا الّتخلف والّتنمية أن يبحثوا  ، يصبح لزامًاهذه الحقيقةعلى 

 .مادية بإمكانها ّتشجيع عامة الناس على العمل والمثابرة والكسب المادي
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من أن يعمل كي يعيش،  يعيش كي يأكل، بداًلو، يعيش، يأكل اإلنسان الزراعي كي كما أشرنا سابقًا

إلى العمل  وفيما ينظر أعضاء المجّتمع األول. ويعيش كي يعمل، كما هو الحال بالنسبة للعامل الصناعي

بوصفه وسيلة للحصول على ما يحّتاجون إليه من مأكل وملبس ومسكن، ينظر أعضاء المجّتمع الثاني إلى 

يقول دافيد  .عن النفس العمل بوصفه المصدر األهم للحصول على دخل ووجود اجّتماعي وشعور بالرضا

إذا . كنه ال ُيسهم في رفع اإلنّتاجية، ليس في هذا ما ُيعيب، لالكثير منا يعمل ليعيش ويكون سعيدًا" :النديس

." كان الهدف هو زيادة اإلنّتاجية، فإن على اإلنسان أن يعيش ليعمل ويحصل على السعادة من خالل ذلك

(David Landes, “Culture Makes Almost All the Difference,” in Culture Matters, Lawrence E. 

Harrison and Samuel Huntington, Ed. 2000, 13)   وهذا يعني أن هناك حاجة لّتطوير موقف شعوب

مة إلقامة عالقات ّتعود همفي حد ذاّته، ووسيلة  العالم الثالث من العمل لّتصبح نظرّتهم إليه بوصفه هدفًا

الثقافة  كيف نفهم دور :ق بالثقافة هووبناء على هذا، يصبح السؤال األساسي المّتعّل. على اإلنسان بالسعادة

وكيف يمكن ّتحويلها من عقبة إلى عامل ُمحفز للّتنمية والنمو، أو كما يقول  ؟د والمجّتمعفي حياة الفر

 ".العمل هو الحب في صورّته المرئية"جبران خليل جبران، نقنعهم بأن 

في حياة بعض الناس أكثر من غيرهم، وّتّتغير بسهولة أكثر في بعض  ال شك أن الثقافة ّتلعب دورًا 

بعضها يقاوم األفكار الجديدة أكثر من غيره، وأن من الممكن ّتفعيل بعضها المجّتمعات من غيرها، وأن 

من الممكن أن يكون لنفس  هإن" :يقول مايكل بورّتر. وّتطويره بسرعة إذا ّتوفرت شروط وظروف معينة

في  نفسه المجّتمعفي مجّتمعات مخّتلفة، وحّتى في  المواقف الثقافية ّتأثيرات مخّتلفة على الّتقدم االقّتصادي

 Michael E. Porter, “Attitudes, Values, Beliefs, and the Microeconomics of)." مخّتلفة زمٍةظل أ

Prosperity,” in Culture Matters,15)   إن فهم الثقافة على حقيقّتها، وّتحديد دورها المجّتمعي الممكن

ان بفعل إرادي، ما يجعله اإلنس صنعه حيًا والمحّتمل ال يمكن ّتحقيقه إال إذا نظرنا إليها بوصفها كائنًا

وكي ندرك مدى الّتغير الذي . حياّته اإلنسان وإرادّته وظروِف لرغباِت رضة للّتطور والّتحول ّتبعًاُع

 وصيادين قبل أن نصبح فالحين وعمااًل كنا في قديم الزمان رعاًة أننا جميعًا عاشّته الثقافة، علينا أن نّتذكَر

 .ومهندسين وأطباء وخبراء اقّتصاديين صناعيين ومعرفيين وفنانين ومفكرين وأدباء

إن قيام الثقافة بدور إيجابي في العملية اإلنّتاجية يحّتم أن ّتكون القيم والّتقاليد والمواقف الّتي ّتغرسها 

ومّتجاوبة مع األهداف الّتي يسعى أو المرغوب، في عقول األطفال منسجمة مع النظام االقّتصادي السائد 

إن ثقافة ّتسود حياة مجّتمع . على الّتعايش مع العصر بسالم نفسه الوقت المجّتمع إلى ّتحقيقها، وقادرة في
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مع نظام اقّتصادي قائم على الّتصنيع  ّتنسجمالقناعة فضيلة، ليس بإمكانها أن  دزراعي ّتقليدي، حيث ُّتع

كما أنه ليس بإمكانها ّتحفيز الناس على العمل  .، أو نظام معرفي قائم على الّتفكير المضنيشاّقالعمل الو

 .وسيلة لحصول اإلنسان على السعادة، أو إقناعهم بأن العمل وراء مال بعيدة عن بيوّتهم سعيًا أماكني ف

وهذا يعني أن على الخطط الّتنموية أن ّتركز على القيم والمواقف ذات العالقة بنواحي الحياة االقّتصادية، 

إن  ،لّتي ّتسعى عملية الّتنمية لّتفعيلهامع النشاطات االقّتصادية ا ّتجاوبًا لّتكون أكثَر ّتكييفهاوأن ّتعمل على 

المواقف الّتقليدية من العمل والوقت والنشاطات الفكرية ال بد من ّتغييرها، وإال سيكون من الصعب ّتطوير 

 . اقة في عصر الصناعة والمعرفةصناعات وخدمات ّتحّتاج لعمل يدوي وأفكار خّل

من دون ّتنظيف الشوارع صحية فيها  على سبيل المثال، ال يمكن العيش في مدينة والّتمّتع بأجواء

وفيما  ،ّتوقف عن الّتراكمـالنفايات الّتي ال ّت ، لكن شوارع معظم المدن العربية ّتعانيدائم وشامل شكلب

ي النفايات ب الفقراء من العمل في ّتنظيف شوارع المدن الّتي يعيشون فيها، ال يّتوقف الناس عن رْميّتهَر

ي مدن ّتكسوها النفايات، فإن ولما كانت الحياة صعبة ف. ّتلك المدن من شبابيك بيوّتهم وسيارّتهم في شوارع

من خارج البالد للقيام بّتلك  وأحيانًاولين وجدوا أنفسهم مضطرين السّتيراد عمال من خارج المدن ؤالمس

ذات مكانة اجّتماعية  األعمال، ما جعل نشاطات ّتنظيف الشوارع والمرافق العامة من اخّتصاص أقلياٍت

ولين يغضون ؤ، وجعل المسمن المسّتوى الصحي والبيئي المطلوب عل مسّتوى النظافة أقّلمّتدنية، وج

العمال  أغلبيةمن ناحية أخرى، ال ّتنظر ،في منازلهم لما يحرصون عليه الطرف عن ّتلك المسّتويات خالفًا

كانت  ولحّتى  ،العرب إلى الخدمة في الفنادق والمطاعم بوصفها وظيفة جيدة من حيث الموقع االجّتماعي

إن اإلنسان الذي ال يحب عمله، ال يمكن له أن . ، ما يجعلهم يّتجنبون ّتلك الِحرف بقدر اإلمكانمجزية ماديًا

 .أو سعادة فيما يعمل ّتقن ما يعمل، وال أن يجد لذًةُي

، من المؤكد أن ُّتظهر مدى العناية في القاهرة مثاًل الوسطىنّتمي إلى الطبقة ـإن زيارة لمنزل عائلة ّت

ّتكون  األحوال ّتقريبًا لكن النظافة في كِل ،ا ومسّتوى النظافة الذي ّتحرص عليهمنزلهبي ّتوليها العائلة الّت

ونية للعمل اليدوي في من الريف، ما يكرس النظرة الُد ّتجلبها العائلة غالبًا( خادمة)من اخّتصاص شّغالة 

وفي الطريق إلى  ،الئية ّتجاه الفقراءنظرة اسّتعمن الّتربية في البيت، ويخلق لديهم  ًاجزء نفوس األطفال

ّتكون المصاعد والنظافة، ويدخل بنايات مّتهالكة  الصيانة يلمنزل، يمر الضيف في شوارع ّتسّتجدا

ميلون إلى النظر لكل إن الناس الذين ورثوا عاداّتهم من ثقافات زراعية َي. معطلة غالبًاالكهربائية  فيها 
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العامة  الشوارع والحدائَق، فيما يعّد البعض منهم أن يعنيهم كثيرًاال  هم بوصفه شيئًاشيء يقع خارج بيوِّت

 .  عام البيئة بوجٍه ي إلى ّتدهورها وّتلويِثلى اسّتعمالها بطريقة ّتؤِدهم إأمكنة ُمسّتباحة، ما يدفُع

سّتة ماليين نسمة، وال يّتجاوز معدل الدخل الفردي  لىع إن األردن الّتي ال يزيد عدد سكانها كثيرًا

بأن  قد ّتعطي هذه األرقام انطباعًا. مليون عامل غير أردني نحو ، لديهامسة آالف دوالر سنويًافيها خ

مئات اآلالف  جلَبمرّتفعة اسّتوجبت  ، وأن اقّتصاده ينمو بمعدالٍتبطالة منخفضة جدًاّتمّتع بنسبة ـاألردن ّت

اع معدالت البطالة، وقلة الفقر وارّتفعاني يلكن الحقيقة عكس ذلك ّتماما، فاألردن  .من العمال األجانب

أما فيما يّتعلق . المياه، وّتدني إنّتاجية العامل الزراعي والصناعي على سواء الموارد الطبيعية، وشّح

وفيما يعمل المصريون في . دول آسيوية ها يأّتي منوبعض ،بالعمالة الوافدة فإن معظمها يأّتي من مصر

ّتقع ة في المطاعم الشعبية وحراسة البنايات السكنية، ّتنظيف الشوارع والعناية بالمزارع، ويقومون بالخدم

أما العمل في المنازل والعناية . ولية غالبية الصناعات الحرفية وأعمال الصيانة الفنيةؤعلى عاّتقهم مس

إضافة إلى ذلك، يقوم عشرات . ن ألف امرأة من الفلبين وسيرالنكا وأندونيسيايسبع نحو باألطفال، فّتقوم به

. البسالنسيج والَم ال المسّتوردين من كوريا الجنوبية والصين وبنغالدش بالعمل في مصانِععّماآلالف من ال

الحكومة األردنية في  وفيما ّتبلغ نسبة البطالة بين الشباب األردني أعلى المسّتويات في العالم، أعلنِت

 . فـقط %31غت أن نسبة العمالة األردنية في مصانع النسيج والمالبس عامة بل 2116 نيسان/أبريل

ّتدني ّتصف المجّتمعات العربية، حيث ّتسود قيم وّتقاليد ذات جذور زراعية وقبلية ودينية مّتزمّتة، بـّت

إذ فيما ّتعارض ّتلك القيم والّتقاليد اخّتالط المرأة بالرجل في مكان العمل،  ،مشاركة المرأة في سوق العمل

نّتيجة لذلك، . من حيث الوظيفة أو الراّتب فرصة مّتساوية مع الرجلالمرأة ال ّتمنح الشركات والمؤسسات 

خلق  مما لديه من ثروة بشرية قادرة على اإلسهام في العملية الّتنموية، فيما يّتّم كبيرًا يفقد المجّتمع جزءًا

 حّد عالقة غير صحية بين الرجل والمرأة ّتشجع الرجل على معاملة المرأة معاملة غير عادلة ّتصل أحيانًا

مّتعددة ّتشمل إسناد وظائف  صورًا العربيةّتأخذ الّتفرقة ضد المرأة في المجّتمعات و. االسّتغالل واالسّتعباد

ل عليه الرجال حين ّتقوم عما يحُص من ممارسّتها، وحصولها على رواّتب ّتقّل إليها يأنف الرجال عادًة

بين ليه ة بين النساء أعلى مما هي عمن الّتعليم، ما يجعل نسبة األمّي بنفس األعمال، وحرمانها أحيانًا

رمان المرأة من حقها في العمل والّتعليم وفي ضوء ّتدني إنّتاجية العامل العربي عامة، فإن ِح ،الرجال

 .يضيف مشكلة ثقافية اجّتماعية أخرى إلى العقبات الّتي ّتعيق عملية الّتنمية المجّتمعية بأبعادها المخّتلفة
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معية من دون مواجهّتها وإيجاد ال ُيمكن حصول ّتـنمية مجّت ثقافية واجّتماعية أخرى كالتهناك مش

نظام الّتعليم وفلسفّته الّتي ّتعطي أهمية لألفكار الّتراثية  كالتوّتشمل ّتلك المش .حلوٍل أخالقية وعلمية لها

. العقل والمنطقالعلم ووالقناعات القديمة أكثر مما ّتعطي لطرق الّتفكير النقدية والمواقف اإليجابية من 

ث لهم بوصفه لدينية بّتشجيع الناس على القناعة، وحثهم على قبول ما يحُدفعلى سبيل المثال، ّتقوم المعاهد ا

عصر الصناعة  الّتعامل بعقالنية مع اسّتحقاقاتباسّتطاعّته  ِجيلإعداد  عاجزة عن، ما يجعلها ًاقضاء وقدر

عن الكثير المؤمنين لحياة ما بعد الحياة، ما يجعلها ّتّتغاضى  إعداِدإلى  الجماعات الدينية ّتـّتجهإذ  ،والمعرفة

هذه حالها ال بد من إقناعها بضرورة  إن مؤسسات وجماعاٍت وّتـّتهرب من ّتحدياّتها، من مّتطلبات الحياة

كي ُّتعلم الناس أن االسّتعداد لمواجهة اسّتحقاقات حياة ما بعد الحياة ال يكون إال  ،ّتغيير فحوى رسالّتها

ال يمكن القيام بها من دون  وهذه أموٌر ...خيرخالل العمل واإلنّتاج وأعمال العلى األرض من الحياة  إثراِءب

 . ومهما كانت عقائدهم ،ّتعليم جيد ومثابرة في العمل، والّتعاطف مع الغير من الناس أينما كانوا

جانبية سلبية على  إن الّتطورات اإليجابية في مجال العناية الصحية والخدمات العامة كان لها نّتائُج

العاملين إلى العاطلين من العمل، وغير القادرين على العمل في  خفض نسبة ن بينهافرص الّتنمية، م

زيادة معدل إنجاب المرأة وإطالة عمر  لقد ّتسبب الّتحسن الكبير في مسّتوى العناية الصحية في. المجّتمع

االعّتماد األطفال وكبار السن في المجّتمع، وبالّتالي رفع معدالت إلى ارّتفاع نسبة  أّدى مما ،اإلنسان

في عصر  على العاملين من أفراد العائلة الّتي ّتشهد ّتفككًا اعّتماد األطفال وكبار السّن :أي، ياالجّتماع

عام، وّتواضع  وفي ضوء ّتدني إنّتاجية العامل العربي والمعاشات بوجٍه. العولمة الثقافية واألقمار الصناعية

ان االجّتماعي والخدمات لضَمفي سوق العمل، وارّتفاع نسبة البطالة، وّتخلف نظم االعربية مشاركة المرأة 

حال واليوم من المؤكد أن يكون مسّتقبل أطفال  هاالجّتماعية الّتي ّتقدمها الدولة للفقراء والمحّتاجين، فإن

أحيانًا عربية، وّتراجع قدرة و ي الفساد في كل دولٍة، خاصة في ضوء ّتفّشمن الفقراء حالكًاالغد شيوخ 

 .في داخل أوطانهم وخارِجها كريمة لهم اجين وّتأمين حياٍةرغبة الدول الغنية على ّتقديم العون للمحّت

 الهياكل االقّتصادية

معزولين عن بعضهم ، ّتفصلهم حواجز الدخل والّتعليم  يعيش األثرياء والفقراء في كل دول العالم ّتقريبًا

لّتي ّتفصل إن الفجوات االقّتصادية واالجّتماعية الثقافية ا ،نيةوالثقافة والمعرفة والنفوذ والمناطق السك

كافية بما يفصلهم   الطرفين ّتشكل عقبة من عقبات الّتنمية في كل مكان، ألن الفقراء أصبحوا على معرفٍة
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عامة ولقد ّتسببت هذه المعرفة في ّتعميق شعور الفقراء  ،من أشياء مادية ومعنوية عن األثرياء واألقوياء

وظروف معيشّتهم لن ّتّتحسن مهما فعلوا، ما  حياّتهم لن ّتّتغيَر بأن ظروَفبعضهم رارة والظلم، وقناعة بالَم

ّتجهون نحو عدم اإلخالص للشركات والمؤسسات الّتي يعملون فّتقدون حوافز العمل واإلنّتاج، وَيجعلهم َي

رمان المجّتمع من فرصة بناء وات الّتي ّتفصل األثرياء عن الفقراء في ِحسهم الفَجمن ناحية ثانية، ُّت. فيها

الثقة بالنفس لّتقوم بدور فاعل في حياة المجّتمع االقّتصادية والثقافية ّتملك ما يكفي من  وسطىطبقة 

 .والسياسية، وُّتسهم في ّتعزيز االسّتقرار السياسي والسلم االجّتماعي

 األوضاَع دولة نامية، كما أَن في أي بالمعنى الّتقليدي وسطىللمّتعارف عليه، ال ّتوجد طبقة  وخالفًا

إن الفئات . وسطى في أي مجّتمعطبقة  العولمة ليس باسّتطاعّتها إنّتاُج االقّتصادية والسياسية الّتي أفرزّتها

مّتناقضة، ّتشمل صغار  مجموعات مّتباينة ذات أهداف مخّتلفة وأحيانًا يه وسطىطبقة أحيانًا بدو ّتالّتي 

عاملين في سلك الّتعليم معظم الو الدولة،بنوك ومؤسسات الشركات والوموظفي  ،نيالّتجار والحرفي

ومع أن  القضايا المجّتمعية،عن ّتكوين رؤية مشّتركة ّتجاه  ًةعاجز ها، ما يجعلشرطةيش والوالج واإلعالم

يحصلون على مداخيل ّتؤهلهم، من الناحية المادية، ليكونوا أعضاء في طبقة  أعضاء ّتلك الفئات الكثير من

أهم شروط  ّدعما يجعلهم يفّتقدون الوعي الطبقي الذي يرّتبطون معًا بشيء مشّترك، ، إال أنهم ال يوسطى

على ّتدفعهم إلى العمل ذات مصالح مشّتركة  لهذا ليس بإمكان هؤالء الّتفكير كطبقٍة. ّتكوين طبقة اجّتماعية

وفي غياب  ،في المجّتمع ، وبالّتالي القيام بدور اقّتصادي أو اجّتماعي أو سياسي فاعٍلوّتعزيزها مايّتهاِح

ّتقوم على روابَط دينية وإثنية وعشائرية وثقافية الشعور الطبقي، يّتفرق هؤالء إلى فئات اجّتماعية ثقافية 

 . مّتناقضة

ليس باسّتطاعة الشعوب الفقيرة أن ّتنمو، وإن الشعوب غير : Richard Gill يقول ريشارد جل

شكل عقبة ّتعيق الّتنمية، خاصة ما يّتعلق منها ، وإن القيم الثقافية الّتقليدية ُّت القادرة على النمو ّتبقى فقيرة

صحة هذا مع و  (Gill, Economic Development: Past and Present 1967, 32). ساتبالمواقف والمؤس

باإلمكان الّتغلب على عقبّتي الفقر  هأن إال أنه يّتناقض مع الّتجربة اإلنسانية الّتي أثبّتتإلى حد بعيد،  الحكم

ناحية ثانية، ّتقوم من . وكوريا الجنوبية والصين ارسنغافوكما حدث في ، وّتحقيق الّتنمية والنهضة والثقافة

الّتقليدية هي منظومة قيم وأعراف ومواقف غير قابلة للّتطور  رؤية جل هذه للثقافة على قناعة بأن الثقافة

لكن الثقافة وما ينبثق عنها من . أو الّتحول، ما يجعلها ّتلعب أدوارًا مّتشابهة في حياة كل المجّتمعات الفقيرة
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ما يجعلها ّتّتأثر بما يجري في ، والّتحول ّتغيردائم الفي عالم عيش ّت ةحّي اتكائنّتقاليد وعادات وقيم هي 

 .  العالم المحيط بها من ّتحوالت، فيّتغير بعضها بسرعة، فيما يّتغير بعضها اآلخر ببطٍء شديد

ولة ؤاعّتبرها مس عدة إلى عوامل نحو نصف قرن قبل Robert E. Baldwinأشار روبرت بولدوين 

 ،اّتساع فجوة الدخل في المجّتمع: ، منهافي الدول الفقيرة الّتنمية عن الّتخلف وضعف القدرة على ّتحقيق

ليم والمهارات، نقص الّتعو ،ارّتفاع معدالت النمو السكانيوانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي، و

ة الّتي ّتواجه الجهات ئيسإن المشكلة الر" :ولهذا قال. وغياب المنظم للعملية االسّتثمارية ّتخلف الّتكنولوجيا

". ّتحاول رسم خطط ّتنموية ّتكمن في ّتحديد المّتغيرات األساسية والعالقات الّتي ّتحكم عملية الّتنمية الّتي

(Robert Baldwin: Economic Development and Growth, 1966, 20)   لكن المّتغيرات والعالقات المعيقة

يعني أن بإمكان الدولة أن ّتخلق  وهذا. فنية فقط، وإنما سياسية وثقافية واجّتماعية أيضًا للّتنمية ليست أمورًا

وهذا . الثقافاتّتيح الّتعليم لجميع المواطنين، وّتقوم بّتطوير ـجديدة ّتضمن ّتكافؤ الفرص والعدالة، وّت ظروفًا

يزة ّتنافسية، وّتشجيع أصحاب رؤوس األموال على من شأنه ّتمكين الشعوب الفقيرة من اكّتساب ِم

ائف ُّتسهم في ّتقليص فجوة الدخل بين الطبقات، ورفع االسّتثمار وإدخال ّتكنولوجيا حديثة، وخلق وظ

 . مسّتدامة نمية مجّتمعيةـحو ّتحقيق ّتالت الدخل الفردي، وقيادة المجّتمع نمعّد

إن على الخطة الّتنموية، كي ّتعزز فرص نجاحها، أن ّتنطلق من حقائق الواقع بكل ما يعنيه من فقر 

ن ّتجارب غيرها من دول صناعية كانت قبل وّتخلف ثقافي وسياسي وّتكنولوجي وعلمي، وأن ّتسّتفيد م

عمل  كل رؤية ّتحّتاج لخطِة ّتدرك أَن كما أن عليها أْن كالت نفسها،المش مّتخلفة ّتعاني  عقود دواًل

محدد، وإال أصبحت برامج الّتغيير خطوات  ها نحو هدٍفلّترجمّتها إلى واقع، وكل خطة ّتحّتاج لرؤية ّتقوُد

عمل علمية وواقعية من شأنه  ن رؤية مجّتمعية إنسانية، ورسم خطِةإن الفشل في ّتكوي ،ّتخبط في الظالمـّت

ق ما ّتعانيه عامة الشعوب الفقيرة من بؤس وفساد وجهل وحاجة وظلم، ما يجعل الّتنمية مجرد حلم، أن يعِم

 . والرؤية فكرة نخبوية ضيقة األفق محدودة األهداف، والنهضة أمنية بعيدة المنال

 يةالهياكل والمؤسسات السياس

إلى رفع شعارات الّتحرر واالسّتقالل االقّتصادي  دفعت الّتركة االسّتعمارية شعوب الدول النامية عمومًا

ظهور نظام اقّتصادي جديد في وهذا ّتسبب في . ورفض الرأسمالية بوصفها أداة اسّتعمارية اسّتغاللية

ملكية الدولة ألدوات اإلنّتاج  :العديد من دول العالم الثالث قام على الّتخطيط المركزي ورأسمالية الدولة، أي
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للحركات  وفي ضوء ّتشجيع االّتحاد السوفييّتي. ة في البالدالرئيس والمؤسسات االقّتصادية والمالية

 وقها،الدول النامية من االنفراد في السلطة، وحرمان الشعوب من حق معظم ، ّتمكنت قياداتالّتحررية عامة

ن اهّتمام كل من أمريكا واالّتحاد السوفييّتي بّتجنيد أكبر عدد إإذ . والقام بالهيمنة على البالد وسرقة ثرواّتها

ن ممارساّتهم النظر ع مالئها بالمال والسالح، بغّضمالء من الحكام، دفعها إلى دعم ُعممكن من الُع

كم مارس االسّتعمار واالسّتغالل، فإن ولما كانت الديمقراطية فكرة غربية ونظام ُح ،الّتعسفية بحق شعوبهم

إذ  والّتشكيك في نيات الدول الغربية الّتي كانت ّتروج لها،رفض ّتلك الفكرة قامت ب ول العربيةمعظم الد

قامت القيادات السياسية والنخب الثقافية الّتقليدية بإقناع شعوبها بأن الديمقراطية فكرة غريبة عن ّتراثهم 

ّتنافى مع ـإن الديمقراطية فكرة ّت :فقد قالت اإلسالمية المنظماُتأما . وال ّتّتواءم مع ّتقاليدهم وأنماط حياّتهم

 .ّتعاليم الدين اإلسالمي، ما جعلها ّتقوم برفضها جملة وّتفصياًل

كآلهة عادة ، لكنهم يّتصرفون كي يحكموالشرعية  يفّتقر الحكام الدكّتاّتوريون في كل الحاالت ّتقريبًا

ت عصور غابرة ال من مخلفا بوصفهم عبيدًا عامة الناسذات صالحيات مطلقة، ما يجعلهم ينظرون إلى 

ام إلى الشعور بأنه ال ّتوجد إن من طبيعة هذه النظرة أن ّتقود الحّك. سياسية أو إنسانية يسّتحقون حقوقًا

ما يجعلهم يّتصرفون بمقَدرات البالد الّتي يحكمونها وكأنها مزارع خاصة بهم، حقوق لغيرهم من الناس، 

ومن  ،يقرروا من يسّتحق جواز سفر من المواطنينولهذا يصبح من حقهم أن . وأن من يعيش فيها عبيد لهم

 ومن ال يسّتحق، وأحيانًا ،سّتحق وظيفةومن ال يسّتحق، من َي ،خصة قيادة سيارةال يسّتحق، من يسّتحق ُر

مواطن  طرَد حين يقررون جحَربام حّكهؤالء ال يشعرلذلك، ال . ومن ال يسّتحق ،من يسّتحق أن يعيش

من ناحية ثانية، ّتّتصف أنظمة . وأصدقائه وذكريات طفولّته وطنِه عن ويموت في المنافي بعيدًا ليعيَش

ات سياسية ودينية وماركسية بالّتمادي في الظلم وكبِت المواطنين ومصادرة أيديولوجيالحكم الّتي ّتقوم على 

 . في المجّتمع فرص الّتطور والّتقدمحرياّتهم، وهذا من شأنه أن يّتسبب في شيوع الفساد وّتقويض 

ّتمّتع بصفات العظمة الّتي ـّت قوية ها شخصياتشعبية ّتقوُد يات عادة بّتأسيس حركاٍتيديولوجألّتقوم ا

. قد ممارسات ّتلك القيادات، ومن الطبيعي االمّتثال ألوامرهاـ، ما يجعل من الصعب ناأللوهيةّتقّترب من 

الجالسين و ة الهرم في المجّتمعّمـعلى ِق الجالسينوهذا يّتسبب في اّتساع الفجوة السياسية واالجّتماعية بين 

إذ  ،إنسانية جميع المشاركين فيها قزيمـعند القاعدة، ما يخلق عالقة غير صحية بين الطرفين ّتؤدي إلى ّت

قد، بسبب ذلك، جوهر إنسانيّته وقدرّته على وعي ـفـة بالعظمة واإللهام ويفيما يشعر من يجلس على القّم

وما  ،وى ما يقدمونه خدمة لزعمائهمِس ئًاالواقع، يشعر من يجلس عند القاعدة بأن حياّتهم ال ّتساوي شي
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القبول به مثل الموت في سبيل قضايا غيبية  وهذا يقود العامة إلى القبول بما ال يجوُز. يؤمنون به من عقائد

، وإنكار وجود أشياء إثباّتها علميًا ُرؤيّتها أو لواقع الحياة بصلة، واإليمان بوجود أشياء ال يمكن ال ّتمُت

وضمان االسّتقرار، يّتم الظالمة ومن أجل ّتكريس هذه العالقة . ورؤيّتها واقعيًا ّتها علميًايمكن إثباأخرى 

هم من حقوقهم وّتصفيّتهم إذا وجب كبّتهم وحرمانمجّتمعية، ما ي الّتعامل مع أصحاب الرأي بوصفهم أعباًء

 قّتصادي أصبَحالسياسي واال مطلق، فإن الفساَد نت السلطة المطلقة ّتقود إلى فساٍداولما ك !!األمر لزم

ومع أن  الثقافية،مات ام في مناصبهم أحد المسّلالحّك من النظام الحياّتي، وغدا مع مرور السنين وبقاِء جزءًا

الثقافة  ، فإن"هم أحرارًاهم أمهاُّتوقد ولدّْت مّتى اسّتعبدّتم الناَس" :قال رضي اهلل عنه عمر بن الخطاب

 ".ت الّتقاليد على بقائهم عبيدًاكيف يّتحرر الناس وقد نَص" :العربية جاءت لّتقول

ّتشير ّتجربة الدول النامية إلى اّتجاه حكامها عامة إلى معاملة الموارد البشرية في بالدهم بوصفهم 

وملوا ة فقد ُعأما أصحاب الكفاءات العلمية واآلراء الحَر. واالسّتثمار الّتنميةأعباء، وليس ثروات ّتسّتحق 

في  إما هملقيم الدينية وطرق الحياة الّتقليدية، ما جعلهم يعيشون حياَّتعلى اسّتقرار النظام وا بوصفهم خطرًا

ن إ :ويمكن القول !!، أو في ُسجون الدولة، أو في منافي المهجرعن أعين مخابرات الدولة الظالم بعيدًا

 ذًاهو يفكر إ: "النظام العربي ّتعامل مع المفكرين والمثقفين غير الّتقليديين على أساس قاعدة بسيطة ّتقول

من الرجال والنساء يّتركون أوطانهم ويهاجرون  عاليًا ما جعل نسبة كبيرة من المّتعلمين ّتعليمًا ،"هو خائن

معدالت البطالة الّتخلف والفقر، وارّتفعت  كالتومع فقدان ّتلك العناصر البشرية ّتفاقمت مش. إلى الخارج

إن كل الدول النامية ّتعاني اليوم  عقيدًا، وّتدهورت مسّتويات الّتعليم، وأصبحت مشكلة الّتنمية أكثَر صعوبة وّت

هجرة العقول الّتي ال يمكن إحداث ّتحوالت اجّتماعية وثقافية أو ّتطوير نظم  :، أي"نزيف األدمغة"مشكلة 

من أجل معرفة . وقيامها بدور قيادي في حياة المجّتمع وجودها نمية مجّتمعية من دونـالّتعليم أو حدوث ّت

الصادر عن جامعة الكويت، " هجرة الكفايات العلمية"طالع على كّتاب االالمزيد عن هذه المشكلة يمكن 

موجودان على موقعنا  وهما. الصادر عن منّتدى الفكر العربي" الثقافة وأزمة الهوية العربية"وكّتاب 

www.yazour.com 

رجال ورية والسكوت على ّتجاوزاّتها، والسماح لفي ّتشجيع الدكّتاّت مًاهم دورًاالعربية  ةلعبت الثقاف
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 جميع أن يحصلوا على في الدولة ن لهم عالقات بمراكز السلطةوهذا يجعل بإمكان األقوياء وَم. همحقوق

 الضعفاء والفقراء من حقوق وبالّتالي حرمان ،من الناس من حقوق غيرهم ويصادروا جزءًا ،حقوقهم

ولين، ؤللمسلذلك ُيالحظ ُلُجوء الفقراء والضعفاء إلى دفع ِرًشى . قد ّتكون حياّتهم مّتوقفة عليها وحاجات

 .في سبيل الحصول على بعض ما لهم من حقوقوأخالقياّتهم عن كرامّتهم االضطرار أحيانًا للّتنازل و

ر والّتعبير عن إن اّتجاه أنظمة الحكم العربية عامة إلى السيطرة على االقّتصاد، وكبت حريات الّتفكي

قاد ّتلك األنظمة إلى الّتحول إلى  ،اجّتماعية وسياسية الرأي، والّتعامل مع الموارد البشرية بوصفها أعباًء

ب في ّتعطيل قوى الّتحول الثقافي واالجّتماعي على ّتسّب ما. ول دون ّتحقيق ّتنمية مجّتمعيةعقبات ّتح

لّتربية والّتعليم على ّتخلفها، وعدم المبادرة ضعفها، وّتقويض مراكز البحث العلمي على قلّتها، وإهمال نظم ا

إن قضايا الّتراكم  :ويمكن القول. "عصرنّتها"من ّتحديث الدولة و بّتشييد مؤسسات مجّتمعية جديدة كجزٍء

نمية الموارد البشرية، وّتحرير اإلنسان والفكر والمرأة وقوى الخلق ـالرأسمالي والعلمي والّتكنولوجي، وّت

ل ّتكريس الّتخلف بأبعاده المجّتمعية المّتعددة هو ي ّتقوم بدورها المجّتمعي، ما جَعواالبّتكار لم ُّتعَط فرصة ك

 . وما ارّتبط بها من نخب اقّتصادية واجّتماعية وثقافية وإعالميةالعربية، نظمة ألاإلنجاز الوحيد ل

ف ّتحّتاج الّتنمية المجّتمعية إلى حرية سياسية واجّتماعية وفكرية وإعالمية ّتّتيح للناس على اخّتال

حين . كم ودور الدين في المجّتمعالقضايا العامة، بما في ذلك قضايا الُح ّلاربهم ّتبادل اآلراء حيال كمش

على القانون،  صبح خارجًاحريات المواطنين أو جزء أساسي منها، فإن النظام ُي ّتقوم الدولة بمصادرِة

وهذا يّتسبب في . حة مشّتركةمصلم به هُطمكن الثقة به، وال ّترِبال ُيويّتحول في أعين الشعب إلى مجرم 

ّتشجيع بعض الناس على الّتفكير في الّتخلص من النظام، ويدفع البعض اآلخر إلى االبّتعاد عنه وعدم 

الوسائل المشروعة وغير المشروعة لّتحقيق أهدافهم الخاصة،  الّتعاون معه، ويقنع آخرين باسّتخدام كّل

كانت الّتنمية عملية مجّتمعية شاملة ّتشارك كافة  ولما. على حساب غيرهم من الناس والصالح العام غالبًا

قطاعات الشعب ومؤسساّته فيها، فإن عدم الثقة في النظام يجعل ّتلك العملية شبه مسّتحيلة، من الصعب 

وحسن  من يقف خلفهاة صياغّتها على شكل رؤية مجّتمعية، ومن األصعب إقناع عامة الناس بمصداقي

 .كة مخّتلف فئات الشعب في ّتطبيقها على أرض الواقعمشار ، ومن شبه المسّتحيل ضماُنياّتهمن

بأن  ونشعريالسكان  أغلب طويلة جعلت إن اسّتمرار أنظمة الحكم العربية الدكّتاّتورية لفّتراٍت

قوى ّتقليدية على  هيمنةو بين الناس الجهلمع شيوع و. العيش في ظل ّتلك األنظمة هو الشيء الطبيعي

من حقهم الّتمّتع ف ،حريةال :ومن بينها  ،ى الناس أن يعرفوا الحقيقةصبح من الصعب علأاإلعالمية  العملية
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، ال يكون بإمكانهم ّتكوين موقف من ذلك الشيء يدفعهم محددًا وحين ال يشعر الناس أنهم يفّتقدون شيئًا ،بها

وعلى سبيل . طالب الناس به في ظل أنظمة غير عادلة ال يحصلون عليهإلى المطالبة به، وكل شيء ال ُي

حسني مبارك، إلى أن ما يزيد  صر بعد سقوط نظام مثال، أشارت اسّتطالعات الرأي العام في مال

شاركوا  %21من المواطنين الذين شاركوا في الثورة شاركوا ألسباب اقّتصادية، وأن أقل من % 71لىع

 ّتزال مفهومًا اميومية ال ّتغيب عن بال فقير، لكن الحرية  فالفقر والحاجة المادية حقائُق. ألسباب سياسية

 .هاويفّتقدونها في حال غياِب ،الناس بوجودها يشعُر حياّتيةحقيقة  لم يكن يومًا نظريًا

من القيادات الشعبية والفكرية والنقابية  من ناحية ثانية، قامت ّتلك األنظمة بالعمل على ّتفريغ البالِد

من األغنام ّتقاد بسهولة حّتى إلى طعان ـّتحويل معظم الشعوب إلى ُق وبذلك ّتَم، بشكل منهجي والشبابية

الوعي لّتحديد ما يكفي من ا يس لديهها، ولك القدرة على المطالبة بحقوِقفالشعوب العربية ال ّتمِل. المشنقة

والوطن فريسة المنال،  صعَب الّتغيير ضعيفة، والّتنمية هدفًا أصبحت احّتماالُتنّتيجة لذلك . ّتلك الحقوق

 :لذا يقول جفري ساكس. ة الطامعة وُعرضة لّتطورات الظروف العالميةسهلة لكل القوى الداخلية والخارج

نّتيجة  جاءترات المؤسسية الّتغُي وإنللغاية،  ر اجّتماعي كبيرإن العقبات الّتي ّتحول دون حدوث ّتطّو"

 Jeffrey Sachs, Notes on a New Sociology of)." وليس بفعل ّتطورات داخلية ،لصدمات خارجية

Development, in Culture Matters, 34)   فيما يسّتطيع االقّتصاديون ّتحديد الشروط  :أما مائير فيقول

لة لخلق سياسية مؤّه بيئٍةالظروف القادرة على خلق  ّتمّتع بالكفاءة، إال أن ّتحديَدـلخلق أسواق ّتالمطلوبة 

 .(Meier, Biography of a Subject, 137).  وغامضة صعبًة ّتزال عمليًة ماأسواق اقّتصادية جديدة 

األسواق الحرة أن  2117عام أواخر مع هذا، أثبّتت أزمة الركود االقّتصادي الكبرى الّتي بدأت في 

، ما يفرض على األسواق السياسية الّتي ّتّتمّتع بالكفاءة أن ّتبحث عن نظام اقّتصادي ّتمّتع بالكفاءةـال ّت

نقصها الكفاءة، واألسواق ـأسواق ّت فاألسواق االقّتصادية غير العادلة هي ،عدالةيّتمّتُع بالكفاءة والمخّتلف 

نقصها الكفاءة هي أسواق ّتفّتقد العدالة، ألن العدالة االجّتماعية ّتقود بالحّتمية إلى الكفاءة ـالّتي ّت

 .دالة االجّتماعيةإلى الَع الكفاءة االقّتصادية ّتقوُدأَن االقّتصادية، كما 

 مفهوم الوقت

قـون مـن   مـا يحق  فـي  حيـاّتهم و  في عه ّتؤثر بشكل كبير نظرة األفراد والشعوب للوقت وكيفية ّتعاملهم م إن

ل علـى الوقـت ومحاولـة    ومـع نجـاح بعـض المجّتمعـات اإلنسـانية فـي الّتحايُـ        ،إنجازات مادية وغير مادية
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وفي الواقع، لم  .هيّتجنب اسّتحقاقاّت أو لفّترة طويلة ُيهمل الوقتأن  ه، لم يسّتطع مجّتمٌعالّتهرب من ضغوطاِّت

أو حّتى الّتفكير في المسّتقبل من دون أن يأخـذ الوقـت    ،الم بناء مسّتقبل أفضليسّتطع شعب من شعوب الع

، بريئًامحايدًا أو أن يكون  باسّتطاعّتهليس أنه ، وبريئًا محايدًا أو الوقت لم يكن يومًا وحيث إن. في الحسبان

ًا لّتبدِل الظـروف  ، وذلك ّتبعوالّتعقيد والّتحول من حال إلى حال فإن عالقة الناس به اّتصفت دومًا بالصعوبِة

 .الحياّتية وّتغير الزمان

مّتفاوّتـة مـن الّتقـدير، ّتراوحـت بـين عـدم        ّتعاملـت المجّتمعات اإلنسانية المخّتلفة مع الوقت بدرجاٍت

ويعود السـبب فـي ذلـك الّتفـاوت      ،االهّتمام البالغ ر، ومن الّتقدير المّتواضع إلىاالكّتراث إلى االحّترام الحِذ

مرحلة الّتطور الحضاري الّتـي يعيشـها المجّتمـع    وافات السائدة في المجّتمع، طبيعة الثق :ألمور عدة، أهمها

ألهميـة   مجّتمعيـة نمـط اإلنّتـاج السـائد، ومـدى وعـي القيـادات ال      وموقع الثقافة من حياة المجّتمع، والمعني، 

علـى  فالمجّتمعات الّتي ّتعاملت مع الوقت باعّتباره شيئًا ثمينـًا كانـت دومـًا األقـدر     . الوقت ودوره المجّتمعي

نّتج المزيـد مـن السـلع    ـاسّتثماره واألكثر إنجازًا مـن النـاحيّتين الماديـة وغيـر الماديـة، إذ اسـّتطاعت أن ّتـ       

جهت إلى أما المجّتمعات الّتي اّّت. الذاّتيةوالخدمات، وّتسّتحوذ على مسّتويات معيشية أفضل، وّتعزز قدراّتها 

الثقافيـة واالقّتصـادية   و االجّتماعيـة  بعـادهِ ، وّتركهـا ّتعـاني الّتخلـف بأ   أهملها أيضًا إهمال الوقت، فإن الوقَت

 . ها على ّتحقيق إنجازات اقّتصادية أو ثقافية أو علمية ّتذكروالّتكنولوجية والعلمية والبيئية، ما أضعف قدراِّت

شعوب أصبحت اليوم قادرة على وعي أهمية الوقت واسّتيعاب دوره المجّتمعـي، إال  ال أغلب مع أنو

لـم ّتحّتـرم الوقـت     ،مراحل الّتاريخ الّتي سـبقت عصـر الصـناعة    لكوعبر أن معظم المجّتمعات اإلنسانية، 

جهت كل الشعوب ّتقريبًا وحّتى العصور الحديثة وفي الواقع، اّّت. ّتعامل معه بإيجابيةـبالقدر المطلوب، ولم ّت

وعلـى   .لـّتخلص منـه  البحث عن أفضل الطرق لّتوجه نحو ـبئًا على المجّتمع ما جعلها ّتإلى اعّتبار الوقت ِع

 ّتنفقالشعوب العربية اليوم من مالها وصحّتها على نشاطات قّتل الوقت أكثر بكثير مما  ّتـنفقالمثال،  سبيل

ن يقـوم  لكن الوقت، وإن ضاع بالنسبة للبعض، ال يّتهاون مـع مَـ  . ثقافيةالفكرية والعلمية والنشاطات العلى 

ن يحاول ب َمن ُيهمله، وُيعاِقل َمت ُيهِمك في قدرّته على الّتأثير في الحاضر والمسّتقبل، فالوقّكبإهماله أو ُيَش

 .!!دمِه هدَر

ثالثين ألف عام لم يكن لـدى ذلـك المجّتمـع     نحو حين ظهر المجّتمع الرعوي في صورّته البدائية قبل

إيجـابي أو سـلبي    حياّته لم يفرض عليه الّتفكير في معنى الوقت وّتطوير موقٍف مفهومًا للوقت، كما أن نمَط

ّتابع فصـول السـنة، فـرض علـى كـل مجّتمـع أن       ـالوقت بالمكان والمناخ وما يعنيه من ّت ارّتباط إال أَن. منه
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. األحيـان األخـرى   أغلـب  ومـن دون وعـي فـي     يّتعامل مع اسّتحقاقات الوقت بشكل أو بآخر، بوعي أحيانًا

ان آلخـر  االنّتقال مـن مكـ  بجه القبلي إلى الّتعامل مع الوقت بااللّتفاف حوله والّتهرب من اسّتحقاقاّته لذلك اّّت

ّتطـوير عـادات وّتقاليـد     فـي قد ّتسبب هـذا الموقـف   و  .بعيدًا عن ّتحديات الوقت الّتي ارّتبطت بّتقلبات الجو

جاه المجّتمع القبلي إلـى  ناخية، كان من نّتائجها اّّتمن محددات البيئة الطبيعية والّتقلبات الُم اسّتهدفت الّتحرَر

ومـع نجـاح ذلـك الـنمط فـي ّتـوفير       . عـي والصـيد  ه الّتجـوال والّتنقـل والر  إنّتـاجي وحيـاّتي عمـادُ    ّتبني نمٍط

بدائية مريحة اسّتمرت آالف السنين، إال أنه حرم القبلي من فرص ّتطوير ثقافّته  المّتطلبات األساسية لحياٍة

 .واسّتقرارًا حضارية أكثر إنّتاجية وأمنًا ونمط إنّتاجه واالنّتقال إلى مرحلٍة

جديدة اخّتلفت كمًا ونوعًا عن الحياة القبلية،  حياة عشرة آالف سنة كطريقِة نحوظهرت الزراعة قبل 

الحة األرض، بدأت حركة ومع اّتجاه اإلنسان إلى احّتراف ِف. وّتميزت عنها باالسّتقرار والنزوع نحو السلم

مـن األمـن واالسـّتقرار للمجّتمـع      كبيـراً  رت قـدراً بناء البيوت والقرى وّتشييد المدن وظهور الدول الّتي وّف

ى بدوره وهذا أّد. ّتطور اللغات وفنون الكّتابة وغيرها من وسائل ّتواصل بين الناس قد ّتبع ذلكو. الزراعي

للوقت، وفرض عليه إدراك مغـزى الّتحديات الّتي  إلى ّتشجيع المجّتمع الزراعي على ّتطوير مفهوم واضٍح

لذلك . بكفاءةه إلى الّتفكير في كيفية الّتعامل مع اسّتحقاقات الوقت دها المناخ على أرض الواقع، ما دفَعيجِس

قام المجّتمع الفالحي ببناء السدود لدرء خطر الفيضانات، وبناء الطرق لّتسـهيل عمليـات الّتجـارة، وّتشـييد     

دفعـه  ون اإلنسان الريفي من ّتحسـين مسـّتوى حياّتـه وأمنـه،     وهذا مَك. الُمناخيةللّتقلبات  بيوت أكثر مقاومًة

د طويلـة،  مـدا وات والحبـوب واللحـوم أل  اوالخضـر قنيات جديدة للحفاظ على صالحية الفواكه ـّتطوير ّت نحو

ره مع ذلـك، جـاء المفهـوم العـام الـذي طـوّ      . واسّتخدام جزء مما لديه من وقت للّتفكير في الكون والمسّتقبل

خـذه مـن الوقـت جـاء سـلبيًا      الموقف العام الـذي اّتّ  أّنولكن غير علمي، كما  اإلنسان الزراعي للوقت عمليًا

 . وليس إيجابيًا

الفالح يشـعر   زروعات وسقوط األمطار وجني الثمار جعلالزراعة وحصاد الَم مواسِملظار النّتاإن 

، ويشجعه على السـعي إليجـاد   قياًل على النفسـثاألمر الذي جعله يرى الوقت عبئًا . بالملل وطول االنّتظار

قّتـل الوقـت،   قد ّترّتب على ذلك اّتجاه الفالح إلـى البحـث عـن وسـائل ُمسـّلية ل     و .طرق لّتخفيف ذلك العبء

كبير،  وفيما جاءت ّتقاليد قّتل الوقت في الزمن القديم بريئة إلى حٍد. دمِه هدرممّتعة لّتقاليد وطقوس وّتطوير 

كبيـرة فـي صـحة     ّتقاليد في القرن العشرين، مثل الّتدخين وّتعاطي المخدرات، لّتلحق أضـراراً ال ّتلك جاءت

من ناحية أخرى، ّتّتسبب عادات . الفردية والجماعيةوة والثر الطبيعية البيئةفي والفالح والعامل وإنّتاجيّته، 
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ب الّتهـرّ  الّتواكل واإليمان بالقضـاء والقـدر، وبالّتـالي   على عامة في ّتشجيع المجّتمعات الّتقليدية  قّتل الوقت

وهذه ّتصرفات وقيٌم أضعفت قدرات كل المجّتمعـات ذات  . اآلنية والمسّتقبلية الّتحديات الحياّتيةمواجهة  من

عية على الّتفكير الواعي والنظر إلى إمكانية ّتوظيف الوقت في نشـاطاٍت إنّتاجيـة ّتسـهم فـي     الثقافات الزرا

عشـرة   نحـو  إهدار الوقـت جعلـت المجّتمـع الزراعـي يعـيش      ّتقاليدإن . ّتحسين نوعية الحياة وّتحقيق الّتقدم

ل في ّتحقيق ويعكس الفش ،أو ثقافّتهأو نمط إنّتاجه  ر نوعي في مسّتوى حياّتِهدوث ّتغّيآالف سنة من دون ُح

 .الّتقدم في الظروف العادية ضعف قدرة الفرد والمجّتمع المعني على إدراك الفرص الُمّتاحة واقّتناصها

ن قيـام  إإذ . سنة ظهـر المجّتمـع الصـناعي وّتبلـور معـه وبسـببه مفهـوم جديـد للوقـت          251 نحوقبل 

رمان الفالحين من مصـدر  ِح ى إلىاإلقطاعيين باالسّتيالء على األراضي الزراعية وطرد الفالحين منها أّد

واه الجسـدية  اح الـذي فقـد أرضـه وبيّتـه سـوى قِـ      لم يعد لدى الفّل نّتيجة لذلك. رزقهم وأمنهم الغذائي الوحيد

ومـع ّتقلـص فـرص العمـل فـي       ،أسـرّته  له وألفـرادِ  والوقت المّتاح له السّتغاللها في ّتوفير مّتطلبات الحياِة

قـد  و. إلى عامـل صـناعي   د، ما جعل الفالح يّتحول ّتدريجيًاالزراعة، كانت فرص العمل في الصناعة ّتّتزاي

نظـرة المجّتمـع الصـناعي الّتـي      ّتطوير ثقافّته ونظرّته للوقـت، وّتبنـي  الفالح إلى  ّترّتب على ذلك اضطراُر

المنافسـة بـين المنّتجـين،    ِحـدة  وفي ضوء هذا المفهوم للوقت وّتزايـد   ".والثروة وقت ،الوقت ثروة" :ّتقول

ّتـاح مـن الوقـت    عي بقوة نحو ّتطوير أدوات اإلنّتاج ونظم اإلدارة الكفيلة باسـّتغالل المُ اندفع المجّتمع الصنا

 . ممكنة من الكفاءة بأكبر درجٍة

واألعمـال  إن نظرة المجّتمع الصناعي للوقـت بصـفّته ثـروة، قـادت أصـحاب العمـل ورجـال المـال         

ولقـد ّترّتـب   . عها ضـمن إطـار جديـد   والدولة إلى ّتغيير نظرّتهم إلى العادات والمواقف والقيم الّتقليدية ووض

رفـع إنّتاجيـة    اسـّتهدفت جديـدة   على ذلك إعادة كّتابة القوانين والّتشريعات والدساّتير، وإرساء ّتقاليد عمـلٍ 

وفـي  . ى إلى ّتغيير طرق الحيـاة والّتفكيـر الّتقليديـة   ّتاح وّتقليل الوقت الضائع، ما أّدمن الوقت الُمالعامل ِض

راكم المعارف الّتكنولوجية وّتحديث معدات اإلنّتاج وأساليبه باسّتمرار، ضوء ّتسارع االكّتشافات العلمية وّت

نت مسّتويات المعيشـة الفرديـة   ت األرباح وارّتفعت األجور، وّتحّساإلنّتاج، وّتزايَد معدالُت ّتسارعت أيضًا

ه زة وّتوجهاّتّتبلور المجّتمع الصناعي بخصائصه الديناميكية الممّي سنة ّتقريبًا 111وخالل فّترة . والجماعية

كفـاءة اإلنّتـاج،    وهكـذا أصـبحت مفـاهيمُ   . نحو االعّتمـاد المّتزايـد علـى العلـم والّتكنولوجيـا واآللـة والوقـت       

ووسـائل اسـّتغالله    قاس بالوقـت، مـا جعـل الوقـتَ    ـلمي، والّتطور الّتكنولوجي ُّتوإنّتاجية العامل، والّتقدم الِع

 . ضل منهاسحرية يسعى كل المعنيين المّتالك القدر األكبر واألف ّتغدو أدواٍت
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ّتشـكيل هـذا العصـر مـن     فـي  ن والمسـاهم  مع دخول بعض الفئات االجّتماعية عصر المعرفة، اّتجـه 

ومؤسسات إلى ّتطوير نظم العمل القديمة، وّتطوير وسائل االّتصال والمعلومات السّتغالل وجماعات أفراد 

بعـد يـوم، بـدأ     يداّتها يومـاً وفي ضوء ّتسارع الحياة وّتزايد ّتعق. ممكنة من الكفاءة الوقت المّتاح بأكبر درجٍة

ما دفع مجّتمـع المعرفـة إلـى الّتعامـل مـع       غيير،ّتلره المجّتمع الصناعي يبدو بحاجة لمفهوم الوقت الذي طّو

 وفـي الواقـع، أصـبح الوقـتُ    . الوقت بالّتركيز على الجزء من الثانية وليس على يوم العمل أو ساعة العمـل 

يول والعدائين ال سباق السيارات والُخوآلخر  ألموال من بنٍكفيما يّتعلق بنشاطات نقل المعلومات وّتحويل ا

  .قاس بالساعات أو الثواني، وإنما بأعشار الثانيةُي

لقد ّتحول الوقت عبر الزمن، بفعل الّتطور الحضاري والوعي الثقافي والّتقـدم العلمـي والّتكنولـوجي    

روة إلـى أكثـر الثـروات    ومن ثشخصية ومؤسسية،  مهمل إلى عبء مجّتمعي، ومن عبء إلى ثروٍة من كّم

نمية ـوهذا جعل طرق اسّتخدام الوقت وكيفية اسّتغالله ّتغـدو مـن أهـم العوامـل المـؤثرة فـي ّتـ        ،ندرة وقيمة

نع المسّتقبل وّتحديـد موقـع كـل    قدرات الفرد، وّتراكم المعارف والثروات في المجّتمع، وأداة من أدوات ُص

لمية واالقّتصـادية والّتكنولوجيـة   الفجوات الثقافية والِع لهذا أصبحِت. وغيره من الشعوب شعب من الّتاريخ

الّتي ّتفصل األمم والشعوب عن بعضها  ّتعكس ّتبـاين نظـرة ّتلـك الشـعوب للوقـت، وّتفـاوت قـدراّتها علـى         

 .ال مع اسّتحقاقاّتهاسّتثماره، ومدى اسّتعدادها للّتجاوب الفّع

بات القبليـة والعشـائرية   ّترسُـ مـن ثقافـة الزراعـة وبعـض ال      إن كون الثقافة الشـعبية العربيـة خلـيط   

ن فشل العرب في االنّتقـال مـن   إإذ . إلى حٍد بعيد والّتشوهات االسّتهالكية، جعل نظرة العرب للوقت سلبيًة

أفضـل الخـدمات    وجـود عصر الزراعـة إلـى الصـناعة، واّتجـاه الدولـة إلـى إهمـال األريـاف والبـوادي، و         

 ب في نزوح القرويين والبدو بأعداد كبيرة إلى مـدنٍ ة ّتسّبالّتعليمية والصحية والوظائف الحكومية في المدين

يم وعـادات وّتقاليـد أهـل    وهذا جعل قيم وعادات وّتقاليد الغـزاة ّتسـيطر علـى قِـ    . لم ّتكن مسّتعدة السّتقبالهم

نّتيجة لـذلك، اسـّتمر المجّتمـع العربـي     . المدن الذين لم يكونوا أصال بعيدين كثيرًا عن ّتلك الثقافات الّتقليدية

الّتفـنن  و الّتعامل مع الوقت بصفّته عبئًا ثقيل الظل، على على ثقافّته القروية وّتقاليده البدوية، وحريصًا أمينًا

الحظ أن العربي، بغض النظر عن ثقافّتـه ومسـّتوى ّتعليمـه والطبقـة االجّتماعيـة الّتـي       لهذا ُي ،ر دمهفي هْد

. أفضـل  لّتخطيط من أجل صنع مسـّتقبلٍ ينّتمي إليها، يبدو عاجزًا عن الّتفكير في المسّتقبل، وال يعي أهمية ا

يم الّتراثية عقبـة أمـام اإلنسـان    وفي الواقع، ّتقف االلّتزامات االجّتماعية الّتقليدية واألعراف العشائرية والِق

كمـا أن بعـض   . وااللّتـزام بـه   سمح له بّترّتيـب برنـامج يـوم واحـدٍ    العربي ّتحرمه من احّترام موعد، بل ال َّت
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وارثة ّتشـجعه علـى الّتواكـل، وّتعـزو النجـاح والفشـل والمصـائب إلـى الحـظ          األفكار الدينية والعادات المّت

 . ولية ما قد يقع فيه من أخطاءؤمن مسحميه ة الّتفكير في المسّتقبل، وَيوالقضاء والقدر، ما ُيعفيه من مشّق

جـاههم  حين أنظر إلى أبناء أمّتنا العربية هو سكوّتهم على الجهل والفقـر، واّتّ  إن أكثر شيء يحيرني

 ،يمثـل عاهـًة مسـّتديمة    يّتصفون بهذه الصفات السلبيةوجود ماليين العرب الذين  إن. الكسل والّتواكل نحو

 البعض اآلخر بالعيش حياًة وقبول، والفقر الجهل اتفي مسّتنقع لبقاء البعض سعيدًا مبررأنه ليس هناك مع 

اسـّتحقاقات المسـّتقبل بسـبب    ي فـ ن إلـى عـدم الّتفكيـر    يه آخراالكسل، واّتج ال ّتليق بإنسانية اإلنسان بسبِب

ومـا دام   ،"الجاهل عدو نفسـه " :إن موقفي من اإلنسان الجاهل يقوم على المثل العربي الذي يقول ،الّتواكل

 فماذا يمكن لمجّتمـع أن يّتوقـع مـن فـرد ُيعـادي نفسـه سـوى أن يعـادي مجّتمعـه وأمّتـه          الجاهل عدَو نفسه، 

مجّتمـع ينّتمـي    على كل فـرد يّتعامـل معـه وكـلّ     جعله عبئًالكسل َيا أما فيما يّتعلق بالكسول، فإَن !!وإنسانيّته

عـن   طويلـة بعيـداً   إلـى أخـذ إجـازةٍ    المّتواكـل  أما الّتواكل فهو حالة ذهنية ّتـدفع عقـل  . عطيإليه، يأخذ وال ُي

 إن الجهل والكسَل ،ويموت دون حياة ه يعيش حياّته دون وعي،صاحَب ، ّتاركًاوعناء الّتفكير مخاضات الفكر

... عاهات صنعّْتها ثقافة عربية مشّوهة ّتقوم على فهم خاطئ للدين والحياة والعلم والعمل والوقـت كل والّتوا

بّتعمـيم الّتعلـيم    فقـط  مكـن عاهات ال يمكن حدوث ّتقدٍم مجّتمعي نوعي من دون ّتشخيِصها وعالِجها، وهذا م

 ولية الشخصـية ؤالمسـ  جـاه السـليم، ورفـع مسـّتوى    السليم، ونشر الـوعي السـليم، وّتطـوير الثقافـة فـي االّتّ     

 . واالجّتماعية

 إن من أبرز مظاهر إهدار الوقت في البالد العربية ّتدخين السيجارة واألرجيله، ولعب طاولة الزهـر 

 في المآّتم الّتـي أصـبحت والئـمَ    والمشاركة، لفزيونالّت شاشاتوأمام  هاّتفوالورق، وقضاء ساعات على ال

األقطار العربية،  كان ّتدخين السيجارة آفة قديمة ُمسّتفحلة في كِل وإذا ،للنميمة اجّتماعيًة مناسباٍتوللّتفاخر 

مـرض أصـاب   والّتلفزيـون   هـاّتف فإن آفة األرجيلة ّتغزو البالد العربية بشـكل مّتسـارع، واإلدمـان علـى ال    

مـن دخلهـا القـومي علـى      ومّتزايـداً  كبيـراً  نفق جـزءاً ـومـع أن معظـم الـبالد العربيـة ّتـ     . األطفال قبل الكبار

أوروبيـة   رة ومعالجة األمـراض الّتـي ُّتسـببها، لـم ّتحـاول الـدول العربيـة االقّتـداء بغيرهـا مـن دولٍ          السيجا

وآسيوية والقيام بمحاربة ّتلك اآلفة القاّتلة والمكلفة وطردها من األماكن العامـة مثـل المـدارس والجامعـات     

يعات لمحاربـة الّتـدخين   حّتى الدول العربية الّتي سنت ّتشـر . والمسّتشفيات والمطاعم ومسّتودعات األغذية

يذكر في ّتطبيق القوانين الّتي شرعّتها، مـا يجعلهـا    بناء على ّتوصيات منظمة الصحة العالمية ال ّتبذل جهدًا

 . ُّتسهم بشكل غير مباشر في ّترسيخ ّتلك العادة وضمان إدمان األجيال القادمة عليها
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بالنسـبة  " الرقي"أهم مظاهر أما ّتعاطي األرجيلة، خاصة في منطقة الهالل الخصيب، فقد أصبح من 

مجال في  الّتي ّتسّتحوذ على ثقافة عاليةلّتحرر المرأة  ، وعنوانًاوالهابط ثقافيًا لجيل الشباب الصاعد ُعمريًا

ربمـا كـان   . الـدهر  إن الحجاب ال ُيحّرم مفاسـدَ  :بة الّتي ّتقوللطالبة المحّجومرجعًا ثقافيًا لوالنميمة، الحسد 

إذ ّتقود هـذه العـادة   . مسّتقبل األطفال واألوطانبالنسبة ل كارات إهدار الوقت ّتكلفًةابّت ّتدخيـن األرجيلة أكثَر

باالسّتهّتار والسـطحية ومعـاداة    من الشباب العربي، إناثًا وذكورًا، يّتصُفبعد جيل  الَمَرضية إلى خلق جيٍل

ّتقليعـة الُمخادعـة   هـذه ال  إلـى جانـب ذلـك، ّتقـودُ    . يم العمل، وضعف الوعي البيئي والمسؤولية االجّتماعيـة ِق

المظهر والقبيحة الجوهر إلى إبعاد الشباب عن القراءة والنشاط الثقافي والفني والعمل الّتطـوعي والّتفكيـر   

 كارثة ثقافية واجّتماعيـة  ةاألرجيلومما يجعل انّتشار ّتدخين . مسّتقبل أفضل في كيفية اسّتغالل الوقت لبناِء

علـى   زوا سن الثالثة عشرة يجدون الّتشجيع مـن آبـاء وأمهـاتٍ   أن الكثير من األوالد والبنات الذين لم يّتجاو

  !مزمنًا ثقافيًا يعانون ّتخلفًا آباء وأمهات... االنغماس فيها بشغٍف

فشـل   ذ إنإ. ة السـيجارة والسـيارة  ليـوم حربـًا أهليـة أدواّتهـا الرئيسـ     يخوضـون ا  إن العرب عمومـاً 

هـا  ، جعلّتحّتقـر الوقـت والعمـل   زراعيـة قبليـة    افـةٍ ثق يذعربي لها في مجّتمع سليم السيارة في إيجاد موقع 

، وإنمـا كلعبـة فـي أيـدي شـباب مسـّتهّتر، وظيفّتـه        ليس كوسيلة نقل وإنّتـاج من قبل مالكيها وسائقيها ّتعامل 

ى سالح أما السيجارة فهي أمَض. شباع غرورِهإ في سبيل الناسها والّتضحية بحياّته وحياة غيره من ّتحطيُم

أوالده من يحـب، بمـا فـي ذلـك      كّلّتصويبه نحو قلب ، واسّتخدمه لالنّتحار ببطٍءاإلنسان و اخّترَعهكيماوي 

. وضعف القدرة الجنسية وغيرها السرطان والنوبات القلبية وأمراض الرئة واألسنان ، يحمل لهمهؤوأصدقا

خـوض  ، يفـي غبائـه وحالّتـه النفسـية المرضـية      فريدًا يجارة والسيارة جياًلاألرجيلة والِس وهذا يجعل جيَل

 .  لّتدمير الذات والمجّتمع طوعيًةّتحربًا أهلية 

، وهـذا  "يحارب ليعـيش ويعـيش ليحـارب   "ّتمحور حول الحرب، إذ كان ـكانت حياة اإلنسان القبلي ّت

ه أمـا اإلنسـان الزراعـي فـإن حياّتَـ     . محـدد  أعطاه فرصة اخّتيـار ّتوقيـت الحـرب مـن دون االلّتـزام بوقـتٍ      

المواسم الزراعيـة   وهذا فرض عليه احّتـراَم ،"يعيش ويعيش ليأكليأكل ل"ّتمحورت حول الطعام، ما جعله 

 يعمل ليعيش ويعيش"د أن عليه أن وحين انّتقل اإلنسان إلى العمل في المصانع وَج. وأوقات وجبات الطعام

 يّتعلم ليعـيش "أما اإلنسان المعرفي فقد أصبح . اسّتثماره ومبّتكرًا في لوقِتحريصًا على اما جعله  ،"ليعمل

ا كـان  ولمّـ  ،السـاعات ألن المعرفـة ّتّتقـادم بّتـوالي الثـواني ولـيس ب      ،ما جعلـه أسـير الوقـت    ،"ش ليّتعلمويعي

أكـل   جـه إلـى  فقـد اّتّ  قبل خمسـة قـرون  ه عن الزمان منذ الخروج من األندلس اإلنسان العربي قد َغَيَب نفَس
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إهـدار  بمن ّتحديات عصـره   روب الواعيوب على الُهؤالد العملاللحوم حّتى الّتخمة والموت من الِسمنة، و

 . حياّته السيجارة واألرجيلة الّتي ّتعادي كل شيء حي وجميل في الوقت، والّتفنن في ّتطوير ثقافِة

 ومؤسساّته نظم الّتعليم

ّتؤثر نظم الّتعليم ومناهجه ومؤسسات البحث العلمي في كمية المعارف العلمية المّتوفرة ونوعيّتها ومدى 

لعامة سياسي الثقافي والجّتماعي واالوعي ال ّتشكيلّتقوم بدور أساسي في انّتشارها في المجّتمع، ما يجعلها 

لكن نظام الّتعليم . المشاركة في مخّتلف النشاطات الحياّتية والّتمّتع بها الناس، وبالّتالي ّتحديد قدراّتهم على

إذا  الطلبة وطرق ّتفكيرهم إال ال يسّتطيع أن ُيحدث الّتحوالت الثقافية واالجّتماعية الضرورية في مواقِف

على غرس المواقف  العلمية المناسبة، وعمل بوعي ومثابرٍة كان لديه الحرية، وقام بّتدريس المعارِف

وهذا . والّتفكير النقديوالعلم العمل والوقت  السليمة في عقول الطلبة، وقام بّتدريبهم على إدراك أهميِة

المجّتمعية  كالتّتشخيص المشعلى الحرية ويعني أن مؤسسات الّتعليم والبحوث الّتي ال ّتملك القدرة 

، ال يمكن لها أن ّتقود عمليات الّتغير وطرق اسّتغاللهابدقة، وّتحديد الفرص المّتاحة والمحّتملة  وّتقييمها

في أداء الدور المجّتمعي المنوط بها، وقد يقودها إلى ّتخريج  وهذا من شأنه أن يّتسبَب في فشلها. والّتطور

 . باتمن عَق ا ّتواجهه المجّتمعات الناميُةمأعباء بشرية ُّتضيف عقبة نوعية جديدة ِل

 إن ارّتفاع نسب األمية بين مواطني معظم الدول النامية يمنح النخب المّتعلمة في ّتلك الدول شعورًا

يدفع ّتلك  مما ،بالّتفوق والّتميز ال ّتملكه عامة الناس، ما ينمي لديها إحساسًا مخّتلفًا وثمينًا بأنها ّتملك شيئًا

قنعهم بأنهم األولى في الحكم ـر مواقف ّتجاه العامة ّتّتصف بالسلبية والّتعالي، وّتالنخب عادة إلى ّتطوي

وحين ّتسكت الجماهير على قيام . عن الشعب واألقدر على إدارة دفّته واّتخاذ القرارات المصيرية نيابًة

ء اسّتغالل فقر الفقراء وجهل الجهالال يجدون صعوبًة في السلطة  رجاَل فإننخبة باحّتكار السلطة، 

، والهيمنة عليهم قدة النقص لدى عامة الناسومخاوف الضعفاء، وّتوظيف ما لديهم من سلطات لّتكريس ُع

، عامة لذلك ّتشير ّتجربة الشعوب النامية ،واالقّتصادية ومصادرة حقوقهم السياسيةاالسّتهانة بمشاعرهم و

وسرقة من ّتوعيّتها،  اًلبمن فيها الشعوب العربية، إلى أن ّتلك النخب قامت بّتزييف وعي الجماهير بد

 . على أرضها وفي نفوسها ّتكريس أسباب الّتخلف والفقر والجهلأموالها، و

شعورًا بأن  ينلدى المّتعلمعادة يخلق  األمية واالسّتعمار في المجّتمعات الّتي عانت طوياًل إن الّتعليم 

بأن مجرد كونه  هؤالء المّتعلم منإذ يشعر  ،دون واجبات ّتذكرحقوقًا وامّتيازات واسّتحقاقات من  ملعلمه
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ذات مكانة اجّتماعية  الحصول على وظيفٍة جامعية ُيعفيه من القيام بأعمال كثيرة، ويمنحه حَق ةيحمل شهاد

الّتصرف  ّتعلمين بأن الشهادة الجامعية ُّتَخّول حاملها حَقنسبة كبيرة من الُم وفي الواقع، ّتعّتقُد. مرموقة

. عالئية ّتميل إلى احّتقارهم، وليس إلى احّترامهم والّتعاطف معهمّتجاه العامة من أبناء الشعب بعقلية اسّت

وأحيانًا  ،اجّتماعية كالتوهذا يجعل الّتعليم الرسمي والحالة هذه ذا مردود سلبي على المجّتمع، يخلق مش

    .سياسية ّتعيق مسيرة المجّتمع نحو االسّتقرار والنماء والنهضة

سب األمية في الخمسينات والسّتينات من القرن العشرين ّتشير ّتجربة الّتعليم العربية إلى أن ارّتفاع ن

أة من النواحي العلمية أو دفع الدولة إلى الّتوسع في الّتعليم الثانوي والجامعي، وبناء جامعات لم ّتكن مهّي

. وليس بنوعية المّتعلمين ،الّتربوية السّتقبال أعداد كبيرة من الطلبة، ما جعل الّتعليم يّتميز بكمية الخريجين

، فيما هملذلك، ّتسبب الّتعليم في مضاعفة أعداد خريجي المدارس والجامعات ورفع سقف ّتوقعاِّت نّتيجة

جهت في ضوء ّتلك الّتطورات، اّّت. ات الوطنيةكانت الدولة ّتعاني  ضعف اإلمكانات المادية وّتعثر االقّتصاد

مشكلّتهم بالّتوسع على االسّتقرار وعلى مصالحها، إلى اسّترضاء الخريجين وحل  فاظًاالنخب الحاكمة، ِح

يوع الفساد م األجهزة الحكومية وانخفاض إنّتاجيّتها وُشإلى ّتضُخهذا الّتوجه ى أّدوقد . في البيروقراطية

فالبيروقراطية في مجّتمع يسوده الجهل . بين العاملين فيها، وزيادة األعباء المالية على كاهل الدولة

 . سهم في ّتكريس الّتخلفالّتغيير، ما يجعلها ُّتمحاوالت اإلصالح و ف في وجِهـقـوالّتسلط ّتشكل عقبة ّت

ّتعّتمد مساهمة الّتعليم في عمليات الّتحول االجّتماعي والثقافي والّتطور االقّتصادي على الّتوقعات 

فالّتعليم  ،دربهم عليهاهم، والمهارات الّتي ُيالّتي يخلقها لدى الخريجين، والمواقف الّتي يغرسها في نفوِس

لقيادة عمليات الّتنمية  وثقافيًا وفنيًا بحاجّته من الخريجين المؤهلين علميًاالذي يفشل في ّتزويد المجّتمع 

على المجّتمع  يجعل المّتعلمين عبئًا إذولياّتها ّتكون نّتائجه سلبية على حياة المجّتمع ومسّتقبله، ؤوّتحمل مس

ة القيم والمواقف إن نظم الّتعليم الّتي ّتدرك أهمي ،ّتعزز إرادّته على الّتحرر والّتقدم من أن يكونوا ثروة بداًل

ّتها وحرمانها من فرص خب الحاكمة بكْبالسليمة ّتشكل قوى ّتحرر وّتقدم ال يمكن أن ُّتهزم إال إذا قامت الُن

ّتعلم الملّتزم بقيم العمل والّتعاطف مع الفقراء والضعفاء هو عامل فالُم. خدمة المجّتمعات الّتي ّتنّتمي إليها

الء والبسطاء من أقارب وأصدقاء وزمالء َهّتقوم بّتوعية الُج ذاّته، وأداة ّتطور اجّتماعي ّتقدم اقّتصادي بحّد

على احّترام العمل، والحرص على الوقت، والحفاظ على البيئة، والمشاركة في العملية السياسية والحياة 

 .ل في الفصل الّتاليوألهيمة هذا الموضوع، سنعود إليه بشكل مفَص. ونشاط االقّتصادية بهمٍة
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 والّتنميةية العملية الّتعليم  

قراءة الكّتب ويّتعلم اإلنسان ويكّتسب معارفه باّتباع طرق شّتى، أهمها الدراسة في المدارس والجامعات، 

رفية أو مهنية مخّتلفة، الّتدرب الممارسة العملية من خالل القيام بأعمال ِحووالمجالت والجرائد بانّتظام، 

هم بأداء بعض راقبة الغير من الناس أثناء قياِمعلى أشياء محددة مثل اللغات والرقص والغناء والّتمثيل، م

األعمال مثل األلعاب البهلوانية والرياضية، الّتعلم على أيدي الغير مهارات مثل ركوب الخيل وزراعة 

وفي  ،لى أسرار حياّتهاإيش الحيوانات والنباّتات والّتعرف لة سيارة، ومالحظة كيف ّتعالورود أو ّتغيير عَج

من دون وعي، ويّتعلم منها الكثير، ما عدا من  ًاجميع هذه الطرق أو معظمها، غالب العادة، يسّتخدم اإلنسان

إن اخّتالف هذه الطرق عن بعضها ، واحّتياج . عمة القراءة أو حاسة البصر أو السمعُحرم من الناس من ِن

مّتباينة من  حياّتية مخّتلفة، كل منها لمهارات ال يملكها كل إنسان بنفس القدر، جعلت الناس يعيشون ّتجارَب

 . قر، العطاء وقلة العطاءـحيث اإلثارة والملل، الثراء والف

نّتجه غيره من مصادر الّتعليم الّتي يعّتمد عليها اإلنسان في حياّته ّتأّتي مما ُي مما ال شك فيه أن أهّم

المعدات واآلالت والمخّتبرات، وأشياء غير مادية مثل األفكار و الكّتب الناس من أشياء مادية مثل

به البعض اآلخر من  والبرامج الثقافية والدعائية وبرامج الكمبيوّتر، وما يقوُم والمسرحياتظريات والن

األهم لوسائل الّتعليم  نعم، إن اإلنسان هو المصدُر. اسّتعراضات وألعاب مثل الرقص والغناء والخطابة

أن وهذا يعني أن الّتعليم ال بد . عةقيف، لكننا نفقد الكثير إذا أهملنا ّتجربة النباّتات والحيوانات والطبيـوالّتث

والهوايات،  ةحرفييشمل األمور النظرية، والّتدريبات العقلية، ومراقبة الطبيعة، وممارسة بعض األعمال ال

 .ّتعة والفائدة والرضا عن النفسم المجّتمع وّتعود على الطالب بالُمواالنخراط في نشاطات عملية ّتخُد

واألمن والسعادة، وما يعزز قدرة اإلنسان على الّتحكم في كانت قضايا البحث عن مصادر الطعام 

. ظروف حياّته الطبيعية واالجّتماعية هي شغل اإلنسان الشاغل منذ ظهور المجّتمعات اإلنسانية األولى
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ق الكثير من اإلنجازات فيما يّتعلق بهذه القضايا، إال أن البحث لم يّتوقف، ولن يّتوقف، ـومع أن اإلنسان حق

ّتنوع ـبعد يوم، وّتحدياّتها ّتّتكاثر بشكل مّتواصل، ورغبات اإلنسان وحاجاّته ّت لحياة ّتّتزايد يومًاألن ّتعقيدات ا

 نّتيجة لفعل قد جاءت إنجازات اإلنسان المادية والثقافية واألمنية والروحية عبر الّتاريخ و .نمو باضطرادـوّت

وب على ّتطوير ّتكنولوجيا اإلنّتاج ؤالد، كان من بينها نزوع اإلنسان الدائم نحو الحرية، والعمل عدة عوامل

الزراعية والصناعية واإلدارية، وحصول ّتحوالت اجّتماعية وثقافية واقّتصادية عميقة في حياة المجّتمعات 

إن اكّتشاف اإلنسان لفكرة الّتقدم والوعي بأهمية الّتقدم ومعناه، ودور  :ويمكن القول. اإلنسانية المّتّتابعة

 .دم كانت مفاّتيح إثراء الحياة والّتمّتع بهاالّتحوالت المجّتمعية في ّتحقيق الّتق

أن يسبق ، فإن إدراك أهمية الّتغير ال بد بالنسبة لكل إنسان يعيش حياة مسّتقرة ولما كان الّتغير صعبًا

من خالل الّتربية في البيت والّتعليم المنظم في  إال بّتنمية الوعي أواًل عملية الّتغيير نفسها، وهذا ال يّتّم

المعاهد العلمية والفنية، والّتثقيف المفّتوح الذي ّتقوم به وسائل اإلعالم والنوادي المدارس والجامعات و

وّتشمل عمليات الّتوعية إيضاح أهمية الّتغيير وما يحمله من وعود ّتثري حياة المجّتمع وّتضمن . الثقافية

وفي . فيةمادية وّتحوالت اجّتماعية وثقا أفضل ألعضائه، وما ّتّتطلبه ّتلك العمليات من ّتضحياٍت مسّتقباًل

الواقع، يقع الجزء األكبر من عبء الّتوعية في المجّتمع على نظام الّتعليم لكونه الوسيلة األهم في إنّتاج 

اقة ونشرها في المجّتمع، ونقد الّتقاليد والعادات والقيم المّتوارثة وّتطويرها، المعارف العلمية واألفكار الخّل

 .نّتهي إليهـ، ّتنطلق منه وّتوالعلم مرجعًا ّتمد العقَلجديدة غير ّتقليدية ّتع أفكاروالمبادرة في طرح طرق 

واقفنا والطريقة ّتعلمه من نظريات وعلوم وطرق ّتفكير وأساليب عمل يؤثر في حياّتنا ومـإن كل ما ن

وهذا من شأنه أن يؤدي، . ل عليه في المسّتقبلونود أن نحُص ،يؤثر فيما ّتعلمناه في الماضي ،الّتي نفكر فيها

فالّتعليم عملية . إنسانية ما يحيط بنا من أشياء طبيعية وحيوانية وعالقاٍتى ّتغيير نظرّتنا ِلبال وعي، إل غالبًا

 ّتحول ثقافية ونفسية وذهنية ّتعيد ّترّتيب األولويات وبناء الشخصيات واكّتشاف المواهب الكامنة وّتشكيل

 ارف العلمية والقيُمعن خريج مدرسة ثانوية من حيث المع كثيرًاخّتلف َي فخريج الجامعة مثاًل ،الطموحات

ن يدخل من ناحية ثانية، فيما يدخل طالب السنة األولى الجامعة كَم. والمواقف والقدرة على الّتفكير المنطقي

طريقه في غابة،  ن ضّل، يسير في الممرات كَممدينة غريبة ال يعرف عنها وال عن أهلها وثقافّتها شيئًا

إن اللحظة الّتي . في الرؤية ادة وكله ثقة بالنفس ووضوٌحآخر مرة عادر الخريج الجامعي حرم الجامعة يغ

 . يبدأ الطالب فيها عملية الّتعلم، هي لحظة ّتغير وّتحول في حياّته وشخصيّته ال يمكن الرجوع عنها
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وإعطاء أنفسهم فرصة الّتطور من  ،ديون يأّتون إلى الجامعة ليس من أجل الّتعلمطبعا، هناك طلبة عق

ة، وإنما للبحث عن معلومات ومقوالت ّتؤكد ما يؤمنون به من نظريات غيبية النواحي الثقافية والمعرفي

إن البدء من نقطة . ّتقليدية عقيمة ّتساعدهم على الّتمسك بطرق ّتفكير قديمة ّتربوا عليها، والّتشبث بمواقَف

عضالت ع ُمللّتعامل م اًلمؤّه جديدًا خلق من الطالب إنسانًامن شأنه أن َي" المعرفة أساس اإليمان" :ّتقول إن

فمن شأنه أن يجعل العملية " اإليمان أساس المعرفة" :أما البدء من نقطة ّتقول إن. الحياة بعقالنية ومنطقية

أدبية، لكنها  ل حاملها للحصول على مكانٍةجامعية ّتؤّه للحصول على شهادٍة وسيلٍة مّتها مجرَدالّتعليمية بُر

وحين يقوم مثل هذا الخريج  ،للقيادة المجّتمعية لفكري ومؤهاًلعلى العطاء ا قادرًا جديدًا ال ّتخلق منه إنسانًا

ّتقوم بال  باسّتخدام الشهادة والمكانة المرافقة لها لّتكريس مفاهيم ماضوية ّتجاوزها الزمن، فإنه يصبح أداًة

 . من غرس عوامل الّتطور والّتقدم في المجّتمع وعي بّتعميق أسباب الّتخلف بداًل

يسبقه  ور حضارية لمرحلة أخرى، ينّتقل نظام الّتعليم معه، وأحيانًاحين ينّتقل مجّتمع من مرحلة ّتط

نقله من ـبمراحل ّتطور ذاّتية ّت الّتعليم يمُر وهذا يعني أن نظاَم. بخطوات ويقوم بقيادّته نحو المرحلة الّتالية

: أما ّتلك المراحل فهي. واإلسهام في ّتشكيله ،المسّتقبل اسّتشرافوقدرة على  مرحلة ألخرى أكثر ّتطورًا

وّتعكس  ،مرحلة الحكمة المألوفة، مرحلة الحفظ والّتقليد، مرحلة الّتفكير النقدي، ومرحلة الخلق واالبّتكار

الزراعة الّتقليدية إلى  به المجّتمعات اإلنسانية من مراحل على طريق الّتطور من حياِة هذه المراحل ما ّتمّر

ّتقليدية، مرحلة الّتغير المظهري، مرحلة الّتغير المرحلة ال: أما ّتلك المراحل، فهي. حياة الصناعة الديناميكية

 .مرحلة الّتغير المؤسسي والفكري، وسنقوم في الفصل القادم بشرح هذه المراحل، السلوكي

ّتقوم نظم الّتعليم والمؤسسات الّتعليمية، بوحي من الثقافة الشعبية والمعّتقدات الفلسفية السائدة، 

من الصعب أن يّتفق قادة مجّتمع  هوحيث إن. ي المجّتمعبّتشكيل مواقف الشعوب وطرق ّتفكير القيادات ف

مّتقاربة،  وُّتوحد مواقفهم أفكاٌر ،على هدف رئيسي مثل الّتنمية المجّتمعية من دون أن ّتجمعهم قيم مشّتركة

لذلك ّتحّتاج  ،للغاية فإن دور الّتعليم في ّتوحيد نظرة القادة وّتحفيزهم على القيام بعمل مشّترك يصبح حيويًا

وفي  ،عن الماضي لة لقيادة عمليات الّتحول الثقافي االجّتماعي بعيدًاامية لنظم ّتعليم مؤّهالمجّتمعات الن

ألن القيم وطرق الّتفكير الّتقليدية ُّتشجع على رؤية الواقع بناء  ،نقول في اّتجاه المسّتقبل. جاه المسّتقبلاّّت

ان، وليس بناء على ّتخيل بناء على ّتخيل ما ك :وليس بناء على ّتوقعات المسّتقبل، أي ،على ّتجربة الماضي

الت الّتراث وهذا يحرم ّتلك النظرة من إدراك أهمية ّتحرير الفرد والمجّتمع من مكّب. ما يجب أن يكون

من ناحية ثانية، ّتشير ّتجربة مخّتلف . ثقافي ت اجّتماعي وّتخلٍفوما يّترّتب على ذلك من كْب ،والّتقليد
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ة آبائهم وأمهاّتهم على اسّتخدام األجهزة الشعوب النامية إلى أن األوالد والشباب يقومون بمساعد

االلكّترونية الحديثة، وّتوعيّتهم فيما يّتعلق بما يحّتاجون إليه للعيش حياة أفضل مثل االهّتمام بصحّتهم 

ب أنظارها على المسّتقبل أن ُّتسهم بشكل بإمكان نظم الّتعليم الّتي ّتصّو هوهذا يعني أن. والحفاظ على البيئة

 .  على المشاركة في عمليات الّتنمية المجّتمعية مالناس وّتحفيزهمن طاء َسالُب مباشر وغير مباشر في ّتوعيِة

والمجّتمع  الّتعليم إلى أن نظم الّتعليم ومؤسسات عبر الّتاريخّتشير ّتجارب الّتنمية والنهضة 

ومؤسساّته ّتسير على نفس الطريق في سعيها لّتفعيل عمليات الّتحول والّتطور المجّتمعية، ما يجعل 

ة إلجرائها ّتأّتي فالّتغيرات الّتي ّتشعر المجّتمعات بحاجة ماّس. بعالقة عضوية ليم يرّتبطان معًاالمجّتمع والّتع

الت مثقفين وقادة سياسيين يعيشون أجواء ثقافية غير ّتقليدية قامت المؤسسات الّتعليمية عادة بناء على ّتخُي

نجازات إدة من ّتجارب حياّتية وئم واالسّتفاولما كان من السهل ّتقليد نظام قا. ببلورّتها وإقناع البعض بها

جهت نحو ّتقليد المجّتمعات الغربية الّتي سبقّتها على علمية مّتراكمة، فإن معظم المجّتمعات النامية اّّت

وعلى الطريق نحو . وّتكنولوجيا ونظم إدارة وّتعليم مضمار الّتقدم، واقّتراض بعض ما لديها من معارَف

مراحل ّتطور صعبة دفعت البعض إلى الّتوقف، فيما ّتمكن ها ّتمر باللحاق بالعصر، وجدت نظم الّتعليم نفَس

 . وفيما يلي شرح لّتلك المراحل بالّتركيز على الواقع العربي. البعض اآلخر من مواصلة الّتقدم

 الحكمة المألوفة

ّتصف المجّتمعات الّتقليدية عامة بكونها محافظة من النواحي الثقافية والدينية، ما يجعل نظم الّتعليم ـّت

المهمة  وهذا يجعُل ،جه نحو الّتركيز على المواد الدراسية الّتي ّتكرس المواقف والّتقاليد الّتراثيةومناهجه ّتّت

رعية الّتقاليد فاظ على القيم الدينية والشعائر المرّتبطة بها، وّتعزيز َشنحصر في الِحـاألساسية لنظم الّتعليم ّت

ها إلى واالقّتصادية القائمة، ما يقوُدوطرق الّتفكير المّتوارثة، وّتبرير العالقات السياسية واالجّتماعية 

لكن الحكمة المألوفة الّتي . على ما لديها من حكمة مألوفة إلدارة شؤون حياّتها اليومية االعّتماد أساسًا

ة من قصص قديمة ّترّتبط بالّتراث الشعبي، ّتعكس ّتجارب من أقوال وأمثال ومواعظ ُمسّتمّد ّتّتكون أساسًا

. لمية وواقعيةقادرة على الّتعامل مع ّتحديات الحاضر بِع ا يجعلها غيَرحياة أجيال عاشوا قبل زمن طويل، م

ها مضطرة للنظر وأمية وّتخلف علمي، فإنها ّتجد نفَس المجّتمعات الّتقليدية عادة من جهٍل وبسبب ما يسوُد

قود وهذا ي ،القادمة إلى ما لديها من حكمة مألوفة بوصفها ثروة مجّتمعية يجب الحفاظ عليها ونقلها لألجيال
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غير صالحة  ،لميةغير ِع عليها الزمن منذ زمن، ما يجعلها مناهَج اعفمناهج الّتعليم إلى اجّترار معارف 

 .لقيادة مجّتمعات نامية وّتوجيه عمليات الّتحول والّتطور فيها

، ليس باسّتطاعّته ّتدريس العلوم الحديثة مثل الفيزياء كهذه يقوم بّتدريس مناهج ّتعليميًا إن نظامًا

باسّتطاعّته ّتفسير الظواهر الطبيعية باسّتخدام النظريات  لكيمياء الحيوية واالقّتصاد، كما أنه ليَسالنووية وا

الت للّتعامل مع ّتعقيدات الحياة العصرية ومواجهة ّتحدياّتها لمية، وال إعداد جيل جديد لديه المؤّهالِع

دوات لّتكريس طرق الّتفكير غير وفي الواقع، ُّتسّتخدم نظم الّتعليم في مرحلة الحكمة المألوفة أ. المسّتقبلية

ومن أجل ّتحقيق هذه األهداف، . العلمية، وطرق الحياة القائمة على القناعة والخنوع والّتواكل واالسّتسالم

الّتاريخ، ووالّتراث بنواحي الحياة الدينية الصلة ذات  ضوعاتموّتجه مناهج الّتعليم إلى الّتركيز على الـّت

القة بعلوم العصر ومعارفه الّتكنولوجية وفلسفاّته الحياّتية، ذات الع وعاتضومنحها أولوية على المو

من ناحية ثانية، ّتميل المجّتمعات . وّتمجيد الماضي على حساب الحاضر، والّتقليل من شأن قضايا المسّتقبل

ثابّتة،  رافات بوصفها حقائَق، وقبول بعض الُخالّتقليدية عامة إلى اإليمان بالقضاء والقدر بشكل أو بآخَر

 . ، ما يريحها من عبء الّتفكير وقلق الّتخطيط والّتدبيرًاحر بوصفها علومال الّسوبعض أعم

ّتقليدية ّتعّتمد  الحياّتية لمجّتمعاٍت ّتعكس نظم الّتعليم ومناهجها في مرحلة الحكمة المألوفة األوضاَع

ة الحيا كالتبسيطة خالية من مش الفالح والراعي حياًة الحة األرض ورعي المواشي، حيث يعيُشعلى ِف

وهذا . ميةالعالقات في المجّتمع، وحيث ّتكون السلطة هَر العصرية، وحيث ُّتشكل القيم ال المصالح أساَس

الشكل والمحّتوى وطريقة األداء، مهمّته األساسية ّتكريس ما هو قائم من عالقات  يجعل نظام الّتعليم ّتقليدَي

رافات، وّتوفير الراحة الذهنية وّتقاليد وأعراف وقيم وطرق ّتفكير، ونشر ما هو موروث من حكايات وخ

ها ناعات، ّتجد ّتلك المجّتمعات نفَسـوالق في ضوء هذه المواقِف. الحداثة عواصِف والطمأنينة في وجِه

إلى الماضي وّتجربّته  ها دومًاة إلى ّتقييم كل فكرة جديدة وكل نظام جديد بالنظر إليه من منظار يقوُدمضطَر

علمية الحديثة بمنظار عقالني من شأنه أن يؤدي إلى الّتشكيك في بعض ال الحياّتية، ألن النظر إلى المعارِف

 . البالو العقل ، وإثارة مخاوف إنسان بسيط يسعى لراحةالمّترسخة في الوجدانناعات ـالق

صالحة يست إن الحكمة المألوفة، كونها حصيلة ذكريات مّتقادمة وّتجارب حياّتية موغلة في القدم، ل

للمعرفة العلمية  وخالفًا. ةعلمي حقائَقّتوافق مع ـوال ّت حياّتيًا نها ال ّتعكس واقعًالزمن وال مفيدة لمجّتمع، أل

وسياسي الّتي ّتشكل عامل ّتحرر وأداة ّتحول اجّتماعي وثقافي، ّتشكل الحكمة المألوفة قوة كبت اجّتماعي 

قوة، وكما ّتشير ّتجارب كل الشعوب الّتي حققت الّتقدم وملكت أسباب ال. وعامل ّتخلف ثقافي واقّتصادي
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هي العوامل الّتي قادت والحياة كان الّتعليم السليم والّتربية السليمة والمواقف السليمة من العمل والوقت 

 . ّتلك المجّتمعات نحو النهضة، وأسهمت في ّتحرير اإلنسان وإعالء شأنه

 الحفظ والّتقليد

لّتدريس الُمْعّتمدة في ّتمثل الخطوات األولى لّتحديث نظم الّتعليم في المجّتمعات النامية في ّتقليد طرق ا

والّتطور العلمي، واقّتباس بعض  والّتحول الثقافي في الّتنمية االقّتصادية بعيدًا الدول الّتي قطعت شوطًا

ّتجه نظم الّتعليم في هذه المرحلة إلى مطالبة طلبة المدارس ـوبناء على ذلك، ّت. مناهج الّتدريس الُمّتبعة فيها

أما األساّتذة فيّتجهون إلى . اليومية صلة بحياّتهم ما ّتكون ذاَت ًاوالجامعات بحفظ آالف المعلومات الّتي نادر

ثابّتة من دون  محددة واسّتنّتاجات نظرية، وُمطالبة الطلبة بحفظها بوصفها حقائَق الّتركيز على نظرياٍت

وبسبب عدم قدرة الطلبة . وكيف يمكن االسّتفادة منها ،دها وشرح كيفية الّتوصل إليهاالقيام بّتحليلها ونْق

ها عن ظهر قلب، وعدم ّتدريبهم على طرق االسّتفادة أهمية المعلومات الّتي ُيفرض عليهم حفُظ إدراِك على

منها، واّتجاه األساّتذة إلى ممارسة السلطة وفرض آرائهم دون نقاش، فإن نسبة عالية من الطلبة ّتّترك 

إن نظام الّتعليم في هذه . عيةنو ذا قيمة ّتعلم شيئًاـّتخرج من دون أن ّتـالمدارس والجامعات قبل الّتخرج، أو ّت

نهم من إيجاد ما قد يحّتاجونه من معلومات البحث ومهاراّته الّتي ّتمّك المرحلة ال يدرب الطلبة على أساليِب

النظر عن فهمهم  حين يحّتاجونها، بل يقوم بفرض نظريات عليهم ومطالبّتهم باسّتخدامها كأطر ّتفكير بغّض

 .   لها وقناعّتهم بها

بع أسلوب ّتدريس سلطوي من شأنه أن يّتسبب في كبت وليس ّتشجيع الطلبة على إن نظام ّتعليم يّت

ا كان كل ما يطلبه النظام من الطلبة هو حفظ ولّم ،سّتخدام العقل وأخذ زمام المبادرةالّتفكير النقدي وا

ّتصر على ّتفريغ المعلومات على الورق في ـقـمّتطلبات النجاح ّت معلومات وحقائق علمية مجردة، فإّن

الخروج على النص، فإن المعلومات والفرضيات الّتي  ن النظام ال يملك حريَةإوحيث . ت االمّتحانقاعا

. هاَزقد ّتجاَو علمية لسنوات بعد أن يكون العلُم ونظرياٍت يحفظها الطلبة ّتّترسخ في عقولهم بوصفها حقائَق

ن عمليات الّتقليد والحفظ إفلة، لكن على الرغم من محدودية قدرات نظم الّتعليم على العطاء في هذه المرح

، ما يساعدهم على ّتغيير نظرّتهم وأوجه حياة أكثر ّتطورًا ،حقائق علمية جديدةإلى  ّتجعل الطلبة يّتعرفون

 . للحياة ولغيرهم من الشعوب، وّتطوير مواقفهم من العلم والنظريات العلمية بوجه عام
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المحاضرات على أساّتذة الجامعة وإلقاء بعض  لزيارّتها 1994دعّتني جامعة بغداد في أواخر سنة 

، لكنني الحظت األسئلة ومسّتوى النقاش جيدًاكانت  .وطلبة الدراسات العليا في االقّتصاد والعالقات الدولية

قد و. ، ما جعلني أبحث عن السببما عن مشاغل العصر أن القضايا الّتي طرحها الحضور بعيدة نوعًا

مع إيران في عام  ت اسّتيراد الكّتب حين دخلت في حرٍبُدهشت حين اكّتشفت أن الدولة العراقية أوقف

كان الطلبة الذين الّتقيت  ،ر بعد انّتهاء الحرب الباردةصَد وأنه ليس لدى مكّتبة الجامعة كّتاب واحد، 1981

منهم مناقشة قضايا  ًابهم يّتم إعدادهم للّتدريس في الجامعات العراقية بعد الّتخرج، ما يعني أنه كان مطلوب

عنها مثل العولمة والمعرفة وسقوط الماركسية  وا كّتابًاؤعيد ّتشكيله من دون أن يقرالعالم وُّت ّتشغل باَل

 .وّتفكك االّتحاد السوفييّتي وغيرها من قضايا العصر

الحفظ والّتقليد ديناميكية الحياة االجّتماعية واالقّتصادية في مجّتمع  ّتعكس مناهج الّتعليم في مرحلِة

ّتصف بّتغير المظهر دون الجوهر، ما يجعل كل شيء ـقليدية، وهذه مرحلة ّتيمر بمرحلة ما بعد الزراعة الّت

لكن هذا النظام ُيلبي حاجة . ، وكل فكرة جديدة ّتبدو مثيرة ولكن موضع شكولكن جذابًا يبدو غريبًا ًامسّتورد

الحداثة  َودعاء بأنها ّتسير نحمن االنها مّكفي مرحلة الّتغير المظهري، إذ ُي النخب المهيمنة على مجّتمع يمّر

نظرها على الناس، وأن ّتسّتخدم  بفرض وجهِة من دون ّتحديث، وأن ّتدعي بأنها ّتسمح بالّتغير فيما ّتقوُم

 . جذري لّتكريس أفكار قديمة ومّتقادمة بحاجة لّتغيير جديدةوسائل ّتدريس 

 الّتفكير النقدي

ها األجنبية، ويّتجه نحو اخّتيار لنظم الّتعليم ومناهج ،يّتوقف نظام الّتعليم في هذه المرحلة عن الّتقليد األعمى

وهذا يعني إخضاع . علمية ومواَد مجّتمعه من مناهَج ما يحّتاج إليه من أساليب ّتدريس، وما يناسب ظروَف

ها لدراسة مسبقة لّتحديد مدى صالحيّتها وقدرّتها على ّتزويد المجّتمع المعارف العلمية الّتي يّتم اسّتيراُد

وهذا من . ات في ضوء مرحلة الّتطور الحضاري الّتي يعيش فيهاالنامي بما يحّتاج إليه من معارف وّتقني

. شأنه أن يقود نظام الّتعليم والقائمين عليه إلى بلورة رؤية مسّتقبلية لفلسفة الّتعليم وأهدافه وكيفية ّتطويره

 ون، ومساعدّتهم على فهم المعلومات والحقائق الّتيؤساءلة الطلبة عن آرائهم فيما يقرلذلك يبدأ النظام في م

وكجزء من ّتدريب . ونها وطرق ّتحليلها، واخّتبار مدى ّتجاوبها مع واقع حياّتهم وأهداف مجّتمعاّتهمؤريق

الطلبة على الّتفكير النقدي والّتحليل العلمي، ّتقوم المناهج بإيضاح أن من الممكن أن يكون لوجهّتي نظر 

من إجابة صحيحة، وأن لكل  مخّتلفّتين قيمة علمية مّتساوية وصالحية مّتكافئة، وأن يكون لسؤال واحد أكثر
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. من دون ّتحليل وّتمحيص االّتهعلى ِع معلومة أو نظريةعملي، وأن من الخطأ أخذ  مشكلة أكثر من حٍل

العلوم النظرية، وإقناع الطلبة بأن المعرفة  وهذا يقود بالّتدريج إلى الّتركيز على العلوم الّتطبيقية إلى جانِب

 .ّتخدامها في أكثر من مجالثروة خاصة ومجّتمعية، وأن من الممكن اس

لة نظام الّتعليم ومؤسساّته إن من شأن فلسفة ّتعليمية ّتقوم على الّتفكير النقدي أن ّتؤدي إلى إعادة هيك

بدوره في ّتطوير  وهذا يّتسبُب. ة، وّتغيير سلوكيات األساّتذة ومواقفهم من العملية الّتعليمية والطلبةالرئيس

 علم والّتعليم ومؤسساّته، ومن زمالئهم وأساّتذّتهم والمجّتمعطرق ّتفكير الطلبة، وّتعديل مواقفهم من ال

عصرية لفهم الحياة والبيئة والعالم المحيط بهم، ووسيلة  ، ما يجعلهم ينظرون إلى العلم بوصفه أداًةوثقافّته

وفي ضوء هذه النظرة الجديدة للعلم والحياة، يصبح من السهل وضع الكثير من . لّتحسين نوعية الحياة

يمها بعلمية وواقعية وأمانة ـيـالقديمة ّتحت المجهر ونقدها وّتق والعالقاتلقيم والقناعات والّتقاليد األفكار وا

 .   كجزء من دراسة المجّتمع واإلسهام في ّتشكيل المسّتقبل، ونشر مفاهيم الحرية والديمقراطية

من ذلك نحو  ه بداًلّتراض والّتقليد، وّتّتوجـومع ّتغير فلسفة الّتعليم، ّتبدأ الجامعات في الّتخلي عن االق

ه من وسائل ّتعليمية لّتناسب ظروف المجّتمع علمية، وّتكييف ما ّتخّتاُر اخّتيار ما ّتحّتاج إليه من معارَف

، معرفيًا ها مرجعًاوهذا يقود إلى ّتقييم مدى صالحية النظريات المسّتوردة قبل اعّتماِد. واحّتياجاّته الخاصة

إن ّتقييم النظريات العلمية واألفكار . ونظم جديدة واقَفوما قد ينبثق عنها من م ،هاومدى إمكانية ّتطبيِق

عناصر الثقافة الشعبية ودورها في الحياة عامة،  السائدة ال يّتوقف عند الُمسّتورد منها فقط، بل يشمل أيضًا

بهذا  وّتقوم الجامعات عادًة ،الّتطور االقّتصاديةوما يّتعلق منها بّتشجيع وّتعطيل عمليات الّتحول الثقافية و

ويعكس . اق بين األساّتذة والطلبة والمجّتمع داخل أسوار الجامعة وخارجهال الخّلمن خالل الّتفاُع العمل

به  ه المجّتمع من ّتطورات وّتحوالت في مرحلة الّتغير السلوكي، وما ّتمّرالّتعليم في هذه المرحلة ما يعيُش

 . عمليات الّتنمية المجّتمعية من مخاضات

 الخلق واالبّتكار

الّتعليم قد اجّتاز مرحلة الّتفكير النقدي وّتقييم الخيارات البديلة المّتاحة، ينّتقل إلى مرحلة بعد أن يكون نظام 

زمام المبادرة والعمل بشكل منهجي على  ّتصف بالخلق واالبّتكار، يقوم الدارسون والباحثون خاللها بأخِذـّت

 كالتا يواجهه من مشمعملية ِل علمية ومعلومات، وإيجاد حلوٍل ّتطوير ما يحّتاجه المجّتمع من معارَف

وهذا يقود بدوره إلى ّتطوير أهداف العملية الّتعليمية وّتحديث المعلومات والمعارف العلمية . وّتحديات
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كما  للّتطور العالمي وصالحة، ليس فقط لحاضر المجّتمع، بل ولمسّتقبله أيضًا باسّتمرار كي ّتكون مواكبًة

 ّتباين ّتبعًاـالمجّتمعات اإلنسانية ّت ا كانت احّتياجاُتولّم. وّترسمه القيادة المجّتمعية ،ّتّتخيله النخبة الثقافية

واجهها من ّتحديات وّتسعى لّتحقيقه من طموحات، فإن اّتها المادية والبشرية وظروف حياّتها وما ُيإلمكان

ات المّتاحة والمساهمة في ّتحقيق مكنه من اسّتغالل اإلمكاننظام الّتعليم يقوم بّتصميم برامجه بالشكل الذي ُي

الواقع وكيفية  كالتوجب عادة ّتأسيس مراكز أبحاث مّتخصصة لدراسة مشوهذا ي. لمنشودةاألهداف ا

ومع . الّتغلب عليها، والخوض في قضايا المسّتقبل وّتحديد أبعادها المجّتمعية والدولية وإشكالياّتها المحّتملة

ّتسع مجال الحرية المجّتمع من اسّتكمال آخر مراحل الّتحول الثقافي الّتي ّتسبق الثورة الصناعية، ي اقّتراِب

دوره في صنع المسّتقبل، وقدرّته على إيجاد حلول أهمية أمام النظام الّتعليمي، ويعّترف المجّتمع بأهميّته و

 .  اقالوطنية، والّتحول إلى نظام علمي خّل كالتمحلية للمش

شعر بحاجّته لّتأسيس برامج خاصة في نظرّته،  ومسّتقبليًا ،في عمله كلما أصبح نظام الّتعليم خالقًا

يديولوجيات، وغرس قيم االلّتزام الّتقاليد واأل ر من قيوِدالدراسات العليا على الّتفكير المّتحّر لّتدريب طالِب

نحل ال  وهذا يقود إلى ّتبلور الجامعة كخليِة. بقضايا المجّتمع عامة، وقضايا الفقراء والضعفاء خاصة

ة أو علمية، ما يّتيح المجال لكافة قضية مجّتمعي أّيّتّتوقف عن العمل، ومؤسسة فكرية ال ّتّتردد في نقاش 

ّتقادم مع ـومع إدراك الجامعة أن األفكار ّت. ّتحاور بحرية وانفّتاحـّتفاعل وّتـاألفكار القديمة والجديدة كي ّت

أنها بحاجة لّتطوير مناهجها  ، ّتدرك أيضًاالحياّتية الزمن، وأن النظريات ّتفقد صالحيّتها مع ّتغير الظروف

وبسبب . س بشكل مّتواصل، وّتعزيز مكانّتها العلمية بين الجامعات العالميةباسّتمرار، وّتحديث طرق الّتدري

من أهم  ما يكّتسبه نظام الّتعليم في هذه المرحلة من قدرة مميزة على الخلق واالبّتكار، يّتحول إلى واحٍد

 . المؤسسية والّتغير الفكري عوامل الّتحول والّتطور المجّتمعي الّتي ُّتسهم في وصول المجّتمع إلى مرحلِة

 الّتعليم والمجّتمع

عكس معرفة بطبيعة العمل من الناس، فإّتقان العمل َي إن إّتقان العمل فضيلة كبيرة ال يسّتحوذ عليها إال القلُة

 لكن ضمان النجاح في إّتقان أّي. لما يقوم به اإلنسان من عمل ثالثًا بًا، وُحبالمسؤولية ثانيًا ، وإحساسًاأواًل

 ها على نظام الّتعليم والدور الذي يقوُم، ّتّتوقف معظُمعدة حّتاج إلى  أشياءَي أو كبيرًا عمل مهما كان صغيرًا

 :وفي مقدمة ّتلك األشياء. المجّتمع به في حياِة

 الّتعليم المناسب  .1
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 األدوات المناسبة .2

 المواقف السليمة .3

 المؤسسات المناسبة .4

 النظم المجّتمعية المناسبة .5

 معلومات صحيحة وكافية .6

 اإلرادة على الّتغيير .7

مجّتمع ّتدريب فنيين  ألن بإمكان أّي ،لحصول على الّتعليم والّتدريب المناسب من األمور غير المعقدةا ّديع

كما أن بعض . برة المطلوبةفي الداخل وفي الخارج، أو جلب خبراء أجانب عند الحاجة للحصول على الِخ

أما . جين للدراسة في الخارجالدول والمنظمات والجامعات األجنـبـيـة ّتقدم منحًا للطلبة المّتفوقين والمحّتا

معدات فنية  ّتحّتاج إلىألنها  ،وّتعقيدًا صعوبًة الحصول على األجهزة والمعدات المناسبة فهي عملية أكثُر

ومما يزيد من صعوبة الحصول على . مّتخصصة إنّتاجية وخدماّتية وبحثية بأعمالومساعدين مؤهلين للقيام 

رد مالية قد ّتكون كبيرة، وبنية أساسية ومؤسسية قد ّتكون مكلفة عدات المناسبة احّتياجها لموااألجهزة والُم

لّتشغيل ّتلك المعدات  عاملة مؤهلة فنيًا ، وأيٍددة كشبكات المياه والكهرباء والطرق ووسائل االّتصالومعّق

  .وصيانّتها وّتعظيم االسّتفادة منها

لى المواقف السليمة ن الحصول عفإ، وصعوبة الحصول على بعضها، مع أهمية هذه األشياء جميعًا

القضية األكثر صعوبة وأهمية، ألن اإلنسان الذي ال يّتحلى بالمواقف السليمة من العمل والوقت  ّديع

بل أكثر من . ، وَمْهما كانت معارفه كثيرةشيء َمْهما كان بسيطًا والكسب المادي لن يكون بإمكانه إّتقان أّي

حّتى وإن  سلبي من العمل في إّتقان أي عمل ُيسند إليه يّتحلى بموقٍف المسّتحيل أن ينجح شخٌص من ذلك، 

إذ يصعب على مثل هذا الشخص أن يدرك ما يعرف وما ال يعرف، وأن  ،ات الماديةّتوفرت له كل اإلمكان

وبحاجّته لمعرفة ما ينقصه من خبرات ومعلومات من دون حرج، وأن يعّتبر الّتعلم  ،صورهيعّترف بمدى ُق

على أداء  اإلنسان الذي يّتحلى بالموقف السليم هو شخص يصُر. لمسيرمسيرة إنسانية ال ّتّتوقف عن ا

عملية، وما  علمية وخبراٍت ات عقلية ومعارَفممكن باسّتخدام ما لديه من إمكان عمله على أفضل وجٍه

وفي ضوء  ،على ّتحديث معلوماّته دومًا ومؤسسات ونظم مجّتمعية ومعلومات، ويصُر يّتوفر له من أدواٍت

في ّتسليح الفرد  ، يصبح دور الّتعليم مصيريًاعامة ّتقليدية على حياة المجّتمعات النامية ٍتسيطرة ثقافا

 .الّتقدم والنهضة لّتحقيق الّتغير سعيًا ِةبضرور لدى المجّتمعالوعي نمية السليمة، وّت بالمواقِف
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ّتدامة ليس سإلى ّتنمية ُم إن قدرة الّتعليم السليم على اإلسهام إيجابًا في الّتنمية المجّتمعية وصواًل

، بل موضع شك، إاّل أن الّتعليم السليم ال يعني الحصول على معلومات ومهارات وشهادات علمية فقط

وّتشير ّتجارب الّتنمية االقّتصادية لكل المجّتمعات الّتي . أيضًا غرس قيم العمل المنّتج وأخالقياّتهيشمل 

بكثير من  ليات اإلنّتاج بالذات، كان أهَممن الّتقدم والثراء إلى أن الموقف اإليجابي من عم جيدًا حققت قدرًا

مثل  نسبة الّتعليم وكثرة الجامعات في دولٍة لذلك لم يكن ارّتفاُع ،م والّتأهيل المهني بمفهومه الضيقالّتعلي

مثل ّتايالند وفيّتنام، رغم  نمية اقّتصادية أو اجّتماعية أو سياسية، فيما اسّتطاعت دوٌلـاألردن كافيًا لّتحقيق ّت

 . ّتعليم فيها مقارنة باألردن، بدء عمليات ّتنموية مجّتمعية واعدةسب الّتواضع ِن

، بما في ذلك الشعبية السائدة المواقف سمة ثقافية ّتمّتد جذورها إلى القيم والّتقاليد والمعّتقدات

ونظم الّتربية في البيت، ما يجعلها ّتؤثر في العالقات االجّتماعية واالقّتصادية والسياسية  المعّتقدات الدينية،

ن من إوحيث . مخّتلفةالفرد وعالقّته بغيره من الناس والمؤسسات ال المجّتمع، وفي ّتشكيل شخصيِةفي 

ولية ّتطوير طرق الّتفكير ؤ، فإن مسويّتمّتع بحرية العمل المفروض أن يعمل نظام الّتعليم بشكل مسّتقّل

ام بواجبها وغرس المواقف السليمة في عقول الطلبة ّتقع على عاّتقه، خاصة حين ّتفشل البيوت في القي

إن ّتسليح النخب القيادية والشبابية بالمواقف السليمة يجعل . اتنقص اإلمكانبسبب الجهل أو الفقر أو 

اجّتماعية  دوث ّتحوالٍتد الطريق لُحباإلمكان ّتطوير نظم القيم والّتقاليد الشعبية لّتّتواءم مع العصر، ما يمِه

 . نمية مجّتمعيةـبالحّتمية إلى ّتحقيق ّت وثقافية ّتقوُد

الّتحديات المسّتقبلية  مواجهِةواالحّتياجات الشعبية  لّتلبيِة عصرية ّتحّتاج الدول النامية إلى مؤسساٍت

نمية المواقف ـوّت في المجّتمع وبسبب دور الّتعليم في إنّتاج المعرفة ونشرها. وإدارة العمليات الّتنموية

ا كان ولَم. أن يحظى باألولويةية ال بد ليمية والّتربوية والبحثّتطوير المؤسسات الّتع ، فإَنبين الناس السليمة

ّتخلفها، كان ال بد من بسبب ي في غيابها والمجّتمع بأسره يسّتفيد من حيوية هذه المؤسسات، ويقاِس

السياسية واالقّتصادية في عمليات ّتطوير نظم الّتعليم، ومساهمة المنظمات الدولية وخب الثقافية مشاركة الُن

إضافة إلى نظام الّتعليم، . ي ّتحّتاجها الدول النامية السّتكمال ّتلك العملياتالمخّتصة في ّتوفير الخبرات الّت

نسيق جهود مخّتلف المؤسسات والنظم الفرعية وّتجميعها ـيحّتاج كل مجّتمع إلى نظم مجّتمعية قادرة على ّت

ثة نظم اإلدارة الحديل عصريًا ولما كانت النظم المجّتمعية نّتاجًا. لّتصب في األهداف الّتنموية المنشودة

علمية  رَفاالمنوطة بها ّتحّتاج لّتطوير مع والعلوم الرقمية واالّتصاالت، فإن إمكانية خلقها وقيامها بالمهاّم

جيدة، كما أنها ّتّتوقف على ُقدرة النخبة على رؤية اّتصال ووسائل  حديثة ّتكنولوجياخاصة وامّتالك 
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وفي الواقع، ّتكمن إمكانية . لةالمجّتمع بوصفه وحدة واحدة ذات نشاطات مّتنوعة، ولكن مّترابطة ومّتكام

 .ربط النظم االجّتماعية المخّتلفة مع بعضها بعضًا وّتحقيق الّتكامل فيما بينها على ّتواجد النظم المجّتمعية

إلى معلومات  اقّتصادية أو غير اقّتصاديةأو إقامة مؤسسة  ،هدف ّتغيير وضع ماسّتيحّتاج كل نشاط ي

لوب ّتغييرها بأمانة، وّتحدد نوعية العمل المطلوب لّتحقيق الراهن بدقة، وُّتشخص الحالة المط ّتصف الوضَع

  إلى بحاجة لمعرفة حال السوق بشكل مسّتمر، والّتعرف فّتاجر السيارات مثاًل ه،وّتكاليفالمنشود الهدف 

. مصادر السيارات البديلة، ومعرفة الّتوقعات المسّتقبلية فيما يّتعلق بالطلب والعرض واألسعار العالمية

ص المعلومات أو عدم دقّتها في وقوع المعنيين في أخطاء كثيرة قد ّتكون جسيمة، وّتبديد ّتسبب نقوفيما َي

رص النجاح الفردية المعلومات في ّتقليل ُف ض، من المؤكد أن ُيسهم نقُصأموال وإضاعة فرص قد ال ّتعَو

الثقافات في عصر العولمة والّتواصل عبر اليوم نعيش  ولَما كنا. على السواء والمؤسسية والمجّتمعية

العصر من دون نظم  مجّتمع بالقدر المطلوب لمعايشِة والمحيطات والقارات، فقد أصبح من الصعب ّتطوُر

مجّتمعية، كما أصبح من الصعب بناء مؤسسات منّتجة لديها القدرة على الّتجاوب مع اسّتحقاقات العصر 

الوقت والحياة، وفي مّتناول أيديهم اإليجابية من العمل و من دون أن يّتمّتع القائمون على إدارّتها بالمواقِف

 . وأدوات ما يحّتاجون إليه من معلوماٍت

إن أهمية الدور الذي يلعبه الّتعليم في حياة المجّتمع عامة، وفي ّتشكيل شخصية األجيال القادمة 

ن معرفة إإذ . كثيرة من القيادات السياسية والّتقليدية في الدول النامية  ّتعرض لضغوٍطخاصة يجعله َي

ولين عادة إلى ؤالمس وعيهم، يدفع الشباب وّتوجهاّتهم ودرجِة مواقِففي ء بما يسّتطيع الّتعليم أن يفعله هؤال

وفي ضوء . م مع أفكارهم ويّتجاوب مع أطماعهمِجه بما ينَسإحكام السيطرة على النظام وّتوجيه مناهِج

عن الّتدخل في  ّتوقفون عادًةَيولين في المدارس والجامعات ال ؤولة، فإن المساعّتماد نظام الّتعليم على الد

عدم ّتحول  ويسّتهدف الّتدخل ضماَن ،من حريّتها محاولين الّتأثير في ّتوجهاّتها والحّد ،النشاطات الطالبية

ج لفكرة اإلصالح وّتعمل وى معارضة سياسية ّتطالب بالّتغيير وّترّواليا فكرية وِقاالّتحادات الطالبية إلى َخ

الرأي وّتقويض العملية الّتربوية الّتي  بكبت حريِة ها عمليًاي قياَمإن ّتدخل الدولة يعن. على ّتوعية الشعب

 . وليات القيادة في المسّتقبلؤهم لّتولي مسّتسّتهدف مساعدة الطلبة على اكّتشاف مواهبهم وإعداِد

العوامل الّتي ّتؤثر في ّتشكيل القيادات المجّتمعية المسّتقبلية وصياغة  المؤسسات الّتعليمية أهَم ّدّتع

كرية، ما يعني أن نجاح ّتلك المؤسسات في أداء دورها يعزز احّتماالت نجاح المجّتمع في ّتوجهاّتها الف

ولم يقم بّتدريب طلبة يفكرون  ،لذلك، إذا فشل الّتعليم في أداء مهمّته الّتعليمية والّتربوية. ّتحقيق أهدافه
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محاوالت  فإّن وليات البناء والنهضة،ؤمسبطريقة علمية، وعجز عن إعداد مهنيين وفنيين مؤهلين لّتحمل 

معارف علمية إلى ، ال يحّتاج خريجو الجامعات وكما أشرنا سابقًا. نجحـنمية مجّتمعية لن ّتـّتحقيق ّت

ّتحفزهم على مواصلة الّتعلم واسّتثمار ما  أيضًا لمواقف سليمة فنية وبحثية فقط، بل يحّتاجون ومهارات 

الّتعليم النوعي لألطفال  ما يجعل ّتوفيَرهم، هم وخدمة مجّتمعاِّتفي خدمة أنفِس ومهاراٍت لديهم من معارَف

 . المجّتمع والشباب هو الضمانة الوحيدة لمسّتقبل أفضل لجميع فئاِت

ّتوفر الجامعة الجيدة لطالبها بيئة مواّتية للّتعلم وعيش ّتجربة حياّتية مثيرة يكّتشفون من خاللها 

الّتفكير  ىالجامعة بّتدريبهم عل ، فيما يقوم أساّتذُة، ويقيمون عالقات مع زمالء ّتعيش العمَر كلهمواهبهم

، نبّتعليم الطلبة كيف يّتعلمو من ناحيّتهاكما ّتقوم الجامعة . ميدة والمواقف اإليجابيةالعلمي والسلوكيات الَح

بحياّتهم الجامعية وبالمعارف العلمية الّتي يحصلون عليها،  نعملية الّتعلم، وكيف يسّتمّتعو نوكيف يواصلو

ها على مع ذلك، ال يمكن للجامعة أن ّتقوم بمهاّم. مع زمالئهم وأساّتذّتهم وعالقات الصداقة الّتي يكونونها

والحصول على أكبر قدر  ،هم على اسّتعداد للّتعلم، ولديهم رغبة في الّتعلمأكمل وجه ما لم يكن الطلبة أنفُس

للحصول  لًةذاّته، وليس وسي في حِد هدفًا وهذا يعني أن على الطلبة أن يّتعاملوا مع العلم بوصفِه. من العلم

األكاديمية وغير األكاديمية،  المشاركة في النشاطاِت نإن الطلبة الذين يّتجنبو ،جامعية على شهادٍة

عن العلم، من المؤكد أن يّتركوا الجامعة بعد الّتخرج من دون ّتحصيل  بنشاطات ّترفيهية بعيدًا نوينشغلو

 . الحياة بعد الجامعة صعبًاوّتجربة حياّتية ثرية، ما يجعل نجاحهم في خوض معّترك  ،علمي جيد

من الطبيعي أن ال يهّتم  هيعيش خارج نطاق حياّته، فإن معرفة باعّتبارها شيئًاالحين يّتعامل طالب مع 

أما حين يّتعامل مع  !ال بد منه أو شرًا ،عابرًا أمرًا راه، بل ي، وأن ال يفكر فيه طوياًلبذلك الشيء كثيرًا

 وصنع مسّتقبله، فإن المعرفَة ،سيير شؤون حياّته والوصول إلى أهدافهيحّتاجه في ّت المعرفة باعّتبارها شيئًا

نميّتها واسّتخدامها، وبالّتالي يكون من الصعب ـعلى ّت منه، يحاول المحافظة عليها ويحرُص ّتصبح جزءًا

وهذا يعني أن الّتعامل مع المعرفة في الحالة األولى يكون على أساس أنها وسيلة، فيما يكون . هاعليه نسياُن

اسّتخدامها  إن الوسيلة ّتسّتوفي شروَط. ذاّته في حِد حيويًا لّتعامل معها في الحالة الثانية باعّتبارها هدفًاا

في العملية الّتعليمية في مثل  دون الشعور بحاجة لفهمها، ألن المهَم ،عبر حفظ المعلومات عن ظهر قلب

البيئة األسّتاذ العربي ينّتمي لنفس  انولما ك. هذه الحالة هو كّتابة المعلومات على الورق يوم االمّتحان

الّتي ّتركز على الحفظ والّتلقين واالجّترار، فإن ّتعامله مع المعارف العلمية ال يخّتلف والّتعليمية ة يالثقاف

وحين  ،النقد والّتحليل ، ما يدفعه إلى اسّتخدام أسلوب الّتلقين بدَلعامة الطلبة والطالباتعن ّتعامل  كثيرًا
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وا عليه األشعار واآليات واألمثال، وأن يكّتبوا ؤمن طلبّته أن يقرلب المدرس يأّتي موعد االمّتحان يط

 . نهم إياها، ال غيرالمعلومات الّتي لّق

ه غير قادر إن الطالب الذي يذهب إلى الجامعة وفي رأسه الكثير من األسئلة والّتساؤالت، يجد نفَس

ن كل جواب على سؤال يثير لديه أسئلة على الّتوقف عن ّتوجيه المزيد من األسئلة ألساّتذّته وزمالئه، أل

ثرت األسئلة وّتّتابعت وفي الواقع، كلما ك. األسئلة السابقةمن  وّتساؤالت جديدة ّتكون في الغالب أكثر عمقًا

اقّتربت منه أكثر، بدا وكلما ، مّتحركًا اقّترب الناس من الحقيقة الّتي أصبحت في هذا العصر هدفًا األجوبة 

أما الطالب الذي يذهب إلى الجامعة على قناعة بأن لديه كل األجوبة الّتي يحّتاج  .لك كأنه يبّتعد عنك أكثر

ال هدف له سوى ّتأكيد قناعاّته المّترسخة والحصول على شهادة جامعية، فإن  إليها، وأن الّتحاقه بجامعٍة

قضية  حول إذ كلما واجه مثل هذا الطالب سؤااًل. قدرّته على االقّتراب من الحقيقة ّتكون ضعيفة للغاية

الّتهرب منه، ألن من شأن السؤال والجواب أن يّتحدى قدراّته العقلية على الّتفكير النقدي،  عقالنية يحاوُل

وهذا من شأنه في األحوال . غيبية وحكايات ّتراثية مع حصيلة ما لديه من مفاهيَم أو قلياًل ويّتناقض كثيرًا

وأساطير  ،يؤمن به وّتربى عليه من أفكار عقديةفي أحضان ما  ذلك الطالب إلى االرّتماِء العادية أن يدفَع

وهذه أفكار ومفاهيم وحكايات وشعارات ّتميل بطبيعّتها إلى ّتكبيل العقل، . وشعارات غير علمية ،خرافية

 . بداعواإلمن قدرة اإلنسان على االبّتكار  ب االسّتطالع العلمي لدى الفرد، والحّدوكبت غريزة ُح

ن ين ناجحيية لكل ّتخصص علمي، وأن هناك مهنيك حاجة مجّتمعإن على الطلبة أن يدركوا أن هنا

ن في كل مجال من مجاالت العلم والعمل، ما يعني أن النجاح في الحياة ال يعّتمد على نوع ين فاشليوآخر

 على مدى رغبة الطالب في الحصول على أفضل ما يمكن من ّتجربّته الجامعية الّتخصص، بل يعّتمد أساسًا

ويمنحون الموضوع  ،حبون ما يدرسونفالطلبة الذين ُي. اقف ّتجاه العمل والوقت والحياةوما ُيَكِونه من مو

ثرية  د وّتجربٍة، من المؤكد أن يحصلوا على ّتعليم جّيالذي يّتخصصون فيه كل ما لديهم من اهّتمام وعنايٍة

اسّتعداد الطلبة وهذا يّتوقف بدوره على . كبيرة للنجاح واالسّتمّتاع بحياّتهم بعد الجامعة رصًاويضمنون ُف

حياّتية مثيرة  نميّتها وممارسّتها، وإدراك أن العملية الّتعليمية رحلٌةـلبذل جهودهم الكّتشاف مواهبهم وّت

 .عجبين بها والعاشقين للمغامرةومسّتمرة، ال ّتّتوقف عن إغواء الُم

ى الفقيـر  جعـل مـن الصـعب علـ    َي والّتأثير المّتبادللى الّترابط إاه العالقة بين الثروة والمعرفة ّتجاان 

ّتجعـل مـن السـهل علـى      فيماّتمكنه من ّتكوين بعض الثروة،  ، وبالّتالي على وظيفٍةّتعليم جيدالحصول على 
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ن نظرة إ. وّتكوين المزيد من الثروة عديدةيؤهله للحصول على فرص عمل  جّيدالثري الحصول على ّتعليم 

ثري  فقر، وال يوجد مجّتمٌعني من اليعانه اليوجد مجّتمع معرفي أف لنا بوضوح سريعة الى عالم اليوم ّتكِش

، ويكِرسه الفقر يبّررالجهل، والجهل  يقود إلىالفقر . جاهل غير فقير ال يوجد مجّتمٌعكما جهل، يعاني من ال

 .ىالغنفي زيادة ثروة المعرفة ّتّتسبب المعرفة، و إلىالغنى  فيما يقود ،في النفس وعلى األرض

سـب الموهـوبين   ن نفإبـداع، واإل االبّتكـار لى ـت المخّتلفة ععلى الرغم من ّتفاوت قدرات المجّتمعا   

لكـن البيئـة   . من السكان % 21 نحوبّتلك النسبة ّتقدر  ، إذكبير نسانية مّتقاربة الى حٍدفي كل المجّتمعات اإل

فــي ّتشــجيع بعــض  أساســيًا االجّتماعيــة والسياســية والظــروف المعيشــية ّتلعــب دوراً  الثقافيــة والعوامــَل

وّتحـرم  ة مـواهبهم وّتوظيفهـا فـي خدمـة المجّتمـع،      نميـوّتـ  أبنائهـا وبناّتهـا   كّتشاف مواهِبالمجّتمعات على ا

 نساني يملك قدرًةن العقل اإلإ. اقة الموجودة لديهاهمية المواهب والقدرات الخّلأمجّتمعات أخرى من إدراك 

حكمـة والظـروف   مّتالثقافـة المّتوارثـة والـنظم ال    ارة علـى الخلـق واالبّتكـار، لكـن هـذا العقـل هـو أسـيرُ        جّب

ّتشـكل الثقافـة، بمـا فـي ذلـك القـيم والعـادات والّتقاليـد والعالقـات االجّتماعيـة، القنـاة            إذ  ،المعيشية السائدة

 . الّتي يشرح الواقع حاله من خاللها للعقلالوسيلة الوحيدة الّتي يّتعامل العقل من خاللها مع الواقع، و

وم صالحة للّتعامل مع المعرفه العصرية بإيجابية، وال عد الثقافة العربية السائدة الي، لم ّتوفي اعّتقادي

اق مـع العصـر والّتعـايش معـه علـى      السماح للعقل بالّتواصل مع الواقع بحيادية وعلميـة، وال الّتفاعـل الخلّـ   

 . ساس ّتبادل المصالح وّتالقح الثقافات والّتسامح مع اآلخر والقبول بحق االخّتالف في  الرأي والفكرأ

وعلـوم طبيعيـة    اليوم من قضـايا فكريـة وفلسـفات حياّتيـةٍ     العرب لّتي ّتشغل بالة امور الرئيسن األإ

، الغيرما من صنع إنّتاجية ومنّتوجات ّتكنولوجية ومعارف وفنون هي إنماط أسياسية واقّتصادية و وّتطلعاٍت

ب مـن معـارف   نّتجـه الغـر  أأن كـل مـا   كمـا  . أجنبيـة ر ماديـة  يأو ردود فعل عربية على منّتوجات مادية وغ

ثقافيـة   اجّتماعيـة  بدعين نشأوا في بيئـاتٍ ُمونع موهوبين دارية وحياّتية هي من ُصإفات وبضائع ونظم وفلس

لمية وبحثية دائمة ِع عة، ومن خالل نظم ّتعليم ومؤسساٍتسياسية داعمة ومشّج نظمة حكٍمأواعية، وفي ظل 

رر العقـل المبـدع مـن    نـه دون ّتحـ  أوهـذا يعنـى   . مـن المجّتمـع   ى بالّتمويـل والـدعم المطلـوبين   حظالّتطور ّت

، وّتحـرر المجّتمـع مـن اسـّتبداد     الّتقاليـد وسـجن الّتـراث   ، وّتحرر الفرد من قيـود  والجهل الخرافةسطورة أ

صـعب  ، ومـن األ العرب العملية السياسية سيكون من الصعب سطوع نجم المفكرين والموهوبين والمبدعين

ل العربـي وّتفجيـر الطاقـات والمواهـب     ن ّتحريـر العقـ  إ .نسان وّتقدم المجّتمع فـي عالمنـا العربـي   ّتحرر اإل
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الحفـاظ علـى   وجـوب  دعـوات   لن يّتحقـق فـي ظـلِ    والجهلوانّتشال الفقراء من مسّتنقع الحاجة فيه الكامنة 

  . والنهضة بداع والّتقدمعلى حساب المعرفة والحرية واإل؛ ألن ذلك لن يكون إال ليداالثقافة والّتراث والّتق
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12 

 اإلطار السياسي للّتنمية

ويعود . المجّتمعات الّتقليدية ونظم حياّتها لسيطرة العملية السياسية على مخّتلف نواحي الحياة لكّتخضع 

وّتبني  السبب في ذلك أساسًا إلى ارّتباط العملية السياسية بالعملية االجّتماعية الثقافية واالنبثاق عنها أحيانًا

االقّتصاد يصبح من الصعب حدوث  وحين ّتسيطر النخب السياسية على. قيمها وّتقاليدها وإرثها الحضاري

نمو اقّتصادي يعود بالنفع على غالبية أبناء الشعب، ومن المؤكد قيام ّتلك النخب باسّتغالل الموارد المالية 

وهذا من شأنه أن يجعل من المّتعذر . االقّتصادية المّتاحة لّتعزيز نفوذها وإحكام سيطرّتها على المجّتمعو

. ّتماعية أو االقّتصادية أو الّتعليمية من دون موافقة العملية السياسيةحدوث ّتحوالت حقيقية في الهياكل االج

وفي ضوء ّتوسع النشاطات االقّتصادية والمالية مع النمو السكاني، ّتبلورت طبقة قوية في كل دولة نامية 

، وّتسّتخدمهما لخدمة مصالحها الخاصة، وّتكديس الثروات لديها على ّتهيمن على السياسة واالقّتصاد معًا

 .الفقراء والوطن والبيئة ومسّتقبل األجيال القادمة حساب

ل وبين شعوب ّتخّتلف عن إن شيوع الفقر والّتخلف، وكذلك النمو والّتقدم في أعداد كبيرة من الدو

من حيث الموارد الطبيعية، والمواقع الجغرافية، وحجم السكان، ونوعية الّتعليم، والمعارف العلمية، بعضها 

ية، والّتجربة الّتاريخية يشير بوضوح إلى أن أسباب الّتخلف وعوامل الّتقدم عديدة، والثروة، والّتركة الثقاف

ومع أن . ولية الفقر أو الثراء، الّتقدم أو الّتخلفؤأو ّتحميل عامل أو عاملين مس وأن من الصعب الّتعميم

 حثو مّتفاوّتة في ّتحفيز بعض الشعوب على الّتطور والّتحرر، القوى االجّتماعية المخّتلفة ّتلعب أدوارًا

دوره إلى  بعضها اآلخر على الّتمحور ومقاومة الّتغير، فإن العامل السياسي لم ينل حقه من الّتحليل للّتعرف

 على االقّتصاد والّتراكمبشكل عام ن ّتركيز نظريات الّتنمية إإذ . في ّتوجيه الحاضر وّتشكيل المسّتقبل

رة يمكن ّتوظيفها لّتحفيز ات كبيمكانيد دور السياسة كعامل يملك إالرأسمالي والّتعليم جعلها ّتفشل في ّتحد

إن العالقة بين العمليّتين . ات الوطنية على النمو، أو ّتعطيل عمليات الّتحول الثقافية واالجّتماعيةاالقّتصاد

ّتقرر إلى حد كبير مصير الّتنمية المجّتمعية  ّتـنافسالسياسية واالقّتصادية ومدى ما يسودها من انسجام أو 
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السلم االجّتماعي، والحريات العامة، ومسّتويات الفقر والعدالة االجّتماعية، الي بالّتوالرفاهية االقّتصادية، و

لهذا، أصبحت مشاركة الدولة في العملية الّتنموية شرطًا أساسيًا لحشد الطاقات الوطنية . والّتفاوت الطبقي

 .وّتفعيلها وّتوجيهها كي ّتصب في مشروع النهضة والّتقدم

كانت الجهة ّتصنيع، بما في ذلك اليابان، إلى أن الدولة ّتشير ّتجارب الدول اآلسيوية حديثة ال

ة الّتي بادرت بنشر الوعي الّتنموي بشقيه الثقافي واالقّتصادي في البالد، وقامت ببدء حركة الرئيس

كما ّتشير ّتلك الّتجارب أيضًا إلى أن الصناعة . ّتصنيع واسعة ضمن خطة ّتنموية مجّتمعية شاملة

وحين . ال بعد حدوث ّتحوالت اجّتماعية وثقافية واسعة في اّتجاه الحداثةإ لم ّتّتطور كثيرًاالّتكنولوجيا و

إلى الّتفاخر بّتركّتها الثقافية، وقامت في أواسط اآلسيوية حديثة الّتصنيع اّتجهت بعض ّتلك الدول 

الّتسعينات بالّترويج لبعض القيم والّتقاليد القديمة، شهدت انّتكاسة اقّتصادية كادت أن ّتفقدها الثقة 

إن الظروف الّتي قادت إلى نجاح الّتجربة اآلسيوية، . فرض عليها الّتواضع من جديدبالنفس، ما 

 :ضح ثالث حقائق أساسيةّتو والمالبسات الّتي ّتسببت في انّتكاسّتها مؤقّتًا

أن حماية الدولة لجهود الّتنمية المجّتمعية وقيامها بأخذ زمام المبادرة في إنشاء المصانع ومساعدة  .1

 .حماية العمال، وّتطوير ّتقاليد عمل جديدة كانت أهم عوامل النجاحالصناعات، ونشر الّتعليم و

أن اّتجاه الدولة إلى حماية المصالح الخاصة والسكوت على الفساد كان سببًا في انّتكاسة العملية  .2

 . عمليات الّتحول الثقافية واالجّتماعية وّتراجع العدالة االجّتماعية ؤالّتنموية وّتباط

العملية االجّتماعية  وّتحّتضنهاّتمعية ّتقودها العملية السياسية، أن الّتنمية والنهضة عملية مج .3

الثقافية، وّتجسدها العملية االقّتصادية، ومن دون ّتعاون ّتلك العمليات وّتنسيق الجهود فيما بينها 

 . ّتّتباطأ عملية الّتنمية، ما قد يؤدي إلى جمودها وفشلها في ّتحقيق أهدافها المجّتمعية

نة برفع شعار الّتميز الثقافي، إال أنها لم ّتسّتخدم ذلك الشعار للحفاظ على مئة س نحو قامت اليابان قبل 

القديم من القيم وّتكريس البالي من الّتقاليد، بل اسّتخدمّته لّتعزيز الثقة بالنفس، وخلق وعي وطني بأن 

إن  :لذلك لم ّتقل القيادة اليابانية. ن على ّتحقيق النهضة والّتفوق على غيرهم من شعوبوقادراليابانيين 

شعبها يملك القيم والّتقاليد والمواقف الّتي ّتسّتحق الّتكريس والّتقديس، كما ّتفعل العديد من الشعوب العربية، 

إن ثقافّتها ّتجعلها قادرة على الّتعلم والّتكيف وّتحقيق ما ّتريد من أهداف، وال ّتسمح لها بأن  :بل قالت

ثقافة، بغض النظر عن  ة أيعظموهذا يعني أن  .ّتخلف عن غيرها من الشعوب وّتغدو مطية لهمـّت

إنجازاّتها الّتاريخية، ال ّتكمن في قدرّتها على الحفاظ على قديمها وحماية نفسها من الّتيارات الثقافية اآلّتية 

من الخارج، بل ّتكمن في قدرّتها على الحفاظ على حيويّتها وّتجديد شبابها باسّتمرار اعّتمادًا على منابع 
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 المحافظة الّتي ّتدعي الكمال وّترفض الّتغيير، وُّتشّيد من حولها أسوارًافالثقافة . الفكر الداخلية والخارجية

ى حثيثة نحو ، هي ثقافة عاجزة، ّتسير بخًطوّتفاعلها مع الداخل عالية لّتمنع ّتسرب األفكار من الخارج

 .لّتعايش مع عصرهااال ّتسّتطيع ّتجديد نفسها و ، وبالّتاليالشيخوخة واالندثار

من دون مجّتمعية ّتحقيق ّتنمية ويب إقامة نماذج ّتنموية وطنية كان من الممكن في الماضي القر

إال أن دخول العالم عصر االعّتماد المّتبادل بقوة في السّتينات من القرن . االعّتماد على األسواق الخارجية

المسّتحيل نجاح الخطط الّتنموية الوطنية باالعّتماد على األسواق المحلية وحدها، فيما  لعشرين، جعل منا

ويكمن سّر نجاح الّتجارب الّتنموية . نّتاج من أجل الّتصدير أساس المشاريع الصناعية الناجحةجعل اإل

صناعات ذات اهّتمام خاص باألسواق الخارجية وقيامها ببناء اآلسيوية في إدراك حكوماّتها لهذه الحقيقة، 

وم على ّتصنيع بضائع نموية ّتقـأما الدول الّتي اّتبعت سياسات ّت. واحّتياجات المسّتهلكين األجانب وأذواقهم

وغيرها، فإن الفشل كان حليفها  امصر وسوري وطنية لّتحل مكان البضائع األجنبية المسّتوردة، كما فعلت

وإقامة منظمة الّتجارة العالمية، لم يعد بإمكان  ،وفي ضوء ّتيار العولمة الجارف. وخيبة األمل كانت نّتيجّتها

كما لم يعد بإمكان . واق العالمية وما يسودها من منافسةدولة نامية ّتحقيق نهضة صناعية في عزلة عن األس

دولة أن ُّتوفر مّتطلبات الّتنمية من موارد بشرية وكفاءات إدارية وموارد مالية وّتكنولوجيا صناعية مّتقدمة 

وفي الواقع، أصبحت الشركات مّتعددة الجنسية الّتي ال ّتدين بوالء لبلد معين وال ّتلّتزم بقضية . بمفردها

ات المادية مكانمعينة، أكثر قدرة من أية دولة نامية على ّتجميع ما يكفي من اإلأيديولوجية أو سياسية 

 .فرت الشروط الداخلية المالئمةاوالبشرية لّتحقيق نهضة صناعية إذا ّتو

 وفنيًا أما ّتلك الشروط فّتّتلخص في ّتوفير الحرية واالسّتقرار السياسي، وموارد بشرية مؤهلة علميًا

وهذا يعني أن نجاح . ّتحّتية ومؤسسية جيدة، وضمانات قانونية لحماية الممّتلكات الخاصة ، وبنيةوثقافيًا

الدولة النامية في ّتنشيط العملية االجّتماعية الثقافية في اّتجاه الحداثة والعقالنية، وّتحديث نظم الّتعليم 

والمواقف القيمية  والفنيةوّتوجيهها لّتربية جيل جديد من العمال والموظفين والعلماء يّتصف بالكفاءة العلمية 

ولديه الحافز ألخذ زمام المبادرة، هي أولى خطوات خلق بيئة  ،، ويسّتخدم طرق ّتفكير غير ّتقليديةالسليمة

كما أن قيام الدولة بّتحديث أجهزّتها وقوانينها في اّتجاه منح الناس حرية . مالئمة لنهضة مجّتمعية شاملة

لدعم النشاطات العلمية واالسّتثمارية ومحاربة الفساد وحماية العمل والفكر، وّتشييد بنية مؤسسية مؤهلة 

 .حقوق الناس وأموالهم هي الخطوة العملية لجذب االسّتثمارات الخارجية وبدء العملية الّتنموية
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حين يّتمّتع مجّتمع باسّتقرار سياسي وسلم اجّتماعي ضمن أجواء ّتّتوفر فيها الحريات االجّتماعية 

على  ، وأقل سكوّتًاالثقافيلقبول الّتنوع  مع المعارضة السياسية ومياًل ّتسامحًا والفكرية والدينية، يكون أكثر

أما حين يكون . على ّتجاوزاّتها لعنجهية البيروقراطية وسكوّتًا الفساد السياسي واالقّتصادي، وأقل انصياعًا

، وأكثر مع المعارضة السياسية المجّتمع في حالة حرب أو ّتحفه مخاطر جسيمة، فإنه يكون أقل ّتسامحًا

لّتبرير قيامها بمصادرة الحريات العامة  على أخطاء الدولة وما قد ّتمارسه من كبت، وأكثر اسّتعدادًا سكوّتًا

، والّتضامن بالوطن فالوطنية ّتوجب الّتضامن حين يكون الخطر ُمحدقًا". الوحدة الوطنية"على  حرصًا

سلم واالسّتقرار، فإن الوطنية ّتوجب ال تأما في حاال. حرب يوجب الّتضحية حين يكون المجّتمع في حالِة

إن إدراك . المشاركة في العملية السياسية ومساءلة الحكام، والمطالبة بحقوق مّتساوية لجميع أفراد المجّتمع

ّتباع سياسة ّتقوم على ّتخويف المواطنين من أعداء اهذه الحقائق دفع حكام الدول المّتخلفة عامة إلى 

غاء لمثقفين يروجون لفكرة الديمقراطية والحرية والعدالة وهميين وحقيقيين، وّتحذيرهم من اإلص

ولقد ّتسببت سياسة الّتخويف في ّتشجيع غالبية . االجّتماعية بوصفهم قوى ّتهدد أمن الوطن واسّتقراره

المواطنين في الدول النامية على السكوت على فساد السياسة وفشل الدولة، وّتخلف االقّتصاد وشيوع 

ة ّتّتحول إلى جعل الدولة وأجهزّتها الرئيس لعامة وغياب العدالة االجّتماعية، ماالفقر، وانّتهاك الحريات ا

 . عقبة كبرى ّتقف في وجه الّتغيير والّتنمية المجّتمعية بأبعادها المخّتلفة

جهاز و جيش والّتخويف فهي القهر والّتجهيلالّتي ّتدير عمليات  أما األجهزة الرسمية المعنية

لقد ّتحول الجيش في ظل أوضاع يسودها عدم االسّتقرار، . فاسد موإعال بيروقراطيةوشرطة و اسّتخبارات

من  وأجواء يخيم عليها الخوف والّتخويف إلى قوة لالسّتيالء على السلطة والحفاظ على أمن النظام بداًل

فقد ّتحول إلى جهاز قمع مهمّته األساسية كبت حرية الرأي ومالحقة  شرطةالأما . حماية أمن الوطن

وّتذكير المواطنين دومًا بأنهم ُيسألون عما يفكرون به، وال ُيساِئلون ممثل دولة عما ة المعارضة السياسي

وفيما ّتحولت مؤسسة االسّتخبارات إلى جهاز ّتجسس على الشعب، خاصة الناشطين من طلبة  !يفعل

 ، ّتحولت البيروقراطية إلى جهاز يّتحكم فيوّتهجيرهم ومثقفين ومفكرين وإعالميين والعمل على إسكاّتهم

أما اإلعالم فقد ّتم ّتحويله إلى مؤسسة دعائية . حقوقهم ويعمل على إهانّتهم ومصادرِة ،رقاب المواطنين

وظيفّتها األساسية ّتعزيز شرعية النظام الحاكم، والّتشكيك في أمانة المعارضة السياسية، وّتزييف وعي 

حرك في المكان من دون يّتالعربي أصبح المجّتمع  ،هذه األجهزة وجودنّتيجة ل ،الجماهير بشكل مّتواصل

أن يّتحرك في الزمان، وجوه قيادية ّتذهب وأخرى ّتأّتي والسياسات ّتبقى على حالها، فيما يلوك المجّتمع 

 .فكرة الّتغير، ويحلم بالّتحرر، ويصحو ويغفو من دون أن يرى بارقة أمل ّتخفف عبء المعاناة واإلحباط
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لنصائح البنك الدولي وصندوق النقد  ّتبعًا إن الدول النامية الّتي ّتبنت النظام الرأسمالي، وّتصرفت

أو نهضة  اقّتصادية ورحبت بالخبراء األجانب والمعونات الخارجية لم ّتفلح في ّتحقيق ّتنمية ،الدولي

الدول الّتي رفضت الرأسمالية وّتبنت االشّتراكية ورأسمالية الدولة ورفعت شعارات  كما أَن. مجّتمعية

بعية لم ّتنجح هي األخرى في ّتخطي حواجز الّتخلف وّتحقيق ّتقدم االسّتقالل االقّتصادي والّتخلص من الّت

إن عدم صالحية البيئة الوطنية الحّتضان نشاطات اقّتصادية ّتصنيعية . اقّتصادي أو سياسي أو علمي يذكر

في حدوث فوضى اقّتصادية وسياسية كانت نّتيجّتها زيادة  ومعامالت اسّتثمارية ومالية معقدة، كان سببًا

وبمساعدة أجهزة الكبت والقمع . وء ّتوزيع الثروة والفرص، والمزيد من الّتسلط والفسادمعدالت الفقر، وس

للسلطة، يبررون الفقر ويفلسفون الظلم  والّتحكم الرسمية ّتم ّترويض الكثير من المثقفين ليصبحوا أبواقًا

 . واالسّتهانة بإنسانيّتهم والفقراء والكبت، ويشاركون في اسّتغالل الضعفاء

 ادّتسييس االقّتص

قامت العديد من الدول النامية في أعقاب الحصول على االسّتقالل بّتأميم المصالح االقّتصادية األجنبية 

والمؤسسات المالية الكبيرة في بالدها، وّتبني سياسة اسّتهدفت ّتحقيق اسّتقالل اقّتصادي والّتخلص من 

يقوم على رأسمالية الدولة،  وهذا جعل النظام االقّتصادي يّتحول من اقّتصاد رأسمالي إلى اقّتصاد. الّتبعية

وفي ضوء قلة ما لديها . ما فرض على الدولة أن ّتّتولى إدارة المشاريع والمؤسسات الّتي اسّتولت عليها

جهاز من خبرة وكفاءات بشرية، فإن الدولة أسندت مهمة إدارة المشاريع اإلنّتاجية والمالية والّتجارية ل

سّتيعاب أعداد كبيرة من مهامها الجديدة، واضطرارها الوبسبب . اّتصف بالجهل وسوء اإلدارةبيروقراطي 

لألموال،  ، ما جعلها ّتغدو أقل كفاءة وأكثر ّتبذيرًان العمل، ّتضخم حجم البيروقراطية كثيرًامالعاطلين 

من ناحية ثانية، اّتجهت البيروقراطية، بسبب طبيعّتها المحافظة . صبة لّتفشي المحسوبية والفسادِخ وأرضًا

اقة، ما جعلها ّتحرم االقّتصاد مما كان يحّتاج إليه من أفكار وجه الّتغيير والمبادرات الخّلإلى الوقوف في 

نّتيجة لذلك فشلت اإلدارة الجديدة في ّتطوير . جديدة وّتكنولوجيا حديثة وإدارة ّتّتمّتع بكفاءة ومصداقية

لة من الّتحكم في االقّتصاد الوطني، وفي ّتحسين إنّتاجية العامل واآللة والمؤسسة، ونجحت في ّتمكين الدو

 . االقّتصاد، وّتمكين رجالها من ّتحويل الشركات العامة إلى مزارع خاصة يسّتغلونها لحسابهم

بمصادرة " 1973في عام ( الكونغو الديمقراطية حاليًا)على سبيل المثال، قامت حكومة زائير 

ت الخفيفة من الشركات الصغيرة ومّتوسطة الحجم الّتي كانت ّتعمل في الّتجارة والزراعة والصناعا
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من بيعها إلفريقيين مّتمرسين في العمل االقّتصادي والّتجاري، قامت بّتسليمها  وبداًل. مالكيها األوروبيين

شخص من رجال النخبة السياسية والبيروقراطية المرّتبطة بالرئيس موبوّتو والمعّتمدة على  2111 محول

ما ّتسبب في فشل ّتلك " ع االقّتصادية،نظام حكمه الدكّتاّتوري، لم يكن لديها خبرة في إدارة المشاري

لكن ّتجربة زائير وّتبعاّتها لم ّتكن حالة   (Paul Kennedy: African Capitalism, 1988, 69-70). المشاريع

لما حصل في عدة دول إفريقية وعربية وآسيوية وأمريكية جنوبية قامت بّتسييس  اسّتثنائية، بل نموذجًا

الّتنموية، وفقدان ثقة المسّتثمرين، وّتراجع معدالت النمو، واّتساع  االقّتصاد، ما ّتسبب في ّتعطيل العملية

 .الفجوة بين الفقراء واألثرياء، وشيوع الفقر والبؤس، واّتجاه األقوياء إلى اسّتغالل الضعفاء

نحو ، ُقّدرْت ثروّته الخاصة ب1997حين ّتوفي موبوّتو رئيس زائير ودكّتاّتور شعبها الفقير في عام 

زين وكذلك الحال بالنسبة ل. ر، أي ما يزيد على حجم الناّتج القومي اإلجمالي لزائيردوال اتمليار 7 سبعة

بعد أن حكم ليبيا كمزرعة لمدة ّتزيد على  ، ومعمر القذافي الذي مات مقّتواًلالرئيس الّتونسي يالدين بن عل

شعب نظام ة الرئيس مبارك الذي أطاح الأما ثرو. سنة من دون أن يشيد مؤسسة وطنية واحدة فيها 41

 كانالدكّتور نعيم شربيني كما أخبرني و بعشرات المليارات من الدوالرات،، فقدرت 2111في عام  هحكم

ويّتصرف  لقصر الجمهوريإلى ايذهب  دوالر سنويًا اتمليار 6 نحو سّتةدخل قناة السويس الذي يقدر ب

في عام  األسبقيس وزراء لبنان وحين سألْت َصحفّية أجنبية السيد رفيق الحريري، رئ. الرئيس به كما شاء

فأموال أمثاله من الناس ّتنمو بّتّتابع !! قبل أن ّتطرحي السؤال أم اآلن؟: "عن ثروّته، أجابها قائاًل 2115

 .اللحظات

إن ّتسييس االقّتصاد جعل البيروقراطية ّتنّتشر في جسد الدولة كما ينّتشر السرطان، يضعف قدراّتها 

وفيما كانت الدولة ّتفشل في إدارة . وليةؤالمس لفساد وإضاعةعلى خدمة المواطنين وُيسهم في نشر ا

ّتّتحول ببطء ولكن  عامة ، كانت المجّتمعات الناميةاالقّتصاد والفجوة بين الفقراء واألغنياء ّتزداد اّتساعًا

وهذا جعل ّتلك النخب . بثبات إلى مجّتمعات اسّتهالكية ّتحكمها نخب سياسية واقّتصادية ثرية ُمّتسِلطة

الوحيد من كل نمو اقّتصادي ومعونات خارجية، ما أدى إلى ّتراكم الثروات  كبر، وأحيانًاالمسّتفيد األ

ولين في ؤلبنوك وكبار المسيري امالء الشركات األجنبية ومدالوطنية في أيدي مجموعة قليلة من الّتجار وُع

ها بإيداعها في حسابات ات المحلية، قام أصحاباألموال في االقّتصاد من القيام باسّتثمار ّتلك وبداًل. الدولة

حّتى المعونات اإلنسانية ّتم االسّتيالء على معظمها من قبل سياسيين فاسدين . أجنبية خاصة في مصارَف

 .مّتواطئينوموظفين ورجال أعمال 
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% 51 نحو أشارت عدة دراسات قام بها البنك الدولي وغيره من مؤسسات دولية غير ربحية إلى أن

ت عليها الدول النامية خالل عقد السبعينات من القرن العشرين ّتم ّتهريبها من القروض األجنبية الّتي حصل

وهناك دول، مثل زائير ومصر واألرجنّتين وبيرو ونيجيريا، نجحت النخب السياسية . إلى الخارج

لت عليها دولها خالل واالقّتصادية المهيمنة عليها في ّتهريب مبالغ ّتساوي كل القروض األجنبية الّتي حَص

وبالنسبة لدول أمريكا الجنوبية بالذات، فإن األموال الّتي ّتم ّتهريبها إلى الواليات المّتحدة . مانيناتعقد الث

نّتيجة لهذه الّتطورات، لم . وحدها خالل ذلك العقد ّتجاوزت كل الّتحويالت المالية الخارجية إلى ّتلك القارة

ثقافية ُّتسهم أو ادية أو اجّتماعية يحدث ّتراكم رأسمالي في معظم الدول النامية، ولم ّتحدث ّتحوالت اقّتص

من الغرب  عاليًا وفنيًا دفع نسبة كبيرة من المؤهلين علميًاولقد ّتسبب هذا في . في ّتفعيل العملية الّتنموية

 .، واإلسهام في زيادة ثراء الدول الثريةإلى الهجرة من بالدهموغير العرب 

وّتّتم . ثروة المجّتمع وّتنامي قدراّته اإلنّتاجيةالّتراكم الرأسمالي عملية مجّتمعية يّتم من خاللها زيادة 

مال اجّتماعي، وبناء وّتنمية رأس ،هذه العملية عن طريق اسّتثمار المدخرات الوطنية في ّتشييد البنية الّتحّتية

وهذه ّتقوم . مؤسسات صناعية وإنشائية، وّتحديث مؤسسات الدولة، وّتنشيط مؤسسات المجّتمع المدني

والصناعي على السواء، وّتحفيز االقّتصاد على النمو وّتنويع نشاطاّته، ونمو برفع إنّتاجية القطاع الزراعي 

واسّتثمار  وهذا يعني أن عمليات الّتراكم الرأسمالي. الة والحراك االجّتماعياألسواق الداخلية، وزيادة العَم

حسين الة للشباب، وّتات الوطنية هو الوسيلة األهم لنمو االقّتصاد، وخلق فرص عَماألموال في االقّتصاد

 .وسطىمسّتويات المعيشة، وخفض معدالت الفقر، وّتوفير البيئة المناسبة لنمو طبقة 

إلى طبيعة األنظمة الحاكمة والعقلية  في ّتحقيق الّتنمية والنهضة يعود أساسًا العربيةإن فشل الدول 

عية والثقافية، المهيمنة عليها، وهي عقلية ّتّتصف بعدم القدرة على وعي ّتأثير االقّتصاد في الحياة االجّتما

إن سجل أنظمة الحكم في الدول العربية، يشير . وّتأثير الّتحوالت الثقافية واالجّتماعية في الحياة االقّتصادية

إلى أنها دأبت على الّتدخل في الشؤون االقّتصادية بشكل مباشر بهدف الّتحكم والهيمنة واالسّتغالل، وأنها 

على قيام الناس بنشاطات كثيرًا لصغيرة، ولم ّتعّترض لم ّتقدم مساعدات مالية أو فنية ّتذكر للشركات ا

فع إنّتاجية كما أنها لم ّتقم بأخذ زمام المبادرة وإحداث ّتحوالت اجّتماعية ثقافية ّتر. مضرة بالصحة والبيئة

بل ّتسببت سياساّتها الّتعسفية في خلق بيئة مواّتية لشيوع فساد . ولية االجّتماعيةؤالعامل ومسّتوى المس

وفيما اسّتمرت األنظمة في سياسات الكبت . هجرة أعداد كبيرة من الكفاءات البشريةسياسي واقّتصادي و

والفساد، كانت النخب الثقافية والدينية الّتقليدية ّتقوم بإقناع الناس بأن الحفاظ على الّتقاليد والقيم والّتراث 
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من ناحية ثانية، . فوالهوية الوطنية هي أهم من كل شيء، ما جعلها ُّتسهم، من دون وعي، في ّتكريس الّتخل

بغياب األمانة في معظم الحاالت غياب الرؤية العلمية عن برامج األحزاب السياسية والنخب الثقافية اقّترن 

 . الفكرية والقدرة على القيادة ووعي اسّتحقاقات العصر

قام النظام العالمي الذي انّتهي مع بداية الّتسعينات من القرن العشرين على ّتوازن القوى بين 

. واليات المّتحدة األمريكية واالّتحاد السوفييّتي، فيما قامت القوة العسكرية بّتشكيل أهم أعمدة ذلك النظامال

وّتشير كل الدالئل إلى أن النظام العالمي الجديد الذي يّتشكل اليوم ببطء، سوف يقوم على ّتوازن القوى بين 

وإذا كان الصراع . ن عماد ذلك النظامعدة دول كبرى، وأن القوة االقّتصادية وليس القوة العسكرية سّتكو

يديولوجي والعسكري قد هيمن على عالقات الدول العظمى في ظل النظام القديم، فإن من شبه المؤكد أن األ

االقّتصادية على النظام الجديد، وّتقوم عدة دول كبرى والعديد من الشركات  المصلحة والّتنافسيةّتسيطر 

ن يقود إلى زيادة أهمية الشركة مّتعددة الجنسية، وّتمكينها من مصادرة وهذا من شأنه أ. العمالقة بإدارّتها

 . الدور الذي لعبّته الدولة القومية منذ قيام الثورة الصناعية

عسكرية  اتّتكاليف بناء قو ّتشير حصيلة الحرب الباردة الّتي اسّتمرت نحو نصف قرن إلى أن

أحد أهم العوامل الّتي ّتسببت في  كانت انيةوشن حروب غير مبررة وغير إنس ،كبيرةسوفييّتية وأمريكية 

. سيئواجّتماعي منهكة في وضع اقّتصادي من الحرب وخروج أمريكا  ،انهيار االّتحاد السوفييّتي وّتفككه

مع ذلك اسّتمرت أمريكا في إنفاق مبالغ كبيرة على الشؤون العسكرية واألمنية لّتصل إلى نحو ألف مليار 

في الضخم ولقد أسهم هذا اإلنفاق  .2113الناّتج القومي اإلجمالي لعام من  %6دوالر سنويًا، أي ما يعادل 

، 2114بداية عام ألف مليار دوالر في  17.3ارّتفاع العجز في الميزانية وّتراكم الديون الّتي ّتجاوزت 

ومع اسّتبدال االسّتثمار في الصناعة بالمراهنة على . %7بنحو  مّتخطية بذلك حجم الناّتج القومي اإلجمالي

ولية االجّتماعية، ؤأخالقيات العمل والمس ق المال والعقار، ّتقلصت النشاطات اإلنّتاجية، وغابتأسوا

فيما ّتجاوزت و. المالية 2118إلى أزمة  وشاع الفساد والفقر، وصواًل ،ّتراجعت معدالت النمو االقّتصاديو

ين يشكلون فيما بينهم من األمريكيين الذ% 31أفراد عائلة وولّتون الّتي ّتملك شركة وول مارت ثروة ثروة 

ثلثي  إلى أن نحو 2112في أوائل عام  ياسّتطالع للرأي العام أجر، أشار سكانالالشريحة األفقر من 

 . يشعرون بأنهم فقراءأنهم فقراء أو  إمااألمريكيين 

 The Newّتحت عنوان  1992وكما أشرُت سابقا، ّتوقعُت حدوث هذه األزمة في كّتاب صدر عام 

World Order، تاإلنّترنظهور  ها الذي كان مّتوقعًا، ألنعشر سنوات عن وقّت نحون األزمة ّتأخرت لك 
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. ات جديدة لم يّتوقعها أحدوظائف وإمكانغير مألوفة وخلق نشاطات اقّتصادية  المفاجئ ّتسبب في ميالد

من النمو % 15 نحو وال عنؤأن اإلنّترنت كان مسإلى  2111ّتشير دراسة نشرت في شهر سبّتمبر عام و

، إضافة إلى خلق عدة شركات عمالقة لم يكن لها مباشرة ّتصادي األمريكي خالل الفّترة الّتالية لّتطورهاالق

 .  وجود أو لخدماّتها حاجة من قبل مثل جوجل وياهو وأمازون دوت كوم وفيسبوك وغيرها

ب الحر أوحْت بهن األمن يعّتمد على القوة العسكرية على مفهوم خاطئ إ :قامت السياسة الّتي ّتقول

واليوم، ّتقوم نخبة . الناس في عقولبغرسها المعنيين بشؤون السياسة واألمن ة الغرب فالسفقام و ،الباردة

، بّتغذية "المثقفون المّتعسكرون"مّتحالفة مع الصناعات الحربية ومؤسسات الدفاع واألمن، يمكن ّتسميّتها 

 كالتريكية، والحيلولة دون حل المشّتلك المفاهيم، والعمل على ّتزييف وعي الجماهير األمريكية وغير األم

الّتي ال يمكن ّتبرير اإلنفاق الطاغي على صناعة األسلحة والدمار الدولية على بؤر الّتوّتر  الدولية حفاظًا

حل وّتشير بوضوح إلى أن األمن ال يّتحقق إال بإزالة أسباب الصراع،  اإلنسانيةّتجربة اللكن . من دونها

زاعات الحدودية، والقضاء على الّتفرقة ضد األقليات العرقية والثقافية، الخالفات الطائفية والدينية والن

واسّتبدال نظم الحكم الدكّتاّتورية بنظم ديمقراطية، والقضاء على الفقر والجهل، وّتحقيق عدالة اجّتماعية، 

وجب خفض اإلنفاق على وهذا ي. وشعوبًا وّتضييق فجوة الثروة والدخل بين األثرياء والفقراء أفرادًا

 . جيوش وأجهزة االسّتخبارات الّتي قلما اسّتخدمت لهدف غير القّتل والّتدمير وسحق الفقراء والمظلومينال

إن الّتطورات االقّتصادية والّتكنولوجية والّتحوالت الثقافية واالجّتماعية العميقة الّتي شهدها العالم 

وهذا ّتسبب في . ي السائدفجوة واسعة بين الواقع الحياّتي والفكر الفلسف منذ بداية عصر العولمة خلقْت

ّتغيير الفرضيات الّتي قامت عليها النظريات السياسية واالقّتصادية واألمنية، ما أدى إلى إفالس ّتلك 

إذ على سبيل المثال، ال . سواء النظريات وّتخبط السياسة واالقّتصاد والسياسيين واالقّتصاديين على حّد

ما ، فيفكر من منظور وطني وّتّتصرف عالميًام الدول ُّتهيمنة على الحكم في معظالنخب السياسية الُم ّتزاُل

في المقابل، ّتفكر الشركات مّتعددة . وجب الواقع الحياّتي الّتفكير من منظور عالمي والّتصرف وطنيًاي

ولياّتها الوطنية واالجّتماعية، وّتقوم ؤّتخلى عن مسـ، ما جعلها ّتالجنسية من منظور عالمي وّتّتصرف محليًا

ّتكُرر لذلك نالحظ . الدول الّتي ّتعمل فيهاخب السياسية في الُنمعظم وإفساد  ،عالمبمصادرة معظم ثروات ال

 .العالم مخّتلف بقاع الفقر والظلم وأسباب العنف والّتوّتر في كالتمششيوع الديون والعقار، وأزماِت 

ى الّتنافس والّتكنولوجية بميلها إلوالصناعية المالية والمعرفية  ّتميز الشركات العاملة في المجاالِتـّت

عات والّتطور، فإن الّتعاون هو أهم ّتِب وإذا كان الّتنافس هو أهم محفزات النمّو ،واحد والّتعاون في آٍن
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وفيما يحّتم الّتنافس قيام الشركات بالبحث  ،والصناعات األساسية العمالقةاالعّتماد المّتبادل بين الشركات 

األسواق والدخول في اّتفاقيات شبه اندماجية عن أفضل فرص االسّتثمار أينما كانت، يحّتم الّتعاون ّتجزئة 

الشركات لما كانت و ،الّتسويقيةوليات الّتصنيعية والخدمات ؤّتعمل على ّتوزيع المسذات صبغة احّتكارية 

ّتوقف عن البحث عن فرص اسّتثمارية جديدة وّتطوير بضائع وخدمات وأدوات مالية مبّتكرة ـّت العمالقة ال

واسّتغالل ما ّتوفره الدول النامية من فرص  العالمية،سواق األعن ّتطوير ّتوقف ـقابلة للمّتاجرة، فإنها لن ّت

ّتمّتع ببنية ّتحّتية مّتطورة وأوضاع ـالّتي ّتالنامية لذلك من المّتوقع أن ّتحظى الدول  ؛اسّتثمارية واسّتهالكية

يجعل ّتلك الكبيرة، ما  باهّتمام الشركات جيدةوأسواق  وثقافيًا قوة عمل مؤهلة فنيًالديها و ،سّتقرةسياسية ُم

أما الدول . وطنية على ّتحقيق ّتنمية في الدول النامية المعنية ّتساعدها كبيرةالشركات ّتقوم باسّتثمار مبالَغ 

الّتي ّتّتصف بعدم االسّتقرار وّتخلف البنية الّتحّتية، وضعف مؤهالت قواها البشرية، فإن فرصها في جذب 

 . على ّتحقيق الّتنمية والنهضة ، ما يضعف قدراّتهاكبيرة ّتبدو شبه معدومةاسّتثمارات خارجية 

واقعية المعنية سّتراّتيجية ها أن ّتكون االبين سّتراّتيجية ّتنموية على أشياء كثيرة منا نجاح أييعّتمد 

على ّتوفير حوافز مادية ومعنوية  وقادرًا أن يكون اإلطار السياسي الذي ّتعمل من خالله شفافًاوومسّتقبلية، 

ّتقوم الدولة باالعّتراف بحقوق المواطنين وصيانّتها بما في ذلك حقهم أن وللمشاركين في العملية الّتنموية، 

مع  في فرص مّتساوية في الّتعليم والعمل، وأن ّتفرض القوانين المرعية على الرابحين أن يّتقاسموا األرباَح

 . بالنجاح في المسّتقبل وأماًل ،جديدة صًاَرّتمنح الخاسرين ُف، فيما ال والموظفينالعّم

 طبيعية ومالية وفرصًا هدر موارَدألنها ُّت ؛صادية الّتي ّتفّتقد الكفاءة هي نظم غير عادلةإن النظم االقّت

ألنها ّتهدر موارد  ،فّتقد العدالة ّتفّتقد الكفاءةالّتي َّت النظَم ، كما أَنالمجّتمع بالفائدة على من الممكن أن ّتعوَد

مية مواهبهم واسّتغالل قدراّتهم نـكبيرة من الناس من حقهم في ّت  رمان أعداٍدبشرية ثمينة من خالل ِح

م العدالة االجّتماعية، وأن العدالة وهذا يعني أن الكفاءة االقّتصادية ّتحّّت ،وإثراء حياّتهم وحياة مجّتمعاّتهم

أي نظام اقّتصادي وطني أو إقليمي أو عالمي ال يجمع بين  قود إلى الكفاءة االقّتصادية، وأنـاالجّتماعية ّت

ة في بنية هَزذ على سبيل المثال، كان حدوُث إ. الجّتماعية لن يكّتب له النجاحالكفاءة االقّتصادية والعدالة ا

، والّتسبب في ّتخُبط سياسات ات الدول الكبرىعب في اقّتصادشاعة الُركافية إل الصغير قّتصاد اليونانياال

 . أجمع وسماسرة العقار في العالمرجاِل المال ، وسلب النوم من عيون ّتلك الدول

لحرية الّتفكير، وحيث ّتغيب حرية الفكر والرأي، ّتغيب حوافز  ّترك مجااًلـّت السّتبدادية إن النظم اال

ا كانت ّتجربة الدول ولَم ،المجّتمع من المعرفة محدودًا رصيُدويصبح البحث العلمي والّتطوير الّتكنولوجي، 
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الت اجّتماعية إحداث ّتحُو في مهمًا دورًا أّدتالمّتقدمة قد أثبّتت أن المعرفة العلمية والّتكنولوجيا الصناعية 

نظم الحكم  إخفاَقإن عام، ف الحياة بوجٍه وثقافية في المجّتمع، وأسهمت في رفع اإلنّتاجية وّتحسين نوعيِة

في ّتوفير بيئة اجّتماعية ثقافية  خفقاالسّتبدادية في ّتشجيع البحث العلمي والّتطوير الّتكنولوجي جعلها ّت

ة لّتطوير نظم الحكم في الدول النامية هذا يعني أن هناك حاجة ماَسو ،نمية مجّتمعيةـدوث ّتلُح ،واّتيةفكرية ُم

ها من الشعب، وّتلّتزم بّتطبيق القانون والنظام بعدالة، وّتخضع ّتوعادلة، ّتسّتمد شرعي عامة لّتكون شفافًة

 ومن دون الدخول في الّتفاصيل،. لمساءلة الجماهير

: ّتنبع من خمسة مصادر أساسيةعربية أهم العقبات الّتي ّتحول دون حدوث  نهضة ن إ :يمكن القول 

، ثقافة ّتقليدية مشوهة ّتحبذ فكر ديني اّتكالي ، جمود ثقافي،واقّتصادي حكم اسّتبدادي وفساد سياسي

 .المنطقة العربية منت اإلنّتاج، وغياب االسّتقرار واألمن االسّتهالك وّتمُق
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13 

 مراحل الّتطور الثقافي

ّتبدأ باالعّتراف الّتي ّتـّتبعها  نمويةـاالسّتراّتيجية الّتجزء، وال هذا م طرحها فينموية الّتي سيّتـإن النظرية الّت

في ّتحديد مدى  محوريًا دورًا ّتؤديقيم وطرق ّتفكير ومواقف، بأن الثقافة، وما ّتشمله من عادات وّتقاليد و

عنها ليست  ّتحدثـنمية الّتي نـوهنا ال بد من إعادة الّتذكير بأن الّت ،نميةـما يمكن أن يحققه مجّتمع من ّت

من  ،ه الحياة في المجّتمعمن أوُج سّتدامة، ال ّتسّتثني وجهًانمية مجّتمعية شاملة وُمـنمية اقّتصادية، بل ّتـّت

وأنماط والبيئية المعيشية لّتطور األوضاع  يّتطور ّتبعًا حٌي ناحية أخرى، ّتؤكد النظرية أن الثقافة كائٌن

درك أن الثقافات ال مع ذلك، علينا أن ُن. لّتحول أبدًاّتوقف عن الّتطور واـّت ، وأنها الاإلنّتاج االقّتصادية

ّتساوى من حيث القابلية للّتطور والّتحول، إذ فيما ّتّتطور بعض الثقافات بسرعة اسّتجابة لّتغيرات بيئية ـّت

مهما حدث من ّتغيرات  ومحفزات اقّتصادية وّتحديات خارجية، يميل بعضها اآلخر إلى الّتطور ببطٍء

طور الثقافات عادة ّتحت ّتأثير ما ّتعانيه من ّتناقضات داخلية، وما ّتواجهه من ّتـوّت ،من محفزات واسّتجَد

 .  اقّتصادية وّتكنولوجيةو فكرية شهده من ّتطوراٍتوطنية ودولية، وما َّت ّتحدياٍت

د اإلطار الحضاري الذي ّتعيش فيه يديولوجي مدى مقاومة الثقافة للّتطور، يحّدوفيما يحدد الجوهر األ

وهذا يعني أن . ّتحول من حال إلى حالـما ّتعانيه من ّتناقض داخلي يفرض عليها أن ّت مدىالثقافة المعنية 

ثقافات أخرى مثل ّتلك االدعاء بأن هناك ثقافات ّتملك بطبيعّتها قدرة كبيرة على الّتطور، فيما ال ّتملك 

على نظرة عنصرية وليس على نظرية علمية أو ّتجربة ّتاريخية، فكل يقوم دعاء خاطئ االقدرة، هو 

الثقافات الّتي ّتعيش  ّلإن ك ،صناعية ومعرفية لية وزراعية قبل أن ّتصبَحالثقافات كانت في يوم من األيام قَب

وهذا يجعل  ،القناعة والّتواكل واالسّتكانةّتميل إلى ، ورافات والسحربالُخ ّتؤمنفي عصور ما قبل الصناعة 

مع حياة وعقالنية نهم من الّتعامل بفاعلية ّتي ّتمّكفّتقدون األدوات االجّتماعية الّتلك الثقافات والمنّتمين إليها َي

أن يهمله  ال يسّتطيع مجّتمٌع د الّتخلف عن الغير من شعوب ّتحديًامع ذلك، يجّس. بعد يوم يومًا  ّتزداد ّتعقيدًا

الّتعامل معه مهما بذل من جهد، ألن مسّتقبل الثقافة والمجّتمع واألجيال القادمة وحّتى النخب  أو يّتجنَب

 . عّتمد على كيفية مواجهة ذلك الّتحدي والّتغلب عليهَي كمةالحاالسياسية 
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الدول النامية لّتحقيقها، لكن  جميعال من أهم األهداف الّتي ّتسعى ّتز ماكانت الّتنمية االقّتصادية و

أن  السياسية والثقافيةخطط الّتنمية الّتي اقّتصرت على النواحي االقّتصادية، وعدم وعي النخب  إخفاق

 ّتلك إن ّتردد. صعب المنال فقط، جعلت الّتنمية هدفًا ااقّتصادي اوليست نمو ،ة شاملةالّتنمية عملية مجّتمعي

نموية ّتأخذ األبعاد الثقافية في الحسبان، وّتعمل على إحداث ّتحوالت ـالنخب في رسم اسّتراّتيجيات ّت

 اجّتماعية ثقافية وسياسية نوعية وّتغيرات اقّتصادية هيكلية، حال دون وضع مفهوم الّتنمية في إطاره

خب الثقافية الّتقليدية إن ميل عامة الناس إلى الخوف من المجهول، وعدم ارّتياح الُن. الحضاري السليم

داثة والعولمة وما ّتحمله من أفكار وأنماط حياّتية ّتحت غطاء هم إلى رفض الَحاإلصالح والّتغيير، دفَع لفكرِة

يانة ثقافة ّتقليدية إال إذا اخّتار على ِص لكن ليس هناك مجّتمع قادٌر. الهوية الوطنيةالّتراث والحفاظ على 

إن االنّتقال من . وحرية وّتعليمًا وّتنظيمًا وإنّتاجًا وفكرًا بمحض إرادّته الّتخلف عن العصر ثقافة وعلمًا

حضارة ألخرى، كما أسلفنا، ُيفرز مجّتمعًا جديدًا واقّتصادًا جديدًا وثقافة جديدة، ما يجعل من غير الممكن 

 .مجّتمع فيما ّتبقى الثقافة على حالهاأن يّتغير االقّتصاد وال

يّتفق المؤرخون على أن الّتطورات العلمية والّتكنولوجية والّتحوالت االجّتماعية الثقافية والنشاطات 

ولة عن ؤالخامس عشر والثامن عشر كانت مس الّتجارية الّتي شهدّتها أوروبا فيما بين منّتصف القرنين

ي االنّتقالية بين عصَر لهذا ّتمثل ّتلك القرون الثالثة المرحلَة. خلق البيئة المالئمة لحدوث الثورة الصناعية

جيدة عن طبيعة الّتغيرات والّتحوالت الّتي يحّتاجها كل مجّتمع يّتطلع  والصناعة، وّتعطي فكرًة الزراعِة

ولقد كانت حركة اإلصالح الديني البروّتسّتانّتية من أهم الّتحوالت الّتي  ،ةنمية ونهضة مجّتمعيـنحو ّتحقيق ّت

، نّتج عنها األوروبية كبير في ّتغيير البيئة االجّتماعية الثقافية الل ّتلك الفّترة، حيث كان لها أثٌرحدثت خ

فصل الدين عن الدولة، وّتطعيم الثقافة األوروبية بقيم ومواقف وأخالقيات عمل جديدة أسهمت في ّتحفيز 

يع العمال على المثابرة واالدخار جهت القيم الجديدة إلى ّتشجإذ فيما اّّت ،اجيةالعمال على العمل ورفع اإلنّت

حِث الناس على الّتفكير بشكل يعكس كونهم إلى  المصلحون من رجال دين ومثقفين اّتجهوعدم اإلسراف، 

الكنائس  إلى جانب ذلك، قامِت ،ر من اهّتمامهم بالحياة بعد الموتيهّتمون بالحياة قبل الموت أكث أحرارًا

 هوفقط، بل  جيدًا للكسب المادي والسعادة، ليس شيئًا بأن السعَي البروّتسّتانّتية بالعمل على إقناع الناس

إن باإلمكان اخّتيار أي إنسان، . "من السماء ّتعكس خيارًافي الدنيا من المعّتقدات الدينية، وأن الثروة  جزٌء

ما " لكن من المنطقي أن نفّترض أن معظم من يّتم اخّتيارهم ّتعكس سلوكياّتهم نقاء أرواحهم ومصيرهم،

، وأن موقعه في الحياة وفي اآلخرة في اآلخرة أيضًا أن السعيد في الدنيا من المّتوقع أن يكون سعيدًا يعني

  ( (Landes, Culture Makes Almost All the Difference, 11. مّتشابهان
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 الّتكنولوجيا والّتغير

ة الزراعة عن طريق لى مرحلفي انّتقال اإلنسان من مرحلة البداوة إّتسببت الّتي  الثورة الزراعيةجاءت 

نت اإلنسان الزراعي من زيادة إنّتاجية األرض كما أن معظم االكّتشافات الّتكنولوجية الّتي مّك ،الصدفة

المجّتمع مرحلة االنّتقال  ذلك لكن مع دخول. ها عن طريق الصدفة أيضًاوالّتوسع في الّتجارة جاء معظُم

إلى ّتطوير صبح أَم االخّتراع، وهذا أّدى لالخّتراع، ما جعل الحاجة ّتإلى عصر الصناعة ّتبلورت حاجة 

ومع دخول عصر الصناعة  ،يّتحول إلى عملية منظمةالّتكنولوجيا ر يّتكنولوجيا اإلنّتاج واإلدارة، وجعل ّتطو

حربية  ّتصنيع معدات عسكرية وسفٍن أصبحت الّتطورات الّتكنولوجية عملية مؤسسية اسّتهدفت أواًل

 . لالسّتهالك المحلي والّتصدير واالسّتحواذ على الثروة بضائع ّتصنيَع وّتجارية، واسّتهدفت ثانيًا

مخّتلف الدول الصناعية إلى أنه كلما اقّترب مجّتمع صناعي من النضوج، زادت  وّتشير ّتجارُب

. ها وأعداد العاملين فيهاالمؤسسات المعنية بالبحث العلمي والّتطوير الّتكنولوجي، وّتزايدت ميزانياُّت أعداُد

منذ بداية العصر الزراعي وحّتى بدايات القرن العشرين، أصبح " الخّتراعالحاجة أم ا"وفيما كانت 

البضائع الجديدة الّتي ّتصل إلى األسواق بشكل شبه أغلَب  نإإذ  ،منذ ذلك الحين" االخّتراع أبو الحاجة"

وهذا يعني أنه فيما . مجّتمعية، بل لّتخلق حاجات لم ّتكن موجودة من قبل يومي، ال ّتأّتي اسّتجابة لحاجاٍت

. في العصور الّتالية االخّتراع أبو الحاجةفي عصور ما قبل الصناعة، أصبح  الحاجة أم االخّتراعانت ك

من ناحية ثانية، ال ّتأّتي ّتلك البضائع نّتيجة لعمليات بحث علمي ونشاطات ّتجارية ّتسّتهدف الربح فقط، 

اف الباحثين عن المال وبسبب الّتقاء أهد. نّتيجة لخيال اإلنسان الباحث عن الشهرة والمال أيضًا وإنما

لعقول  ّتاجُاّتكنولوجية وأجهزة الكّترونية أصبح ِن ، فإن معظم ما ينزل إلى األسواق من أدواٍتوالشهرة معًا

 . مّتباعدة ضمن شبكات اّتصال إلكّترونية ومؤسسات علمية وّتجارية عالمية كثيرة ّتعمل في أمكنٍة

ية، فإن قدرة الباحثين والعلماء على العمل اجّتماع هي وحداتلما كانت المؤسسات البحثية والعلمية 

بشكل سليم وّتحقيق نجاحات في عملهم ّتّتوقف على طبيعة العالقات الّتي ّتربطهم، والقيم واألهداف 

ما يكفي من  بالّتالي المشّتركة الّتي ّتوفر الغراء االجّتماعي المطلوب للحفاظ على ّتماسكهم، وّتمنحهم

ومصالح ومعارف مشّتركة أو مّتقاربة،  االجّتماعية ّتعكس قيمًاإن الشبكات  ،كفريق واحد الحوافز للعمل

. نشط ضمن أطر سياسية وثقافية ّتؤثر في مدى ما ّتّتمّتع به من حرية، وما ّتسعى لّتحقيقه من أهدافـوّت

قبات، وما قد يوفره المجّتمع لهم من فالثقافة والسياسة ّتقف خلف ما قد يواجهه الباحثون والعلماء من َع
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جامدة أو ديناميكية، حرة أو المجّتمعية والمحفزات هي ما يجعل االقّتصاد والمؤسسات  باِتحوافز، ألن العق

 . ، وأكثر أو أقل الّتزامًا بخدمة المجّتمع والحفاظ على البيئةمقيدة، أكثر أو أقل إنّتاجية

في  إن المجّتمعات الّتي ال ّتملك المعرفة السليمة، والمواقف السليمة، والنظم المجّتمعية السليمة ليس

وعقبات، ما يجعلها غير مؤهلة للسير بشكل  مقدورها أن ّتدرك طبيعة ما ّتواجهه من ّتحديات وفرٍص

المجّتمعات النامية، بغض النظر عما ّتواجهه من  مع ذلك، كُل. منهجي على طريق الّتطور الحضاري

. ّتالية حضاريٍة مرحلٍة قل إلىـنّتـنسبي في مواردها الطبيعية والبشرية، من المؤكد أن ّت عقبات ثقافية وفقٍر

العلمية، وذلك  ر واكّتساب الخبرات والمعارفوفئة وأخرى على الّتغُي ،وآخر درات بين فرٍدلكن ّتفاوت الُق

 مجّتمعفئات و طبقاتكّل ّتحرك ّتـ، يجعل من الصعب أن بسبِب ّتباُين خلفياِّتهم الثقافية واالجّتماعية

مجّتمع، ما  بين الفئات المخّتلفة داخل كِل خلق فجواٍت وهذا يّتسبب في نفسه، االّتجاهوفي  نفسها بالسرعة

والقوة، والعيش بالّتالي  أكبر من المعرفة والثروِة والحصول على قدٍر ُيمّكن البعض من ّتحقيق ّتطور أكثَر

 . عن غيره مًاحضارية أكثر ّتقُد في مرحلٍة

 قديم الجديدالطريق ال

. الفقيرة على الّتنمية واالنضمام لنادي الدول الصناعية كانت نظرية الحداثة محاولة جادة لمساعدة الدول

المجّتمعات األوروبية واألمريكية في مسيرّتها نحو  سلكّته ذيلنماذج الّتنموية لّتصف الطريق اللذلك جاءت ا

 والرأسمالية طريقًا ،داثة هدفًاالدولي يّتبنى الَح الّتصنيع والّتقدم العلمي والرفاهية االقّتصادية، ما جعل البنَك

في إدراك أن الّتنمية  أواًل أخفقتألنها  ؛في ّتحقيق هدفها أخفقتداثة لكن نظرية الَح نمية الدول الفقيرة،لّت

ال  مّتحركًامجّتمعيًا  الحق هدفًاُّت مسّتمرةقّتصر على قطاع دون غيره، وأنها عملية ـقضية مجّتمعية ال ّت

على الدول النامية أن ّتقوم بها، وحجم  في ّتحديد طبيعة المهمة الّتي كان وفشلت ثانيًا ،على حال سّتقُرَي

 .  قدمهاـالّتضحيات الّتي كان عليها أن ّت

اّتجه البنك الدولي، وحّتى وقت قريب، إلى إعطاء األولية لبناء الطرق والسدود ومحطات الكهرباء 

 سهم في ّتحسين نوعية الحياة في معظمووسائل المواصالت وبعض المشاريع الصناعية والّتعليم، ما جعله ُي

 ؛قصة نجاح يبحث عنيزال  مامن العمل في حقل الّتنمية،  عامًا نحو سبعين لكن البنك، وبعد. الدول النامية

إن البنك لم يفشل في  ،الصناعة من ّتحقيق الّتنمية ودخول عصِر نامية واحدٍة في ّتمكين دولٍة أخفق إذ

مدى قدرة المجّتمعات المخّتلفة على في ّتقييم  ّتمكين الدول النامية من النمو والنهضة فقط، بل فشل أيضًا
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براء البنك في الخمسينات من القرن العشرين بدراسة أوضاع كوريا فعلى سبيل المثال، حين قام ُخ ،رالّتطو

سنة أن  51من  لكن كوريا الجنوبية اسّتطاعت خالل أقّل ،وس منهاؤن ّتلك البالد ميإ :الجنوبية، قال الّتقرير

ولقد  ،صناعية في العالمنولوجية كبيرة لّتصبح واحدة من أهم الدول الصناعية وعلمية وّتك ق نهضًةـّتحق

إن عدم قيام البنك بمسايرة  :، حيث قال ّتقرير صدر عنه1997اعّترف البنك الدولي بهذا الفشل في عام 

 Saving the)." دوث أزمة، في فاعلية البنكّتسبب في ّتدهور، بل في ُح"الّتطورات في االقّتصاد العالمي 

World Bank, Editorial, The Washington Post, April 19, 1997, A20)  .  

مليارات الدوالرات "ن إ :جاء فيها القول نفسه العام في  وفي دراسة أخرى صدرت عن البنك أيضًا

في قدرة  ًاملموس ًالم ُّتحدث ّتغير 1971أجنبية منذ عام  الّتي منحّتها دول العالم في صيغة معوناٍت

 Paul Blustein, “The). الثالث، وال في ّتغيير السياسات االقّتصادية للدول الُمسّتفيدة ات العالماقّتصاد

Foreign Aid that Doesn’t Seem to Persuade,” The Washington Post, May 22, 1997, E1)  

الغرب، حيث قامت باسّتيراد بعض ما  إلى ّتقليِد منذ عهود االسّتقاللاّتجهت معظم دول العالم الثالث 

لحياة  إال أن كون األشياء الّتي ّتمت اسّتعارّتها ّتعكس وجهًا ،ت ونماذج حياّتيةمن ّتكنولوجيا ومؤسسا لديِه

. حياة المجّتمعات النامية الّتي اسّتعارّتها ّتسبب في إرباِكـعيش في عصر حضاري مخّتلف، جعلها ّتمجّتمع ي

اليد والعادات والمواقف والقيم الّتق في إن من طبيعة الّتقليد األعمى واالقّتباس من دون ّتطوير أن يؤثر 

أو والعالقات االجّتماعية والسلوكيات الفردية من دون أن ُيسهم في ّتطوير االقّتصاد أو البنية االجّتماعية 

وفي الواقع، أسهمت بعض األدوات والمؤسسات الّتي . الثقافية بالقدر المطلوب وفي االّتجاه المطلوب

في ّتعطيل  والّتسبب بالّتاليالحكم االسّتبدادية،  في ّتكريس أنظمِةدول العالم الثالث من الغرب  اقـّتبسّْتها

نمية اقّتصادية وّتقدم علمي ـّت يلولة دون ّتبلور بيئة مجّتمعية مواّتية لحدوِثعملية الّتحول السياسي، والَح

ولما كان االقّتباس يّتم عادة بهدف ّتوفير ما ّترغبه النخب المهيمنة على الحكم والمجّتمع من  ،وّتكنولوجي

. االقّتباس ّتكون سلبية على حياة الفقراء والضعفاء ع ومنّتجات ّتعزز مواقعها االجّتماعية، فإن نّتائَجبضائ

والمخابرات في اسّتنزاف جزء كبير من موارد  شرطةثال، أسهمت مؤسسات الجيش والوعلى سبيل الم

ومصادرة الكثير من  ،نت النخبة السياسية واالقّتصادية من الّتحكم في حياة الناسمّكفيما ، الناميةالدولة 

الّتي قادها البنك الدولي في شعور عامة عملية الّتحديث  ّتسببتنّتيجة لذلك، . حقوقهم اإلنسانية واالقّتصادية

، البنك ّتي ّتوقعها المانحون وخبراُءإلى الجنة ال ممن قيادّته ياع واالرّتباك وّتفسخ المجّتمع، بداًلالَضب الناس

 .ني والفقير في العالم الثالثالغووالقوي،  وكان ينّتظرها الضعيُف
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الّتنمية المجّتمعية عملية ّتحول وّتطور ّتسّتهدف نقل المجّتمع من مرحلة حضارية لمرحلة أخرى 

من الممكن رفع  هومع أن. وعطاء، أو باألحرى نقل مجّتمع زراعي ّتقليدي إلى عصر الصناعة أكثر ّتقدمًا

لبرالي في مجّتمع زراعي، إال أنه   ر جٍواإلنّتاجية، وبناء طرق مواصالت ووسائل اّتصال أفضل، وّتوفي

ليس باإلمكان إعادة ّتشكيل الهياكل االقّتصادية واالجّتماعية بالقدر المطلوب لخلق مجّتمع صناعي من دون 

فالديمقراطية، . أساسية وثقافية جوهرية وّتطورات اقّتصاديٍة في ّتحوالت اجّتماعيٍة المعنيمرور المجّتمع 

زراعي أن  وعالقات إنّتاج ال يسّتطيع مجّتمٌع ،ّتشكيالت اجّتماعية واقّتصاديةعلى سبيل المثال، ّتحّتاج إلى 

. نظام ديمقراطي على النمط الغربي في مجّتمع غير صناعي يوفرها، ما يعني أنه ليس باإلمكان ّتأسيُس

مة سّتدانمية مجّتمعية ُمـدوث ّتعملية الّتحول الثقافي االجّتماعي، والّتي ال غنى عنها لُح وعلى العموم، ّتمُر

، هي البنية االنّتقال من الزراعة إلى الصناعة المعني فقرةسّتكمل المجّتمع في أربع مراحل قبل أن َي

هيمن على حياة الّتي ُّت ةالسياسية هي القو ةولما كانت النخب ،المؤسسيةالسلوكية، ووالمظهرية، و الّتقليدية، 

الّتقليدية والدينية من وئام أو ّتوّتر من ناحية،  بالقياداِت ةما يسود عالقة ّتلك النخب مجّتمع ّتقليدي، فإَن كِل

حدد مدى ما يمكن أو شك من ناحية ثانية، ُي وما يسود عالقة كل طرف من ّتلك األطراف بالمجّتمع من ثقٍة

 . مرحلة من مراحل الّتطور الثقافي واالجّتماعي أن يّتحقق من ّتطور خالل كِل

 الُبنية الّتقليدية

ّتفكير الوطرق والقيم ّتقاليد العادات ومنظومة ثابّتة من المجّتمعية ّتسودها ّتمثل الُبنية الّتقليدية حالة 

المّتوارثة جياًل بعد جيل، وفيما ّتّتصف هذه المنظومة وما ّتشّتمل عليه من  جّتماعيةاالعالقات الووالمواقف 

 عامًا ًاشعور، ّتمنح المجّتمعات الّتي ّتـنـّتمي إليها شديد مود والّتغير ببطٍءبالميل نحو الُج عناصر ثقافية

فكار وأنماط األغريب من الجديد والمقاومة وهذا َيدفع المجّتمعات المعنية نحو . مأنينةباالسّتقرار والُط

ّتشكل فيما و. ، ما يجعُل ّتلك المنظومة ّتشكُل عقبة في طريق الّتحول والّتغير المجّتمعييةة المعيشحياال

منظم لحياة المجّتمع ككل، ّتشكل العائلة الممّتدة أو ال العائلة في المجّتمع الّتقليدي الوحدة األساسية والعنصَر

وليات ؤبروابط قرابة ودم ومس طها بغيرها من عائالٍتي العائلة ويرِباالجّتماعي الذي يحِم العشيرة اإلطاَر

 إطارًا ونواٍهوقصص وأوامر  من ناحية ثانية، يشكل الدين وما يّتفرع عنه من معّتقداٍت ،اجّتماعية مّتبادلة

فمن العادة أما السلطة السياسية  ،كير وسلوكيات األفراد في المجّتمعبشكل مباشر في طرق ّتفيؤثر  فكريًا

أما . سياسيةشعبية  ال ّتسمح بمشاركةو فردية أو جماعية فردية اسّتبدادية ال ّتعّترف بحقوٍقأن ّتكون 

د عمليات اإلنّتاج ، وّتغيب عن نشاطاّته الديناميكية والّتنوع، فيما ّتعّتموالجمود ساطةاالقّتصاد فيّتصف بالَب
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أما نظام الّتعليم فيّتصف باعّتماده على طرق الحفظ والنقل الّتقليدية، . دائية أو شبه بدائيةعلى ّتكنولوجيا ِب

. سب المّتعلمين وحقوق المرأةعلى مسّتويات الّتعليم وِن قطاعات المجّتمع، ما يؤثر سلبًا وعدم شموليّته لكِل

وضعف ّتأهيل  ،بارّتفاع نسبة األمية وانخفاض مسّتوى الّتعليم لذلك، يّتصف المجّتمع الّتقليدي عامة نّتيجًة

، وغياب الحرية، وميل السلطة بكفاءة اسّتغالل الموارد الطبيعية وعدم القدرة على ،الموارد البشرية

 .وكبت الفكر ومقاومة الّتغيير ،السياسية والمؤسسة الدينية إلى الّتسلط

بالّتداخل  اسية والدينية بالّتعاون واالنسجام، وأحيانًامن ناحية أخرى، ّتّتصف العالقة بين السلطة السي

ثقافية أو  ّتحولو قيام مؤسسة ببدء عملية أبين المؤسسّتين،  نزاع وقوعواالندماج، ما يجعل من الصعب 

وفيما ّتقوم الّتقاليد واألعراف والّتعاليم الدينية وعالقات . المؤسسة األخرىمخالفة لرغبات اجّتماعية 

يب حوافز ـ، يقوم نمط اإلنّتاج البدائي بّتغيبوجه عام حياة االجّتماعية والعالقات المجّتمعيةالقرابة بّتنظيم ال

هي حالة ذهنية وطريقة في الحياة، فإنها ّتقوم " البنية الّتقليدية"ولما كانت . العمل من الحياة االقّتصادية

وفي غياب . ماعة في المجّتمعبّتشكيل الهياكل االجّتماعية واالقّتصادية والسياسية، وّتحديد موقع الفرد والج

المنافسة والمصلحة المادية، فإن الشعور بالقناعة واإليمان بالقضاء  الحوافز االقّتصادية وضعف روِح

وفيما ّتقوم . للماضي والغيب للمغامرة وأكثر ارّتهانًا مياًل والقدر يغلب على حياة الناس، ما يجعلهم أقَل

ثبيط المبادرة الفردية، ّتقوم ـنوع النشاطات االقّتصادية وّتـمن ّت بالحّد األجواء الّتي ّتخلقها الذهنية الّتقليدية

السلطة الروابط العائلية والعشائرية بإخضاع الصغير للكبير، والمرأة للرجل، وإخضاع الجميع ألوامر 

 See Kerr, Industrialism and the):لمعرفة المزيد عن هذه الحالة، راجع كّتاب ،السياسية والسلطة الدينية

Industrial Man, 1974)   

بناء على ما ّتقدم، ّتشكل البنية الّتقليدية اإلطار المجّتمعي الذي يحوي في داخله كل النظم االجّتماعية 

من ناحية ثانية، . والنشاطات االقّتصادية، ويؤثر من المواقف والقيم وطرق الّتفكير الفردية والجماعية

وخرافات  وأساطيروّتراث ثقافي مّتقادم،  ،ياّتية قديمةّتشكل الحكمة المألوفة المؤسسة على ّتجارب ح

ى النظر إلى المشاكل والمصائب بوصفها إللمجّتمع الّتقليدي نّتيجة لذلك يّتجه ا ،لمجّتمعحصيلة معارف ا

وفي ضوء . زهاّتفرض عليه أن يفكر في كيفية مواجهّتها وّتجاُو على اإلنسان أن يقبله، وليس ّتحدياٍت ًاقدر

السياسية والثقافية ّتسّتخدمها النخب اجّتماعية وسيلة مناهج الّتعليم ظام الّتعليم و، يصبح ناألوضاعهذه 

مجّتمعية ّتؤثر في  نية الّتقليدية فلسفًةوفي الواقع، ّتشكل الُب. والذهنية الّتقليدية ،والدينية لّتكريس الّتقاليِد

 . عملية ّتنموية مجّتمعية لبدء أساسيًا حياة شرطًا ما يجعل ّتطويرها كذهنية وطريقِةالمجّتمع،  اتنشاط جميع
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نموية ـإلى قيام الدولة برسم خطة ّت الّتاليةّتحّتاج عملية االنّتقال من هذه المرحلة إلى المرحلة الثقافية 

، وّتغيير وطرق الّتدريسبّتطوير نظام الّتعليم ومؤسساّته ومناهجه  مجّتمعية شاملة، ّتلّتزم الدولة من خاللها

عملية  من الضروري إعطاُء هوهذا يعني أن. والجامعة بالمجّتمع، وعالقة المدرسة عالقة الطالب باألسّتاذ

ّتطوير نظام الّتعليم أولوية خاصة، وّتشجيع القوى الثقافية واالجّتماعية غير الّتقليدية على االنخراط في 

وهذا يوجب قيام الدولة بّتوفير الحرية لّتلك القوى وحماية حقها في الّتعبير عن آرائها،  ،الّتربوية العمليِة

وعلى سبيل المثال، حين قرر . ام القنوات اإلعالمية بفّتح أبوابها السّتقبال الطروحات الفكرية الجديدةوقي

ّتحول في بنية الثقافة الكويّتية الّتقليدية ّتوجه إلى  في الثالثينات من القرن العشرين إحداَث أمير الكويت

ن لبناء نظام ّتعليم جديد، كان له ليلجلب مدرسين مؤّه ا، ومن ثم إلى مصر والعراق وسوريفلسطين أواًل

 . الفضل في ّتربية أول جيل من رجال السياسة واالقّتصاد والّتجارة والثقافة البارزين في الكويت

إن ما حدث من ّتطور وّتقدم في وسائل االّتصال والمواصالت، وعولمة االقّتصاد والثقافة منذ بداية 

حّتى  ،للغاية قلياًل وحجمها جّتمعات ذات بنية ّتقليديةما ّتبقى من م الّتسعينات من القرن العشرين جعل عدَد

 نجَوّتيكن باسّتطاعّتها أن المجّتمعات القبلية الّتي ّتعيش في أدغال إفريقيا وبعض أجزاء أمريكا الجنوبية لم 

صغيرة  ى إلى ميالد مجموعاٍتاآلثار واالنثروبولوجيا، ما أّد من أثر العولمة والسياحة األجنبية وعلماِء

 .لعصر آخر نّتمي لمرحلة ثقافية مخّتلفة، وأحيانًاـش، من دون أن ّتّترك مكانها، حياة مخّتلفة ّتبينها ّتعي

 الُبنية الَمْظهرية

بعض  يدفعاالحّتكاك بين المجّتمع الّتقليدي وغيره من مجّتمعات ّتعيش في عصر الصناعة، إن زيادة 

اسّتعارة بعض بالّتالي وعاداّتهم، و ن والنخب السياسية واالقّتصادية إلى ّتقليد األجانب في لباسهميالمّتعلم

قافية مثل للراحة واالسّتجمام، وشراء أشياء ذات دالالت ث األجانب الوسائل الّتكنولوجية الّتي يسّتخدمها

واسّتعارة ما هو مفيد  ،نحصر عادة في ّتقليد ما هو سهلـلكن عمليات االسّتعارة ّت ،الكّتب واللوحات الفنية

وثالجات وسيارات وهواّتف مالبس غربية  ما يّتجه الميسورون إلى شراِءإذ في ؛بالنسبة للُمقلد والُمسّتعير

مخابرات وّتدريبها على فنون الّتجسس ومراقبة قوى الش وأجهزة وجيالّتجه الدول إلى بناء ـوّتلفزيونات، ّت

مطارات، وإنشاء محطات ّتلفزيون وراديو، والسماح بنشر صحف الطرق وال، وّتشييد السياسية المعارضة

 .نية مظهرية غير ّتقليديةير ذلك من مظاهر الحياة في المجّتمعات المّتقدمة، ما يخلق ُبومجالت، وغ
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يأّتي معظم الّتغير في هذه المرحلة بشكل عشوائي إلى حد كبير، ومن دون هدف محدد سوى هدف 

يمهم أو حّتى في مواقف الناس أو ق ّتحديث المظهر بغض النظر عن الجوهر، ما يجعله ال يعكس ّتحواًل

ألنه يعطي  ،لكن مثل هذا الّتغير مهم بالنسبة لنظم الحكم في الدول النامية عامة ،ّتهم االجّتماعيةعالقا

والمخابرات  شرطةبأنها ّتسير على طريق الحداثة والنهضة، وألن بناء مؤسسات الجيش وال للغير انطباعًا

وهذا  ،والّتحكم في الشعوب طرة على الحكمكبيرة للسي والبيروقراطية واإلعالم يمنح النخب السياسية قوًة

عن كونه عملية ّتجميل اصطناعية، في مقدورها جلب انّتباه الغير  يعني أن الّتغير المظهري ال يزيد كثيرًا

 . نموية مجّتمعيةـمن إسّتراّتيجية هادفة ّتسعى لبدء عملية ّت من الدول، لكنها ليست جزءًا

 ماعكس فإن ما ّتعبر عنه في الخارج ال َي ،ال غير عمليات ّتجميل هيرات المظهرية ا كانت الّتغُيلَم

دعاة الحداثة يمارسون حياّتهم  أغلب ، ويجعلعلى حالها ّتقريبًا في الداخل، ما يجعل الحياة ّتسّتمُريّتواجد 

وفي الواقع، من الممكن أن ّتقوم . الّتقليدية المعّتادة من دون ّتطور جوهري في قيمهم أو طرق ّتفكيرهم

جج النخب السياسية الحاكمة والقوى الّتقليدية بأن الّتحديث والنهضة ال ّتقوية ُحالّتحديث المظهرية ب عملياُت

لكن حين يكون مظهر اإلنسان ال يعكس ما بداخله من . يّتعارضان مع القيم والّتقاليد ونظم الحياة الّتقليدية

ينّتشر الفساد في ّتسلل إلى الحياة الشخصية والعامة، وـمن قيم، فإن االزدواجية ّت معّتقدات وما يؤمن به حقًا

وهذا يؤدي إلى ّتشويه الثقافات وسلخها عن ماضيها من . المجّتمع، وّتبدأ العالقات الّتقليدية في الّتفسخ ببطٍء

إذ . والّتعايش معه ّتحديات عصرها دون ّتشجيعها على ّتطوير عناصر ثقافية بديلة ّتساعدها على مواجهِة

ألفكار القديمة والّتشكيك في بعض العالقات فيما يّتسبب الّتغير المظهري في سحب الشرعية من بعض ا

ها في المجّتمع واسّتكمال بناء وأنماط الحياة الّتقليدية، ُيسهم في ّتمكين السلطة السياسية من ّترسيخ مواقِع

 . ، وبالّتالي ّتعميق جذور البنية المظهريةاألجهزة األكثر قدرة على الّتحكم في حياة الناس

في حياة كل مجّتمع، فإن ما يعيشه هذا النظام من ّتطور خالل  هّمولما كان نظام الّتعليم يقوم بدور م

. الحكمة المألوفة إلى مرحلة الّتقليد والحفظ نقله من مرحلِةـهذه المرحلة يأّتي على شكل أفكار ومواقف ّت

 (. راجع الفصل السابق لمعرفة المزيد عن خصائص هذه المرحلة)

مة ّتأّتي على شكل مبادرات فردية همّتطورات  مع هذا، ّتشهد مرحلة الّتغير المظهري عادة حدوث

طالها الّتي ال َيوالثقافية ها بعض عناصر النخبة السياسية واالقّتصادية اقة، ونظرة مسّتقبلية جديدة ّتطرُحخّل

وعلى سبيل المثال، حين قررت القيادة الكويّتية اّتخاذ خطوة مّتقدمة . القانون بسبب مواقعها المجّتمعية

من مصر، لديه خبرة واسعة في الّتعليم واإلدارة  علميًا لّتعليم، اسّتعارت فريقًاأخرى على طريق ّتطوير ا



229 

 

برة الفريق المصري في اإلدارة الجامعية مسّتمدة من ولما كانت ِخ ،الجامعية ليقوم بّتأسيس جامعة الكويت

، بما في ذلك على ّتأسيس الجامعة قام بنقل ّتلك الّتجربة بالكامل الذي أشرَف الّتجربة المصرية، فإن الفريَق

لذلك، احّتوى المنهاج الدراسي على مواد في االقّتصاد ال ّتصلح  نّتيجًة. طريقة الّتدريس والمناهج الدراسية

مع ذلك، . ات دول الخليج العربياقّتصاد الكويت والبّترول واقّتصاد إال لمصر، فيما أهمل ّتقديم مادة عن

محدودة  ، لكن مساهمّتها بقيْتلموارد البشريةا ورفع مسّتوىالكويّتية أسهمت الجامعة في ّتطوير الثقافة 

 .ودون الممكن والمطلوب

قبل أن ُّتكمل عامها الخامس، وهناك اكّتشفُت أنني كنت  1971في عام  الّتحقُت بجامعة الكويت

وحين قامت الجامعة ". كلية الّتجارة واالقّتصاد والعلوم السياسية"في  األسّتاذ الوحيد الذي لم يكن مصريًا

عي محاولة إغرائي على االلّتحاق بها، أرسلْت لي معلومات عن المناهج الدراسية واألقسام بالّتواصل م

وفي . هافيالّتي ّتخرجوا العلمية واألساّتذة ومؤهالّتهم العلمية وخبراّتهم الّتدريسية والجامعات األجنبية 

ويت ّتحاول بناء يبدو أن الك :ضوء معرفّتي بأوضاع الكويت المالية وثرواّتها البّترولية، قلت ألصدقائي

لكن حين دخلت مكّتب قسم االقّتصاد  جامعة الكويت،، ما جعلني أّتحمس لاللّتحاق ب"هارفارد العالم العربي"

ما، فيها طاولة واحدة في رأس الغرفة مقابل  واحدة كبيرة نوعًا أول مرة، وجدت أنه يّتكون من غرفٍة

لجلوس أعضاء  مّتواضعةمن الكراسي ال ٌةالقسم، وعلى جانبي الغرفة مجموع الباب، يجلس خلفها رئيُس

ها فيالّتي ّتخرجت بمكّتب مدير مدرسة هشام بن عبد الملك الثانوية في أريحا  ني فورًاـهيئة الّتدريس، ذكرّت

 يل، كان يسّتعمل كّتابًاـجامعة ي فيالذي ّتخرج كما اكّتشفت في العام الّتالي أن رئيس القسم . 1957في عام 

في ّتلك الجامعة، مع أنه صدر من ذلك الكّتاب عدة  حين كان طالبًا 1948ام في مبادئ االقّتصاد صدر في ع

 .طبعات جديدة منذ ذلك الحين

ّتغيير نظام الّتعليم في الجامعة وّتطوير المناهج  الّتفكير فيإلى  في ضوء ّتلك الحقائق، اّتجهت فورًا

  بّتي الدراسية والّتدريسية فيمن ّتجر سّتفيدًاالدراسية في كلية الّتجارة واالقّتصاد والعلوم السياسية، ُم

وبعد إقناع مدير الجامعة بفكرة ّتغيير نظام الّتدريس واسّتبداله بنظام الساعات المعّتمدة األمريكي، . أمريكا

من رؤساء  قام بّتشكيل لجنٍة ، ومن ثَمطلب مني أن نبدأ الّتجربة في الكلية الّتي كنت أنّتمي إليها أواًل

 نتياحّتياجات ّتطبيقه، وُعالكويت وّتحديد  مة النظام المقّترح لجامعِةءمدى مال األقسام المخّتلفة لدراسِة

نني أو ،بعد سنة ذهبت إليه وأخبرّته بأن اللجنة لم ّتأخذ الموضوع بشكل جدّي. فيها وأمين سر لها عضوًا

في  لكن في محاولّتي الثانية بعد سنّتين، نجحُت ،مّتعلقة بالموضوع ورقٍة فشلت في حملها على قراءة أّي
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قمت بّترشيح أعضائها، ما جعلنا نّتوصل إلى ّتطوير  وّتشكيل لجنٍة قناع عميد الكلية باسّتخدام صالحياّتِهإ

وإن . وظروف المجّتمع الكويّتي الجامعةنظام يعّتمد على النظام األمريكي بعد ّتعديله ليّتواءم مع احّتياجات 

، وهو "الزمن سباق مع: "انعلى من يرغب في معرفة المزيد عن ّتجربّتي في الكويت أن يطلع على كّتاب

مكن للظروف الّتي ُي القارئ ّتحلياًل يجُدسوف و". ذكريات ّتأبى النسيان"الجزء الثالث من سيرّتي الذاّتية، 

 . ول إليهُؤمثل ّتلك المبادرات، وما يمكن أن َّت فردية هادفة، وكيف يمكن بدُء االنطالق منها للقيام بمبادراٍت

 البنية السلوكية

من  ّتحول ّتدريجيًاـواسّتحواذها على شرعية وشعبية، يجعلها ّتفي المجّتمع يرات المظهرية انّتشار الّتغ إّن

من األفراد إلى ّتغيير بعض  رات نوعية ّتؤثر في سلوكيات الناس، ما يقود الكثيَررات كمية إلى ّتغّيّتغّي

كنولوجيا المسّتوردة د االعّتماد على الّتومع ّتزاُي ،نف حياّتهم من أشياء وأحداثـمواقفهم ونظرّتهم إلى ما يكّت

ومعدات بحث وغيره، ّتجد النخب السياسية واالقّتصادية والثقافية وكّتب ّتلفزيونات وسيارات هواّتف و  من

لّتلك الّتكنولوجيا نفسها مضطرة لّتغيير بعض سلوكياّتها من أجل ّتحقيق  والفئات الشبابية األكثر اسّتخدامًا

، ّتمر نظم إدارة المؤسسات المجّتمعية على حالها ّتقريبًامع هذا، ّتس. مسّتورداتأكبر مما لديها من  اسّتفادٍة

معظم المؤسسات  بقيْتلهذا  ،الّتغيير وّتقاوم المبادرة الفرديةهيمن عليها عقلية ّتقليدية مّتوارثة ّتخشى ُّت

 الّتي ّتمنح كل مسؤول "عقلية الدكان" ـل خاضعةالعربية الّتي ّتعيش في مرحلّتي البنية المظهرية والسلوكية 

ال ّتعكس مدى ما حصل  ، ما يجعله يّتصرف بعقليٍةالمّتعلقة بعملهاالّتحكم في كل األمور سلطة  عن مؤسسة

 .مّتوارثة وطرق ّتفكير خ في وعيه من ّتقاليَدعليه من علم، بل بناء على ما ّترَس

في إحدى جامعات دولة اإلمارات العربية،  2114العولمة والثقافة في عام  فيلقاء محاضرة بعد إ

قالت الطالبة الّتي عرفت فيما . يرة والقلقبالَح مة أنهّتها بّتساؤل يعكس شعورًاهمبة مالحظة منّقأبدت طالبة 

بة عن ـّتقاليد وقيم غري لماذا ّتقوم المجّتمعات العربية باقّتباس ّتكنولوجيا غربية ومسايرِة :يةبعد أنها عمان

من علوم الغرب ونسّتوعب ما لديه من  الثقافة العربية؟ كيف يمكننا أن نّتعلم وفي فينا ا ّتؤثر سلبًانّتقاليد

لشخص لديه سلطة كي يحدد لنا ما يجوز  بحاجٍة ...لحماية ّتأثر بثقافّته؟ إننا بحاجٍةـّتكنولوجيا من دون أن ن

 .وما يجب علينا أن نّتجنبه من ّتلك األفكار والّتقاليد ،لنا أن نأخذه من أفكار الغرب وّتقاليد حياّته

 من َحيرةمق ما يعانيه معظم الشباب العربي اة، ألنها كشفْت عن ُعبمالحظة ّتلك الفّت كثيرًاّتأثرت 

أجبّتها . من ّتقاليد الرغبة في ّتعلم ما هو جديد من علوم، والرغبة في الحفاظ على ما هو مّتوارٌث وّتناقض،
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 أنه ليس من الممكن اقّتباُسب، ، وربما بشكل غير واٍعإن مالحظاّتك ّتعّترف ضمنًا :على ّتساؤالّتها قائاًل

لقد جاءت الّتكنولوجيا  ،من يسّتخدمها من الناسات ومواقف في سلوكنولوجيا أجنبية من دون أن ّتؤثر ّتك

الّتي ّتطورت في الغرب اسّتجابة الحّتياجات مجّتمع صناعي، ثقافّته واقّتصاده وهياكله السياسية 

ل ّتعيش في عصور ّتزا ماعن مثيالّتها في المجّتمعات العربية الّتي  االجّتماعية واالقّتصادية مخّتلفة كثيرًاو

ية واالسّتفادة منها يّتطلب ّتغيير ـوهذا يعني أن قيام العرب باسّتعارة ّتكنولوجيا غرب. الزراعة والقبلية

ات الّتقليدية، وطرق الّتفكير والعالقات القيم والسلوك في فهم من العلم والّتكنولوجيا، وهذا يؤثر بدورهمواِق

 رفضلقيم الغربية ّتفوق إيجابياّتها، وأن من المسّتحسن ّتي على أن سلبيات بعض اـومع موافق. االجّتماعية

ورفض ما ال   الة الخّتيار ما يريدفّع مجّتمع آليٌة ع، إال أنه ليس لدى أّيمثل ثقافة االسّتهالك والجَشبعضها 

 . غير ّتقليدية فرضها أنماط إنّتاج وّتكنولوجيا إنّتاجـثقافية ّت ن عناصَريريد ِم

ن يسّتحوذ على ما يكفي من الحكمة والمعرفة ليحدد نوعية األفكار ال يمكن لشخص أ من ناحية ثانية،

ّتجاوب مع احّتياجات المجّتمع العربي وّتصب في مصلحّته، ونوعية الّتقاليد ـوالّتقاليد المسّتوردة الّتي ّت

من المسّتحيل وجود شخص  هكما أن. واألفكار الّتي ّتقوم بّتشويه الثقافة العربية وُيسّتحسن االبّتعاد عنها

وفي الواقع، . أوامره نظره على المجّتمع، ويجبر الناس على إطاعِة كفي من النفوذ ليفرض وجهَةلديه ما ي

حكيم أو  يطيع أوامَرأن نظر واحدة، أو  الّتي ّتواجهه أن يلّتزم بوجهِة ال يجوز لشعب مهما كانت الّتحدياُت

ليست فردية بل  العصر دياتإن ّتح ،وأمانة وأخالقًا حّتى لو كان أكثر البشر علمًا حاكم في أمور حياّتيٍة

فكار الدينية، ّتخّتلف بين ن الّتقاليد والقيم، بحكم ّتباين الخلفيات الثقافية وّتعدد األأجماعية ومجّتمعية، كما 

على وحدّته،  فاظًاّتمسك بها ِحمجّتمع أن َي ألّي  أدنى من القيم الّتي ال بَد لكن هناك حّد ر،شخص وآخ

من السعي بشكل جماعي لّتحقيقها، وهذه قضايا على المجّتمع أن يقرر  مجّتمعية كبرى ال بَد وهناك أهداٌف

ن بر حجمه وّتعدد فئاّته وّتباُيقادر على ّتقرير ّتلك األمور بسبب ِك ا كان المجّتمع غيَرولّم ،أمرها بنفسه

ّتسمح له باخّتيار ممثلين  مصالحها، فإن قدرّته على حماية وحدّته ّتعّتمد على مقدار ما يّتوفر له من حريٍة

وهذا يعني أن ّتوفر الحرية والديمقراطية هو الضمانة  ،بالمصلحة العامة لين الّتخاذ القرارات المّتعلقةّهمؤ

 . سهرون على مصالحهون وجهة نظر الشعب وَيُسالوحيدة لوصول ممثلين لسدة الحكم يعِك

فعة األثمان، خب معينة باالسّتحواذ على منّتجات أجنبية مرّتالمظهري عادة نّتيجة لقيام ُن يأّتي الّتغيُر

لكن انّتشار اسّتخدام  ،ية في مجّتمع خارج نطاق ّتلك النخبما يجعل من الصعب حدوث ّتغيرات سلوك

ل إلى كل مجّتمع ت على نطاق واسع، ونجاح اإلعالم الغربي في الّتسّلاإلنّترنالنقال والكمبيوّتر و هاّتفال
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مثل  االجّتماعي الّتواصلمواقع لشباب على ثقافة، وإقبال ا كِل والّتأثير في بنيِة القنوات الفضائيةمن خالل 

. عالمية ّتنّتشر في كل مجّتمع عربي وغير عربي جديدة جعلت الّتغير السلوكي ظاهرًة الفيسبوك، خلق حالًة

عملية  ع حجم الفئات الشبابية الواعية، إال أن الشباب في الدول النامية عامة يقوم اليوم بقيادِةومع ّتواُض

قوم النخب المّتنفذة بمحاولة حصر الّتغير في ـاه رأس الهرم االجّتماعي، فيما ّتّتغيير من القاعدة في اّتج

ولما كان من غير الممكن وقف هذه العملية، فإن على . الحدود الّتي ال ّتهدد مصالحها ومواقعها االجّتماعية

العامة يات قيادات المجّتمع أن ّتعمل على ّتعميم الّتغيرات السلوكية اإليجابية لّتشمل قطاعات اإلنّتاج والحر

ة، وإال سّتّتسبب الّتغيرات السلوكية العشوائية في دفع المجّتمع في اّتجاه المزيد من والمؤسسات الرئيس

 . الّتشّتت والّتفّتت وقيم االسّتهالك والفردية

عمق ، ما يجعله ُيوّتباينًا في الثقافة في مسّتويات الّتعليم والثراء والعمر يعكس الّتغير السلوكي ّتفاوّتًا

فجوة الجيل . فية، ويكرس الفجوات الطبقية، ويقود إلى بلورة فجوة جيل مّتنامية في المجّتمعالفجوات المعر

ليست مظهرًا لّتفاوت األعمار فقط، بل ّتفاوت المعارف العلمية والّتكنولوجية بين جيل األبناء وجيل آبائهم 

بما في ذلك الفئات  ،يديةالفئات الّتقل ومع انّتشار الّتغير السلوكي واّتساع نطاقه، ّتشعُر. وأجدادهم أيضًا

فالّتغيرات السلوكية، . ها وهيبّتها، والقلق على القيم والمعّتقدات الّتي ّتؤمن بهابالخوف على نفوِذ ،الدينية

رباء ضمن مجّتمعات افّتراضية والّتحوالت في المواقف، والفجوات المعرفية، وعمليات الّتواصل بين ُغ

ا كانت ّتلك القيادات ال ولّم. وما ّتروج له من أفكار الّتقليدية ّتقود إلى ّتغيير نظرة الشباب إلى دور القيادات

على الّتحدي القادم من الداخل على شكل ّتحوالت سلوكية نخبوية وشبابية، والقادم من الخارج  ّتملك جوابًا

على ّتلك الّتحديات بطرق  ها مضطرة للرّدنفَس ُدّتِج على شكل أنماط حياّتية غربية، فإن الفئات األكثر ّتزمّتًا

وهذا يجعل الّتغير يعيش ثالثة أنماط . ّتغلب عليها العاطفة البعيدة عن الّتفكير العلمي والنظرة المسّتقبلية

لثالث سلوكيات النخب، ويصف ا الثانييصف سلوكيات عامة الناس، ويصف  ، األولحياّتية في آن واحد

ى الُحب والكراهية في آن واحد، وفيما يعكس األول عالقة بين الّتقاليد والَحداثة ّتقوم عل. سلوكيات الشباب

 .يعكس الثاني عالقة ّتبني بين طفل غريٍب وعائلة مغّتربة، ويعكس الثالث عالقة مع حلم ال ينّتهي

ّتجه القوى الشبابية والثقافية غير الّتقليدية إلى المطالبة باالنفّتاح والحرية والّتطور في اّتجاه ـوفيما ّت

ليدية في المقابل إلى دق نواقيس الخطر والّتحذير من فقدان القيم ّتجه القوى الّتقـالعصر وحقائقه العلمية، ّت

ها طليعة نفَس رىالشبابية واللبرالية ّت ا كانت الفئاُتولّم. الجمعيةالدينية وضياع الثقافة وّتقويض الهوية 

جة نّتي ،والمشاركة في العملية السياسية برفع شعارات اإلصالح ومحاربة الفساد النهضة، فإنها ّتقوم عادًة
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على سلطاّتها وامّتيازاّتها، إلى الوقوف إلى جانب  مضطرة، حفاظًا هالذلك، ّتجد المؤسسة السياسية نفَس

به ّتلك القوى من نشاطات ّتسّتهدف كبت حرية الرأي، ما يّتسبب  وى الّتقليدية أو السكوت على ما ّتقوُمالِق

كي فرصة العند حدود حين ّتسنح لها لكن القوى الّتقليدية ال ّتّتوقف عادة . في إبطاء عملية الّتغير السلوكي

ّتعثر عملية الّتطور  يّتسبب في إلى األمام، ما يقود إلى حدوث ردة ثقافية عمادها فكر ديني مّتزمت ّتّتقدم

 . عدة ألجيال كما حدث في  دول عربية طويلة، قد ّتمّتُد الثقافي وّتجميدها عند مرحلة الّتغير السلوكي لفّترٍة

سنة من الّتعليم المخّتلط في جامعة الكويت، اّتخذ مجلس األمة  وعلى سبيل المثال، بعد ثالثين

وهذا يعني أن أكثر . وبناء كلية خاصة بالنساء بفصل المرأة عن الرجل في صفوف الدراسة الكويّتي قرارًا

لّتوفير بيئة  من جيل من الّتغير السلوكي في الكويت والّتطور العلمي والّتكنولوجي في العالم لم يكن كافيًا

إن عدم قيام الدولة الكويّتية بالّتدخل . النّتقال المجّتمع الكويّتي إلى مرحلة الّتطور الثقافي الّتالية مواّتية

أمام القوى الدينية والثقافية المحافظة للّتشكيك  ة الّتغير السلوكي وّتطوير الثقافة، فّتح المجاَليلّتسريع عمل

 . إلى الوراء عقودًا في والعودة بالمجّتمعفي مصداقية قوى الّتغيير، والعمل على ّتعطيل مسيرة الّتطور الثقا

ث خالل مرحلة الّتغير السلوكي من ّتطور في القيم والّتقاليد والمواقف يحدد إن مدى وطبيعة ما يحُد

فالنجاح في . مصير الّتطور الثقافي االجّتماعي، وبالّتالي مصير العملية الّتنموية بالنسبة لكل مجّتمع ّتقليدي

أن يقود إلى انّتقال المجّتمع إلى المرحلة الّتالية الّتي ّتّتصف بالّتغير الفكري  اسّتكمال هذه المرحلة من شأنه

إلى  أو كثيرًا ّتسبب في الّتراجع قلياًلـقد ّت عملية الّتحول لعقوٍد والمؤسسي، فيما يؤدي الفشل إلى ّتجميِد

ليدية المرّتبطة عودة األلبسة الّتق ومن أمثلة الّتراجع الّتي شهدّتها كل المجّتمعات العربية ّتقريبًا. الوراء

بالّتراث الديني، وكثرة الكّتب الّتي ّتّتحدث عن عذاب القبر واألرواح واألولياء والّتطبيب بالدعاء وغير ذلك 

ومع حدوث الجمود والّتراجع النسبي، ّتّتسع . العلم حقائقالعقل وّتخالف منطق ناقض مع ـّتـمن أقاويل ّت

باء واألبناء، والفجوة الثقافية االجّتماعية، ما يؤدي الفجوات الطبقية المرّتبطة بالدخل، وفجوة الجيل بين اآل

وهذا يعني أن هناك حاجة . إلى ّتعقيد عمليات الّتطور بشكل عام، والعملية الّتنموية المجّتمعية بشكل خاص

إلى حدوث  بالحّتمية ة إلدارة عملية الّتغير السلوكي وّتوجيهها لخدمة األهداف الّتنموية، ألن الفشل يقودماّس

. وصلة اإلبحار نحو المسّتقبلباليأس والغضب، وفقدان ُب في المجّتمع، وطغيان شعور عاّم ديّتمحور عق

 : الّتغير السلوكي في ثالثة بدائل النخبة السياسية في مرحلِة ّتلخص خياراُتـوّت

 .الوقوف إلى جانب القوى الثقافية والدينية الّتقليدية، ما يجعل نجاح هذه القوى مؤكدًا .1
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اإلصالح، والعمل معها على ّتحييد القوى الثقافية والدينية الّتقليدية، ما  قوىالوقوف إلى جانب  .2

 . يدفع هذه القوى إلى ّتنظيم أّتباعها في انّتظار فرصة مواّتية لالسّتيالء على السلطة

 الوقوف موقف المّتفرج فيما ّتقوم القوى الّتقليدية والقوى المنادية بالّتحديث بخوض معركٍة .3

 .لفكر والّتثقيف واإلعالمها اثقافية اجّتماعية عماُد

إن اّتجاه نظام الحكم إلى الوقوف إلى جانب القوى الدينية الّتقليدية من شأنه أن يقود إلى نجاح أحد الطرفين 

ّتكون واحدة والنزاع لكن نّتيجة االحّتواء . في احّتواء اآلخر، أو وقوع خالف يؤدي إلى نزاع قد يطول

خبة السياسية من شأنه أن جاح القوى الدينية في احّتواء الُنن َنإإذ  ؛الطرف المنّتصر ياتبغض النظر عن ن

، والّتعايش مع العصر يديولوجي غير ديمقراطي ضعيف القدرة على الّتطورأُيحّول نظام الحكم إلى نظام 

يقوم  الحكم إلى نظام اسّتبدادّينظام  نجاح القوى السياسية في احّتواء القوى الدينية أن يحوَل من شأن وإن

ّتعطيل عملية الّتحول وفي الحالّتين، يؤدي الوضع الجديد إلى ّتفّتيت الثقافة والمجّتمع و. رياتت الُحعلى كْب

 . المجّتمعية

ُّتشكل معظم الديانات فلسفات حياّتية شمولية، ما يجعل القيادات الدينية غير معنية بالحلول الوسط أو 

ومع أن . غير سلطة اإلله الذي ّتؤمن بهفكرية مخّتلفة، ألنها ال ّتعّترف بسلطة  ّتقاسم السلطة مع ّتياراٍت

، ديين عامةالعق الحّترام مبدأ ّتداول السلطة في المجّتمع، إال أن هابعض الّتيارات الدينية قد ُّتبدي اسّتعداد

اآلخرين بالقدر الكافي ليّتعاملوا معهم  ميلون إلى عدم احّترام آراِءَي بسبب اعّتقادهم بأنهم َيملكون الحقيقة،

. حّتماالت ّتصادم الّتيارات الدينية مع غيرها من قوى فكرية شبه مؤكدة على المدى الطويل، ما يجعل ابنديٍة

والقوى الدينية المحافظة يكون على  أو اللبرالية ّتحالف بين القوى السياسية الّتقليدية أَي وهذا يعني أّن

لالسّتيالء  اسّتعدادًا لها رينأعداد أكبر من المناص ، ّتسّتغله القوى الدينية لنشر فكرها وّتجنيِداألغلب مؤقّتًا

 . ساعة الزمن إلى الوراء ، وربما إعادِةحسَب ُرؤيّتها على السلطة وإعادة ّتشكيل مواقف الناس وثقافّتهم

فرص نجاح هذه  من شأنه ّتعزيزالنخبة السياسية إلى جانب قوى الّتغيير واإلصالح، ف أما وقوُف

الثقافي واالجّتماعي، وّتمهيد الطريق النّتقال المجّتمع إلى ّتسريع عمليات الّتحول منحها وقّتًا ثميًنا لالقوى و

، عليهااعّتماد النخبة السياسية  لكن نجاح هذه القوى يؤدي بالحّتمية إلى زيادِة. مرحلة الّتحول الثقافي الّتالية

وهذا . الدائر في المجّتمع السياسي والفكريوشعور القوى الدينية بأنها ُحرمت من المشاركة في الصراع 

إلى  في عملية االصإلح وصواًل دمًاالنخبة السياسية في موقف يفرض عليها أن ّتخّتار بين السير ُقيضع 
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القوى الدينية وغير الدينية  ّلكلحرية الرأي والّتعبير ومشاركة  نظام سياسي ديمقراطي يفّتح المجال واسعًا

إن . ة بصراع واسع في المجّتمعإلى الكبت واالسّتبداد والمخاطر جددًافي العملية السياسية، أو اللجوء ُم

ق بيئة جديدة مواّتية لحدوث نمو اقّتصادي وّتنمية خُلَي من شأنه أن نحو االنفّتاح والحرية السير قدمًا

في اسّتمرار العملية  حقيقية مجّتمعية ُّتشجع القوى الدينية على الّتحول إلى قوى اجّتماعية ذات مصلحة

أما ّتحول الدولة إلى قوة لبرالية ولكن ّتسلطية . حدث في ّتركيا الديمقراطية وعملية الّتنمية االقّتصادية، كما

حقيقي، وعودة  كما حدث في مصر فمن شأنه ّتقويض ثقة الشعب بالدولة، وفقدان األمل في حدوث ّتغيٍر

أسباب  بة لنمّوْصِخ خلق بيئٍة وهذا من شأنه أن ُيؤدي إلى. من جديدالمّتزمّتة ها القوى الدينية لطرح مقوالِّت

 . في المجّتمعوالعداء والّتطرف  الصراع

المّتفرج من الصراع بين قوى الّتحول الثقافي واالجّتماعي  السياسية موقَف أما إذا اخّتارت النخبُة

ّتآكل وهيبّتها ّتراجع ببطء و نفوذ الدولة من ناحية، والقوى الدينية والّتقليدية المحافظة من ناحية ثانية، فإّن

ّتجد نـفسها القوى الفاعلة في المجّتمع،  لّتخسر ثقة ك الحاكمة بأنها ومع شعور النخبة ،د األياممع ّتواُر

وفيما ينشغل . مهمن البحث عن أفضل الطرق وأسلمها لحْس الصراع بداًل إدارِةّتوجه نحَو إلى ال مضطرة

الصراع، ّتسّتمر النخبة االقّتصادية المّتحالفة معه في نهب ثروات الشعب واسّتغالل  الحكم في إدارِة نظاُم

ّتـنّتهي  ياع فرص الّتحول والّتنمية، واسّتهالك المجّتمع ككل في عملية ّتدمير ذاّتيةقراء، ما يؤدي إلى َضالف

ويعود السبب في ذلك . على األغلب بسقوط نظام الحكم الُمسّتبد من دون ّتبلور نظام حكم ديمقراطي مكانه

لّتشكيك في الفكرة الديمقراطية، إلى قيام النخب السياسية واالقّتصادية والفئات الدينية على مدى ُعقود با

والعمل معًا بوعي ومن دون وعي على ِحرمان المجّتمع من ُفرص ّتطوير قيادات مسّتقبلية وأفكار ّتحررية 

 .واسّتراّتيجيات ّتحول مجّتمعية

دخلت القوى العلمانية العربية والقوى الدينية المّتزمّتة صراع أفكار في منّتصف السّتينات من القرن 

الدولة إلى  ّتوجهوبسبب . 1967هزيمة النظام العربي الرسمي أمام إسرائيل في حرب العشرين على أثر 

من ناحية، وسكوّتها على ّتجاوزات القوى الدينية من ناحية أخرى، فإن  واللبراليةمالحقة القوى القومية 

نية ز فرص نجاح القوى الديومما عَز. حت في كسب معظم معاركها مع القوى العلمانيةّتلك القوى نَج

القوى الدينية  ة، وقيامها بحمايِةالّتقليدية، انحياز دول الغرب عامة إلى جانب أنظمة الحكم العربية المسّتبّد

قد نّتج عن ّتلك الّتطورات و. القوى القومية مالحقةها بمعونات مالية، والمشاركة في الوقت نفسه في ومّد

عامة، وّتمكين القوى الدينية من نشر رسالّتها ت الحريات الّتمكين النخب السياسية من احّتكار السلطة وكْب
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الحركة الثقافية وّتعطيل  الجوامع وعشرات القنوات الفضائية، وشّل على نطاق واسع من خالل آالِف

وفيما اسّتمرت أنظمة االسّتبداد العربية في الحكم، وّتعززت شعبية القوى الدينية، . الّتحوالت السلوكية

 ،"صحوة دينية"ة ثقافية اجّتماعية، أو ما يحلو للبعض أن يطلقوا عليه رد مصيدةوقعت الشعوب العربية في 

 . أسهمت في ّتوقف مسيرة المجّتمعات العربية نحو الحداثة والّتحديث والحرية والعدالة والّتنمية المجّتمعية

ال ُيقصد منه اإلساءة إلى الحركة الدينية أو الّتقليل من " ردة ثقافية اجّتماعية"إن اسّتخدام مصطلح 

الدينية في معظم الدول العربية  فالحركُة. ى ويجري على أرض الواقعَرأنها، وإنما ّتوصيف حقيقة ما َجش

واإلسالمية مثل أفغانسّتان وباكسّتان وإيران والسعودية والجزائر ومصر ال ّتدعو إلى ّتحديث نظم الّتعليم 

إلى اسّتخدام منطق العلم بدل  ، أوابان أو الصينأو االقّتصاد أو الجامعات بناء على ّتجارب دول مثل الي

إلى األنماط  ، بل ّتدعو إلى العودة إلى مكونات الثقافة اإلسالمية الّتقليدية، وأحيانًاالبائدمنطق الّتاريخ 

رؤيّته يسّتمد  سياسيًا ثقافيًا اجّتماعيًا المعيشية الّتي سادت حياة العرب في قديم الزمان، ما يجعلها مشروعًا

 . علوم الحاضر أو ّتوجهات المسّتقبل من مخلفات الّتراث، وليس من

في ّتفُسخ الثقافة وّتفّتت المجّتمع إلى فئات مّتنافسة أو مّتناحرة، الثقافية االجّتماعية  ّتسبب الفجواُتـّت

وهذا من شأنه . أو حّتى بشبه إجماعرسم سياسات مجّتمعية ّتحظى بإجماع شعبي،  ما يجعل من الصعب

 .ع نحو مسّتقبل أفضل صعبة للغايةل فرص نجاح أي طرف في قيادة المجّتمأن يجع

باسّتطاعة العرب أن ليس " :سنة 41الدكّتور قسطنطين زريق قبل الراحل قال المؤرخ العربي  

يجابي في الحياة العصرية والّتجاوب الخالق مع الّتحديات الّتي يفرضها العصر من دون إيشاركوا بشكل 

 Zurayk, “Cultural Change and)." مًاهمو أساسيًا أن يقوموا بعملية ّتحول كاملة، ّتلعب الثقافة فيها دورًا

Transformation of Arab Society,” in The Arab Future: Critical Issues 10-11) . وهذا يعني أن على

جديدة ّتحظى باسّتحسان  عناصر ثقافيةّتحول في اّتجاه الّتعايش مع العصر وبلورة ـان ّت العربية الثقافة

 . ظ على وحدة الشعوب العربية وّتضامنها في وجِه الّتحديات المصيرية، وّتحافمعظم فئات الشعب

ّتصف ـالّتطور الّتي ّت حين يدخل مجّتمع ّتقليدي مرحلة الّتحول السلوكي، يدخل نظام الّتعليم مرحلَة

بزيادة ميزانيات الّتعليم والّتوجه نحو إنشاء  وضمن ّتلك الّتحوالت، ّتقوم الدولة عادًة. بالّتفكير النقدي

درة المجّتمع على اسّتيعاب المعرفة واالسّتفادة وعلمية وّتكنولوجية جديدة بهدف ّتعزيز ُق يٍةمؤسسات بحث

من المؤسسات الّتعليمية ّتّتسبب  لكن الردة الثقافية االجّتماعية، وهيمنة القوى الّتقليدية على العديِد. منها
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. معارف العلمية وّتراكمهافي ّتعطيل عمل ّتلك المؤسسات، ما يؤدي إلى فشلها في اإلسهام في ّتقدم ال عادًة

وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة لمؤسسات البحث العلمي في مصر والكويت واألردن ولبنان وغيرها من دول 

وهذا يؤكد ثانية  أَن من واجبات الدولة أن ّتـقوم بّتسريع  .من عقد الثمانينات من القرن العشرين عربية بدءًا

 .يهها نحَو ّتحقيق األهداف الّتنموية المجّتمعيةعملياِت الّتحول االجّتماعي الثقافي وّتوج

 البنية المؤسسية

السلوكي نقلة نوعية في موقف اإلنسان من معطيات حياّته االجّتماعية والثقافية، ونظرّته إلى  يشكل الّتغيُر

شجيع وفيما ّتقوم األفكار والمعارف الجديدة بّت ،العادات والّتقاليد والقيم المّتوارثة ودورها في المجّتمع

ثقافة الماضي والعالقات االجّتماعية المنبثقة عنها، ّتقوم النظرة النقدية  فيناس على طرح الّتساؤالت ال

يقوم  ذلكو. أهمية ّتلك األفكار والمعارف وّتبعاّتها عنبطرح الّتساؤالت وأفكار  للمسّتورد من معارَف

لّتقليدي، وقبول نمط جديد يعّتمد ا من المجّتمع عن نمط حياّتِه ومّتناٍمالطريق لّتخلي قطاع كبير  بدوره بّتمهيِد

له، ما يضع المجّتمع على الطريق نحو عصر ثقافي اجّتماعي  أساسيًا العقل والعلم والمنطق مرجعًاعلى 

خطواّته األولى نحو  اطَخ وهذه ّتحوالت ّتصف مجّتمعًا ،الّتفكير والّتنظيم والعمل جديد يّتصف بمؤسسيِة

ز بالّتوجه نحو ّتحرير اإلنسان من الكبت، وّتحرير نمية مجّتمعية شاملة ّتّتحرك في ظل أجواء ّتّتميـّت

يمنة األيديولوجية، وّتحرير الرجل والمرأة من الجهل والفقر ومكبالت الماضي الغرب وَه المجّتمع من ّتقليِد

 .  الثقافية

ّتوارد كنهر ال يّتوقف عن ـإن ّتفاعل الناس المّتزايد مع الّتكنولوجيا الحديثة والمخّترعات الّتي ّت

ّتّتحدى مخزونهم من الحكمة  ضهم لفعل العملية اإلعالماّتية العالمية الّتي ّتحمل معها أفكارًاطاء، وّتعرالَع

ابة، يفرض على الفئات الواعية إعادة النظر في العديد من عناصر المألوفة والشعارات األيديولوجية الجّذ

خة في الوجدان، اهيم المّترّسهم من الكثير من المفوهذا يقود الناس عادة إلى ّتغيير مواقِف. ّتركّتها الثقافية

العّتيقة وااللّتزامات العشائرية والطائفية، ونحو  عن الّتقاليِد وّتطوير نمط حياّتهم وعالقاّتهم االجّتماعية بعيدًا

يفرض بدوره على  ذلكو ،وحقوقه المصلحة والقيم الثقافية الّتي ّتسعى إلى ّتحرير اإلنسان واحّترام عقله

العلمية واالقّتصادية والثقافية ومؤسسات  جهوا نحو ّتشييد المؤسساِتالفكر فيه أن يّتو المجّتمع وقادِة

ومع ّتعدد . من الّتعامل بكفاءة مع الّتحديات الداخلية والخارجية ن المجّتمَعالمجّتمع المدني الّتي ّتمّك
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و المؤسسات المجّتمعية وّتزايد االهّتمام بالعلم، ّترّتفع مكانة العلماء والمفكرين والفنانين والمخّترعين، وّتغد

 . ومجّتمعيًا ومؤسسيًا فرديًا نشاطات الخلق واالبّتكار والدراسات المسّتقبلية هاجسًا

ح للناس واألفكار نمية المجّتمعية، ّتسَمـدرجة جيدة من الّتصنيع والّت بلَغ مجّتمعًا ّتصف هذه الّتحوالُت

ودها الحرية، والمؤسسات بالّتفاعل مع بعضها بعضا بشكل ّتلقائي في أجواء سياسية وثقافية واجّتماعية ّتس

من  وهكذا يدخل المجّتمع مرحلًة. ويحرص على ّتعزيزها ،ويحميها قانون مدني يعّترف بحقوق اإلنسان

لمي، وارّتفاع ّتصف بديناميكية الّتحول الثقافي واالجّتماعي، واسّتمرارية الّتقدم الِعـالّتطور المجّتمعي ّت

إلى حماية من جشع  صادي يحّتاج دومًاالت النمو واإلنّتاجية، ما يقود بالحّتمية إلى حدوث رخاء اقّتمعّد

رية، واسّتعادة ومع اسّتقرار األوضاع السياسية وشعور الناس بالطمأنينة والُح ،األقوياءاألثرياء وظلم 

ّتوقف عن ـنحل ال ّت حقهم في المشاركة في اّتخاذ القرارات المصيرية، يصبح المجّتمع عبارة عن خليِة

من ناحية . من دون ّتدخل حكومي  م للّتفاعل مع بعضها بعضاقُدّتيح الفرصة لكل عوامل الّتالنشاط، ما ُي

أخرى، ّتفّتح ّتلك األجواء المجال لقيام الفكر بنقد القيم والعادات والشعارات بحرية، وقيام اإلعالم بنقل 

من شأنه أن يجعل  ذلكو ،وحرية أيضًا الخبر والّتعريف بالحقيقة ونشر الوعي بين الناس بأمانٍة

اآلخر، وّتؤمن  والرأَي لّتصبح قيمة اجّتماعية ّتشجع الرأَي ًاحكم سياسي جاوز كونها نظاَمالديمقراطية ّتّت

 .يديولوجيات الشموليةاألمايّتهم من اسّتبداد السلطة وسطوة بالّتساوي بين الناس، وّتقوم بِح

وفيما يّتصف المجّتمع باسّتمرارية الّتحول الثقافي واالجّتماعي، يّتصف االقّتصاد بديناميكية الّتطور 

ّتصف بالخلق أما نظام الّتعليم في. الّتوسع والّتحول إلى فضاء مفّتوح لّتفاعل األفكار والناس والّتكنولوجياو

مع احّتياجات المجّتمع اآلنية وأهدافه  وب لّتطوير المناهج الدراسية ّتجاوبًاؤواالبّتكار والسعي الد

بطبيعة المعرفة  أكثر وعيًا ومعاهد ّتخصصية وهكذا ّتصبح مؤسسات الّتعليم العالي من جامعاٍت. المسّتقبلية

الّتعليم  وهذا من شأنه أن ُيمكن نظاَم. وحاجّتها للّتحديث باسّتمرار م بسرعٍةوأهميّتها، وميلها للّتقاُد

اقّتصادية  يمها بعلمية، والعمل على ّترجمّتها إلى برامَجـقيـقدرات المجّتمع الكامنة وّت ومؤسساّته من ّتحديِد

ز قدرات المجّتمع على الخلق واالبّتكار والّتنبؤ بّتطورات المسّتقبل ونشاطات فكرية وثقافية ُّتسهم في ّتعزي

ومع ّتزايد النشاطات العلمية والفكرية والثقافية واالقّتصادية في . المحّتملة واإلعداد للّتعامل معها بثقة

نشط مؤسسات ـالنزاعات بالطرق السلمية، وّت ّتم ّتسويُةـها حرية الرأي وثقافة الديمقراطية، ّتأجواء ّتسوُد

نمية المجّتمعات الريفية وحماية البيئة ـلمجّتمع المدني، وّتغدو حقوق المرأة وقضايا الفقراء والضعفاء وّتا

 . األولويات المجّتمعية على قائمِة
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مرحلة من مراحل الّتطور  أّي في أن يّتوقف المجّتمُع مع كل هذا، من الممكن والمحّتمل أيضًا

ة طويلة ّتجعله يخسر السباق مع الزمن ومع غيره من قوى الثقافي، خاصة في مرحلة البنية السلوكية لفّتر

عن الزمان، ال  عن المكان، والّتحرك في المكان بعيدًا لكن الّتحرك نحو األمام في الزمان بعيدًا ،منافسة

ففي الحالة األولى، ّتبقى هناك . أو كل فئة من فئاّته ،فرد من أفراد المجّتمع يسّتطيع أن يجر معه كَل

وفئات ثقافية محافظة ّتدافع عن الماضي والّتقليد، من دون أن ّتنجح في إيقاف عملية  ،صغيرة مجموعاٌت

وفي الحالة الثانية، ّتبقى هناك مجموعات صغيرة وفئات ثقافية . ت في ّتعطيلها مؤقّتًانجَح لو الّتطور حّتى

الباب  افظ على بقاِءكاملة، وّتحمجّتمعية  دوث انّتكاسٍةدون ُح اإلصالح والّتنمية، ما يجعلها ّتحوُل ّتحمل لواَء

إلى ّتعميق الفجوات بين الطبقات عادة  المنهجي يقوُد لكن الّتحرك غيَر. األمام نحومفّتوحا لمعاودة السير 

 شجع على الفساد والفردية، وقيام األثرياء واألقوياء باسّتغالِل، ما ُيالمخّتلفةالثقافية  االجّتماعية والفئاِت

 .ث في الهند والمكسيك، كما يحُدفرص ّتحقيق عدالة اجّتماعيٍة قراء والضعفاء، ويعمل على إضعافـالف

 ديناميكية العملية الّتنموية

فيما كانت الّتطورات في مجال البحوث العلمية والّتكنولوجية والفضاء ّتحقق الّتقدم ّتلو اآلخر، كان الّتطور 

ل معظم سكان الكرة المّتسارع في مجال االّتصاالت والمعلومات يجعل حصيلة المعرفة اإلنسانية في مّتناو

جعل اسّتعارة معدات ّتكنولوجية طورّتها الدول الصناعية واالسّتفادة من ّتجاربها  األمر الذي. األرضية

وّتقدم في  ،اجّتماعية كافية لّتحقيق ّتنمية اقّتصاديةوإلحداث ّتحوالت ثقافية  وضروريًا سهاًل الحياّتية أمرًا

بّتجربة  يمُر مجّتمع ّتقريبًا المجّتمعات الصناعية جعل كَل حياة بأنماِط كما أن الوعَي. المجّتمعات الّتقليدية

ناجحة لدى المجّتمعات  وفي ضوء عدم ّتوفر ّتجارَب. ها إلى الّتغير السلوكيالّتغير المظهري ويّتجاوُز

علمية ونظم إدارة حديثة، كان عليها  ما لديها من معارَف نمية والّتصنيع، وبسبب قلِةـالّتقليدية في مجال الّت

على قوى أجنبية وّتبعية  إال أن حساسية هذه العملية الّتي ّتعكس اعّتمادًا. واالسّتعارة لى الّتقليِدأن ّتلجأ إ

بت ّتلك ولقد ّتسّب. ات فعل قادّتها فلول القوى المحافظةض كل المجّتمعات النامية لرّدبت في ّتعُرلها، ّتسّب

بعيدة عن الهدف  حطاٍتالّتحول الثقافي واالجّتماعي، وّتوقف معظمها في م الردات في ّتعثر عملياِت

 . المنشود

إن حدوث ّتغير مظهري في مجّتمع ّتقليدي أمر سهل، ألن مشاهدة برامج ّتلفزيونية أجنبية ّتدفع 

واسّتعارة ما يروق لهم من كلمات للّتعبير عن  ،المشاهدين، من دون وعي، إلى ّتقليد ما يعجبهم من عادات
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الّتغير السلوكي عملية  ّدفي المقابل، يع. شبه ّتلقائية مشاعرهم، ما يجعل الّتغير المظهري يّتم بطريقة سلمية

فعل  ألنه يعكس مواقف ّتخالف بعض الّتقاليد االجّتماعية، ما يّتسبب في حدوث ردوِد ،ما صعبة نوعًا

يديولوجية، أولما كانت بعض ّتلك العالقات ّترّتكز على أفكار  ،بين االسّتنكار والرفض والمقاومة ّتراوحـّت

ّتهدد ما ّتؤمن به  نظر إلى الّتغيرات السلوكية بوصفها ّتحدياٍتـوالثقافية المحافظة ّت فإن القوى االجّتماعية

قبة ـالّتغير السلوكي َع لذلك، ّتشكل القوى المحافظة في مرحلِة. ت عليه من ّتقاليد، وما شَبمبادئ وقيممن 

 . البنية المؤسسيةإلى مرحلة  مجّتمع ّتقليدي كي يصَل ها كُلالّتحوالت الّتي يحّتاُج ف في وجِهـة ّتقرئيس

معظم الشعوب العربية، خاصة اللبنانية والفلسطينية والمصرية واألردنية والسورية  وصلْت

إلى مرحلة الّتغير السلوكي فيما بين أواسط السبعينات وأواخر  ،والّتونسية والعراقية والكويّتية والمغربية

أنظمة القوى الثقافية الّتقليدية، وسكوت  إال أن ّتحالف القوى الدينية مع ،من القرن العشرينالثمانينات 

مود وفي ظل ُج. إلى ّتعطيل مسيرة الّتغير والّتطور المجّتمعية يـاّدأّتلك القوى على نشاطات  الحكم المسّتبدة

 ل من قوى عربية مّتزمّتة دينيًاح اإلعالم الممّووالسياسية، نَج الفكريةوغياب الحرية  ،وكبت فكري ،ثقافي

نازل ـّتـل ّتلك المجّتمعات ّتجزء كبير من المجّتمعات العربية إلى الوراء، ما جَع ِرـفي ج ثقافيًامّتخلفة و

لكن الشيء . رات سلوكية وّتحوالت ثقافية واجّتماعية على مدى عقودا حققه من ّتغُيطواعية عن الكثير مّم

البرامج الدعائية ّتنازل عنه ّتلك المجّتمعات هو ثقافة االسّتهالك الّتي اكّتسبّتها من مشاهدة ـالوحيد الذي لم ّت

وهذه حالة ّتصف مجّتمعات ّتّتناقض فيها . االزدواجية عاني ّتحول إلى مجّتمعات ّتـالّتلفزيونية، ما جعلها ّتو

اّتهم، واّتجاه الناس إلى الشكوى من الظلم فيما يسكّتون على الفساد، ولجوء مع سلوك األغلبية الشعبيةأفكار 

 . هم إلى السلطةوصوِل السّتبداد حاَلإلى رفع شعار الديمقراطية وممارسة ا" المثقفين"

ّتحوالت اجّتماعية ثقافية وّتطورات اقّتصادية في مجّتمع ّتقليدي أو شبه  محاولة إلحداِث إن أّي

من  ال ّترضي طرفًا المعادالتّتوافقية، ألن مثل ّتلك  عادالٍتمت إلى نجح إذا سَعـأن ّتلها ّتقليدي ال يمكن 

مواّتية لقيام كل فريق  فر بيئٍةاوفي ضوء عدم ّتو. جّتمعيةإشكالية م أطراف الصراع الفكري وال ّتحّل

احة، ومحاورة الفريق اآلخر عبر المنابر اإلعالمية َررية، والدفاع عن مبادئه بَصبالّترويج لوجهة نظره بُح

نوات خاصة ّتعزله عن الفريق إلى الّترويج لمشاريعه عبر ق فريق نفسه مضطرًا ، يجد كُلالعامةوالثقافية 

ّتحّتية وفوقية مّتعددة، ذات ثقافات وّتطلعات ال ّتلّتقي  مجّتمعاٍت هذا من شأنه أن يّتسبب في نشوِءو ،اآلخر

 . نمية غاية صعبة المنالـمشّتركة، ما يضعف كافة قوى الّتغيير ويجعل الّت عند قواسَم
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مصير الّتحوالت الثقافية واالجّتماعية المطلوبة بالنسبة لمرحلة الّتغير السلوكي نقطة حاسمة  ّدّتع

ا كان من الصعب أن ّتقف ولّم. نموية ّتنقل المجّتمع من عصر الزراعة إلى عصر الصناعةـلبدء عملية ّت

عن  القوى الّتقليدية مكّتوفة األيدي فيما ّتقوم قوى اإلصالح بقيادة المجّتمع نحو المزيد من الّتحول بعيدًا

بين األطراف المخّتلفة، مع  حوار فكري حٍرلفّتح المجال ـجذوره الّتقليدية، فإن على الدولة أن ّتّتدخل وّت

عدم  كما أن على الدولة أن ّتضمَن. راع مجّتمعيّتوفير الضمانات لعدم ّتحول االخّتالف في الرأي إلى ِص

وعدم السماح للفريق الرابح  ،ها من خالل طمأنة الفريق الخاسرفشل هذه المرحلة في ّتحقيق أهداِف

السلطة، فإن في مقدورها  في المجّتمع الّتقليدي هي مركَزولما كانت الدولة  ،مار الّتغييرباالسّتيالء على ِث

اقة والمبادرات ّتسهيل عمليات الّتطور وّتعطيلها، وّتقوية قوى المعارضة أو إضعافها، وّتشجيع األفكار الخّل

 .ولية ما ّتؤول إليه أوضاع المجّتمع والناس بشكل عامؤ، ما يجعلها ّتّتحمل مسالفردية أو كبّتها

 ةإلى أن النخب السياسية اّتجهت خالل مراحل الّتغير السلوكي إلى ّتبني سياسّتشير الّتجربة العربية 

وفيما . يم والعادات والعالقات االجّتماعية الّتقليديةـنمية االقّتصادية مع الحفاظ على القـّتقوم على ّتشجيع الّت

الصناعية ال  عاء بأن اسّتعارة العلوم الحديثة والّتكنولوجياّدعلى االالمثقفين  أغلب شجعت ّتلك السياسة 

ن إ :على القول الّتقليديةّتناقض مع القيم والّتقاليد وطرق الحياة الّتقليدية، شجعت القوى الدينية والثقافية ـّت

عن  الثقافة بعيدًا ال يجوز ألي كان أن يّتجاوزها، وأن محاوالت جّر حمرًا الّتركة الّتراثية ّتمثل خطوطًا

وهذا يدل على أن ّتلك القوى لم ّتدرك . وية القومية والدينيةاع الُهجذورها العربية اإلسالمية يؤدي إلى ضَي

من ثقافة ّتبلورت في عصر الزراعة والقبلية،  حّتى اآلن أن القيم والعالقات االجّتماعية الّتقليدية هي جزٌء

 مالذلك نالحظ أن الّتقاليد والقيم الّتراثية . ديناميكيةمجّتمع صناعي وحضارة ما يجعلها غير صالحة لحياة 

بأنه لم يعد هناك  مع عربي، علمًامجّت دوث ّتقدم صناعي وعلمي في كلدون ُح ل ّتشكل عقبة ّتحوُلّتزا

ع والفساد والفردية قامت أو طريقة حياة ّتقليدية، ألن ثقافة االسّتهالك والجَش ،وجوٌد لثقافة عربية إسالمية

حفاظ على ّتماسك مجّتمع، وغير وّتحويلها إلى ثقافات عاجزة عن ال ،الثقافات القديمة والجديدة بّتشويه كّل

 . نمية ونهضة، أو حرية وعدالة اجّتماعيةـشعب يسعى لّتحقيق ّت مؤهلة لقيادِة

يعيش المثقفون الّتقليديون، خاصة من ينّتمي منهم ألمة عريقة ذات ّتاريخ مميز مثل العرب، داخل 

والكثير  ،أنصاف حقائقجله على نفق مظلم ال يرون أثناء ّتجوالهم فيه سوى خياالت ماٍض مجيد، يقوم ِس

إال أن عشقهم لذلك الماضي ومصالحهم المرّتبطة به ّتدفعهم إلى ّتعيين أنفسهم  !!الخرافاتمن المبالغة و

الّتراث لغسل أدمغة  وسيرّته العظيمة، واسّتخدام ما لديهم من معرفة بلغِةذلك الماضي لّتراث  حماًة
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على وحدة  له من هزائم، واالدعاء بأنهم األكثر حرصًاضت من كثرة ما ّتعَروذلك  ،رلنْصلاقة الجماهير الّتَو

درة غوية وُقلكات ُلوبسبب ما لديهم من َم. لها أمجادها الغابرة األمة، واألقدر على قيادّتها نحو مسّتقبل يعيُد

ل معها، على مخاطبة الجماهير والّتواُص وغائية، فإن المثقفين الّتقليدين كانوا األقدَرعلى رفع شعارات َغ

. إعجاب النخب السياسية المعزولة عن شعوبها، وّتخويف الشباب وّترهيب دعاة اإلصالح والّتغيير وكسب

صنع مثقفين حقيقيين، بل مّتعلمين يفكرون بعقلية  الثقافات الّتراثية ونظم الّتعليم الّتقليدية ال ّتسّتطيُع إَن

قليلة، يظهر مثقف حقيقي في حاالت . عاطفية ال ّتفهم لغة الحوار والعلم الماضي، ويّتصرفون بطريقٍة

في مجّتمع ّتقليدي، من خالل قيام ذلك الشخص بّتثقيف نفسه وّتوعية ضميره، بعد أن يكون  ٌعومفكر الِم

كمة الشك في الّتراث وسيرّته وّتركّته قد دخل إلى قلبه، ويكون عقله قد ّتمرد على المقوالت الّتراثية والِح

 . لواقع الحياة بصلة المألوفة الّتي ال ّتمُت

، ّتعرضوا خالله لّتجربة حياّتية ثرية مميزًا فون غير الّتقليديين مّتعلمين ّتعليمًاـالمقابل، يكون المثقفي 

وهذا . وّتحضرًا اطلعوا من خاللها على طرق حياة وثقافات وإنجازات شعوب أكثر رفاهية وحرية وّتقدمًا

ح وقوى وعوامل ّتحول لّتفاعل أفكار وأحداث وعلوم ومصال يجعلهم ينظرون إلى الحاضر بوصفه مطبخًا

ّتجعل النخب  لكن اآلراء غير الّتقليدية الّتي يطرحونها عادًة. عليها وال هيمنة لقوٍة ،حضارية ال حصر لها

إلى الّتحالف  هم االجّتماعية، ما يدفع ّتلك النخَبيهدد مواقَع ر إليهم بوصفهم خطرًانُظـالسياسية والّتقليدية ّت

 ة، واللجوء أحيانًارمانهم من الوصول إلى الجماهير المعنّيّتقليديين وِحل المثقفين غير العلى عْز والعمل معًا

أخرى، ّتثير اللغة الّتي يسّتخدمها هؤالء المثقفون  من ناحيٍة. يهم من أوطانهمـإلى ّترهيبهم وسجنهم ونف

، ما علمية ومنطق عقالني قوم عليه ّتلك اللغة من حقائَقـشكوك العامة من الناس لعدم قدرّتهم على فهم ما ّت

 .  درة على الّتواصل مع الجماهير والّتأثير في مواقفهايجعلهم ضعيفي الُق

مع إطاللة كل الدول على عالم القرن الحادي والعشرين، ال ّتزال المجّتمعات العربية الّتي دخلت 

مكانها، ّتقف على عّتبة عصر  من القرن العشرين ّتراوح مرحلة البنية السلوكية في السبعينات والثمانينات

ام ذلك العصر بقوة قادرة على اقّتحامه، فيما اسّتطاعت العديد من الشعوب األخرى اقّتح لصناعة غيَرا

، بعضها عدة آسيوية وأمريكية جنوبية دواًل  وّتشمل مجموعة الدول الّتي اقّتحمت عصر الصناعة ،وجرأة

ويعود السبب . ة وّتايوانفي موارده الطبيعية مثل ّتشيلي والبرازيل، وبعضها فقير مثل كوريا الجنوبي غنٌي

لجوء :  في فشل الدول العربية ونجاح الدول األخرى في اجّتياز البنية السلوكية إلى عامل رئيسي واحٍد

ّتعليمية وثقافية  الدولة اآلسيوية واألمريكية الجنوبية إلى الّتدخل في الحياة المجّتمعية، والقيام برسم سياسٍة
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الفساد وثقافة االسّتهالك  الصناعات الوطنية ومحاربِة دالة وحمايِةَعشاملة، مع ضمان ال واقّتصادية لّتنميٍة

 .  صيريةها ّتجاه ّتلك القضايا الَموالّتبذير، وفشل الدولة العربية في القيام بواجِب

ّتصف معظم دول العالم العربي بهيمنة قوى ّتقليدية على الثقافة واإلعالم، وهيمنة نخب سياسية ـّت

وفيما يّتم ّتشجيع نشر كّتب الّتراث والّتفسيرات الدينية والفّتاوى الّتي . البالدّتسلطية على الحكم وثروات 

قد ـّتـنـع الكّتب الفكرية والثقافية الّتي ّت، ُّتمَنّتعمل على ّتكريس طرق الّتفكير الّتقليدية ومعاداة العلم أحيانًا

لدينية المّتزمّتة القوى ا ّتوجهوبسبب . علمية إنسانيةوّتطرح ّتخيالت مسّتقبلية  ،وّترفض الخرافات ،الّتراث

 إلى ثالث فئاتفين انقسموا ، فإن أولئك المثقالة أحيانًاإلى ّترهيب المثقفين غير الّتقليديين واّتهامهم بالعَم

إلى الوالء لسلطة السياسة وسياسة المال  الفئة األولىاّتجهت  ؛بينمامخّتلفًا منها طريقًا كٌل اخّتار ٍةرئيس

إلى الّتمسك بمبادئها  الفئة الثانيةاّتجهت ومصلحة العامة، والسعي لّتحقيق مصالح خاصة على حساب ال

 ْدفلم ّتِج الفئة الثالثةأما . في حياة مطمئنة في أوطانها وأماًل ،من اإلرهاب خوفًا ،واالنزواء عن األنظار

 مع. ولياّتهاؤأو الّتخلي عن مس ،مبادئها ها لم يسمح لها بخيانِةألن ضميَر ،رة إلى الخارجْجعن الِه بدياًل

نها ّتعيش إمنذ عقود، و المجّتمعات العربية ّتجاوزت مرحلة البنية المظهرية أغلب إن :ذلك، يمكن القول

ها نحو اسّتكمال ّتلك المرحلة سياسية واعية ّتقوُد البنية السلوكية في انّتظار قيادٍة حركة دائرية في مرحلِة

 .اعةعلى الطريق إلى عصر الصن ودخول مرحلة البنية المؤسسية كآخر محطٍة
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14 

 إشكالية األمية الثقافية

ّتشير الّتجربة الحياّتية منذ عصر الصناعة إلى أنه ليس بإمكان مجّتمع أن يحقق مسّتويات مّتقدمة من 

ثقافية من دون أن يكون لديه نظام ونمية سياسية واجّتماعية ـاإلنجاز االقّتصادي والعلمي والّتكنولوجي، وّت

 كان مّتخلفًالنواحي الّتعليمية والّتربوية إال ع، ليس هناك مجّتمع مّتخلف من اوفي الواق. اقّتعليم مّتطور وخّل

لنواحي الّتعليمية والّتربوية إال من النواحي االقّتصادية والعلمية والثقافية، وليس هناك مجّتمع مّتقدم من ا

من  رّتفعة نسبيًام ّتمّتع بمسّتوياٍتـّت هناك مجّتمعاٌت. من النواحي االقّتصادية والعلمية والثقافية كان مّتقدمًا

نظام الّتعليم والّتربية ّتخلف آفات الّتخلف بأبعاده المجّتمعية المّتعددة، وذلك بسبب  الّتعليم، لكنها ّتعاني 

االسّتقرار وضَمان ّتوفير و ،نمية المواقف االيجابية لدى الفردـالبيئة الثقافية والسياسية عن ّتعْجز نفسه، و

 ّتمّتع بنسب ّتعليم مرّتفعة، مثل األردن ولبنانـالعربية الّتي ّت ن البالَدإ :ويمكن القول. العامة الحريات

قوم ّتفيما إذ  ؛اجّتماعية ثقافية أكثر ّتخلفًا نظم ّتعليم وّتربية مّتخلفة، وبيئًة وفلسطين والكويت وّتونس، ّتعاني 

وم ، ّتق"أمية ثقافية"بّتحويل خريجي المدارس والجامعات إلى مّتعلمين يعانون من  في ّتلك الدولنظم الّتعليم 

 .مجّتمعية ات كامنة إلى أعباٍءالبيئة االجّتماعية الثقافية بّتحويل الموارد البشرية من ثرَو

الحقائق العلمية بضعيفي المعرفة  ّتصفالّتي  األمية الثقافيةمخّتلفة من بينها  ّتأخذ األمية أشكااًل

عالم الالّتي ّتسود  الّتطوراتومخّتلف والقضايا السياسية والصحية والمواقف السليمة واألفكار الخالقة 

أمية القراءة  :القراءة والكّتابة هو المفّتاح الذي يقود إلى الّتغلب على األمية الّتقليدية، أي إن ّتعلَم ،اليوم

طالع على ما من خالل الّتعود على القراءة واال ال يمكن الّتغلب عليها إال األمية الثقافيةوالكّتابة، لكن 

وفي حالة عدم الّتعود على القراءة، وهذا ما . بشكل مّتواصل من كّتب ثقافية وعلمية ومعرفية يسّتجُد

األمية المدارس والجامعات العربية، فإن األغلبية الساحقة منهم ّتقع في قفص  بالنسبة لطلبِة ل فعاًليحُص

، ما يقودهم إلى الجهل بحقائق العصر واالبّتعاد عن روحه، والفشل في الحصول على أدوات الثقافية

دون رفع مسّتوى خريجي الّتعليم االبّتدائي والثانوي من  في الواقع، ليس باإلمكان إصالُحو. الّتعايش معه

في ّتدريب أساّتذة  ، والجهة األكثر إسهامًاربينبالُم َسي المدارغّذالذي ُي ن الجامعات هي النبُعالجامعات، أل
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ه باألرقام ال ل ما يمكن حساُبإن ك: اينشّتاينيقول . العلمية واالجّتماعية المدارس وّتأهيلهم لّتدريس المواّد

كبيرة  األميين العرب مثاًل فأعداُد !مكن حسابه باألرقامكل ما له قيمة ال يعني أنه ُي له قيمة، وإّن يعني أّن

 جيدًا ّتصف أعداد المّتعلمين ّتعليمًاـدراّتهم على العمل واإلنّتاج ضعيفة للغاية، فيما ّتـللغاية، لكن ق

 .قدر بثمنـية وقدراّتها اإلنّتاجية وإنجازاّتها ال ّتبّتواضعها، لكن معارفها العلم

ّتفشى ـ، بل ّتحسبفوالجامعات عامة الناس وخريجي المدارس  ال ّتسود في أوساِط األمية الثقافيةإن 

فمعظم أساّتذة المدارس، والكثير من أساّتذة الجامعات والقيادات . فئات المجّتمع العربي ّلفي صفوف ك

 .ثقافيةالمية األ السياسة واالقّتصاد والمال وحّتى الثقافة واإلعالم يعانون الّتقليدية والعاملين في مجال

وإذا كانت األمية الّتقليدية ّتحرم المصابين بها من نعمة القراءة والكّتابة والّتواصل مع غيرهم من  

ذات دخل جيد، فإن  فرص حصولهم على وظائَف ُفضِعالمكّتوبة والمقروءة، وُّت الناس من خالل الكلمِة

ومّتطلبات ّتجاوز حواجز الفقر  ،ّتضعف قدرة المصابين بها على وعي حقائق العصر مية الثقافيةاأل

 . والمطالبة بحقوِقهم في الُحرية والَعدالة ،والّتخلف والّتبعية

والكثير من المنظمات الدولية ومؤسسات المجّتمع  ،دولجميع الّتعمل  اجّتماعي اٌءـوباألمية الّتقليدية  

بسبب ضعف قدراّتهم اإلنّتاجية  على مجّتمعاّتهم بئًااألميون ِع داألميين منه، كما ُيع على ّتخليص ،المدني

وبسبب ضعفهم من النواحي المادية والعلمية والثقافية، . هم وعائالّتهماّتهم على إعالة أنفِسع إمكانوّتواُض

يديولوجية في ألاسّتغالل وّتضليل واحّتيال من الّتجار وقوى الّتطرف ا ما يّتعرض األميون لعملياِت كثيرًا

للعمل في الصناعات  وثقافيًا وّتـقنيًا لميًاال المؤهلين ِعالمجّتمعات للعَم كِل وفي ضوء ّتزايد حاجِة. المجّتمع

وّتكلفة من  الحديثة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، فإن عمليات ّتأهيل األميين أصبحت أكثر صعوبًة

مليات الّتنمية والّتطور المجّتمعية، وّتخلف قطاع كبير من ع ولقد نـّتج عن ذلك ّتباطؤ. وقت مضى أّي

 . الحضارة اإلنسانيةعن ركب العرب السكان 

ال ّتزال نسبة  فإنه على الرغم من الّتقدم الكبير الذي حققّته مخّتلف الدول العربية في مجال الّتعليم،

يزانيات وزارات الّتربية عف من َضإإذ  ؛العربية من أعلى النسب في العالماألمية الّتقليدية في الدول 

الدول العربية جعل  غلبالت الّتزايد السكاني، وّتدني نقطة االنطالق بالنسبة ألوالّتعليم عامة، وارّتفاع معّد

من % 17 نحو إذ فيما ّتبلغ نسبة األمية في العالم  ،فعة مقارنة بغيرها من دول العالمنسبة األمية ّتبقى مرّت

ي العالم من أمّي% 11 نحو ، ما يجعل األميين العرب يشكلون%31ى إل البالغين، ّتصل في العالم العربي
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وإذا كانت األمية الّتقليدية المّتفشية في الوطن  !!ضعف نسبة العرب إلى سكان العام نحو: أي ؛أجمع

إن . ُمسّتدامة مع العربي الثقافية ّتجسد عاهةالمّتأصلة في بنية المجّت فإن األمية الثقافيةالعربي مشكلة، 

ال ّتزال غير  األمية الثقافيةّتبعات األمية الّتقليدية معروفة وال ّتخفى على أحد، لكن أسباب وّتبعات أسباب و

 األمية الثقافية وفي الواقع، نعّتقد أن أسباَب. المخّتصين لم يّتعرضوا لها بالدراسة والّتحليل ّنأل ،محددة

المعنيين  من حّث َدالحقائق كان ال ُب في ضوء هذه. ها أخطر بكثيرأعمق من أسباب األمية الّتقليدية، وّتبعاُّت

 . مها وإزالة أسبابهااألمية الثقافية والعمل على ّتقليص حْج ظاهرِة من مثقفين وسياسيين على دراسِة

ال يعرفون كيف ينظمون  الطلبة العرب ّتقريبًا ّلوالّتعليم العربية أن ّتدرك أن كإن على نظم الّتربية 

بين الّتعلم والعمل والّترفيه عن النفس، وأن ّتدريب الطلبة على اسّتخدام  وال كيف يوزعون أوقاّتهم ،أفكارهم

إن . طرق البحث العلمي وإجراء البحوث يبدأ في رياض األطفال وليس في المدارس الثانوية أو الجامعات

ّتغيير المواقف وّتطوير طرق الّتفكير ممكن إذا قام نظام الّتربية والّتعليم بّتدريب الطلبة على اسّتخدام 

القناعات يّتبع ّتنمية القدرات على الّتفكير والّتحليل النقدي  هم على ّتغيير قناعاّتهم، فّتغييُرولهم، وليس حّثعق

ن الطالب العربي ال يقرأ خالل سنوات إ :ويمكن القول بوجه عام. وحب المعرفة وّتجاوز المحاذير الثقافية

صول على ما يكفي من المعلومات الجّتياز ُحب المزيد من المعرفة العلمية، بل من أجل اللكْس الدراسة سعيًا

الّتخرج، ما يجعل من الصعب عليه أن ينظر إلى القراءة  والحصول على شهاداِت ،المقررة االمّتحاناِت

إن الّتعود على القراءة والّتمّتع بها من شأنه أن يساعد على إقناع . مّتعة معرفية ومصدَر ها وسيلًةبوصِف

ناعاّتهم أمام الحقائق العلمية، وّتطوير قيمهم والّتنازل عن الّتقاليد المحبطة الطلبة بضرورة ّتغيير مواقفهم وق

ّتخلق والطباعة والنشر  على الّتأليِف ّتقومصناعة جديدة  من شأنه خلُق هلآلمال والمقيدة للحريات، كما أن

 . حه الحقًايضّتوماليين الوظائف، كما سيأّتي 

 :سةأهداف رئي أربعة ّتحقيقالّتالية  ّتسّتهدف المبادرة

طالع على آراء فكرية ونظريات فلسفية مدارس والجامعات على القراءة واالّتعويد طلبة ال ،أواًل

، ُّتسهم في ّتحريرهم من قيود األفكار في مجّتمعاّتهم مخّتلفة عن السائد والمّتداول وحقائق علمية وّتقاليَد

 .القديمة والفلسفات الشمولية

 . بسرعة من مرحلة الحفظ والّتقليد إلى مرحلة النقد والّتحليل، مساعدة نظام الّتعليم على االنّتقال ثانيًا

 .ة في المجّتمع ّتشمل طرق الّتفكيرإحداث ّتحوالت ثقافية واسع ،ثالثًا
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اعات منبثقة عن إن الّتمسك بالقديم من قيم ومواقف وقن .خلق صناعة جديدة وماليين الوظائف ،بعًارا

الشباب العربي لروح  أغلب العلوم يحول دون اسّتيعاب طالع على الجديد من األفكار والّتراث من دون اال

يديولوجيات، ما فايات الّتراث وعقم األقولهم إلى سلة مهمالت لزيف الّتاريخ وُنالعصر، ويقود إلى ّتحويل ُع

ّتطلب هذه المبادرة أن ّتصبح ـوّت. واإلشاعات العدمية والّتطرف ،للفكر الّتآمري صبًاِخ يجعلها مرّتعًا

 ،رات الدراسية الرسميةمن المقَر عّتادة، جزءًاءة كّتب خارجة عن المواد الدراسية الُمقرا :القراءة، أْي

 :نص المبادرة على ما يليـوبالّتحديد ّت

قراءة كّتابين كل عطلة صيفية، على أن ( 6-3الصفوف )أن يكون على ّتالميذ المدرسة االبّتدائية  .1

وّتقوم لجنة . داية السنة الدراسية الّتاليةكّتاب وّتقديمه لمربي الصف في ب يقوم الّتلميذ بّتلخيص كِل

كّتب مخّتلفة لكل صف من الصفوف  سّتة مؤلفة من أساّتذة ومربين ومثقفين بّتحديد  وطنيٌة

 .اخّتيار اثنين منها، وُيّترك للطالب مجاالت علمية وأدبية وثقافية مّتنوعة سّتة( 6 )االبّتدائية، ّتغطي

 واسّتراحة( عطلة)كّتب كل  ثالثةقراءة  (9-7 الصفوف)أن يكون على ّتلميذ المدرسة اإلعدادية  .2

روس الّتي ّتعلمها، وّتقديمها ة، وّتحديد الُدوم الّتلميذ بّتلخيص النقاط الرئيسعلى أن يق ،صيفية

كّتب لكل صف  ثمانية بّتحديد   وّتقوم لجنة وطنية ،السنة الدراسية الّتالية لمربي الصف في بدايِة

من  وعمقًا نوعًاـيناسبه منها، على أن ّتكون الكّتب أكثر ّتليخّتار الّتلميذ ما  ،من الصفوف اإلعدادية

 .المدارس االبّتدائية الكّتب المقررة على ّتالميِذ

صيفية مع  كّتب على األقل كل عطلة أربعة قراءة( 12-11الصفوف )أن يكون على طالب الثانوية  .3

في بداية نها لمدير المدرسة ، وّتقديم ّتقرير عًاوأدبي ًاوعلمي ًاها وّتحليلها ونقدها  فكريالقيام بّتلخيِص

أعمال  من غيرها، ّتشمل علماء ورجاَل نوعًاـوّتقوم لجنة وطنية أكثر ّت ،السنة الدراسية الّتالية

من الكّتب  مقًاُع كّتب لكل صف، بحيث ّتكون ّتلك الكّتب أكثَر عشرة وشعراء وروائيين بّتحديد

ية وفلسفية وعلمية، يخّتار اقّتصاد وعاتضالمدارس اإلعدادية، وّتغطي مو المقررة على ّتالميِذ

م المجّتمع إلى جانب ذلك، يكون على كل طالب أن يعمل في نشاط يخُد. الطالب ما يناسبه منها

ربحية،  في مسّتشفيات ومصحات غيِر زًةكل فصل دراسي، يخدم مرضى وعَجفي  لمدة أسبوع 

ماية جال ِحأو قطف الثمار، يخدم في مؤسسات ّتعمل في م ،زراعة األرض علىيساعد فالحين 

 .خيرية وإنسانية ذلك من أعماٍل البيئة أو العناية بالحيوانات، أو ما شابَه

أعوام على خمسة  عام، وال يّتكرر اسّتخدام أي كّتاب قبل مرور أن يّتم ّتغيير الكّتب المعّتمدة كَل .4
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ن أو صديق في عام سابق، وم ،مه أخاألقل، للحيلولة دون قيام طفل أو طالب باسّتعارة ّتقرير قّد

طالع على أكبر قدر ممكن من األفكار المّتنوعة، وإّتاحة الفرصة أجل فّتح المجال أمام الطلبة لال

المؤلفين من مفكرين وشعراء ومثقفين ومؤرخين وأدباء وفالسفة ورجال أعمال  أمام آالِف

 .هم وآرائهم لألجيال القادمة من األطفال والشبابوسياسة ودين إليصال ّتجارِب

فصل دراسي كّتابين على األقل ال عالقة لهما  طالب وطالبة جامعية أن ّتقرأ كَل أن يكون على كل .5

مه لألسّتاذ المشرف عليها، ويقوم األسّتاذ بمجال ّتخصصها، وكّتابة ّتقرير نقدي عن كل كّتاب، ّتقّد

حرية اخّتيار   كون لكل طالبوي. صص الدراسيةمن الِح بّتحديد موعد لمناقشة الّتقرير في حصٍة

ها على أن ال ّتكون من بين الكّتب المقّترحة على طالب المدارس الثانوية ؤيقرالكّتب الّتي 

كل في  سبوع لب أن يعمل في خدمة المجّتمع ألطا إلى جانب ذلك، يكون على كّل. واإلعدادية

عالقة  ذيسبوعين خالل كل عطلة صيفية، وإجراء بحث ميداني على موضوع ألفصل دراسي، و

ل الزمالء واألساّتذة َبـّتم مناقشّته من ِقـالنّتائج الّتي ّتوصل إليها، ّتبّتخصصه، وّتقديم ّتقرير يشمل 

 .من مّتطلبات الّتخرج جزٌءوذلك المعنيين 

ّتقوم الدولة من ناحيّتها بإجراء مسابقة مفّتوحة للقراءة كل عام بين طلبة المدارس المّتوسطة  .6

ول عربية أو أجنبية، مع دراسية اسّتكشافية لد ورحالٍت ،والثانوية، ومنح المّتفوقين مكافآت مالية

 .على دعم ّتلك المسابقاتوالّتجارية المالية والصناعية  ّتشجيع المؤسساِت

 : المبادرة ّتدعو إلى ما يلي ا فيما يّتعلق بالجامعة، فإَنأَم

  مراجع أساسية على األقل، أو كّتابين ومجموعة ثالثة  أن يكون على كل أسّتاذ جامعي أن يخّتار

 .هاالّتي يقوم بّتدريِسواإلدارية العلوم االجّتماعية واإلنسانية  ل مادة من مواّدمن األبحاث العلمية لك

  ،أن ّتقوم الجامعة بّتحويل معظم الخدمات فيها كالمطاعم والمواصالت واألمن، والعناية بالحدائق

نظيف المكاّتب والشوارع واألماكن العامة، وّتصنيف الكّتب وخدمة المكّتبات، وصيانة المباني ـوّت

وّتسّتخدم  ،جامعية يديرها الطلبة ات والمجاري واألجهزة االلكّترونية وغيرها إلى شركاٍتوالمعد

كلما ّتخرج آخرين  نّتقل اإلدارة والوظائف إلى طلبة ـوموظفين من الطلبة فقط، على أن ّت ااًلَمُع

ّدرون ُيق وهذا من شأنه ّتخريج آالف الطلبة في كل دولة عربية سنويًا. جيل من المديرين والعاملين

قيمة العمل، ويدركون أن كل عمل بما في ذلك العمل اليدوي، يخدم المجّتمع ويعود على صاحبه 
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: ، أيواكّتساب المزيد من المهارات ،والسعادة ويساعده على ّتكوين صداقات جديدة ،بالنفع المادي

شاريع شباب وشابات على ّتواصل مع مجّتمعاّتهم، لديهم خبرة فنية وإدارية كافية لبدء م ّتخريج

أميين  أنصافضافية لطالبي العمل من أميين وعمل إ ّتخلق فرَص ،صناعية وخدمية جديدة

 . وجامعيين

 عاملين فيهال ّلل دراسي، وجائزة معنوية لكفص منح جائزة مالية ألفضل مشروع كّل. 

  وفي  ،داخل حرم الجامعة والموظفينحظر الّتدخين والمشروبات الكحولية على الطلبة واألساّتذة

 .قوبات مالية ومعنوية على المخالفينالمساكن الّتابعة لها في جميع األوقات، وفرض ُع ّلك

 دوالر  111ميزانية البحث العلمي المعّتمدة لدى كل جامعة، على أن ال يقل ذلك عن  نصف إيداُع

". مؤسسة البحث العلمي والّترجمة"، لّتمويل مؤسسة وطنية ُيطلق عليها اسم طالب لكبالنسبة ل

ويشرف على . سنوية للمؤسسة المعنية م الدولة بدورها بمضاعفة ذلك المبلغ واعّتماده ميزانيًةّتقوو

أمناء من رؤساء جامعات وأساّتذة مّتقاعدين، ومفكرين ورجال مال  إدارة هذه المؤسسة مجلُس

 ص علىهم على أساس الكفاءة والنزاهة واالهّتمام بالدراسات المسّتقبلية والحروأعمال يّتم اخّتياُر

الباحثين والمبدعين من داخل الجامعات  ّليفّتح المجال لك وّتعّتمد المؤسسة نظامًا ،المصلحة العامة

وفيما ّتقوم المؤسسة بّتشجيع المؤسسات المالية واألثرياء  ،ارجها للّتنافس على المنح البحثيةوخ

قل عن في ّتمويل بعض الدراسات واألبحاث، ّتلّتزم المؤسسة بنشر ما ال ي على الدخول شركاَء

 .كّتاب في السنة، نصفها مّترجم من لغات أجنبية (1111)

وجامعة بّتخصيص يوم في السنة يام كل مدرسة ثانوية وكلية إضافة إلى ذلك، ّتقّترح المبادرة ق .7

األحياء الفقيرة أو القرى أو الغابات  ، يقوم الطلبة خالله بزيارة أحِد(يوم المجّتمع)يطلق عليه اسم 

وما لديهم من  ،حسب خبراّته، بمساعدة الناس في إصالح بيوّتهم قوموا، كٌلأو الحدائق العامة، لي

وّتنظيف الشوارع والحدائق، وذلك بالّتنسيق  نوافذهان األبواب والّترونية وِدـكهربائية والك أجهزٍة

م خّتصة وبالّتعاون مع الشركات والجمعيات المهّتمة بخدمة المجّتمع، على أن ال يقّدمع الجهات الُم

 .ّتب وأجهزة كمبيوّتر قديمةـللناس سوى ما يّتعلق بالّتعليم والقراءة من ك مادية ساعداٍتالطلبة م

سوق الكّتاب العربي، قد يحقق قفزة هائلة في إن ّتطبيق هذه المبادرة في كافة الدول العربية من شأنه أن 

 سنويًا% 11ن مليون كّتاب في السنة األولى، وّتمكين هذا السوق من النمو بمعدل ال يقل ع 711ّتّتجاوز 

 نمّو: منها عديدة أسباب وي المرّتفع في سوق الكّتاب إلى ويعود النمو السن. ولعشرات السنين القادمة
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إذ  ،ى القراءة إلى غيرهم من البالغينغر، وانّتقال عدوالسكان المطرد، وّتعويد الطلبة على القراءة منذ الِص

م على القراءة منه% (5)دمان ما ال يقل عن ن ّتعويد الصغار على القراءة من شأنه أن يؤدي إلى إإ

بعض اآلباء واألمهات إلى القراءة كي يساعدوا أبناءهم وبناّتهم  ــاضطرار وأحيانًاــ  والمطالعة، وّتشجيع

المّتواصل في  ومع النمّو. اء مواظبينمن كثب، ما يقود إلى ّتحويل الكثير منهم إلى قَر هويّتابعوا ما يقرأون

وظيفة جديدة في السنة  ألف 711نحو  نشيط صناعة الكّتب العربية وخلق ـباإلمكان ّتسوق الكّتاب سيكون 

. نسخة ّتخلق بشكل مباشر وغير مباشر وظيفة واحدة (1111) األولى، على افّتراض أن إنّتاج وّتسويق كل

من و. وظيفة على مدى السنوات العشر الّتالية ما ال يقل عن عشرة ماليين من الممكن خلق هوهذا يعني أن

كل ما هو مطلوب من الدولة هو اّتخاذ قرار بجعل . واحدًا ميزات هذه المبادرة أنها لن ّتكلف الدولة فلسًا

 .كغيره من المقررات الدراسية اإللزامية أساسيًا مقررا دراسيًا القراءة الهادفة 

 اإلدارة المدرسية

 لبكإلدارة المدارس  وثقافيًا وفنيًا يًاعلم ينمؤهلالمين ّتهدف هذه المبادرة إلى إعداد جيل جديد من المعّل

سن سير العمل في المدارس إن ضمان ُح. مراحلها ونشاطاّتها، بما في ذلك الجوانب الّتربوية والمالية

مّتخصصة  لمية، وّتعويد الطلبة واألساّتذة على أسس اإلدارة السليمة يوجب إقامة كليٍةالعربية على أسس ِع

ّترح المبادرة إقامة كلية جامعية ّتمنح درجة الماجسّتير في علم إدارة ـقـوضمن هذا اإلطار، ّت. لهذا الغرض

ّتأهيلهم للّتعامل مع قوم بّتطوير مهارات اإلدارة والقيادة والعالقات العامة لدى الخريجين، وـالمدارس، وّت

 واكّتشاف مواهبهم وما لديهم من قدرات خالقة، ومساعدّتهم كالّتهميجابي ُيسهم في حل مشإالطلبة بشكل 

 :  ة القيام بما يليّتولى الكلية المعنّيـومن أجل ّتحقيق هذه األهداف، ّت. على ّتنميّتها

جامعية على إدارة المدارس، على أن  ، يحملون شهاداٍتوعمليًا ّتدريب مدرسين مؤهلين علميًا .1

ي برة فأخالقية ّتحددها قواعد القبول، وأن يكون لديهم ِخ قيادية وصفاٍت يملك طلبة الكلية مهاراٍت

 .سنواتخمس  الّتدريس ال ّتقل عن

فظ السجالت والمعلومات ّتطوير نظام عصري يسّتخدم الّتكنولوجيا الحديثة في إدارة المدارس وِح .2

لّتقديم طلبات القبول للجامعات، وطلبات العمل أثناء البحث عن  الّتي يحّتاجها الخريجون عادًة

 .ورهموظائف مناسبة، والّتواصل بين األساّتذة والطلبة وأولياء أم

 .ّتحديث المناهج الدراسية بالنسبة لمخّتلف مراحل الّتعليم االبّتدائي والثانوي بشكل مّتواصل .3
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جه من خريجين، باالعّتماد على المعايير المسّتخدمة في الدول ـنّتـّتقييم أداء المدارس في ضوء ما ّت .4

 . عربيال الواقَع َبلّتناِس (أقلمّتها)في مجاالت الّتربية والّتعليم بعد  مًااألكثر ّتقُد

ّتطوير أساليب الّتدريس بشكل عام، وّتقديم دورات خاصة لّتدريب األساّتذة على وسائل الّتدريس  .5

 .معلوماّتهم الحديثة بالنسبة للّتخصصات المخّتلفة، ومساعدّتهم على ّتحديِث

مّتابعة الّتطورات العالمية في مجال طرق الّتدريس واإلدارة والمناهج الدراسية والوسائل الّتعليمية،  .6

 .وّتطبيقها في المدارس العربية (أقلمّتها)على والعمل 

نميّتها وّتطويرها، ـاكّتشاف مواهب الطلبة وّت هيكلة المناهج الدراسية وطرق الّتدريس بشكل يضمُن .7

 .الّتفكير النقديالقراءة ووّتشجيع أصحاب المواهب الخاصة، وّتعويد الطلبة على 

يملك موهبة أو أكثر، لكن ّتلك المواهب ّتخّتلف  كل إنسان، بلنّتباه إلى أن كل طالب، وهنا نود أن نلفت اال

الّتي ّتغطي كل المجاالت ذات الصلة بحياة  وّتنقسم المواهُب ،مقها ومجاالت ّتطبيقهافي طبيعّتها وُع

الكثير من المعلومات  حفِظ غير عادية على ها قدرًةّتمنح أصحاَب ةفظياإلنسان والمجّتمع إلى مواهب ِح

غير عادية على مالحظة الغريب من الظواهر  ها قدرًةية ّتمنح أصحاَبصص والطرائف، ومواهب ّتحليلوالَق

اقة ّتمنح أصحابها ، ومواهب خّلوّتحليل المعلومات والدراسات والواقع والّتوصل السّتنّتاجات غير مألوفٍة

غير عادية على خلق أشياء مخّتلفة ونظريات علمية مّتطورة، ومواهب اجّتماعية ّتمنح أصحابها قدرة  قدرًة

ية على الّتواصل مع الغير من الناس بسهولة وبناء عالقات ثقة معهم، ومواهب عملية ّتمنح غير عاد

المسّتعصية ومّتابعّتها ضمن األطر الثقافية والقانونية  كالتأصحابها قدرة غير عادية على حل المش

 ز في الّتجمعات الشعبية وقدرات كبيرة علىها بحضور ممّيطابية يّتصف أصحاُبالسائدة، ومواهب ِخ

غير عادية على  ها بقدراٍتمخاطبة الجماهير والّتأثير في مواقفها وقناعاّتها، ومواهب فنية يّتصف أصحاُب

ها بقدرات غير عادية على ممارسة إثراء ثقافة المجّتمع وحياة الناس، ومواهب رياضية يّتصف أصحاُب

درات غير عادية على الرياضة والّتنافس في المسابقات الدولية، ومواهب أكروباّتية يّتصف أصحابها بق

خفة اليد والحركة وسرعة البديهة، ومواهب ّتخيلية يّتصف أصحابها بقدرات غير عادية على ّتخيل 

يات، ومواهب واكنهم من كّتابة القصص وّتأليف الرمالماضي والمسّتقبل والّتعبير عما يقلق عامة الناس ُّت

ّتهم وقيادّتهم نحو القيام ـوثق ،من الناسب احّترام غيرهم ها بقدرة غير عادية على كْسقيادية يّتصف أصحاُب

 . بأعمال مشّتركة، وغير ذلك من مواهب
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ما يكون لدى الموهوب أكثر  ّتصر مواهب شخص على مجال واحد فقط، إذ كثيرًاـقـوفي الغالب ال ّت

لديهم قدرات  الشعراء مثاًل فمعظُم ،اإلبداع والّتميز في أكثر من مجالعلى  من موهبة، ما يجعله قادرًا

ن ناجح ال يّتقن اسّتخدام آلة موسيقية على األقل، ومن المّتعذر أن ال وائية، ومن النادر أن يكون هناك ملّحر

كل مجّتمع على الموهوبين من أبنائه لّتشييد  نوع المواهب، واعّتماَدـإن ّت ،اقةيّتقن مفكر فنون الكّتابة الخّل

ّتدريس والوسائل الّتعليمية والّتربوية داخل م إعادة ّتصميم المناهج الدراسية وأساليب الح حضارّته يحّّتصْر

واسّتثمارها في  ،صفوف الدراسة وخارجها بشكل يجعل باإلمكان اكّتشاف ما لدى الطلبة من مواهب

 .وّتحرير الفرد من ظلم الفقر والحاجة والكبت والّتقليد ،وّتقدم الحضارة ،ّتطوير الثقافة

بسبب عدم اهّتمام العرب بهذا المجال  ية، وذلكللغاإن حاجة العالم العربي لخريجي هذه الكلية كبيرة 

وعلى سبيل المثال، بلغ . في الماضي، ونّتيجة العّتقادهم بأن الخبرة الّتعليمية ّتشكل بحد ذاّتها خبرة إدارية

عشرة آالف مدير  رسة، وهذا يجعلها بحاجة إلى مد 5111 نحو2111عدد المدارس في األردن في عام 

سنوات إلحالل مديرين ونواب مديرين مؤهلين محل  عشرع خطة لمدة وعلى افّتراض وض. ومساعد مدير

أو يّتركون وظائفهم لسبب أو آلخر كل  ،يّتقاعدون يرينمن المد% 11 نحو المديرين ونوابهم الحاليين، وأن

أما . ، وألمد غير محدودشخص سنويًا 1111 المعدل حواليعام، فان الحاجة للمديرين المؤهلين ّتكون في 

على % 5، ّتّتزايد بمعدل ألف سنويًا 51حاجة البالد العربية لخريجي مثل هذه الكلية فهي في حدود بالنسبة ل

 .األقل كل عام، وألمد غير محدود أيضًا

إن اإلدارة المدرسية الجيدة هي اإلدارة القادرة على إدارة شؤون الطلبة والمدرسين، وإقامة عالقات 

نظيم أوقاّتهم وأفكارهم ـبنشاطات غير أكاديمية لمساعدة الطلبة على ّت ثقة ومحبة مّتبادلة فيما بينهم، والقيام

هم واكّتشاف مواهبهم وّتطويرها، وّتعويدهم على القراءة والّتمّتع بأوقات الفراغ، وااللّتزام مهاراِّت ِذوشْح

أي العربية  ال ّتعيرها المدارس ونظم الّتربية والّتعليم وهذه أموٌر. البيئة والعناية بها المجّتمع وحمايِة بخدمِة

 . أهمية  في الوقت الراهن

ملية سّتبدأ من لمية والمالية إلقامة الكلية المقّترحة، ألن الَعاالحّتياجات الِع ليس من السهل ّتقديُر

 بمبالغمع ذلك، نعّتقد أن من الممكن إقامة الكلية . الصفر، ولعدم وجود كلية مشابهة يمكن المقارنة بها

ّتقوم بإنشاء فروع لها لّتغطية وعلى افّتراض أن الكلية س. مليون دوالر 21 ىلعقد ال ّتزيد  مّتواضعة نسبيًا

 5-3سنوات، فإن االسّتثمارات اإلضافية المطلوبة قد ّتكون في حدود  11الدول العربية على مدى  لك

فّترض فيه ويعود السبب في ّتواضع الّتكاليف المّتوقعة لهذا المشروع الضخم الذي ُي. ن دوالر سنويًاييمال
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لنا لكيفية عمل الكلية من حيث الّتواجد في المدن العربية ألف خريج في السنة إلى ّتخُي 51 نحو يعطينا أن 

 . المخّتلفة، ونظام الدراسة غير الّتقليدي فيها

قّترح المبادرة أن ّتّتم الدراسة في الكلية خالل أيام العطل األسبوعية فقط، وأن ينّتظم الطالب في ـّت

إن عدد الساعات الدراسية الّتي . جديدة ّتالية، ينّتقل بعدها إلى مادٍةـثة أسابيع مّتمادة واحدة فقط، ولمدة ثال

يقضيها الطالب حين يكون دوامه كيوم عمل كامل، ولمدة يومين كل أسبوع على مدى ثالثة أسابيع مّتّتالية، 

نظام يعطي إن هذا ال. فصل دراسي كامللالطالب العادي في الجامعات  يساوي عدد الساعات الّتي يقضيها

الدراسية، ويسمح له باالسّتمرار في عمله الّتدريسي في المدرسة الّتي  الطالب فرصة الّتركيز على المواّد

مالئه بأول، وّتبادل المعارف مع ُز المكّتسبة أواًل يعمل فيها، ويساعده على اخّتبار مدى فاعلية مهاراّتِه

كما ّتقّترح المبادرة . لّتقييمها وّتطويرهاهم برات وّتصورات على أساّتذِّتّتوصلون إليه من ِخوعرض ما َي

للكلية، وّتزويد ّتلك المدارس بما ّتحّتاج إليه من  بعض المدارس الجيدة في كل مدينة لّتكون فرعًا اخّتياَر

، ألن كل مادة دارة والقيادة والّتواصلوسائل ّتعليمية حديثة، واسّتخدامها لّتدريب طالب الكلية على فنون اإل

كما ّتقّترح المبادرة برنامجين آخرين للدراسة،  .عملي واآلخر ،نظري أحدهمادراسية ّتّتكون من جزأين، 

لمن لديه  وآخر مسائيلمن يسّتطيع من الطلبة ّتخصيص معظم أشهر الصيف للدراسة،  أحدهما صيفي

 .الّتزامات عائلية وّتدريسية وغير ذلك

لية في بلد عربي يسمح للباحثين ر لهذه الكر والمدّبّترح المبادرة إقامة العقل المفّكـقـإلى جانب ذلك، ّت

يديولوجية وّتعقيدات البيروقراطية عن الحساسيات السياسية واأل ، بعيدًاوالّتنقلبحرية البحث وإبداء الرأي 

مدرسية حديث يلبي احّتياجات  وب على ّتطوير نظام إدارٍةؤر هذا بالعمل الدويقوم العقل المفّك. الّتقليدية

ه عملية ّتطبيق النظام من معدات وأنظمة معلوماّتية وكوادر بشرية وفنية العالم العربي، وّتحديد ما ّتّتطلب

بأداء المهام الّتي ّتم ّتحديدها  كما يقوم أيضًا. وّتكاليف مالية وّتسهيالت وّترّتيبات حكومية وقوانين جديدة

عة أما ّتكاليف إدارة الكلية فيمكن ّتغطيّتها بفرض رسوم دراسية مّتواض. وّتوضيحها في بداية هذه المبادرة

دوالر في السنة، يّتم دفعها مناصفة بين الطالب ووزارة الّتعليم في دولّته، مع حث  2111، قد ال ّتّتجاوز جدًا

 .نح للدارسين في الكليةمخّتلف المؤسسات الخيرية والشركات على ّتوفير ِم

مدرسية  اقة والباحثين، وّتقوم بّتطوير نظام إدارةوبعد أن ّتسّتكمل الكلية احّتياجاّتها من العقول الخّل

، وّتقييم المناهج الدراسية العربية وّتحديثها وإعادة هيكلّتها، ووضع برنامج لّتدريب المدرسين على حديث

المرحلة بقيام الكلية بفّتح  هذهوّتبدأ . قل الكلية إلى المرحلة الّتالية من عملهاـنّتـأساليب الّتدريس الحديثة، ّت
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مباشرة إلى إقامة فروع لها في مخّتلف الدول العربية،  قل بعدهاـّتـنـأبوابها لقبول أول دفعة من الطلبة، وّت

ومن الطبيعي . والمناهج المقّترحة وطرق الّتدريسلّتطبيق النظم  مع إعطاء األولية للدول األكثر اسّتعدادًا

ولين فيها، إلدخال ما قد ّتحّتاجه ؤكل دولة عربية بالّتعاون مع المس أن ّتقيم الكلية مراكز أبحاث صغيرة في

ّتقوم  فيمااالحّتياجات المحلية، والوطنية  الظروُف ّتـّتطلبهادراسية وأنظمة اإلدارة من ّتعديالت المناهج ال

 . المركز بما يّتجمع لديها من معلومات ّتقارير دورية عن ّتجاربها وإمداِد ّتلك المراكز بإعداِد

، فإن لمسائيةوالصيفية والفّترة ا لطلبة هي العطالت األسبوعيةلالدراسة بالنسبة  أوقاتا كانت ولّم

عن أماكن سكنهم  د كثيرًافي أماكن ال ّتبُع :أن ّتكون بالقرب من ّتجمعات الطالب، أيقاعات الّتدريس ال بد 

وفي المراكز الريفية الّتي ّتخدم  ،ةوقاعات ّتدريس في كل المدن الرئيسوهذا يعني إقامة مراكز  ،لهموعم

إقامة  قائمة، يمكن أيضًا دراسة عادية في مدارَس البدء باسّتخدام قاعاِت وفيما يمكُن. مجموعات من القرى

إضافة إلى ذلك، يمكن أن ّتكون الدراسة النظرية  .في مؤسسات عامة خاصة، واسّتئجار قاعات مؤقّتة مباٍن

 .، فيما ّتكون الدراسة العملية خالل السنة الدراسيةوالفّترات المسائية خالل العطل الصيفية
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15 

 مجّتمعية ُمسّتدامة  نحو ّتنمية

ّتّتكون ثقافات الشعوب النامية عامة من ّتقاليد وعادات وقيم ومواقف وطرق ّتفكير ّتطورت في عصور ما 

نمية ـقبل الصناعة، ما يجعلها عاجزة عن ّتوفير البيئة االجّتماعية والثقافية والسياسية المواّتية لحدوث ّت

وهذا يعني أنه ليس بإمكان الدول النامية . والّتكنولوجيا والعلوموالسياسة واالقّتصاد  ل اإلنساَنمجّتمعية ّتشَم

نها من ّتضييق الفجوة الّتي ّتفصلها عن الدول الصناعية نمية مجّتمعية ّتمّكـّت أن ّتقوم بمفردها بإحداِث

ّتسبب في ـمن ناحية ثانية، فيما كانت العولمة االقّتصادية والثقافية ّت. وّتحررها من الفقر والحاجة واالسّتبداد

رجة االعّتماد المّتبادل بين مخّتلف الشركات والصناعات واألسواق والشعوب، كانت الروابط بين زيادة د

الوطنية مثل ّتلوث  كالتمن المش بعد يوم، ما جعل العديَد يومًا الدول النامية والدول المّتقدمة ّتزداد ّتشعبًا

سان، واإلرهاب، واسّتيالء البيئة، واّتساع دائرة الفقر، وّتكرر الكوارث الطبيعية، وانّتهاك حقوق اإلن

م ّتعاون مخّتلف ّتحول إلى قضايا عالمية ّتحّّتـاألثرياء واألقوياء على الجزء األكبر من الثروة والدخل ّت

 . الدول على مواجهة ما ّتشكله من ّتحديات آنية ومسّتقبلية، إنسانية وبيئية

ّتسبب بدورها في خلق ـّت مماأزمات اجّتماعية، عادة األزمات االقّتصادية والمالية ّتّتبعها حين ّتطول 

 وّتؤدي إلى إطاحة أنظمة الحكم ،ّتسبب في اّتساع دائرة اإلرهابـحركات مّتطرفة قد ّت بيئة مواّتية لميالِد

بسبب الفقر واالسّتغالل واالسّتبداد، ما جعلها ّتنّتقل  قد جاءت ثورات ّتونس ومصر وليبيا أساسًاو ،القائمة

الركود الكبير في  وفي أمريكا، ّتسببت أزمُة. مشابهة لَممظاى دول عربية أخرى ّتعاني شعوبها إل بسرعٍة

ها من ، اسّتوحت روَح"اسّتولوا على وول سّتريت"ّتحت اسم  2111شعبية واسعة في عام  قيام حركٍة

ندد بالفساد السياسي ـن العمل، وّتموّتوفير وظائف للعاطلين اجّتماعية  ثورّتي ّتونس ومصر، ّتطالب بعدالٍة

 . االقّتصادية واالجّتماعية والّتجاوب مع احّتياجات الناس كالتلمشوعجز الدولة عن مواجهة ا

بالمشاركة فيها واالجّتماع مع بعض  ،يوم نزلت ّتلك الحركة إلى شوارع العاصمة واشنطن، قمُت

وبعد عدة مداوالت على مدى أيام اسّتنّتجت أن ّتلك الحركة لن ّتنجح في ّتحقيق أهدافها في المدى . قادّتها
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ثانية، ولكن  "احّتلوا وول سّتريت"حركة  لذلك أّتوقع أن ّتعوَد. ها لن ّتموتّْتعلة الّتي أوقَدالقصير، إال أن الش

: ةسيرئ لثالثِة أسبابفيعود  ّتلك الحركة أما سبب ّتوقعاّتي بعدم نجاح. وح مخّتلفةعلى أسس جديدة وبُر

المال اسّتولى ؛ ألن ال يجدي الديمقراطية العمليةباسّتخدام ذات معنى ّتحقيق إصالحات إلى السعي إن  ،واًلأ

 . غير أهدافه على ّتلك العملية وحرمها من القدرة على خدمة أي هدف

ئّتالف شعبي وثقافي اخلق  غير الممكنب الّتوفيق فيما بينها يجعل من ، إن رفع شعارات عديدة يصُعثانيًا

 .ويواصل العمل حّتى ّتحقيق األهداف المنشودة مّتعددة، ٍتايحمل رايواسع 

وى الرفض عبر الّتاريخ نجحت في ّتحديد وّتعريف القضايا الّتي ّتقف ضّدها، لكنها فشلت في ، إن قوثالثًا 

عنجهية النخبة السياسية الحاكمة وّتماديها في  مع ذلك، نعّتقد بأن. ّتحديد القضايا الّتي ّتقـف إلى جانبها

عالمية المّتحكمة في االقّتصادية واإلواالسّتهانة بعقول الناس وكرامّتهم، وهيمنة الجشع على النخبة المالية 

من شأنه أن يجبر الجماهير الّتي  ذلكو ،أرزاق الناس ومسّتقبلهم سوف ّتقود إلى ّتعميق األزمة الحالية

العودة إلى الشوارع واسّتخدام وسائل أكثَر فاعلية، وربما أكثر ّتطرفًا ّتعاني  الفقر والحاجة واإلهمال إلى 

 . لّتحقيق أهدافها

 والسياسية ومسّتويات الّتعليم والدخل، ومدى وعي كل شعب بأهميِةالظروف الثقافية  إن اخّتالَف

 الّتطورات العلمية والّتكنولوجية واالقّتصادية الّتي ّتغزو العالم يجعل من غير الممكن اعّتماد إسّتراّتيجية

مع هذا، يشير ّتخلف معظم شعوب العالم عن ركب الّتطور الحضاري إلى  ،ّتنموية واحدة لكل الدول النامية

في الفصل  تعرض الّتي  الّتحول الثقافي نظرية، ما يجعل مّتشابهة كثيرًا كالتمش ّتعاني  لشعوبأن ّتلك ا

ّتعامل مع ـسّتراّتيجية أن ّتاومع أنه ليس بإمكان  ،لمخّتلف المجّتمعات النامية السابق صالحة من حيث المبدُأ

ّتغير ـل الفقيرة حّتى ّتّتظر الدوـنـكل الّتحديات دفعة واحدة، إال أنه من غير المعقول أو المقبول أن ّت

ّتغير ظروف معيشية أو سياسية من ـمن الصعب أن ّت هالظروف إلى األفضل لّتبدأ مسيرّتها الّتنموية، ألن

والّتحديات،  كالتإذ كلما طال االنّتظار ّتطول قائمة المش ،ّتغييرهادون أن يبادر اإلنسان إلى العمل على 

لكن الثورات في مثل هذه  ،الوحيد ورة ّتبدو الخياَرويجعل الث ،يؤدي إلى ّتعميق األزمات المجّتمعية وهذا

، خاصة أن العصر ها بدقةواعد وّتحديد أهداِف واضحة لمسّتقبٍل الظروف ليس باسّتطاعّتها ّتكوين رؤيٍة

 .والنظريات القائمة على حّتميات ّتاريخية اتيديولوجياألجاذبية ّتراجع  يشهد
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بالعقبات الثقافية  إلسّتراّتيجية الّتي ّتعّترف أواًلفي النجاح هي ا إن إسّتراّتيجية الّتنمية األكثر حظًا

بّتحديد أولوياّتها بشكل واضح يمكنها من  واالجّتماعية والسياسية الّتي ّتعيق المسيرة الّتنموية، وّتقوم ثانيًا

نحو ّتأجيل  ّتجه ثالثًاـمواجهة بعض الّتحديات مباشرة والّتعامل مع بعضها اآلخر بطرق غير مباشرة، وّت

وضمن هذه الرؤية للّتحديات، ّتصبح قضايا ّتخلف الّتعليم، . لمرحلة الحقة مية وإلحاحًاالّتحديات األقل أه

وضعف المهارات الفنية، وغياب المواقف السليمة من العمل والوقت، وندرة المعلومات، وعدم وجود نظم 

أن ّتعّترف بأن  أما فيما يّتعلق بالبالد العربية، فإن على إسّتراّتيجية الّتنمية. مجّتمعية في مقدمة األولويات

الثقافة السائدة ّتنظر نظرة دونية إلى العمل اليدوي، وّتفرق ضد المرأة، وال ّتحّترم الوقت أو العمل، وّتغض 

الشخصية وّتحقيق  كالتبعض المش مشروعة لحّل المحسوبية والواسطة وسائَل رىالطرف عن الفساد، وّت

إن بيئة ثقافية اجّتماعية هذا حالها ال ّتشجع  .وّتبّتعد عن العمل المنّتج قبل على االسّتهالكأهداف خاصة، وُّت

ن العمل والفقراء حوافز كافية ّتدفعهم إلى البدء من ملعاطلين خار، وال ّتقدم لعلى العمل أو المثابرة أو االّد

 . ّتناسب مع مهاراّتهم الفنية وخبراّتهم العملية ومعارفهم العلميةـمواقع ّت

على  عية العربية إلى ّتشجيع الفقراء وحّتى المؤهلين علميًاوفي الواقع، ّتميل البيئة الثقافية واالجّتما

ونية، ما يحرمهم من فرص ّتحسين ّتفضيل البطالة على العمل في وظائف ينظر المجّتمع إليها نظرة ُد

ات حصولهم على خبرات ّتمكنهم من ّتحقيق ضعف إمكانق إحساسهم بالظلم، ويظروف حياّتهم، ويعّم

نطاق العولمة االقّتصادية والثقافية، وكثرة البرامج الّتلفزيونية الدعائية ومع اّتساع . نجاحات في المسّتقبل

أنماط حياة أثرياء العالم ومظاهر  إلى أن يّتعرفوا  أغلب أبناء الشعب العربي والّترفيهية، أصبح بإمكان 

ما يمر وفي ،لى االسّتهالك بدل االدخار واالسّتثمارأغلب العرب إ ميزهم عن غيرهم، ما دفع البذخ الّتي ُّت

الفقر والحاجة والجهل والكبت،  يها ظروُفجيل الشيوخ من العرب في مرحلة الّتوقعات المّتناقصة الّتي ّتغّذ

ّتّتجاوز ما وّتطلعات ودعايات مغرية  غذيها أوهاٌمالّتوقعات المّتزايدة الّتي ُّت يمر جيل الشباب في مرحلِة

 . ات مادية ومؤهالت علمية وثقافيةلديهم من إمكان

 ّتنموية مقّترحة إسّتراّتيجية

مع حالة الّتخلف العام الّتي ّتسود معظم الدول النامية والفقيرة، إال أن كل دولة من ّتلك الدول لديها فئة 

من الّتغير السلوكي، ما يضعها على أبواب  بعيدًا أو منطقة جغرافية قطعت شوطًا ،أو أقلية ثقافية ،اجّتماعية

ية هي أصعب مراحل الّتحول الثقافي واالجّتماعي، فإن ا كانت مرحلة البنية السلوكولّم ،عصر الصناعة
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نجازات هذه المرحلة ّتصبح ضرورية، ألن ّتعميم الّتجربة الجزئية الناجحة إنجاز من إكل  االسّتفادة من

بنية  ن الّتغير السلوكي ال يقود بالحّتمية إلى إقامِةإوحيث . دوث ّتحوالت مجّتمعية أوسعفّتح المجال لُحَي

الثقافية واالجّتماعية  عملوا على ّتعميق الّتحوالِتولة والمثقفين ورجال اإلعالم أن َيمؤسسية، فإن على الد

 .بنية مؤسسية ّتقود إلى ّتنمية مجّتمعية مسّتدامة إقامِة نحووّتوجيهها والسياسية واالقّتصادية 

نزل ـوّت، من الممكن أن ّتبدأ عملية الّتغيير من قمة الهرم االجّتماعي بقيادة الدولة كما جاء ذكره سابقًا

لكن الحركة الّتي ّتبدأ من . فوح الهرم إلى القمةّتسلق ُسـإلى القاعدة، أو أن ّتبدأ من القاعدة وّت ّتدريجيًا

القاعدة في اّتجاه القمة ّتواجه عادة صعوبات كثيرة، منها ميل عامة الناس إلى مقاومة الّتحوالت الثقافية 

ولما . من احّتمال فقدان السيطرة على األمورواالجّتماعية، وخوف النخب السياسية والقيادات الّتقليدية 

 :ّتحكم في المحفزات والعقوبات المادية وغير المادية، أيـالّتي ّت والقوةكانت الدولة هي صاحبة السلطة 

. ولية الّتغيير ّتقع على عاّتقها بالدرجة األولىؤفإن مسمسك، كما يقال، بالعصا والجزرة في آن واحد، أنها ُّت

ما يكفي من الّتحوالت السلوكية  ولياّتها الّتنموية، سيكون من الصعب حدوُثؤبمس ولةوفي حال عدم قيام الد

ومن . البنية المؤسسية في الوقت المناسب وبالقدر المطلوب لّتمكين المجّتمع من االنّتقال بسالم إلى مرحلِة

الدولة أن أجل اإلسراع في عملية الّتحول هذه وضمان سالمّتها وسلميّتها وّتعزيز فرص نجاحها، كان على 

، لّتنفيذها عملية وعلمية طةورسم ُخ ،ّتعريف األهداف الّتنموية وّتحديد األولوياتبوّتقوم  ذ زمام المبادرةّتأُخ

على طريق الّتحول على نقل  جيدًا ّتشجيع الفئات االجّتماعية والمناطق الجغرافية الّتي قطعت شوطًاو

  .ّتجربّتها إلى بقية فئات المجّتمع

، نحدد الّتنميةماعية والثقافية والسياسية واالقّتصادية الّتي ّتقف في طريق العقبات االجّت وبناء على

الّتخلف في الدول النامية عامة والدول العربية  ّتعامل مع أزمِةّتإلسّتراّتيجية ّتنموية  في النقاط الّتالية إطارًا

مكنة من ة الُميحاول كل منها ّتعظيم العوائد المادية وغير المادي، عدة محاور وّتشمل اإلسّتراّتيجية. خاصة

في االعّتبار اّتجاهات الّتغير الّتي ّتجّتاح  والّتغلب على أهم العقبات القائمة، مع األخِذالّتغيرات الجارية اآلن،

 .لدول والشعوب الفقيرةل خيارات كثيرةّترك ـعالم اليوم وال ّت

لعمل ثقافة ا ّتوجهوفي  ،عن ثقافة االسّتهالك ّتوجيه الّتغيرات في مواقف الشباب والطالب بعيدًا .1

 .واإلنّتاج وإدراك أهمية الّتعليم والوقت
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ر دورها اإليجابي ّتطوير موقف الرجل كي يكون عامل ّتغير وإصالح، يعّترف بحقوق المرأة ويقّد .2

 .في حياة المجّتمع عامة، وفي الّتحوالت الثقافية واالجّتماعية خاصة

في  مجاِل االقّتصاديالعامالت في ال نظيم النساءـّتعزيز دور المرأة ومكانّتها االجّتماعية، وّت .3

 .أوجه العملية الّتنموية ّلنها من االنخراط في كصغيرة ّتمّك مجموعاٍت

إحداث ّتحوالت إيجابية في مواقف الناس من العلم والمعرفة، وّتمكين نظام الّتعليم من القيام بدوره  .4

افة المؤسسات اإلعالمية على الّترويج لثق في ّتشجيع البحث العلمي وحرية الرأي والفكر، وحّث

 .اإلنّتاج واحّترام الوقت واسّتئناس العلم

قليص هجرة العقول، وّتوفير الحوافز لّتشجيع الكفاءات العلمية والفنية والفكرية على البقاء في ـّت .5

 .باالسّتقرار واألمل وّتوظيف ملكاّتهم الخالقة في العملية الّتنموية، ومنحهم شعورًا ،أوطانهم

 .اقةاءات العلمية والمواهب الخّلخلق أسواق عمل إقليمية ّتبدأ بأصحاب الكف .6

نمية ـالّتوجه نحو إقامة أسواق مشّتركة ّتعمل على ّتجميع الموارد الطبيعية والبشرية المبعثرة، وّت .7

 .أسواق االسّتثمار واإلنّتاج، وّتسريع عمليات الّتحول في مواقف العمال والموظفين

، في المعرفة أواًل الّتعليم ُحبًا قبلون علىّتطوير نظم الّتعليم وّتمكينها من ّتدريب خريجين وفنيين ُي .8

 .ويحّترمون العمل والوقت، وقادرين على الّتنافس في سوق عالمي للمعرفة والمهارات

 لمشاركة شعبية فاعلة في العملية السياسية، ويصوُن ّتطوير النظام السياسي بشكل يفّتح المجاَل .9

 .وحريات الرأي والفكر والعبادة ية،الفرد حقوَقال

يانّتها،    ت ّتعّترف بحقوق اإلنسان االجّتماعية والسياسية واالقّتصادية، وّتعمل على ِصّتشريعا سّن. 11

 .اّتهم الفكريةومصادرة حري ،أو الدين إلرهاب الغير ،جهة كانت باسّتغالل الّتراث ألّي وال ّتسمح

 خطة ّتحول ثقافية اجّتماعية 

عو اإلسّتراّتيجية إلى قيام الدولة بّتوعية اجّتماعية ثقافية واسعة، ّتد من وعي كامل بالحاجة لّتحوالٍت انطالقًا

الناس بضرورة ّتطوير بعض العادات والّتقاليد والقيم والمواقف، باسّتخدام محفزات مخّتلفة ّتّتناسب مع 

ة واألساّتذة والعاطلين ميول كل فئة من فئات المجّتمع ومسّتويات ّتعليمها ومعيشّتها، مع الّتركيز على الطلب

على ّتوجيه الناس نحو ّتغيير مواقفهم من العمل عامة  قوم الخطة أساسًاـوّت ،اع الرأي العامّنن العمل وُصم
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هم على ّتحسين أحوالهم المعيشية وضمان مسّتقبل والعمل اليدوي خاصة، وإقناعهم بأن العمل يساعُد

. أمانة وميزة حضارية اإلّتقان هم على إّتقان ما ُيسند إليهم من أعمال بوصفأفضل لهم وألوالدهم، وحّث

الخطة أن ّتركز على أن العمل مصدر أساسي للكسب المادي والسعادة والرضا عن النفس، والسبيل وعلى 

ياق وفي ِس. قراء وّتعزيز مواقعهم االجّتماعية، والوسيلة األهم للّتخلص من الّتبعية للغيرـالوحيد لّتمكين الف

االعّتماد على غيرهم ن العمل بأن ممل على إقناع الشباب والعاطلين طة أن ّتعهذا الّتوجه، على الُخ

من خالل الّتعليم  من كرامّتهم وحريّتهم، وأن الطريق إلى الحرية ّتمّر للحصول على حاجّتهم يسلبهم جزءًا

 .والعمل والمثابرة واالسّتقالل المالي

يجابية، ألن مواقف اإلإن أهمية إضعاف المواقف السلبية من العمل والوقت ّتوازي أهمية غرس ال

ّتعمق المواقف اإليجابية وّتصبح هي الشيء المعّتاد ـوحين ّت أمرًا سهاًل،الثانية  يّتبنإضعاف األولى يجعل 

السلبية هي الشيء غير المقبول، ما يجعل من السهل الّتخلص منها مع ّتوارد  والمّتوقع، ّتغدو المواقُف

البداية  ّتحاشى فيـومن أجل ّتعزيز فرص نجاح حملة الّتوعية الثقافية، على الخطة أن ّت. ناء األيام دون َع

مع ذلك، ال بد من الّتركيز على مبدأ . الّترويج لقيم ُّتثير حساسية القيادات الّتقليدية والدينية ومخاوفها

المساواة فالمواطنين،  ّلالفردية والجماعية لك المساواة بين الرجل والمرأة، واالعّتراف بالحقوق المدنية

 .في المجّتمع، وضمان السلم االجّتماعي والمواطنة ّتسهم في رفع إنّتاجية العامل وّتحقيق العدالة

اسة بطرق غير مباشرة في بادئ ّتعامل مع القضايا االجّتماعية الحّسـوهذا يعني أن على الخطة أن ّت

قوم بالعمل على إقناع القيادات الّتقليدية بضرورة قبول مبدأ الّتحول وّتشجيعها على المشاركة ـاألمر، فيما ّت

، وخلق وظائف لهم وإقناعهم بّتغيير مثاًل همّتمكينلمساعدة الفقراء و نامجًاإن بر. في حملة الّتوعية الثقافية

لمعاملة  برنامجًا ّدعبّترحيب القيادات الّتقليدية وغير الّتقليدية، فيما ُي حظى عادًةفهم من العمل اليدوي َيـمواق

 دات بوصفها ّتحواًلنظر إليها ّتلك القياـالمرأة والرجل على قدم المساواة أمام القانون قضية حساسة قد ّت

من قيام الدولة بّتبني مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية  مع ذلك، ال بّد. يخالف الّتقاليد والقيم

 . القادمة م األجياَلفي مصلحة المجّتمع ويخُد يصُب وإنسانيًا وطنيًا هدفًا والّتعليم والعمل بوصفِه

 ّتطوير موقف الرجل

من العمل  سلبيًا ، وميله إلى الوقوف موقفًاوم به الرجل في مجّتمع ّتقليدي من ناحيٍةالدور الذي يق إن أهميَة

 والّتوجه نحو خلق، على قائمة األولويات نمية الموارد البشريةـبرامج ّت وضَعمن ناحية ثانية، يفرض 
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ن الرجل من ّكإن القيام بّتوفير فرص الّتعليم والّتدريب الّتي ّتم. اجّتماعية جيدة لرجل ّتحظى بمكانٍةلوظائف 

هن مثل الطب والمحاماة والهندسة والّتعليم من شأنها أن ّتجعله أكثر ِم اكّتساب المواقف السليمة ومزاولِة

من بناّته ّتسّتحق االحّترام والّتقدير، ما يجعله  ًاوبنّت ،ألبنائه ًاوأم ،له ًاها أخّتللنظر إلى المرأة بوصِف مياًل

 . ليم ه من حقوق وّتعلمنحها ما ّتسّتحق أكثر ّتقباًل

من شأنه أن ُيفضي إلى رفع مسّتوى الّتعليم والقضاء والخدمات الطبية  حوالتإن حدوث مثل هذه الّت

فاعلية في الحياة  نمية مؤسسات المجّتمع المدني وّتمكينها من القيام بدور أكثَرـواالجّتماعية، وُيسهم في ّت

المدارس والجامعات والكليات : ومن المؤسسات الّتي يمكن إقامّتها حول هؤالء الخريجين ،المجّتمعية

الّتخصصية، ومراكز الّتدريب المهني والبحث العلمي، والدراسات المّتعلقة بالبيئة، والعيادات الطبية 

والمسّتشفيات والصناعات الدوائية، وشركات المقاوالت والّتعمير، والمكاّتب الهندسية، ومراكز ّتطوير 

فهذه نشاطات من شأنها . النشر والطباعة واإلعالنّتكنولوجيا الكمبيوّتر واالّتصاالت واإلعالم، ودور 

وكلما . ّتنشيط االقّتصاد الوطني، وخلق وظائف غير ّتقليدية، وّتسريع عمليات الّتحول الثقافية واالجّتماعية

ات ، واسّتحوذ االقّتصاد على إمكانأكبر على النمّو اسّتحوذ المجّتمع على قدرٍة الفئات المعرفية  ا حجُمنَم

اقة، سعت مجاالت العمل وفضاءات الحرية أمام المبادرات الفردية الخّلنوع، واَّتأفضل للّتوسع والّت

 .نت أحوال الفقراء ومسّتويات معيشة المواطنين بوجه عاموّتحَس

 ّتطوير دور المرأة

يحرمها من اسّتثمار معظم ما لديها من مواهب  مّتواضعًا ّتحّتل المرأة في المجّتمعات الّتقليدية مركزًا

لذلك كان على إسّتراّتيجية الّتنمية أن ّتعطي . ّتمي إليهـنـثراء حياّتها وحياة المجّتمع الذي ّتوقدرات خالقة إل

قضية ّتمكين المرأة وّتحريرها وّتعزيز مكانّتها في المجّتمع أولوية بوصفها ّتمثل نصف الموارد البشرية 

وهذا يعني  ،.ة فقطنهض باسّتثمار نصف موارده البشريمجّتمع أن َي الّتي يملكها المجّتمع، إذ ال يمكن ألّي

 ومسألًة إنسانيًا ها هدفًاحقوقها يجب أن ُينظر إليها بوصِف ّلالحصول على كأن قضية ّتمكين المرأة من 

، ومشاركة من خالل الّتعليم أواًل أن يأّتَيلّتحقيق هذه األهداف ال بد  لكن السعَي ،وحّتمية اقّتصاديةأخالقية 

وهذا . خارج البيت ثالثًاوالثقافية راطها في النشاطات االجّتماعية ، وانخالمرأة في العملية االقّتصادية ثانيًا

يعني أنه ال بد من ّتعميم القوانين المّتعلقة بإجبارية الّتعليم على كل األطفال من دون ّتفرقة، وخلق صناعات 

ث ها الفنية، واسّتحداناسب مع طبيعة المرأة ومؤهالّتها العلمية وخبراِّتـّتـإنّتاجية ونشاطات اقّتصادية ّت
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برات ها فرصة اإلسهام في ّتطور المجّتمع ومساعدة الفقراء واكّتساب ِخاجّتماعية ّتطوعية ّتمنُح نشاطاٍت

على  م عدم الخروج كليًاإن االعّتراف بالواقع، والبدء في ّتطويره يحّّت. جديدة ّتعزز مكانّتها االجّتماعية

رات لخلق حقائق جديدة على األرض، الّتقاليد الشعبية والقيم المّترسخة، بل القيام باسّتغالل ما فيها من ثغ

لسحب  ونواقصها ّتمهيدًا ،عيوب الّتقاليد والقيم المّتوارثة وّتطوير قيم ومواقف جديدة من شأنها كشُف

 . الشرعية منها على المدى الطويل

غير  ولين الُمكلفين بالعمل مع المرأة أن يدركوا أن المرأة غير المّتعلمة ّتملك مواهَبؤإن على المس

يقبل بها الرجل  غير ُمكّتشفة، وأنها ّتميل بسبب ذلك إلى الّتواضع والقبول بوظائف قد ال ، وأحيانًاُمسّتغلة

نمية االقّتصاد، فإن على إسّتراّتيجية ـم في ّتا كان كل عمل يثري حياة المجّتمع وُيسِهولّم ،في مجّتمع ّتقليدي

. واالجّتماعية واإلنسانية المعنويةلقيمة ا ينادي بالمساواة بين كل األعمال من حيُث ّتبنى شعارًاـالّتنمية أن ّت

حاجة المجّتمع  إن األمور ال ّتقاس، ويجب أن ال ّتقاس، بقيمّتها المادية فقط، فالقيمة المادية ال ّتعكس دومًا

ولكن  ،عاليةمالية فالذهب يّتمّتع بقيمة . حياةالأو الخدمة المعنية على ّتحسين نوعية  ،وقدرة البضاعة

نّتج ـلكنها ال ّت ،قدم مّتعة لزبائنهاـّت الليلية والمراقص ّتمع ّتكاد أن ال ّترى، والمالهيالخدمة الّتي يقدمها للمج

 حذاء، كما أنها ال ّتؤدي إلى ّتعزيز قدرات المجّتمع اإلنّتاجية أو العلمية أو الفكرية، وال ّتصنُع ،سنبلة قمح

 . األخالقو بل ّتسهم في ّتدني مسّتوى اإلنّتاج

ناسب مع قدرات غير المؤهلين من نساء ورجال في مراحل وهذا يوجب إقامة مشاريع صناعية ّتّت

الّتنمية األولى، على أن ّتضع ّتلك المشاريع نصب عينيها ضرورة اكّتشاف مواهب العاملين والعامالت 

في  ل جهدًاإن المرأة، خاصة الفقيرة، ّتبُذ :يقول خبراء الّتنمية. نميّتها، وّتدريب المرأة على فنون اإلدارةـوّت

 للوقت احّترامًا ّتعلم مهارات اإلدارة بسهولة وسرعة، وأنها أكثُرـه أكثر من الرجل، وأنها ّتعملها وُّتخلص ل

كما ّتشير دراسات أخرى أجريت في أمريكا إلى أن المرأة الّتي ّتّتبوأ  ،والمواعيد ونظام العمل من الرجل

 ، فيما يميل الرجُلممكن نجاز العمل المطلوب على أفضل وجٍهإّتميل إلى االهّتمام بمراكز إدارية كبيرة 

 . معّته وموقعه االجّتماعيز ُسحين يحّتل مراكز مشابهة إلى االهّتمام أكثر بما يعّز

 إن ّتمكين المرأة يأّتي من خالل الّتعليم والنشاط االقّتصادي واالنخراط في العمل االجّتماعي، وهذا

راكز ّتدريب مّتخصصة إنّتاجية مدروسة، وإقامة م وجب ّتوفير القروض لّتمويل ما ّتقوم به من نشاطاٍتي

ّتعاونية، بإقامة مشاريع  إن ّتشجيع النساء الفقيرات على العمل معًا. لّتدريبها على العمل في مجاالت مخّتلفة

وقيام الدولة بّتوفير الّتمويل الالزم لهن من شأنه أن يدفع النساء إلى النظر إلى المسّتقبل من زاوية 
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يحقق طموحات الجميع، كما يدفعهن إلى الحفاظ على  مشّتركة، والعمل على الّتعاون لضمان مسّتقبل أفضل

ة في لذلك ال بد من ّتطوير شعار للمرأ ،ومساعدة المحّتاجينالبيئة والعمل على ّتوفير فرص الّتعليم ألبنائهن 

، ويعكس وعيها بمّتطلبات اّتها، ويؤكد إصرارها على ّتجاوز عقبات الّتخلفالدول النامية يعّترف بإمكان

الميدانية والّتجارب العملية ّتثبت أن العمل والّتعليم هما أكثر النشاطات قدرة على  إن الدراسات، الّتحرر

وهذا يدفعنا إلى االعّتقاد  ،انّتها في المجّتمع إلى جانب الرجلّتمكين المرأة من اسّتعادة حقوقها واحّتالل مك

عّتبر قضية ّتحريرها خطة ّتنموية ال ّتنظر إلى المرأة بوصفها أهم أعمدة الّتنمية المجّتمعية، وال ّت بأن أّي

 28قال السيد جم يونج كيم رئيس البنك الدولي يوم  .، لن يكّتب لها النجاحوإنسانيًا وطنيًا وّتمكينها هدفًا

دراسة ّتم إعداُدها في العام الماضي وجدت أن ّتدني مشاركة المرأة في "إن : 2114عام ( شباط)فبراير 

كما . في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من الدخل %27النشاطات االقّتصادية ّتسببت في ضياع 

قدرت  الدراسة نفسها أن رفع مسّتوى عمالة المرأة إلى مسّتوى الرجل من الممكن أن يحسن مسّتوى 

 Jim Yong Kim, The true cost)". في أمريكا الجنوبية %14في جنوب آسيا، و  %19الدخل بما يعادل 

of discrimination, The Washington Post, February 28, 2014, A15)  

 الّتدخين وحوادث السير

ّتقود  أوجه الحياة في المجّتمع، ينّتج عنها مشاكل صحية خطيرةذات عالقة بكافة الّتدخين قضية اجّتماعية 

الّتدخين  وبسبب أثر. بالبيئةبالغ ضرر والحاق موارد مالية كثيرة،  ديدّتدني إنّتاجية العامل والفالح، وّتبإلى 

واقف المدخنين من العمل والوقت والحياة والبيئة، فإنه يعّتبر عقبة ّتحول دون حدوث ّتنمية على م السلبي

نوعًا من  المدخنضفي على أنه أصبح من مظاهر الحداثة الّتي ُّتيزيد من مشاكل الّتدخين ومما . مجّتمعة

الفقراء والنساء واألمية الثقافية، خاصة بين والفقر الّتميز في المجّتمعات المّتخلفة الّتي ّتعناني الجهل 

مليون شخص في القرن  111وّتقدر منظمة الصحة العالمية أن الّتدخين ّتسبب في موت حوالي . والشباب

. في حياّتهالعالم  واجههاالّتي  المشاكلمنظمة إن الّتدخين يشكل واحدة من أخطر الّتقول  ولهذا. العشرين

ن منهم غير مدخين يموّتون بسبب ماليين شخص كل سنة، حوالي مليو 6إنه عاهة مرضية ّتقّتل حوالي 

نصف المدخنين  وُّتقدر المنظمة أن. ثواني 6وهذا يعني أن شخصًا يموت كل لدخان السجاير، ّتعرضهم 

من المدخنين في العالم البالغ عددهم  %81وأن حوالي  ،عالقة بالّتدخين لهسوف يموّتون مبكرًا من مرض 

ّتزداد نسبة المدخنين بين السكان وّتزداد األمراض حوالي بليون شخص يعيشون في الدول الفقيرة، حيث 
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   http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/index.html.  سببهاب

وي ّتسيجارة ّتحكل  نأهم مرجع صحي في أمريكا يقول بأ ّتقرير عن 2114أوائل عام صدر في 

، ما يجعل من ثواني 7 المدخن خاللالنيكوّتين يصل إلى دماغ أن نوع من المواد الكيماوية، و 7111على 

، فإن الّتقرير شركات الّتبغ األمريكيةب وفيما يّتعلق. السهل اإلدمان على الّتدخين ومن الصعب الّتخلص منه

من مبيعات ، وأن دخلها السنوي ون دوالر كل ساعةعلى الدعاية أكثر من ملي يقول بأن ّتلك الشركات ّتنفق

مليار  311أما قيمة الخسائر األمريكية العائدة إلى الّتدخين فّتقدر بحوالي . مليار دوالر 35 يبلغالسجاير 

 .اّتجة عن الّتدخيننّتكاليف عالج األمراض اللالثاني يعود ، يعود نصفها إلى خفض اإلنّتاجية، وسنويًا دوالر

األطفال  فإنن يعيشون عادة ضمن عائالت ّتسكن في أماكن مكّتظة، والمدخناء لما كان الفقرو

 بأمراض كثيرة ة األطفالّتسبب في إصابمع أن الدخان يو. حمله من سمومالسجاير وما ّتيّتعرضون لدخان 

، كما 2114ففي عام . ذويهم عالجهم يجعل من الصعب على الفقر وضعف الوعي الصحيإال أن ، وخطيرة

، كانت نسبة األطفال الذين ماّتوا بسبب ّتعرضهم للدخان حوالي ثلث من مات الصحة العالمية ةّتقول منظم

أعضاء عن غير قصد  شجع المدخونمن ناحية ثانية، ُي. لدخان السجايرغير المدخنين بسبب ّتعرضهم من 

 7111ه من بين كما ّتقول المنظمة أن. آخرين من عائالّتهم وأصدقائهم على الّتدخين واإلدمان على السيجارة

منها ثبت أنها ّتسبب مرض  51مادة مضرة بالصحة،  251مادة كيماوية ّتدخل في صناعة السيجارة، هناك 

يكلفون عائالّتهم والمجّتمع كثيرًا، إذ يّتسببون في حرمان مبكرًا بسبب الّتدخين  ونيموّت إن الذين. السرطان

األمراض الّتي يسببها الّتدخين بالنسبة  الجّتكاليف عوزيادة ، عائالّتهم من جزء من الدخل المّتوقع منهم

 (نفس المرجع السابق) .المجّتمعية عمليات الّتنميةلعائالّتهم والمجّتمع، وإعاقة 

إن الّتدخين ال يبدد المال والوقت والصحة فقط، بال يّتسبب أيضًا في زيادة حوادث السيارات ومعدل 

مسّتوى دث السير في المجّتمعات العربية إلى أثر الّتدخين وحواوفي الواقع، يرقى . في المجّتمع الوفيات

 ال ّتبدي ذلك مع. ألف شخص سنويًا 651، ّتّتسبب في قّتل ما ال يقل عن حرب أهلية بشعة ولكن غير معلنة

 من العرب مدعي الثقافةاهّتمامًا مناسبًا بهذه العاهات المسّتعصية، فيما يّتباهى بعض  الحكومات العربية

ويحافظ ي السيجارة إنني أقول هنا مدعي الثقافة ألن المثقف الحقيقي يعاد. هابداًل من إدانّتبعادة الّتدخين 

ويدافع عن حقوق المرأة في الحرية والّتعليم،  ،على الصحة والبيئة، ويقف إلى جانب الفقراء والضعفاء

 .اأطفالهّتسلب أموال الشعوب الفقيرة وصحّتها، وّتدمر مسّتقبل م شركات الّتبغ الّتي وويقا

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/index.html
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نسبة  ّتّتزايد، فيما وفي ّتراجع يدخن من مثقفي العالم المّتمدن أصبحت ضئيلة جدًاإن نسبة من 

الكثير العالم قد ّتغير، وأن ، وذلك ألن هؤالء لم يالحظوا على ما يبدو أن مثقفي العالم الثالث بينالمدخنين 

ء المدخنات، إن النسا. من أوجه الّتخضر أصبح اليوم وجهًا من أوجه الّتخلف ما كان في الماضي وجهًام

. أطفالهن قبل الميالد وبعده، وعلى المجّتمع بوجه عام صحةوباألخص الحوامل يشكلن خطرًا كبيرًا على 

ولما كان . المدخنون األطباءالخطر الذي يسببه ال يساويه سوى  المدخنات النساء الذي ّتسببهخطر الإن 

ال يهّتم والبيئة، فإن من  يرهم وعلىغصحة صحّتهم واألطباء يدركون أكثر من غيرهم خطر الّتدخين على 

ّتسن قوانين ّتحرم على الحكومات أن لهذا أرى أن . بصحّته ال يمكن له أن يهّتم بصحة غيره من الناس

 . عامة من األطباءبالنسبة للمدخنين د رخص مزاولة المهنة يّتجدبموجبها 

على الّتدخين، ليس  م إدمانًاأكثر شعوب العالّتشير كل الّتقارير المّتعلقة بالّتدخين إلى أن العرب من 

إذ . فقط على ّتدخين السيجارة، بل وأيضًا على ّتدخين األرجيلة، كما أنهم من أكثر سائقي السيارات ّتهورًا

من الرجال في مصر يدخنون، وأن المدخن ينفق  %41أن حوالي  إلى ّتشير ّتقارير منظمة الصحة العالمية

من الشعب المصري فقراء يعيشون على  %41ن حوالي وحيث إ. دوالر على السجاير 21شهريًا حوالي 

دخن ينفق حوالي ثلث دخله على الذي يالفقير المصري دوالر أو أقل في اليوم، فإن معنى ذلك أن  2

من الرجال وحوالي  %61أما في سوريا، فإن مركز بحوث الّتدخين السوري يقول بأن حوالي . الّتدخين

من دخله  %7 ما يعادلعلى السجاير ينفق ، وأن المدخن 2111م من النساء مارسوا الّتدخين في عا 21%

من الشعب السوري  %98وأن حوالي ، كما مليون دوالر سنويًا 611فيما ينفق السوريين حوالي السنوى، 

 Roueida Mabardi, “Smoking Ban Leaves Cafes Empty and Waterpipes. لدخان السجايرّتعرض ي

Abandoned,” The Daily Star, Lebanon, April, 29, 2010. 

من األردنيين يدخنون السيجارة، وما  %31إلى أن حوالي  ّتشير ّتقارير وزارة الصحةوفي األردن، 

من المراهقين الذين ّتّتراوح أعمارهم ما  %14وّتشمل هذه النسبة حوالي . يدخنون األرجيلة% 9يزيد عن 

. السجاير دخانمن الشعب األردني يّتعرض ل %61كما ّتشير االحصاءات إلى أن حوالي . سنة 15-13بين 

 ينالمراهقنسبة كبيرة من الّتدخين سلبًا على نمو األطفال من الناحّتين العقلية والجسدية، يقود  وفيما يؤثر

مع ذلك، ال يزال عدد المدخنين في ّتزايد، ما جعل اإلنفاق على الّتدخين يرّتفع . اإلدمان على الّتدخين إلى

أما ّتكاليف عالج المدخنين، . 2111مليون دوالر في عام  681إلى  2118ر في عام مليون دوال 511من 

مليون دوالر، ما يجعل الّتدخين  711، فقد وصلت في نفس العام إلى حوالي وزارةالكما ّتشير ّتقارير 
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وهذا يعني أن األردن ينفق حوالي . 2111بليون دوالر في عام  1.4وعالج امراضه يكلف الشعب حوالي 

من ناّتجه القومي على الّتدخين، وأن نسبة مساوية ّتقريبًا ّتضيع بسبب ّتدني إنّتاجية العامل والموظف  5%

  kick/-to-habit-tough-a-jordan-in-http://youinjordan.com/smoking. المدخن وّتغيبه عن العمل

وّتشير اإلحصاءات . مليون حادث في العام 5أما فيما يّتعلق بحوادث السيارات، فقد ّتجاوز عددها 

في  43في مصر،  44ألف من السكان بسبب حوادث السيارات بلغت  111أن نسبة الموّتى إلى كل إلى 

حوادث  وفي المقابل، بلغ عدد من يموت من. في اليمن 29في سوريا، و  33في المغرب،  28األردن، 

وهذا يعني . في أمريكا 4.7في النرويج،  4.5في ألمانيا،  4.6ألف من السكان،  111السيارات بالنسبة لكل 

. 1إلى  8أن نسبة موّتي حوادث السيارات في البالد العربية مقارنة بمثيالّتها في دول الغرب الصناعية هي 

، وفي أمريكا 8، وفي النرويج 7.2ي ألمانيا ألف من السكان ف 111وفيما ّتبلغ نسبة الحوادث بالنسبة لكل 

، ما 827، وفي اليمن 531، وفي سوريا 399، وفي المغرب 234، وفي األردن 188، ّتبلغ في مصر 15

لكن هذه النسبة ّترّتفع خمسة مرات على . 1إلى  45يجعل النسبة بين البالد العربية وبالد الغرب الصناعية 

السيارات إلى السكان، ألن نسبة السيارات في الغرب ال ّتقل عن  دخل في حساباّتنا نسبةاألقل حين ُن

وبناء على . ّتقريبًا 1إلى  251، ما يعني أن هذه النسبة ّترّتفع إلى خمسة أضعاف النسبة في العالم العربي

 .ألف شخص 151هذه األرقام، يقدر عدد من يموت سنويًا من العرب بسبب حوادث السيارات حوالي 

أن  2114 (آذار) مارس في اليوم األول من شهرق األوسط في عددها الصادر نشرت جريدة الشر

ألف  611أي حوالي حادث كل ساعة،  67حوالي  2112عدد حوادث السير في السعودية بلغ في عام 

في السنة، وأن  7111كل يوم، وحوالي  19 حوالي بلغب إنهأما فيما يّتعلق بعدد الموّتي، ف. حادث كل سنة

يشغل جرحى نّتيجة لذلك، . ألف في السنة 21 حوالي بلغيالذين يصابون بعاهات مسّتديمة عدد الجرحى 

بليون دوالر  2.4جعل ّتكاليف عالجهم ّتصل إلى يمن أسرة المسّتشفيات، ما  %25حوادث السير حوالي 

  .في العام، ناهيك عن ّتدني اإلنّتاجية بسبب المرض والعاهات والّتغيب عن العمل

 ولإشكالية هجرة العق

للعمال المعرفيين والمواهب النادرة الّتي ّتقوم الدول الصناعية  ًارئيس ّتشكل دول العالم الثالث مصدرًا

خب السياسية الحاكمة في الدول الفقيرة، ومن بمباركة الُن الغنية مثل أمريكا بمصادرّتها دون مقابل، أحيانًا

 ية لهجرة موارد بشرية من أوطان في أمّسويعود السبب في مباركة النخب السياس. بينها الدول العربية

http://youinjordan.com/smoking-in-jordan-a-tough-habit-to-kick/
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 ألن ّتلك النخب اّتجهت، ومنذ ّتسلمها السلطة، إلى النظر إلى الموارد البشرية بوصفها أعباًء ؛الحاجة إليها

بشرية ال بد من ّتنميّتها وّتوظيفها  من النظر إليها بوصفها ثرواٍت سياسية ال بد من الّتخلص منها، بداًل

ّتلخص ـما العوامل الّتي ّتدفع الكفاءات العلمية وذوي المواهب إلى هجرة بالدهم، فّتأ. لّتحقيق ّتنمية مجّتمعية

في ندرة فرص العمل والبحث العلمي، وميل القيم والّتقاليد وأنظمة الحكم إلى حرمانهم من حرية الّتفكير 

 جذٍب العمل والحرية في الدول الصناعية بّتشكيل قوة وفي المقابل، ّتقوم فرُص. والّتعبير عن آرائهم

ّتغيير ظروف الحياة والعمل الّتي يبدأ بيعني أن احّتواء مشكلة هجرة العقول وهذا . مقاومّتها يصعب أحيانًا

وعمليات  ،شروط ّتغيير ّتلك الظروف صعبةلّما كانت و. في أوطانها نف حياة الكفاءات العلمية العربيةـّتكّت

الحّتواء هذه  جيدًا هم يبدو مدخاًللعربية أماَمبطيئة في أحسن الحاالت، فإن فّتح أسواق العمل اّتكون الّتغيير 

ّترح إسّتراّتيجية الّتنمية اّتخاذ ـقـولهذا ّت ،المدى الطويل المشكلة في المدى القصير والّتخلص منها على

قرار عربي يمنح حملة المؤهالت العلمية في مجاالت الّتدريس الجامعي، والبحث العلمي والّتطوير 

لهندسة، والطب وغيرها من ّتخصصات نادرة حرية الّتنقل بين الدول الّتكنولوجي، وعلوم الكمبيوّتر وا

خلق  :العربية، والّتنافس مع مواطني الدول األخرى من دون شروط، والعمل واإلقامة من دون ّتصريح، أي

 .  سوق عمل عربية مشّتركة للكفاءات العلمية

لّتجارة وّتدويل أسواق المال ّتها العولمة االقّتصادية والثقافية وحرية اـفي ضوء األوضاع الّتي خلق

اقة الكفاءات العلمية العالية والمواهب الخّل منح أصحاَبواالسّتثمار، أصبح من مصلحة العالم ككل أن َي

ّتيح لهم حرية الّتنقل والعمل والعيش في كل مكان، وحقوق مّتساوية ّتحميهم من ـجوازات سفر خاصة ّت

الدكّتوراه في  ويمكن أن يشمل هذا القرار حملَة. الهويةالّتفرقة على أساس العرق أو الجنس أو العقيدة أو 

كافة العلوم، وحملة الماجسّتير في العلوم الطبيعية والكمبيوّتر والّتعليم واللغات وإدارة األعمال والمحاسبة، 

 .قيين وغيرهميوالمهندسين واألطباء، والمبدعين من مفكرين وفنانين وكّتاب وموس

يش حيث يريدون، وّتوظيف خبراّتهم ومعارفهم في المجاالت الّتي إن منح هؤالء فرصة العمل والع 

عمل ّتعود عليهم بالسعادة والرضا  يخّتارونها من خالل مؤسسات ّتجارية وغير ّتجارية ّتوفر لهم ظروَف

إنسانية مشّتركة، وّتحسين  ب الثقافات واّتجاهها نحو خلق قواسَمعن النفس، من شأنه أن ُيسهم في ّتقاُر

ياع، ونشر المعرفة، وإثراء حياة اقة من الَضقرار في العالم، وحماية المواهب الخّلفرص السالم واالسّت

 .البشرية جمعاء
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 طوير االقّتصادّت

حيوية لّتجميع الموارد الطبيعية  بل قضيةمة، هموسيلة هي إقامة أسواق مشّتركة ومناطق ّتجارة حرة  إن

وهذا من . ات الوطنية واإلقليميةشيط االقّتصادنـ، وّتوجيهها نحو ّتوالبشرية والّتكنولوجية المبعثرة إقليميًا

معدالت النمو االقّتصادي، وزيادة معدالت الّتبادل  نويع العمليات اإلنّتاجية، ورفِعـشأنه أن يقود إلى ّت

ومن خالل ّتفاعل . الّتجاري بين الدول األعضاء، ما يدفعها نحو المزيد من الّتخصص واالعّتماد المّتبادل

، ما يؤدي إلى ثقافيًا امة عالقات مصلحية واجّتماعية فيما بينهم، يّتفاعلون أيضًاالناس أثناء العمل، وإق

وهذا من شأنه . حدوث ّتالقح ثقافي ُيسهم في إحداث ّتحوالت نوعية في العادات والّتقاليد والقيم والمواقف

 .سواءأن يسهم في ّتغيير نظرة اإلنسان إلى الحياة واآلخر، إلى الحاضر والماضي والمسّتقبل على ال

من الدول إلى ّتكوين  إن إدراك أهمية األسواق االقّتصادية المشّتركة وفوائدها المّتعددة دفع الكثيَر

ت إلى إقامة اّتحاد أوروبي اقّتصادية وّتجارية، كان أهمها السوق األوروبية المشّتركة الّتي أفَض ّتجمعاٍت

مهاجر ومواقفه من العمل والوقت، وما لكن الفوائد الثقافية المّتعلقة بإنّتاجية العامل ال. دولة (27)يضم 

 . ّتم دراسّتها وّتقييم أهميّتهاـفنية وشبكات ّتواصل اجّتماعية لم ّت من مهاراٍتعادة يكّتسبه 

إذ على سبيل المثال، قامت ألمانيا في السّتينات من القرن العشرين بدعوة ماليين العمال األجانب 

سبانيا وإيطاليا إكبيرة من  ، كان من بينهم أعداٌد"ةمعجزة اقّتصادي"ها من صنع نيعها وّتمكللعمل في مصاِن

 ل عليها العماُلالثقافية الجديدة الّتي حَص وأعّتقد أنه لوال المهارات الفنية والمواقُف. وّتركيا واليونان

. سبانيا وّتركيا الصناعية والسياحية كثيرًاإنهضة  لّتأخرْت سبان واألّتراك الذين عادوا إلى بالدهم الحقًااإل

 ،ضاء سنوات في العمل والعيش في ألمانيا ساعد الكثير من أولئك العمال على اكّتشاف مواهبهمإن ق

عن الّتقاليد والمواقف  في اّتجاه إيجابي بعيدًا ، والّتحول ثقافيًاالخبرةوّتوظيفها لكسب المال والمزيد من 

مكن مالحظّته ، ُيأيضًا كان كبيرًاالثقافة األلمانية  فيال كما أن أثر أولئك العم. من حرية اإلنسان الّتي ّتحّد

وات اأنواع من الفواكه والخضر وجود، وفي المدن األلمانية يطالية والّتركيةاإل في انّتشار المطاعم

لقد شاهدت ذلك الّتحول شخصيًا من خالل . قودقبل ُع ّتقريبًا والبهارات في األسواق لم يكن لها وجوٌد

 .ةالعيش والدراسة في ألمانيا خالل ّتلك الفّتر

إن إقامة أسواق مشّتركة ومناطق ّتجارة حرة للبضائع والعمالة، ّتجعل بإمكان العمال والكفاءات 

ات المخّتلفة االقّتصادالبشرية اسّتغالل ما لديهم من مواهب ومهارات بشكل أفضل، فيما يجعل بإمكان 
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ارّتفاع نسبة  ّتعاني ّتقريبًا ا كانت كل الدول الناميةولّم. االسّتفادة مما يملكه أولئك الناس من ميزات ّتنافسية

البطالة، خاصة بين الشباب وخريجي الجامعات، فإن ّتلك الدول اّتجهت إلى رفض فكرة أسواق العمالة 

الّتنموية  إن العمليَة. ل الّتجمعات االقّتصادية الّتي أقامّتها ّتفشل في ّتحقيق معظم أهدافهاالمشّتركة، ما جَع

مواقفهم من العمل والوقت والنظام والقانون، ما يجعل نقل مال وموظفين يّتصفون بإيجابية ّتحّتاج إلى ُع

مة وغير مكلفة إلعادة ّتشكيل مواقف وقيم هممن أسواق مشّتركة وسيلة عمال للعمل في بالد مخّتلفة ِض

ون القيام بها في وّتشير الّتجربة إلى أن العمال األجانب ال يأنفون من القيام بأعمال يرفُض. أولئك الناس

ّتوفر لدى أبناء الوطن الذين يمارسونها بازدراء ـيقومون بأداء ّتلك األعمال بكفاءة ال ّت أوطانهم، وأنهم

، همومهاراّت أغلبهمفاألسواق المشّتركة ُّتسهم بشكل مباشر في ّتطوير ثقافات العاملين، وّتزيد معارف ،روّتذّم

. نّتاجي ومعرفي كي ينموّتصاد بوجه عام، وّتوفر العمالة المطلوبة لكل قطاع إـوّترفع إنّتاجية العامل واالق

لّتكوين ّتجمعات عمالية أجنبية كبيرة في دولة صغيرة، فإن الفكرة ّتدعو إلى قيام الدول العربية  وّتحاشيًا

 . الةلّتبادل العَم ات مّتعددة األطرافبّتنظيم عملي

 يمكن ونية الُد نظر إلى بعض األعمال والمهن نظرًةـوّت ،إن الثقافات الّتي ال ُّتقّدر قيمة الوقت والعمل

حقيقية كي يعملوا  ال ّتمنح الناس حوافَز ثقافات في هذا العصر، ألنها ّتـنمية اقّتصادية أو علميةلها أن ّتحقق 

شخاص الذين ّتضطرهم أوضاعهم المعيشية إلى قبول وظائف فاأل. سعادةالويشعرون ب ،بجد وإخالص

ّتهم ـعن طبيعة عملهم، ويقضون وق ج شديد حين ُيسألونَريعّتبرها المجّتمع وضيعة أو ُمهينة، يشعرون بَح

م عليهم القبول بمزاولة مثل ّتلك وحين يجد بعض الناس أن مّتطلبات العيش ّتحّّت ،زريةفي العمل في حالة ُم

راهم كي يبّتعدوا عن البيئة االجّتماعية الّتي ـأو من ُق ،المهن، يّتجهون عادة إلى الهجرة من أوطانهم

وعلى سبيل المثال، فيما يّتحاشى الشباب المصري العمل في  .بالنقص يعيشون فيها ويّتجنبوا الشعوَر

وكل مزرعة في  ،سكنية في عَمان حراسة بنايات سكنية في مصر، يقوم عامل مصري بحراسة كل بنايٍة

ر اإلنسان من االلّتزامات والّتقاليد المّتعارف إن البعد عن البيئة االجّتماعية الّتقليدية يحِر. األردن ّتقريبًا

. يساعده على اكّتشاف مواهبه واسّتغاللها فيما يعود عليه بالفائدة وهذاوقظ فيه الغريزة المادية، عليها، وي

د الحرية، يقوم العمال المهاجرون، ومن دون عن بيئة اجّتماعية ّتقليدية ّتقّي ومن خالل العمل والعيش بعيدًا

 . العمل والوقت والحياةوإيجابية من  إنّتاجيًة وعي، بالمرور بّتجربة ّتحول ثقافية ّتجعلهم أكثَر

، وخلق طلب الة أحيانًايؤدي الّتوسع والّتنوع في النشاطات االقّتصادية إلى حدوث نقص في العَم

أخرى، ما يخلق حاجة السّتيراد عمال  ألداء أعمال ّتخصصية أحيانًا ومعرفيًا على العمال المؤهلين فنيًا
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في منظمة ّتجارية حرة ّتشمل  د المعني عضوًاحين يكون االقّتصا. ّتوفر فيهم الميزات المطلوبةـأجانب ّت

ألن حرية ّتنقل العمال، وّتفاوت مسّتويات الّتعليم بين مجّتمع وآخر من  ،ثسوق العمل، فإن النقص قلما يحُد

وهذا يّتسبب بدوره في ّتمكين . الكفاءات العلمية والفنية المطلوبة من دون زيادة األجور كثيرًا شأنه ّتوفيُر

، جديدة من خالل العمل إلى جانب العمال األجانب األكثر ّتأهياًل نوعية كّتساب خبراتالعمال المحليين من ا

دوث ّتحوالت لُح وفيما ّتفّتح أسواق العمالة المشّتركة مجااًل. إنّتاجية ميزاتوالّتأثر بما يّتصفون به من 

لّتجارية ثقافية واسعة من دون حدوث اخّتناقات اقّتصادية بسبب نقص الموارد البشرية، ّتفّتح األسواق ا

ومن أجل شمولية عملية النمو والّتنمية، . أمام كل اقّتصاد السّتغالل ميزاّته الخاصة واسعًا المشّتركة مجااًل

 . كان على الدولة أن ّتقوم بّتوفير المساكن والخدمات الصحية واالجّتماعية للعمال

 سوق عربية مشّتركة

في ّتعميق وروبية، ليس الّتجربة األ همت الّتجمعات االقّتصادية ومناطق الّتجارة الحرة، كما أثبّتتسأ

في ّتنمية اقّتصاديات الدول األعضاء  ، وإنما فحسب الّتخصص على أساس الميزة النسبية والّتنافسية

عدة، من بينها  جديدة، وزيادة االسّتثمارات، وإرساء أسس ّتعاونية في مجاالٍت الٍةعمومًا، وخلق فرص عَم

وّتوحيد قوانين العمل والعمال، وّتسهيل حركة مرور البضائع  نسيق السياسات المالية، وحماية البيئة،ـّت

الّتجمعات وهذه . نسيق المواقف السياسية ّتجاه العديد من القضايا الدوليةـوالناس عبر الحدود الدولية، وّت

 . االقّتصادية ّتعود بالنفع واألمن واالسّتقرار على جميع الدول المعنية

ينات من القرن العشرين نحو إقامة سوق أوروبية اّتجهت بعض دول أوروبا الغربية في الخمس

رّتها الحرب العالمية الثانية وخلق مصالح اّتها الّتي دّمدف اإلسراع في إعادة بناء اقّتصادمشّتركة به

حداث إوعبر عملية ّتقدم بطيئة ّتم . داءمشّتركة ّتجعل من الصعب عودة ّتلك الدول إلى سياسة الّتناحر والِع

نمية العالقات االقّتصادية والثقافية فيما بينها، ـلسياسية للدول األعضاء، وّتا ّتحول إيجابي في المواقِف

وإنهاء المخاوف األمنية القديمة، وّتحقيق قدر كبير من الّتقدم كان من نّتائجه بلورة فكرة العمل االقّتصادي 

حدث  وبسبب ّتطور أسواق الّتجارة إلى أسواق موحدة للعمالة واالسّتثمار،. المشّترك وإقامة مؤسساّته

أنواع كثيرة إلى ّتقارب في الثقافات الوطنية كان من مظاهره ّتغيير بعض العادات والّتقاليد، والّتعرف 

ومثيرة من المأكوالت، والّتغلب على مشاعر العداء ومواقف الّتحيز والّتفرقة الّتي أضعفت قدرة القوميات 

ي هدفًا مّتفقًا عليه مسبقًا، فإن الّتنسيق ولما كان الّتكامل االقّتصاد. األوروبية المّتعددة على الّتعاون سابقًا
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ال، ما جعل العمل االقّتصادي المشّترك يغدو مة لقيام ّتعاون اقّتصادي فّعهمالسياسي أصبح أحد الشروط ال

من دون ان ّتلغي الخصوصية  سياسية أسهمت في ّتعزيز أسباب االسّتقرار واألمن مة نحو وحدٍةهمخطوة 

 : نجازات السوق األوروبية المشّتركة فيما يليإ ويمكن ّتلخيص أهم. القومية لكل دولة

نمية اقّتصادية ووحدة سياسية من ـلّتحقيق ّت ااًلفّع إعالء شأن الّتعاون االقّتصادي بوصفه إطارًا .1

 . وية وطنية أو إلغاء دولة قوميةدون الّتنازل عن ُه

وأكثر واقعية، من السابق،  إعادة ّتعريف مفهوم السيادة الوطنية حيث أصبحت السيادة أقل طموحًا .2

 . بشكل عام ومّتطلبات األمن المشّترك وخاضعة للمصالح االقّتصادية

نسيق السياسات الخارجية ـّتعزيز االسّتقرار واألمن على المسّتويين الوطني واإلقليمي من خالل ّت .3

 . اّتهانمية اقّتصادـعلى ّت ّتطورًا واألمنية، والّتزام الدول األعضاء بمساعدة المناطق األقّل

 . ال من الحصول على ضمانات اجّتماعية حيثما عاشوا وعملوااق العمل وّتمكين العّمّتطوير أسو .4

 همرؤية األوروبيين لغير ّتنمية شعور جماعي ينطلق من هوية أوروبية مشّتركة، ويعمل على ّتوحيِد .5

 . من دول وشعوب وثقافات

ة وّتعزيز يلسوفيّتيات معظم الدول األوروبية الّتي ّتحررت من السيطرة انمية اقّتصادـاإلسهام في ّت .6

 .اسّتقرارها وأمنها

حين قررت  1957أما فيما يّتعلق بالعالم العربي، فإن الّتوجه نحو العمل االقّتصادي المشّترك بدأ في عام 

 1964عام  الدول األعضاء في جامعة الدول العربية إقامة مجلس وحدة اقّتصادية، ّتم ّتفعيله رسميًا

، قامت دول الخليج العربي بإنشاء مجلس 1981وفي عام  .الدول األعضاء في الجامعة ّلبمشاركة ك

الّتعاون الخليجي ألسباب غلب عليها الطابع األمني، ما دفع إلى الّتركيز على النواحي العسكرية وإهمال 

كذلك ّتمت في أواخر الثمانينات محاولة . مّتطلبات إحداث ّتكامل اقّتصادي بين مجموعة الدول األعضاء

ت صادي مغاربي بين مجموعة الدول العربية الواقعة في شمال أفريقية، ضّمإلقامة مجلس ّتعاون اقّت

إقامة مجلس الّتعاون  نفسها الفّترة كما ّتمت أيضًا خالل . س وليبياالجزائر والمغرب وموريّتانيا وّتون

ّتسببت في  (1991-1991)ن حرب الخليج الثانية أإال . والعراقالعربي الذي ضم مصر واألردن واليمن 

العمل باّتفاقية ذلك المجلس، فيما ّتسببت الخالفات بين دول المغرب العربي في ّتحويل مجلسها إلى إيقاف 

ّتم ّتوقيع اّتفاقية أغادير في المغرب إلقامة سوق مشّتركة ّتضم المغرب  2114وفي عام . شعار بال محّتوى
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بكثير  ها أقّلجازاُّتوّتونس ومصر واألردن، لكن كل ّتلك المحاوالت باءت إما بالفشل الكامل، أو جاءت إن

 .من الممكن والمّتوقع

، أسباب الفشل العربي إلى ن الّتعرفمن الممك إن مقارنة الّتجربة األوروبية بالّتجربة العربية ّتجعُل

لقد جاء النجاح األوروبي أساسًا بسبب ّتغليب االقّتصاد على السياسة، . وّتحديد معالم الطريق نحو النجاح

بكثير االهّتمام بالقضايا األمنية، والسماح  دي والّتبادل الّتجاري اهّتمامًا فاَقوإعطاء قضايا الّتعاون االقّتصا

أما الفشل العربي فقد جاء أساسًا نّتيجة  ،السياسة نحو الّتنسيق والوحدة لالقّتصاد بقيادِة نفسه في  الوقت

امات األخرى، وفشل االهّتم كَل فاَق االعّتبارات األمنية اهّتمامًا السياسة على االقّتصاد، وإعطاِء لّتغليِب

 .االقّتصادات الوطنية نحو الّتنسيق والّتكامل القيادات العربية في ّتوجيِه

 بعد االسّتقالل ّتابعًا ات مخّتلف الدول العربية في ظل السيطرة األجنبية، واسّتمَربدأ ّتطور اقّتصاد

ت االسّتعمار وارّتبطت كبير، ما جعل القطاعات االقّتصادية الّتي خدَم لمسيرة الرأسمالية العالمية إلى حٍد

العربية غير النفطية، فقد بقيت الزراعة فيها  أما الدوُل. باكّتشاف النفط هي األسبق في الّتوسع والّتطور

الشعوب بالمواد  على إمداِد اّتها من حيث القدرُةات من القرن العشرين عماد اقّتصادوحّتى نهاية الخمسين

دور قطاع  إال أَن ،وّتحقيق فائض للّتصديرلعاملة العربية نصف القوى ا نحوالة لوّتوفير فرص عَم ،الغذائية

مع األيام ليّتحول إلى عجز مّتزايد ابّتداء من السّتينات، ما ّتسبب  الزراعة في ّتأمين فائض ّتضاءل كثيرًا

 ح مسّتوردًاومع حلول عقد السبعينات كان الوطن العربي قد أصَب. قدان األمن الغذائيفي شعور العرب بُف

مي اإلجمالي لجميع الدول من الناّتج القو% 3 نحو الغذائية حيث بلغت قيمة الواردات  ّدللموا رئيسًا

في اإلنّتاج  العجُز ي إنّتاجية قطاع الزراعة، وارّتفاع معدالت الّتزايد السكاني، ّتزايَدوفي ضوء ّتدّن ،العربية

 . العربية من الناّتج القومي اإلجمالي للدول% 8  ات في أواخر الثمانينالزراعي، حيث بلغ 

اسّتهالكي غير إنّتاجي، كان للطفرة النفطية  العولمة، ظهر لديهم مجّتمٌع وبسبب دخول العرب عصَر

زيادة الواردات من المواد الغذائية وغير هذا ّتسَبب في . األكبر في ّتشكيله وّتوجيهه نحو الّتبذير الفضُل

إال أن . لزراعة وّتحقيق أمن غذائينمية قطاع اـالغذائية، وقاد إلى ّتبلور إحساس عربي عام بوجوب ّت

قليمية، واّتجاه النخب اإلالعربية الرسمية، والحساسيات السياسية، وظروف عدم االسّتقرار  الخالفاِت

الت نمو في إنّتاج المواد الغذائية ّتساوي السياسية واالقّتصادية إلى إهمال الريف حالت دون ّتحقيق معّد

 حجم العجز في الواردات من المواّد هذه الّتطورات اّتساُع قد نّتج عنو. معدالت النمو في االسّتهالك

، 1991مليار دوالر في عام  12الغذائية   قيمة الواردات من المواّد الغذائية بشكل مضطرد، إذ فيما بلغْت
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 117أفق، العدد ). 2111مليار دوالر في عام  37، وّتجاوزت 2117مليار دوالر في عام  24 إلى وصلت

 (2111كّتوبر عام أ 24الصادر يوم 

عة القابلة الدول العربية ال ّتملك ما يكفي من الموارد الطبيعية أو البضائع المصّن أغلب لما كانت

بت في وّتسّب الفقر ّتزايدْت للّتصدير لموازنة موازينها الّتجارية، فإن الديون الخارجية ّتراكمت، وحاالِت

 وفيما عدا الدول العربية ،أهلية وحروٍب ٍتاعاودان والصومال لمَجض بعض الدول العربية كالُسّتعُر

سوء الّتغذية ونقص الخدمات االجّتماعية  يعانون  ة المصدرة للنفط، أصبح فقراء العرب عامةالرئيس

ولوال برامج الدعم الحكومية . والّتعليمية والصحية، خاصة في ضوء ما يّتوفر من ّتلك الخدمات لألغنياء

سوء  ئية األساسية بأسعار معقولة لزادت أعداد الفقراء، وّتكاثرت حاالُتالغذا الّتي ّتعمل على ّتوفير المواّد

 . الّتغذية بين األطفال، وّتعددت المجاعات واالضطرابات

معظم  أسعار البّترول، وّتراجعت مداخيُل في منّتصف الثمانينات من القرن العشرين، انخفضْت

اقّتصادي كان من مظاهره ارّتفاع  وث ركوٍدفي حد ّتسبَب وهذا. الدول العربية البّترولية وغير البّترولية

البطالة، وّتراجع معدالت االسّتثمار، وانخفاض قيمة العمالت الوطنية لبعض الدول، وانخفاض  معدالِت

. الفقراء دواًل وأفرادًاو ثرياءاألالدخل والثروة بين البالد العربية، وّتوسع فجوة  أغلب معدالت الدخل في 

الدول العربية ذات المديونية المرّتفعة إلى الرضوخ  أغلب ، اضطرتكودومن أجل الخروج من أزمة الر

صة الشركات َخواشّتملت على خْص ،الّتي فرضها صندوق النقد الدولي" الّتصحيح االقّتصادي"لشروط 

هذا الّتطوُر ب ّتسّبوقد . اإلنفاق الحكومي على برامج الدعم الغذائيِقيمة الُعُمالت الوطنية والعامة، وخفض 

على األمالك العامة،  قر، وّتمكين األثرياء واألقوياء واألجانب من االسّتيالِءـاع نطاق الفساد والففي اّتس

الممّتلكات العامة الّتي ّتم  ، فيما ُقدرت قيمُةوكما أشرنا سابقًا. من النمو االقّتصادي والّتنمية قوٍدياع ُعوَض

ر قبل البيع، لم يدخل خزينة الدولة دوال اتمليار 114 نحوب 2111-1991ي بيعها في مصر فيما بين عاَم

من قيمة ّتلك % 91مليار فقط، ما يعني أن المّتنفذين في الدولة سرقوا أكثر من  9.6المصرية منها سوى 

 . الموجودات

ات العربية عامة، ّتشير بعض الدراسات إلى أن الوطن العربي يملك ما يكفي من ّتخلف االقّتصاد مع

. علمية إذا ّتم اسّتغالل ّتلك الموارد بطريقٍة ذائي، طبعًاإلنّتاج فائض ِغ األراضي الزراعية ومصادر المياه

إال أن ضعف االهّتمام بالزراعة بوجه عام واسّتمرار الّتوسع العمراني على حسابها من ناحية، وسوء 

ها من ناحية ّتوزيع الموارد الزراعية والمائية بين األقطار العربية وضعف عوامل االسّتقرار في معظِم
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وّتشير ّتقارير البنك الدولي إلى أن منطقة الشرق . ز في اإلنّتاجت إلى ّتخلف الزراعة وّتزايد العْجأّد ثانية

ل في معدالت اإلنّتاج الزراعي، ما جَع األوسط شهدت منذ مطلع الثمانينات من القرن العشرين ّتراجعًا

اع الزراعة وّتحقيق االسّتفادة نمية قطـوهذا يعني أن ّت. عن معدل الّتزايد في السكان الزيادة السنوية ّتقّل

عربية جديدة ّتقوم على الّتكامل وّتنشيط االسّتثمار  إلى سياسة زراعيٍة القصوى من الموارد المّتاحة ّتحّتاُج

وّتحرير الّتجارة، وإدخال وسائل الفالحة والري الحديثة، واسّتكمال البنية الّتحّتية المّتعلقة بالمواصالت، 

 .   ر ضمن برامج إصالح وطنية وإقليمية شاملةوفوق ذلك كله، ّتوفير عوامل االسّتقرا

 "ّتبلور"ت إلى الّتجارب أّد نوع أساليب إدارة المشكلة االقّتصادية في الدول العربية، إال أن كَلـمع ّت

نظام رأسمالية الدولة، ما ّتسبب في إخضاع أهم القرارات والمبادرات االقّتصادية لبيروقراطية حكومية 

قاد بدوره إلى إخضاع االقّتصاد للسياسة  مما. والء األعمى للفئات الحاكمةاّتصفت بالجمود والجهل وال

أهداف فئوية ضعيفة الصلة بالمصالح الوطنية وقضايا الفئات الفقيرة ومّتطلبات الّتنمية  وّتسخيره لخدمِة

طية الديمقرا سيطرة طبقة بيروقراطية على االقّتصاد، وغياب الرقابة الشعبية بسبب غياِب إّن. المجّتمعية

كل الّتجارب الّتنموية العربية  لذلك كان الفشل حليَف. اإلدارة وانعدام المبادرة يا إلى انّتشار الفساد وسوِءأّد

ب في ّتعميق الّتبعية العربية للرأسمالية العالمية، من دون اسّتثناء، االشّتراكية وغير االشّتراكية، ما ّتسّب

 .العالمية الحضارِة جنبية، وّتخلف العرب عن ركِبواّتجاه رؤوس األموال العربية إلى الّتوطن في بالد أ

ظروف ثراء القلة من الدول العربية والفئات االجّتماعية المرّتبطة بصناعة  أسهمتإلى جانب ذلك، 

النفط وخدمة المجّتمع االسّتهالكي في إضعاف الرابطة بين العمل واإلنّتاج، الكفاءة والوظيفة، المبادرة 

وقد نّتج عن هذا . االقّتصاد العربي ضمن نطاق االقّتصاد الريعي لنجاح، مع بقاِءالذكية والثراء، المثابرة وا

الّتطور ّتدهور قيم العمل بوجه عام، والفشل في ّتطوير نظم عمل وإنّتاج جديدة، وّتدني معدالت النمو 

خالل العربية  االجّتماعية الثقافية والسياسية الّتي أفرزّتها الّتجارُب لذلك لم ّتسّتطع البيئُة. االقّتصادي

وهذا يعني أن . النصف الثاني من القرن العشرين خلق قوى اجّتماعية مؤهلة لقيادة عملية ّتنموية مجّتمعية

 : وضع االقّتصاد العربي على طريق الّتنمية يحّتاج إلحداث ّتغيرات جوهرية كبيرة وكثيرة، قد يكون أهمها

ل ّتكامل الموارد الطبيعية ات القطرية في اقّتصاد عربي واحد، بناء على أسس ّتكفّتجميع االقّتصاد .1

 .والمالية والبشرية
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قوانين ّتشجع االسّتثمار وّتضمن حقوق العاملين  ّتحرير االقّتصاد من قبضة البيروقراطية، وسّن .2

 .  المسّتثمرين وّتوزيع ثمار العملية الّتنموية بشكل عادل بين جميع المشاركين في العملية اإلنّتاجيةو

في ظل أنظمة ّتكفل المساواة بين  العمالة لّتّتحرك بحريٍةالحدود العربية أمام البضائع و فّتُح .3

 .العاملين، خاصة فيما يّتعلق بالضمانات االجّتماعية والرعاية الصحية والّتعليم

 .عد ثقافي ّتسّتهدف ّتطوير قيم العمل، وّتعزيز قيمة العمل والعامل المنّتجرسم سياسة ّتعليمية ذات ُب .4

والمفكرين والمبّتكرين والمبدعين، وّتخصيص ما يعادل ّتوفير الحوافز المادية والمعنوية للعلماء  .5

 .من قيمة الناّتج القومي اإلجمالي لإلنفاق على شؤون البحث العلمي والّتطوير الّتكنولوجي% 3

ّتعزيز المواصفات الّتي ّتضمن جودة البضائع وقدرّتها على الّتنافس في السوق العالمي، واألداء  .6

 .ل أينما كانفي الوقت المحدد، وخدمة المسّتهلك والعمي

 .الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة وّتحمل جزء أكبر من االسّتثمار في البحوث العلمية الّتزاُم .7

الوحدة االقّتصادية العربية ضرورة اقّتصادية وسياسية وأمنية وإنسانية في آن واحد، إذ ليس باإلمكان  ّدّتع

قامة نظام أمن مشّترك، أو القضاء على الفقر نسيق سياسي حقيقي، أو إـنمية مجّتمعية شاملة، أو ّتـّتحقيق ّت

بإمكان مثل هذه الوحدة أن ّتخلق قارة واسعة غنية بفرص االسّتثمار وينابيع  إّن. في غياب وحدة اقّتصادية

ل اآلراء لّتباُد مفّتوحًا ماية اسّتقاللها، وفضاًءالة لصيانة أمن الدولة القطرية وِحفّع االبّتكار واإلنّتاج، وأداًة

مجاالت  لاقة في ك، وبوّتقة للّتجارب العلمية والمبادرات الخّلأكبر طوير القيم والّتقاليد بحريةواألفكار وّت

 ويعمل من خاللها، يصبح بإمكان كّل ،وضمن إطار اقّتصادي وحدوي يعّترف بالقطرية السياسية. الحياة

الجنسية على شركات مّتعددة  يزة اقّتصادية، كما يصبح من السهل إغراُءقطر اسّتغالل ما لديه من ِم

عربية واالسّتثمار في سوق عربية كبيرة، وانّتقال الّتكنولوجيا الحديثة للمنطقة  المشاركة مع رؤوس أمواٍل

 . العربية

في بلد  الكافيةإن قيم العمل السليمة والكفاءات البشرية والموارد الطبيعية ومصادر المياه غير 

أنه السماح لكل بلد باسّتغالل ميزّته النسبية المّتعلقة وهذا من ش. ها من بلد عربي آخرعربي يمكن اسّتكماُل

بالموارد الطبيعية من أرض ومياه ومعادن وطاقة وموقع جغرافي، وميزّته الّتنافسية المّتعلقة بالموارد 

ات قيق االسّتفادة القصوى من اإلمكانالبشرية والبيئة االجّتماعية الثقافية ومسّتويات الّتعليم، وبالّتالي ّتح

المسّتحيل  من هوفي الواقع، نعّتقد أن. طار ّتكاملي يفّتح المجال لحدوث نهضة حضاريةالعربية ضمن إ
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في غياب وحدة اقّتصادية عربية، ألن القيم والموارد  معظم األقطار العربيةدوث الّتقدم المطلوب في ُح

 .افسيةال ّتشكل بحد ذاّتها وحدة اقّتصادية ّتن ِةالبشرية والمالية والطبيعية المّتاحة لكل قطر على حَد

وإذا كان بإمكان دول أوروبا الغربية إقامة سوق مشّتركة واسّتخدامها نقطة انطالق نحو وحدة 

سياسية رغم العداوات القديمة واخّتالف اللغات وّتباين الثقافات، فإن بإمكان الدول العربية ذات اللغة 

و إقامة وحدة اقّتصادية والثقافة الواحدة والّتاريخ المشّترك إقامة سوق اقّتصادية مشابهة والّتحرك نح

وإذا كانت اللغات المّتعددة والثقافات المّتباينة لم ّتمنع ّتحقيق الوحدة االقّتصادية  ،الةوسياسية وأمنية فّع

الثقافة واللغة والّتراث والدين، بشقيه اإلسالمي والمسيحي، ّتجعل بإمكان  والسياسية في أوروبا، فإن وحدَة

لكن اّتخاذ هذه الخطوة يّتطلب قيام . أكبر وحساسية ثقافية أقّل بسرعة نفسه االّتجاه السير في  العرب

والنظر إلى مصالحها ومصالح شعوبها وأمّتها  النخب العربية السياسية بوضع مخاوفها الفئوية جانبًا

الحرية والمشاركة السياسية هما وسيلّتا الدفع في  لما كانتو. ها على المدى البعيدومسّتقبل أبنائها وأحفاِد

أن يرافقه ى طريق الوحدة االقّتصادية ال بد ّتخفيف هيمنة السياسة على االقّتصاد، فإن السير علاّتجاه 

نمية ـنحو ديمقراطية سياسية وثقافية، واحّترام حقوق اإلنسان، وإعالء شأن العمل المؤسسي وّت ّتحوٌل

 .   العلمي والّتفكير العقالني الحّس

العربية حقيقة راسخة، ما يجعل من الجهل إضاعة  وجود الدولة الوطنية :الوجود الُقطري، أي ديع

وفي المقابل، . المزيد من الوقت والجهد والمال والفرص لبناء دولة قومية على أنقاض الكيانات القطرية

على نفسها وعلى  يعّتبر وجود الدولة القطرية على حالها في ظل الظروف اإلقليمية والعالمية الراهنة عبئًا

المشكلة  لذلك كان ال بد من اعّتبار المدخل لحّل. مل ضعف في المنطقة العربية ككلمحيطها العربي، وعا

ها المخّتلفة، وذلك من خالل االعّتراف بالحقيقة المشكلة القومية واإلقليمية بأبعاِد لحّل أيضًا الُقطرية مدخاًل

مصلحي من جهة ة من جهة، وإقامة وحدة عربية من منطلق اقّتصادي ها الرئيسالقطرية واحّترام حقوِق

بعد أن  ألن السيادة الوطنية المطلقة لم يعد لها وجوٌد ،إن الوحدة المعنية ال ّتنّتقص سيادة دولة. ثانية

وهذا . أفرغّتها العولمة والّتبعية والحماية األجنبية والديون الخارجية واإلعالم الكوني من معناها وقيمّتها

قريب ومحدد  السوق العربية المشّتركة، وّتحديد موعٍد اّتخاذ قرار سياسي عربي باسّتكمال اّتفاقيِة يّتطلُب

البضائع والمال واالسّتثمار  طوات الالزمة لفّتح الحدود أمام حركِةنودها، والبدء في اّتخاذ الُخلّتفعيل جميع ُب

المسارات  لمية والّتكنولوجية والثقافية والشعبية القادرة على ّتوحيِدواألفكار والناس، وإنشاء المؤسسات الِع

 . إنسانية قوميٍة أهداٍف ّتجميع الموارد وّتوجيهها لخدمِةو



277 

 

شير حقائق الّتاريخ الحديث بوجه عام إلى اسّتحواذ القضايا السياسية واألمنية على األولوية في ُّت

أوقات األزمات االجّتماعية والحروب واّتجاهها إلى الّتأثير في القضايا االقّتصادية، فيما ّتسّتحوذ األوضاع 

طات االقّتصادية على األولوية في أوقات السلم واالسّتقرار وّتقوم بالّتأثير في المواقف المعيشية والنشا

ّتجاري  ّتبادٍل وفيما ّتقوم الّتسويات السياسية للنزاعات بفّتح المجال لحدوث. السياسية والسياسات األمنية

سية للّتنسيق ًأطر الّتعاون االقّتصادي بيئة مؤس وّتعاون اقّتصادي واسع بين الدول المّتصالحة، ُّتوفُر

ّتجربة أوروبا الغربية ّتقدم و. السياسي واألمني، ما يعزز عوامل السلم االجّتماعي واالسّتقرار اإلقليمي

 .لعالقات دولية ّتقوم على الّتعاون والعمل المشّترك خدمة لمصالح مّتبادلة مًاهمنموذجًا 

ّتفاوت الكبير في الدخل دودية، والوفي ضوء الحقيقة القطرية، والّتجزئة السياسية، والخالفات الُح

، وّتزايد ارّتباط الّتقدم االقّتصادي بالمعرفة والمالية والثروة، والّتنوع األكبر في الموارد الطبيعية والبشرية

العرب الوحيد لكسر حاجز الجمود وبدء  صبح العمل االقّتصادي الجماعي سبيَللمية والثقافة الشعبية ُيالِع

ل البضائع والخدمات والعمال واحدة ّتشَم العمل من خالل سوق اقّتصاديٍةف. الّتنمية الشاملة المسّتدامة رحلِة

مال وموارد طبيعية ومعارف علمية وفنية مّتطلبات اإلنّتاج من رأس لواألفكار يجعل باإلمكان ّتوفير ك

المقّترحة  وفي الواقع سيكون بإمكان الوحدِة. وموارد بشرية مؤهلة من النواحي العلمية والمعرفية والثقافية

في حال إقامّتها اخّتصار الكثير من القضايا السياسية واألمنية المّتعلقة بالحدود والسيادة الوطنية واألقليات 

 . وّتحويلها إلى قضايا ثانوية ضعيفة األهمية

في ضوء ما ّتعيشه الدول الصناعية من ّتحول من الصناعة إلى الخدمات والمعرفة، ُيسّتحسن إعطاء 

ثمارية الّتنموية للصناعات الّتي ّتحّتاج لمعارف ّتكنولوجية وعلمية مّتقدمة مثل األولوية في المشاريع االسّت

االّتصاالت وبرمجة الكمبيوّتر ونظم المعلومات والخدمات الصحية والمالية ومصادر الطاقة البديلة وما 

ية هات المسّتقبلنسجم هذه الصناعات مع الّتوّجـوفيما ّت. شابه ذلك، مع االهّتمام بّتوفير أمن غذائي عربي

وإذا كانت خطط الّتنمية قد  ،لنسبية وارّتفاع عائداّتها الماليةّتميز بّتواضع ّتكاليفها اـلالقّتصاد العالمي، ّت

ة، فإن ز على الصناعة كنقطة انطالق رئيساّتجهت في السّتينات والسبعينات من القرن العشرين إلى الّتركي

ها إنّتاج المعلومات وّتسويَق االت جعلْتالّتطورات الّتي شهدها العالم منذ بداية ثورّتي المعلومات واالّتص

. لمية والّتكنولوجيةمن النواحي الِع الصناعات في الدول األكثر ّتقدمًا والّتوسع في مجال الخدمات ّتغدو أهَم

أن  وثقافيًا المعرفة صناعة كبيرة بإمكان كل مجّتمع لديه موارد بشرية مؤهلة علميًا وفي الواقع، أصبحِت

إن هجرة العقول العربية إلى دول الغرب ّتثبت أن الدول العربية لديها . ورائها طائلة من يحقق أرباحًا
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 .ّتج وّتحّتاج بكثيرـنـمما ّت نّتج أكثر من حاجّتها، بل ألنها ّتسّتغل أقّلـفائض في الكفاءات العلمية، ليس ألنها ّت

ر األيدي سياسة ّتصدي جعلتسب البطالة في الدول العربية عامة، وبين الشباب خاصة، ارّتفاع ِن إن

على الموارد الوطنية المحدودة  العاملة إلى دول عربية وأجنبية إحدى السياسات المعّتمدة لّتخفيف الضغوِط

نموية، ألن الدولة المصدرة ـّت لكن ّتلك السياسة فشلت في ّتحقيق أهداٍف. من وظائف وّتعليم وخدمات

 ّتجاوز الروابط العائليةـلوطن بروابط ّتعجزت عن ّتوفير الحماية للعاملين من أبنائها في الخارج وربطهم با

في مقدمة الدول العربية الّتي  اوسوري لبنان واألردن ومصر وّتونس والمغرب والجزائرّتأّتي و والعاطفية،

في ّتطوير مشاريع اقّتصادية ّتّتيح للمهاجرين جميعًا فشلت  ها، إال أنّتعّتمد كثيرًا على ّتحويالِت المغّتربين

الخارج سياسة مقبولة  إلىالة فائض العَم ّتصديروإذا كانت سياسة . أوطانهم هم فيالسّتثمار مدخراِّت فرصًا

الدول المصدرة لجزء كبير من مواردها البشرية المؤهلة  ّتسبب في خسارِةـفي المدى القصير، إال أنها ّت

إن . يةنمية مجّتمعـساسي لحدوث ّتأ شرط هوّتوفر مثل هذه الموارد ، إذ إن ولديها حوافز العمل وفنيًا علميًا

نظم الّتعليم والثقافات، وبناء مجّتمعات صناعية ومعرفية  يجعل من الصعب ّتطويَرمثل هذه الكفاءات  غياب

لذلك نقّترح إقامة مشاريع إنّتاجية وخدماّتية في ّتلك . ات بإمكانها الّتنافس في األسواق العالميةواقّتصاد

ِة ّتلك االسّتثمارات شريطة أن ّتدفع بالعمالت الدول ُّتعطى أولوية االسّتثمار للمغّتربين، وّتقوم الدولة بضمان

الصعبة، إن هذه االسّتثمارات هي  قروض يقدمها مواطنون لوطنهم من دون فوائد، فيما ّتـّتيح المجال لعودة 

 .الكثير من المؤهلين منهم للعمل فيها وخدمة أوطانهم وشعوبهم

د من االهّتمام بالسياحة كصناعة وضمن سياسة الّتركيز على المعرفة والخدمات واألمن الغذائي، ال ب

عمل  مجزية، إلى جانب قيامها بخلق فرِص والحصول منها على عائداٍت ،ها بّتكاليف قليلةيمكن ّتطويُر

ّتحّتية جيدة،  نيٍةّتحّتاج لُب لكن السياحَة. م بطبيعّتها في ّتسريع عمليات الّتحول الثقافي في المجّتمعُّتسِه

ع بها وعرضها بطريقة ّتشجع الزائرين على الّتمّّت ،راثمن آثار وُّت وّتّتطلب قيام الدولة بالعناية بما لديها

والعراق واليمن وّتونس  احة في دول مثل مصر واألردن وسوريإن ّتطوير السيا. ّتاريخها إلى والّتعرف

إن أعداد السياح األجانب الذين . طوة كبيرة على طريق الّتنمية المجّتمعيةوالمغرب يمكن أن يكون ُخ

عن  ، ويقّلُخمس عدد السياح األجانب الذين يزورون المكسيك سنويًا نحوالعربية ّتقدر ب يزورون البالَد

رة عدد من يزور ّتايالند، ما يعني أن السياحة العربية ال ّتزال في مرحلة الطفولة، وأن الدول العربية مقّص

فقط، فإن  وليس اقّتصاديًا اجّتماعيًا ولما كانت السياحة نشاطًا ،مية قطاع السياحة واسّتغالل إمكاناّتهنـفي ّت

نمية ـباإلمكان ّتوظيف المأكوالت الوطنية والثقافات المحلية والصناعات الّتقليدية والفنون الشعبية في ّت
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ل المّتواصل بين أبناء البلد وضيوفهم، ّتقوم ومن خالل الّتفاُع ،ياحة والحصول على دخل إضافي منهاالس

السكان عامة، والعاملين في قطاع السياحة خاصة، أكثر  يجعُلبّتسريع عمليات الّتحول الثقافي، ما  السياحُة

للوقت  للّتقاليد والعادات المخّتلفة، وأكثر احّترامًا مع أّتباع الثقافات والديانات األخرى، وأكثر ّتفهمًا ّتسامحًا

 .بالّتنوع الثقافي والنظام واسّتمّتاعًا

قوية ّتديرها نخبة سياسية واعية،  نموية مجّتمعية يحّتاج إلى دولٍةـلكن رسم وّتطبيق إسّتراّتيجية ّت

ّتطوير نظم  ا كانت ثقة الشعوب العربية بحكوماّتها ضعيفة، فإَنولّم ،وعدالة اجّتماعيةملّتزمة بّتنمية شاملة 

الحكم والّتحول في اّتجاه الديمقراطية يصبح شرطا أساسيا لّتشجيع الجماهير على المشاركة في العملية 

القوى االجّتماعية  ة في ّتأمين اسّتمرارها في الحكم، قادها إلى محاباِةالنخب الحاكم إن انشغاَل. الّتنموية

واالبّتعاد عن اّتخاذ القرارات ذات الصلة بّتطوير الثقافات والمواقف من العمل والوقت وّتحرير  ،الّتقليدية

دم في ولقد ّتسببت هذه السياسات في إهمال الّتعليم والفشل في ّتطويره بالقدر المطلوب لمواكبة الّتق. المرأة

ال المجاالت العلمية والمعرفية والّتكنولوجية، وإهمال ضرورات إنشاء معاهد ّتدريب فنية كافية لّتدريب العّم

قد نّتج عن هذا الّتقصير ارّتفاع نسب البطالة والّتذمر والفقر وّتدني اإلنّتاجية وّتخلف و ،غير المؤهلين

نموية كان من ـلموارد البشرية، وفرص ّتكبير من ا ب بدوره في إضاعة جزٍءّتسّب مما. اماالقّتصاد بوجه ع

الممكن أن ُّتسهم في رفع مسّتوى أداء المؤسسات الحكومية والشركات العامة وّتسريع عمليات الّتحول 

 . الثقافي االجّتماعي

مع وصول عصر العولمة االقّتصادية والثقافية والمعرفة، بدأت الحقائق على األرض والّتخيالت 

ع لم ّتكن النخب السياسية أو االقّتصادية أو الثقافية العربية مسّتعدة لها، ما المسّتقبلية ّتّتغير بشكل مّتسار

 اعالمي الذي أفرزّته العولمة وثورّتإن االقّتصاد ال. وصلة اإلبحار في عين المسّتقبلياع ُبب في َضّتسّب

 قاليَدوال يحّترم ّت ،وال يعّترف بهويات قومية ،سياسية المعلومات واالّتصاالت هو اقّتصاد ال يعرف حدودًا

يات الصناعية ّتعظيم العوائد المادية من العمل ى قضيِةَووطنية إو إنسانية ِس نة، وال يلّتزم بقضيٍةمعّي

االقّتصادية بّتعزيز قوة الشركة مّتعددة الجنسية، ّتسببت في  وفيما قامت العولمُة ،والّتجارية والمالية

ال مع المطالب الشعبية طني والّتجاوب الفّعالدولة الكبيرة والصغيرة على إدارة اقّتصادها الو إضعاف قدرِة

الثقافية ّتقوم بكشف مدى ما يعانيه العمال في الدول النامية من نقص  والّتنموية المّتزايدة، فيما كانت العولمُة

 . بخلقها الجديُد االقّتصاُد في المهارات الفنية والمواقف القيمية لشغل الوظائف الّتي يقوُم

 ،فنية ومعارف علمية وّتكنولوجية ظائف الشاغرة الّتي ّتحّتاج لمهاراٍتالو نّتيجة لذلك، أصبح عدُد
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عدد المؤهلين من العمال والموظفين لشغلها، ما ّتسبب لى يزيد ع ومواقف إيجابية من العمل والوقت عالميًا

إذ بعد أن شهد عالم القرن العشرين . عما ّتحّتاجه من عمال في اضطرار ّتلك الوظائف إلى الهجرة بحثًا

ماليين العمال من مدنهم، وأحيانا أوطانهم بحثا عن فرص عمل، يشهد عالم القرن الحادي والعشرين  هجرة

من ناحية أخرى، فيما . ال مؤهلين في الخارجعن عَم هجرة ماليين الوظائف الصناعية والمعرفية بحثًا

، شهد فشل والخدمات األساسيةلع قدرّته على إنّتاج معظم الِس االقّتصاد العالمي في زيادِة شهد العالم نجاَح

ات الوطنية في زيادة قدرة األسواق على اسّتيعاب ما يّتم ّتصنيعه وّتسويقه من بضائع وخدمات االقّتصاد

ال والمدخرين من عوائد عادلة ّتّتناسب مع إسهاماّتهم في ع الذي حرم معظم العّم، وذلك بسبب الجَشعالميًا

ين العرض والطلب في انّتشار البطالة في معظم دول العالم الغنية ب ُلب هذا الخَلقد ّتسّبو ،العملية اإلنّتاجية

كونية، كما شهد ّتدني معدالت النمو االقّتصادي،  والفقر واليأس ّتغدو ظواهَر ل البؤَسوالفقيرة، ما جَع

 .وّتكرر األزمات االقّتصادية والمالية، واّتساع دائرة الفقر في الدول النامية والصناعية القديمة بوجه عام
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16 

 نمية عالمية ُمسّتدامةـّتنحو 

في أمريكا، والّتي سبقّتها أزمة قروض المساكن بسنة، برزت حاجة  المالية 2118في أعقاب وقوع أزمة 

وعالقاّتها مع بعضها  العالم مخّتلف دول ملحة إلحداث ّتغيرات اقّتصادية وثقافية واجّتماعية هيكلية في

إذ  ،فة السوق الحر غير كفء وغير عادلفلس القائم على ن أن نموذج اإلدارةاإذ أثبّتت األزمّت. بعضًا

ناعية في الغرب، وارّتفاع معدالت البطالة، ووقوع فقدان ماليين الوظائف الّص فيذلك النظام  ّتسّبب

. ملأمنهم بال عمل أو  كثيرال في العالم، ّتاركًا البشرحياة ماليين  في  الذي أثر سلبًا ،"الكساد الكبير"

ّتطور إلى ثورات ـاجّتماعية قد ّت إلى أزماٍت حين ّتطولّتحول األزمات االقّتصادية ـريخ، ّتوكما يشير الّتا

 . سس جديدةأوم بإعادة ّتشكيل نظم الحياة على ، وّتقاألوطانالمهيمنة على  النخَبشعبية ّتطيح 

مما الشك فيه أن الرأسمالية خدمت العديد من األمم في الشرق والغرب خالل الحقبة الصناعية 

الماضي ات من القرن إال أن عقد الثمانين ،ت الحرية للعديد من األمم ألجيالة، وأن الديمقراطية وفربكفاء

ها اإلنّتاجية، وقيام المال باخّتطاف باخّتطاف الرأسمالية وّتدمير روِح" السوق الحر"شهد قيام نظام 

الضغط  لقيام جماعاِت َلالمجاهذا الّتطور فّتح فيما و ،ألمريكية وّتشويه جوهرها اإلنسانيالديمقراطية ا

مصالح طبقية  ولين وّتسخيرهم لخدمِةؤابات وإفساد المرشحين ورشوة المسالخاصة بالّتالعب في االنّتخ

في الدخل والثروة، وّتراجع كبير ّتسبب في حصول ّتخبط سياسي واقّتصادي، وّتفاوت طبقي  ،خاصة

 األغنىالّتي ّتشكل  الفئةت ثروة وعلى سبيل المثال، وصل .معدالت النمو االقّتصادي والحريات العامة

فيما كانت ثروة بقية السكان ثروة أمريكا، إحمالي من % 35.5 نحو إلى 2111من السكان في عام % 1

بشكل  نسبة الفقراء ارّتفعْت أما فيما يّتعلق بالفقر، فإَن. من الثروة فقط% 65 نحو % 99الذين يشكلون 

 . 2112من مجموع السكان عام % 16إلى  األزمة المالية لّتصل  مضطرد منذ بدِء

ن العمل، وّتوزيع مللعاطلين ي عجزه عن خلق فرص نظام السوق الحر ينعكس اليوم ف إخفاقإن 

الديمقراطية فيبدو  إخفاق أما. العالم ثمار النمو االقّتصادي بشكل عادل بين الطبقات االجّتماعية ودول
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الحزب الجمهوري والحزب ين في أمريكا، لرئيسيديولوجي بين الحزبين اأدوث ّتمحور واضحًا في ُح

ولّما  .وّتحديات كالتواجه أمريكا من مشيالديمقراطي، ما جعل من الصعب الّتوصل لحلول واقعية لما 

لنظام حياة واحد، فإن إحياء روح الرأسمالية واسّتعادة  مّتالزمن نيمقراطية وجهيالرأسمالية والد كانت

الّتي يعمل النظامان في خاللها إعادة ّتأهيل المؤسسات و ،دة هيكلة النظامينم إعاالديمقراطية يحّّت جوهر

المال، وأكثر حساسية لما رضة للّتأثر بفعل القوى الّتي ّتسيطر على وشفافية، وأقل ُعكفاءًة لّتصبح أكثر 

 .  وثقافية عميقة ّتشكل ّتحديات جماعية غير مسبوقة يعيشه العالم من ّتحوالت اجّتماعية واقّتصادية

، ّتبعهـا علـى الفـور حالـة ركـود      2117حين وقعت أزمة الرهن العقاري األمريكية في أواخر عام 

. ماليـة حـادة، انّتقلـت ّتبعاّتهـا إلـى معظـم دول العـالم        اقّتصادي وأزمة بنكية سرعان ما ّتحولت إلى أزمٍة

اّتها ئب وزيادة اإلنفاق لّتحفيز اقّتصادت معظم الدول إلى خفض الضراالحّتواء ّتلك األزمات، اّتجه وسعيًا

قـد جـاءت أزمـة    و .ين العـام ز في الموازنات الحكوميـة وارّتفـاع الـدَ   ب في زيادة العْجعلى النمو، ما ّتسّب

 ء على خطورة الدين العام، وّتؤكد في الوقتاضواأل سبانيا لُّتسلَطإفي اليونان وايرلندا والبرّتغال والديون 

 . ذاّته ضرورة إعادة هيكلة نظام النقد الدولي

من الديون، وإعادة هيكلة نظام النقد الدولي على  العالم دولكّل ّتقدم هذه الدراسة خطة لّتحرير 

فقيرة على ّتحقيق الّتنمية لمساعدة الدول البرأسمال كبير نمية ـلبة، وإنشاء صندوق ّتأسس جديدة ُص

. ق معونات إنسانية برأسمال ّتريليون دوالر لكل صندوققامة صندوق ّتعليم وصندو، وإوالنهضة

. وّتسّتهدف هذه البرامج مجّتمعًة ّتحقيق ّتنمية عالمية ُمسّتدامة مع حلول منّتصف القرن الحادي والعشرين

قد ّتبلورت هذه الخطة بعد  ّتفكير عميق في مشاكل عصرنا، ووجوب انّتشال الفقراء من براثن الفقر و

ب الديون، وّتحرير الرجل والمرأة في الدول النامية من العبودية على ّتجّنوالحاجة، ومساعدة الطلبة 

، وّتخليص األجيال القادمة من ديون قامت األجيال الحالية والسابقة االقّتصاديةالثقافية واالجّتماعية و

كان د، لكن قبل البدء في طرح أفكارنا بشكل محّد ، وّتحقيق عدالٍة على مسّتوى العالم،باقّتراضها وّتبديدها

 .ال بد من وضع الّتحوالت العالمية المسّتجدة في إطارها الّتاريخي والمجّتمعي والعولمي السليم

 اإلطار العولمي للّتغير

 المعلومات واالّتصاالت في دخول االقّتصاد العالمي ومخّتلف الثقافات مرحلَة ا، ّتسببت العولمة وثورّتأواًل

ّتراجع وية واالجّتماعية وعالقات اإلنّتاج في كل مكان، ّتغيير الهياكل االقّتصادكان من نّتائجها  صعبة ّتحول
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مجّتمعات الغرب الصناعية  بزّج ّتلك الّتحوالت وفيما قامت. قدرة الدولة القومية على الّتحكم في اقّتصادها

إن الغموض . من السابق جديدة، فرضت عليها أن ّتواجه ّتحديات أكثر صعوبًة ةحضاريانّتقال في مرحلة 

ما قد يحمله أو الّتنبؤ بالّتغير،  اّتجاهات الصعب الّتأثير فييجعُل من نّتقال الحضارية فّترات االالذي يكّتنف 

القائمة والّتسبب في  والسياسية ر بّتقويض صالحية النظريات االقّتصاديةيفيما يقوم الّتغيإذ  من نّتائج،

يعني أنه وهذا  ،محلها انهيار معظمها، يحول الغموض دون رؤية المسّتقبل وّتطوير نظريات جديدة ّتحّل

جعلت خطط العمل بين الماضي القريب والمسّتقبل األقرب،  فيما ّتقوم الفّترة االنّتقالية اليوم بقطع الصلة

. سابقة مجَربة نطلق من افّتراضات علمية، وال ّتقوم على ّتجارَبـعشوائية ال ّت الحالية ّتّتحول إلى ّتصرفات

بحالة ميالد  عرفة في غرفة العمليات يمّريزال عصر الم الوفيما يصل عصر الصناعة إلى نهاية رحلّته، 

نه رحلة مسّتقبل غامض عبر طآعسيرة، ما يجعل الحاضر ميناء ّتنّتهي فيه رحلة الماضي، وّتبدأ على ُش

نّتيجة لهذه الّتطورات، ّتواجه مخّتلف الدول والشعوب والنظم االقّتصادية والسياسية األزمة ّتلو  ،المجهول

اقة في مقدورها قيادة ألفكار خّل وهذا يخلق حاجًة ،قريب ن في وقٍتالّتواز األخرى دون أمل في اسّتعادِة

 .   ال يمكن الّتهرب منهمجهول المجّتمعات المعنية في عين مسّتقبل 

وّتشكيل  ،ات العالم واألسواق االسّتهالكية إلى الّتكامل مع بعضها بعضًاقادت العولمة اقّتصاد، ثانيًا

الّتجارة والمال واالسّتثمار، وإعطاء كل الثقافات جرعة  اقّتصاد عالمي واحد، فضاًل عن ّتدويل أسواق

في أصلها  وهذا جعل كل مشكلة عالمية ّترجُع. عولمية ّتسببت في ّتشويه جوهر الثقافات الّتقليدية عامة

الوطنية والدولية  كالتالمش تّتداخل وبالّتالية ذات امّتداد عالمي، زمة وطنية، وكل مشكلة وطنية رئيسأل

حديات الوطنية أو ّتعامل مع الّتـنّتيجة لذلك لم يعد بإمكان دولة أن ّت. وهموم عالمية كالتإلى مش توّتحول

وهذا يعني أن . ة بمفردها، ما يفرض ّتطوير أطر دولية فعالة للّتعاون ومواجهة الّتحدياتالدولية الرئيس

كل من زاوية وجب النظر إلى ّتلك المشاالمالية الراهنة وأزمة الديون يالّتعامل مع األزمة االقّتصادية و

اقّتصادي ُمسّتدام ومّتوازن وعادل  دوث نمٍولُح عالمية جديدة ّتفّتح المجاَل واسعة ُّتفضي إلى خلق بيئٍة

 . أفضل لألجيال القادمة يشمل كافة الدول والشعوب، ويحرر فقراء العالم من الحاجة، ويضمن مسّتقباًل

ونمو اقّتصاداّتها والهند والبرازيل الّتصنيع في كوريا الجنوبية والصين ّتسبب الّتوسع في  ،ثالثًا

قد ّتبع ذلك ّتراجع معدالت النمو و. عية للعالم قدرّته االسّتهالكيةفي ّتجاوز القدرة اإلنّتاجية الصنابسرعة 

واّتساع  ،االقّتصادي في معظم دول العالم، وّتكرر األزمات االقّتصادية والمالية، وارّتفاع معدالت البطالة

وجب زيادة القدرة االسّتهالكية العالمية من إن معالجة هذا الخلل ّت ول،خارج حدود ّتلك الدالفقر  دائرة
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ّتقوم بّتخفيف  أسواق الدول الصناعية، وخلق أسواق جديدة وفرص عمل نوعيٍة ّتـنميةخالل العمل على 

 عامةا كانت القدرة االسّتهالكية للدول الصناعية ولّم ،والفقر وزيادة الدخل في كل مكان حدة البطالة

، ودون غيرها ّتقريبًا، على من حدودها القصوى، فإن أسواق الدول النامية أصبحت ّتسّتحوذ ّتربـقـّت

وهذا يعني أن ّتحقيق نوع . ات الّتوسع في الطلب واسّتيعاب الجزء األكبر من فائض اإلنّتاج العالميإمكان

ناعية من الّتوازن بين اإلنّتاج واالسّتهالك الصناعي بشكل يخدم مصالح فقراء العالم والدول الص

 .  ات الدول الفقيرةالّتركيز على ّتنمية اقّتصاد ن العمل يوجبمالشركات العاملة فيها والعاطلين و

قامت حرية الّتجارة وّتكامل أسواق المال واالسّتثمار في العالم بّتغيير القواعد الّتي ّتحكم  ،رابعًا

 ،دين من الزمن أو أكثر قلياًلقبل عق. خاصة العمال الصناعيين والمعرفيين ،العالقة بين الوظائف والعمال

مجزية من  راهم، وأحيانًا مدنهم وأوطانهم للحصول على وظائَفـكان على معظم طالبي العمل أن يّتركوا ُق

كما كان على الكثير من مواطني الدول الفقيرة أن يخاطروا بحياّتهم في . الدخل والرضا عن النفس ناحيِة

ومع أن الهجرة  ،وفر لهم إمكانات العمل والعيش الكريمبالد ّتشواطئ بعض الحاالت كي يصلوا إلى 

هم، ع مهاراِّتالمهاجرين يّتصفون بضعف ّتعليمهم وّتواُضهؤالء ن معظم أّتزال مسّتمرة، إال  القّتصادية اال

في المقابل، ّتقوم . ما يحول دون مشاركّتهم بفاعلية في االقّتصاد المعرفي الذي يشهد نموًا مّتواصاًل

، ال مؤهلين من الناحيّتين العلمية والثقافيةعن عّم لمعرفية بالّتنقل من مكان آلخر بحثًاالوظائف الصناعية وا

كبيرة، ّتسافر الوظائف المعرفية ضمن عالم  ألخرى بحريٍة الصناعية من دولٍة فيما ّتسافر الوظائُفإذ 

في و. وأحيانًا بيوّتهم ال المعرفيين من العمل لدى شركات أجنبية من دون مغادرة مدنهمافّتراضي ُيمِكن العَم

عن إلّتزاماّتها الّتقليدية ّتجاه األوطان والعمال، فإن قرارات االسّتثمار لم يعد  الكبيرةالشركات ضوء ّتخلي 

وهذا يجعل المجّتمعات األكثر اسّتعدادًا السّتقبال عمليات . يحكمها شيء سوى العوائد المادية المّتوقعة

ال األكثر ّتأهياًل من النواحي مارات الخارجية، ويجعل العّمالّتصنيع هي المجّتمعات األكثر جاذبية لالسّتث

 . جيدة ّتحقق لهم أحالمهم العلمية والثقافية هم األكثر حظوظًا في الحصول على وظائَف

في ضوء هذه الّتطورات وبسببها، ّتبدلت ظروف الحياة االقّتصادية واالجّتماعية الّتي كانت  ،خامسا

عولمة، ما جعلها ّتقود إلى ّتغيير االفّتراضات الّتي ّتقوم عليها نظريات ال قبل حلوِلفي مخّتلف الدول سائدة 

 من ّتلك االفّتراضات مفهوم االقّتصاد الوطني الذي يعمل خلف حدوِدومن ِض. اإلدارة االقّتصادية والمالية

سياسية شبه مغلقة، وخضوع الّتجارة الخارجية لقوانين ّتحد من حريّتها، واعّتماد االسّتثمار على 

كل لما كانت و ،سيةلوطنية، ومحدودية حرية العمال واألموال في االنّتقال عبر الحدود السياالمدخرات ا
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هذه القيود قد ّتم ّتجاوزها كليًا أو جزئيًا، فإن أدوات اإلدارة االقّتصادية والمالية الّتي اسّتخدمت بكفاءة في 

ة على الّتعامل مع حت غير قادرالماضي القريب للّتعامل مع مشاكل البطالة والّتضخم والركود أصب

 . في عصرنا هذا كالت نفسهاالمش

 االقّتصاديين والسياسيين عن إدارة أزماتّتسبب في عجز  أغلب إن الفشل في إدراك هذه الحقائق 

وهذا يفسر سبب فشل االجراءات الّتي اّتخذّتها دول الغرب عامة في  ،المسّتقبلّتخيل شكل و الحاضر

 قد يسّتمُر الّتقليديةالنظرية االقّتصادية  اسّتخدام َنأومع . مواجهة أزمّتي الديون والركود االقّتصادي

قادرة على ّتشخيص طبيعة الّتغيرات  غيَر هان عقل النظرية دخل حالة غيبوبة، ما يجعلأال سنوات أخرى، إ

حّتى قانون العرض والطلب . بكفاءة ومعالجة ّتبعاّتها السلبيةاألزمات  العولمية، وعاجزة عن الّتعامل مع

وعلى . لم يعد في مقدوره القيام بدوره الّتقليدي إال جزئيًاالّتقليدية جوهر النظرية االقّتصادية  الذي يشكُل

الّتي شهدت ارّتفاع أسعار النفط ثالثة  2116-2115سبيل المثال، لم ينخفض الطلب على النفط خالل فّترة 

% 17 نحوخفاض الطلب بات من القرن العشرين انّتقريبًا، فيما شهدت فّترة السبعينات والثمانينأضعاف 

يزال يّتزايد على الرغم من ارّتفاع أسعار  اللنقالة ا  الهواّتف كما أن الطلب على. بسبب مضاعفة األسعار

 . األجهزة والخدمات بشكل مضطرد

والوظائف واألهداف، وال  ات وطنية من حيث الهياكُلود من الزمن، كانت معظم االقّتصادقبل عق

نجاح أدوات اإلدارة االقّتصادية  دات إال جزئيًا، ما جعل ّتلك األيام ّتشهُدّتعّتمد على الصادرات والوار

زيادة اإلنفاق الحكومي وخفض معدالت الفائدة على  ّنإإذ  ،الّتقليدية في أداء مهامها بكفاءةوالمالية 

نشيط ـالقروض كان كافيًا في معظم الحاالت لّتشجيع االسّتثمار واالسّتهالك وخلق وظائف جديدة، وبالّتالي ّت

، لم يعد عولماقّتصاد ُمكل لكن حين أصبح  ،من اسّتعادة حيويّته هوّتمكين وطني يعاني الركود اقّتصاد

 ن جزءًا من الزيادة في اإلنفاق يذهُبإ، إذ نفسها األدوات باسّتخدام  نفسها النّتائج باإلمكان الحصول على 

كما أن . طالة الوطنيةلقضاء على الَبكافية ل لشراء بضائع ُمسّتوردة، ما يؤدي إلى الفشل في خلق وظائَف

خفض معدالت الفائدة على القروض يشجع بعض المسّتثمرين على االقّتراض من سوق واالسّتثمار في 

 . سوق آخر يّتصف برخص ّتكلفة العمل النسبية

ليس هناك شك في أن النظرية االقّتصادية الّتقليدية قامت بدور كبير في إدارة الشؤون االقّتصادية 

ًا في ّتقييم السياسات ن االقّتصاديين لعبوا دورًا رئيسكما أ. خالل معظم سنوات القرن العشرين والمالية

ّتحكم في ّتوزيع ـاالقّتصادية والمالية، ونقد السياسات الّتي ّت األبعاداالقّتصادية والقرارات السياسية ذات 
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لكن حين . قة الوسطى وغيرهاالة والطبالدخل والثروة في المجّتمع، ومناقشة قضايا العدالة والفقر والعَم

شبه بناء إن بناء نظرية ُي ،لالسّتخدام صالحٍة قد نظرية صالحية الفرضيات الّتي ّتقوم عليها، ّتصبح غيَرـّتف

إذا كان األساس . بعيد، إذ ّتبدأ العملية بأساس المبنى، والذي يوازي الفرضيات بالنسبة للنظرية بيت إلى حٍد

، فإن صالحية النظرية في المقابل، إذا كانت الفرضيات واقعيًة. ّترة طويلةقويًا، فإن البيت يبقى صالحًا ف

ضانات والهزات األرضية، والفرضيات الّتي لكن األساسيات الّتي ّتّتعرض للفي. فّترة طويلة كذلك ّتسّتمُر

 .ّتحاول أن ّتعكس ظروفًا حياّتية وسلوكيات إنسانية دائمة الّتغير والّتبدل ال ّتسّتطيع أن ّتعمر طوياًل

 ة الديون العالميةأزم

مـن دون  ّتواجه الدول الّتـي ّتعـاني ركـودًا اقّتصـاديًا وأزمـة ديـون ال ّتسـّتطيع ّتسـديد الفوائـد المسـّتحقة           

الت النمـو،  معـدّ  الركـود أو بـطءَ   ّتحفيز االقّتصادات الوطنية الّتي ّتعـاني   يمكن كيف: معضلّتين اقّتراض

ّتطلب السـيطرة علـى الـدين العـام اّتخـاذ      ـفعلـى سـبيل المثـال، ّتـ    . ذاّتـه  وإحّتواء أزمة الديون فـي الوقـتِ  

نشيط اقّتصـاد  ـّتطلب عمليـات ّتـ  ـحكومية للحد من  العجز في الميزانية وخفض اإلنفاق، فيمـا ّتـ   إجراءاٍت

لـذلك  . ض الضرائب، وبالّتالي زيادة العجز في الميزانيةركود إنفاق المزيد من األموال وخف بمرحلة يمّر

إذ علـى الـرغم مـن    . الّتحـديات االقّتصـادية والماليـة الحاليـة     واجهـةِ ّتبدو الّتدابير الّتقليدية عـاجزة عـن م  

آالف الباليـين مـن    درالي األمريكي والبنك المركـزي األوروبـي بضـخّ   ياإلجراءات الّتي اّتخذها البنك الف

لمعالجة عشرات المؤّتمرات الدوالرات في االقّتصاد األمريكي واألوروبي، وقيام قادة منظقة اليورو بعقد 

المشـاكل   مـن ناحيـة ثانيـة، ّتّتسـبب الّتـدابير الّتقشـفية فـي ّتعقيـد        . قائمة، إال األزمة ما ّتزال ديونال أزمة

الحكومـات علـى االسـّتثمار فــي المـوارد البشـرية والبــرامج       اتقــدر يضـعف الّتقشـف  ، ألن االجّتماعيـة 

 . الّتي ّتساعد الفقراء والمحّتاجين، وّتمكن الطلبة من الحصول على الّتعليماالجّتماعية 

كـل  ّتشير المعلومات المّتوفرة عن الديون العالميـة إلـى أن ديـون    دون الدخول في الّتفاصيل،  ومن

، كان نصيب دول الغـرب الصـناعية واليابـان منهـا      2114ّتريليون دوالر في أوائل عام  55بلغت  دول ال

اّتج القـومي  أمـا نسـبة الـديون إلـى النـ     . ّتريليـون  4.5ّتريليون دوالر، ونصيب الدول النامية نحو  45نخو 

فـي  % 88في ألمانيا،  %83في اليابان،  234في أمريكا،  %117اإلجمالي لمخّتلف الدول فقد بلغت  نحو 

في البرّتغـال،   %118في إيرلندا،  %112في كندا،  %87في إيطاليا،  %126في فرنسا،  %91بريطانيا، 
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الّّتحـاد األوروبـي، فـإن النسـبة     ااألعضاء فـي  أما فيما يّتعلُق بمجموعة الدول . في اليونان %161و نحو 

 %. 92بلغت نحو 

 %12إلى الناّتج القومي اإلجمـالي  نحـو    الدول الصناعية غير الغربيةمن ناحية ثانية، بلغت ديون 

. فـي الهنـد   %52نحـو   و ،البرازيـل  فـي  %56، كوريا الجنوبيـة في % 34، في الصين %32، روسيافي 

 61نها الحقيقية، فإن مـن الممكـن أن ّتبلـغ الـديوُن العالميـة      وحيث إن معظم الدول ّتحاول إخفاء حجم ُديو

 .ّتريليون دوالر حين يّتم الكشف عن حْجمها الحقيقي في المسّتقبل

ّتقدر الفوائـد المسـّتحقة علـى    ّتريليون دوالر،  55 نحومن ناحية ثانية، فيما ّتقدر ديون دول العالم ب

نّتيجة لذلك يصبح إجمالي حجم الـديون والفوائـد    .ّتريليون دوالر 21ّتلك الديون حّتى ّتاريخ السداد بنحو 

ّتريليونـا،   61ّتريليون دوالر، نصيب دول الغرب الصناعية واليابان منهـا نحـو    75المسّتحقة عليها  نحو 

وبـالنظر إلـى ّتوزيـع     ّتريليونـات،  9ّتريليونات، ونصيب بقيـة الـدول نحـو     6ونصيب الدول النامية  نحو 

حالية ّتعكس مشكلة الرجـل الغنـي ولـيس الرجـل الفقيـر، مـا يجعـل دول        الديون هذه، يّتضح أن األزمة ال

الغرب الصناعية واليابان ّتـّتحمل مسؤولية ّتخليص نفسها وّتخليص العالم معها من أزمة الديون وّتبعاّتهـا  

 .  الكارثية على االقّتصاد العالمي وأحوال الفقراء والعاطلين من العمل في مخّتلف بقاع العالم

 الديون ّتحرير األمم من

ات العالم اإلنّتاجية قدرّتها االسّتهالكية منذ عقود، ما ّتسبب في ، ّتجاوزت قدرة اقّتصادكما أشرنا سابقًا

. دة المنافسة بين الشركات والدول، وارّتفاع معدالت البطالة، وّتكرار األزمات االقّتصادية والماليةزيادة ِح

ة األسواق الكامنة على الّتحول إلى أسواق وهذا خلق حاجة لّتنمية أسواق االسّتهالك الحالية، ومساعد

، وّتحويل رغبة المسّتهلكين في الشراء إلى قدرة حقيقية على يون الدول الغنية والفقيرةُد فعلية، وّتخفيف

كمال ّتشييد وفي ضوء ّتراجع معدالت النمو السكاني في الدول الصناعية المّتقدمة عامة، واسّت. الشراء

الّتي ّتملك ت، فإن أسواق الدول النامية والفقيرة أصبحت هي األسواق ة منذ سنوامعظم المشاريع الرئيس

ّتصف ّتلك األسواق برغبة كبيرة في ـإذ ّت ،ي من أزماّته والقضاء على البطالةنقاذ االقّتصاد العالمإمكانات إ

ن، أزمة الديو الّتخلص منومن أجل  ،شباع رغباّتهاإال ّتملك المال لّتلبية حاجاّتها و ، لكنهاجديداقّتناء كل 

فيما  أقدم ،وّتحقيق ّتـنمية عالمية مسّتدامة والقضاء على معظم العلل االجّتماعية والسياسية الّتي نّتجت عنها

 :يلي خطة ّتّتجاوز الحكمة المألوفة وأساليب الّتفكير االقّتصادي الّتقليدية، وّتنص الخطة على ما يلي
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ملة دولية ُيطلق ة إصدار ُعيبنكًا مركزيًا عالميًا، يّتمّتع بصالح IMFّتعيين صندوق النقد الدولي  .1

صدار سندات بالرامو، إضافة إلى إ، و Zentزنت 111، مقسمة إلى Ramo" رامو" اسم عليها

 . مهامه الحالية

ملة افّتراضية يّتعامل بها ُع ّتمثُلالّتي " حب الخاصةحقوق الَس"ّتحديد قيمة الرامو بقيمة وحدة  .2

ملة حقيقية قابلة إلى ُع الحالية فّتراضيةااللة مُعال ّتحويَل يعني، ما الصندوق مع الدول األعضاء

 . للّتداول عبر العالم

عن طريق إصدار سندات وشهادات  يهاّتسديد ديونها والفوائد المسّتحقة علل إعطاء كل دولة فرصًة .3

 . ضمان بعملّتها الوطنية، وّتحويل ّتلك المبالغ لصالح صندوق النقد الدولي

ودع فيه المبالغ الّتي ّتصله من الدول األعضاء، ّتكليف الصندوق بفّتح حساب أمانات خاص ُّت .4

والقيام نيابة عن ّتلك الدول بالوفاء بالّتزاماّتها المّتعلقة بالديون، على أن يقوم الصندوق بّتسديد 

 . اسّتحقاقها المسّتحقات ألصحابها حاَل

 .ديونّتلك المن إجمالي  %11ُّتعادل " رسوم إدارة" الديون المسّتحقةّتدفع كل دولة مع ّتسديد  .5

ّتسديد ديون الدول الفقيرة، وّتغطية ّتكاليف إقامة ثالثة صناديق ّتنموية الرسوم في وُّتسّتخدم هذه 

 . وّتعليمية وإنسانية، كما هو ُموَضح أدناه

سنويًا، وموازنة  %5إلزام كل دولة مشاركة في هذا البرنامج بّتخفيض العجز في ميزانيّتها بنسبة  .6

  .سنة على األكثر 12الميزانية في غضون 

جامعة عالمية من الدرجة األولى،  51إنشاء صندوق ّتعليم برأسمال مقداره ّتريليون دوالر لبناء  .7

مواهبهم وّتطويرها،  مهمّتها األساسية ّتشجيع الّتفكير النقدي، ومساعدة الطلبة على اكّتشاِف

ايا لمخّتلف القضايا المحلية، والّترويج لقض قنيات صديقة للبيئة، وإيجاد حلول وطنيٍةـوّتطوير ّت

، على أن ُّتقام والعناية بالبيئة السالم والّتنوع الثقافي والمساواة والعدالة االجّتماعية وحرية الّتعبير

 .ّتلك الجامعات في أماكن اسّتراّتيجية ّتسمح لها بخدمة أكبر عدد من سكان العالم

إنشاء صندوق إنساني برأسمال مقداره ّتريليون دوالر لمواجهة الطوارئ، ومساعدة ضحايا  .8

 .  ضانات والزالزل واألوبئة في مخّتلف دول العالملكوارث الطبيعية كاألعاصير والفيحروب واال
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دوالر لمساعدة جميع الدول  اتّتريليونخمسة  إنشاء صندوق للّتنمية المسّتدامة برأسمال مقداره  .9

دول ال قليل درجة ّتبعيّتها للغير، واالنضمام لبقيةـالفقيرة على النمو والخروج من براثن الفقر، وّت

 .ناعيةالّص

لمساعدة الدول الفقيرة فنيًا وإداريًا  إنشاء بعض الشركات والوكاالت الدولية بإشراف البنك الدولي.11

 . مشاريع ّتنموية وّتنفيذهاخطط وما ّتحّتاجه من  ّتصميمعلى 

هو ًا يحّتاج لبنك مركزي كذلك، وهذا يبنك مركزي، فإن اقّتصادًا عالمليحّتاج وطني بما أن كل اقّتصاد 

ملة ّتّتحول مباشرة وحين يقوم الصندوق بإصدار الرامو، فإن ّتلك الُع. الدور المقّترح لصندوق النقد الدولي

وهذا من شأنه إعادة بناء . واالسّتقرار ملة احّتياط عالمية ال ّتضاهيها عملة أخرى من حيث القوُةإلى ُع

حين كان الدوالر وغيره من عمالت  قودنظام النقد الدولي على أسس مّتينة ُّتشبه ما كان قائمًا قبل ُع

ه عدم وجود ما يكفي من الذهب لدى صندوق النقد الدولي يّتم ّتعويُض إّن. مدعومة باحّتياطي من الذهب

أمام كل دولة لّتحديد قيمة عملّتها الوطنية  وهذا يفّتح المجاَل". الرامو"بقيام كل الدول األعضاء فيه بدعم 

عالميًا يقوم على عملة احّتياط ثابّتة من المؤكد أن ُيسهم في ّتنشيط الّتجارة إن نظامًا نقديًا . بالنسبة للرامو

والّتالعب األسعار لّتقلبات بالّتالي ّتقليل احّتماالت ّتعرضها الدولية، وضمان اسّتقرار العمالت المخّتلفة، و

 . سواق العمالت والمال العالميةأمن قبل السياسيين والمضاربين في 

مة عملّتها بالنسبة للرامو، يسمح لها برفع أو خفض قيمة عملّتها مّتى إن قيام كل دولة بّتحديد قي

ة ل المصدرة للنفط والمعادن الرئيسكما يفّتح المجال للدو. في ميزانها الّتجاري شاءت للّتعامل مع أي خلٍل

ها ّتمكين ّتلك الدول من ّتحديد عوائِدوهذا من شأنه . ها بالرامولّتسعير صادراِّت االسّتراّتيجيةوالسلع 

ز والفائض رضة لّتقلبات العْجُع وأقّل كفاءًة ، ورسم ميزانيات أكثَرّتوقعة من الصادرات بشكل أكثر دقًةالم

الرامو أساسًا لّتسعير النفط وغيره من معادن وسلع إنصاف كل  من ناحية أخرى، يضمن اسّتخدام. السنوية

من العجز في  ًاجزء لى الديون نت الفوائد السنوية عا كاولّم. الدوالر الدول وحمايّتها من ّتذبذب قيمِة

خفض العجز  سيؤدي إلىعليه الخطة المقّترحة  نُصـيونها كما ّتقيام مخّتلف الدول بّتسديد ُد الميزانية، فإَن

إذ حين ّتدفع دولة الّتزاماّتها لصندوق  ،بعضها مثل ألمانيا من ّتحقيق فائضالدول، وّتمكين  كِلفي ميزانية 

إلى الصندوق، وّتّتحرر الدولة المعنية من عبء الديون بشكل  ديونهاّتسديد  وليةؤقل مسـنّتـالنقد الدولي، ّت

بأنها ّتعيش في  اإن صدور الرامو سيكون بداية لحقبة جديدة في الّتاريخ، ّتعّترف كل الدول بموجبه. كامل

 . عالم واحد يفرض عليها الّتعاون على إدارّته ومواجهة مشاكله وّتحديات المسّتقبل بشكل جماعي
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 حّتملةوالّتبعات الُم المخاوُف

قود وإصدار شهادات ائّتمان من إن سداد الديون بهذه الطريقة يعني طباعة ُن :قد يقول بعض االقّتصاديين

، كلها اليورو والجنيه اإلسّترليني والينهذا صحيح، لكن هذا هو حال الدوالر و. دون غطاء بأصول ثابّتة

الت إنها عُم ،دون سند أو دعم من أصول ثابّتة منوّتغدو فور طباعّتها ذات قيمة  ،مالت ورقية ُّتطبعُع

من  ذهب أو غيرهبات ّتلك الدول، وليس الدول الّتي ُّتصدرها وقوة اقّتصاد ياتّتدعمها ثقة الناس بحسن ن

ه ليس من دولة واحدة، بل من جميع الدول األعضاء في فسيّتم دعُم الراموأما  ،معادن نفيسة أو عقارات

 . لك أمريكا واليابان والصين ودول االّتحاد األوروبيصندوق النقد الدولي، بما في ذ

داد في المسّتقبل سيّتم بنفس عالوة على ذلك إذا لم يّتم سداد الديون اآلن بهذه الطريقة، فإن الَس

. مالت عاديةها ودفع الفوائد المسّتحقة عليها وسدادها بُعإصداُر لطريقة، ألن كل القروض يّتّماالعمالت و

ر بالنسبة لّتوقيت السداد سداد الديون اليوم وفي المسّتقبل واحدة، لكن هناك فرق كبي وهذا يعني أن طريقة

ادة ثقّتها بنفسها، إن سداد القروض اليوم من شأنه ّتحرير كل الدول من أعباء الديون واسّتع ،وأهميّته

 .مسّتقباًل ضعَوّتاريخية قد ال ّت فرصٍة اّتها من معاودة النمو، أما االنّتظار فمن شأنه ّتفويُتوّتمكين اقّتصاد

قد النظرية االقّتصادية ـإفالس بعض الدول، ّتف دة أزمة الديون يوميًا ومعها احّتماالُتإذ فيما ّتزداد ِح

 . الّتقليدية المزيد من صالحيّتها ساعة بعد ساعة

كبيرة، ما  قد ُيجادل اقّتصاديون آخرون بأن ّتطبيق هذه الخطة من شأنه زيادة السيولة النقدية بنسبٍة

ّتجاوز القدرة  :هذا قول غير سليم ألسباب عدة، أهمها. عالميدوث ّتضخم بب في رفع األسعار وُحقد يّتس

الشرائية العالمية، ما يجعل من الصعب  األساسية القدرَة اإلنّتاجية العالمية فيما يّتعلق بمعظم المواّد

ندوق النقد عالوة على ذلك، ليس لدى ص. حدوث نقص في العرض يّتسبب في ارّتفاع األسعار بسرعة

قروض الدول األعضاء حال  بإنفاق أي جزء من األموال الّتي سّتصله باسّتثناء ّتسديِد الدولي ّتفويٌض

اد الديون سوى الجهة َدإن الخطة ال ّتغير شيئًا فيما يّتعلق بَس. اسّتحقاقها، وهذه ديون ال بد من ّتسديدها

الجهات المعنية بّتمديد فّترات سداد بعض  مكن قيام الصندوق بالّتنسيق معمع ذلك، ُي. بالسدادالّتي سّتقوم 

 . ن هناك حاجة لمثل هذا اإلجراءأرّتأت بعض الدول الى اسّتقرار السيولة النقدية إذا القروض للحفاظ ع

ن زيادة السيولة النقدية ّتؤدي بالحّتمية إلى ارّتفاع األسعار وحدوث ّتضخم إ :إن النظرية الّتي ّتقول

ات من بينها االفّتراض بأن االقّتصاد ولم يعد لها وجود ُيذكر،ّتسّتند إلى افّتراضات ّتجاوزها الزمن 
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. الوطنية ّتعمل ضمن حدود شبه مغلقة، وأنه ليس هناك حرية لمرور البضائع أو النقود أو االسّتثمارات

ّتضخم هو حدوث خلل كبير بين العرض والطلب على السلع األساسية، وليس لإن السبب الرئيسي ل

، ولكن ما يروُق لهمفهناك الكثير من النالس لديهم المال لشراء كل . الناسوجود فائض من النقود لدى 

وهذا يعني أن وفرة المال . من المال على شراء أشياء ال يحّتاجونها ليس لديهم الرغبة إلنفاق المزيِد

دوث ّتضخم، وإن من الممكن حدوث ّتضخم مع ضعف السيولة النقدية إذا ما ّتراجع وحدها ال ّتكفي لُح

قدرة إنّتاجية  يملكالعالم  ولّما كان ،أو زاد الطلب عليها بسرعة ،وض من السلع األساسية فجأةالمعر

نقص مفاجئ في  ن غير المّتوقع حدوَثِم الشرائية بالنسبة لمعظم السلع األساسية، فإّن َّتهّتّتجاوز قدر

لدائنين المّتوقع على من ناحية ثانية، إن إقبال ا. يؤدي لحدوث زيادة كبيرة في األسعارّتلك السلع  عرض

الرامو كوسيلة السّترداد الديون المسّتحقة لهم من شأنه ّتقليص الحاجة لزيادة عرض الدوالر واليورو 

  .عالميةّته كعملة احّتياط ـأخذ مكانكي يلرامو ل، وإفساح المجال دولية مالتوغيرها من ُع

الباليين من الدوالرات خالل دولة أخرى، أنفقت مئات  نيا الّتي ّتخشى الّتضخم أكثر من أّيإن ألما

ات من القرن العشرين من دها وّتكامل اقّتصادها في الّتسعينفّترة وجيزة على مشاريع إعادة ّتوحيد بال

 اتّتريليون 3.5 نحو درالييمن ناحية ثانية، أنفقت الحكومة األمريكية واالحّتياطي الف. دوث ّتضخمدون ُح

نشيط االقّتصاد من دون حدوث ّتضخم أو ـمة المالية وّتالحّتواء األز 2113و  2118 يعام فيما بيندوالر 

الدول الفقيرة ومّدها بالمعونات المالية والمعارف من ناحية ثانية، إن ّتسديد ديون . اقّتصادي ملموس نمو

إضعاف احّتماالت الّتكنولوجية لّتطوير اقّتصاداّتها ورفع معدالت النمو واإلنّتاجية من شأنه أن يسهم في 

يبقى  مع هذا. القضاء على الحاجة لطباعة النقود بحريةبالّتالي و ،األساسية حدوث نقص في المواد

 الدول الفقيرة الّتي ّتكافح من أجل ّتوفير الطعام لشعوبها، وحيث ّتكون الحكوماُت الّتضخم خطرًا يهدُد

 ار باحّتكار اسّتيراد وّتوزيع المواد األساسية، وحين ّتكون العمالتفاسدة ّتسمح بقيام مجموعة من الّتّج

  .الوطنية ضعيفة وغير قابلة للّتداول في أسواق المال بطريقة مشروعة

الت أسعار الفائدة درالي األمريكي، برفع معّديسبق لالحّتياطي الفقام أالن غرينسبان، الرئيس األ

َر ُمبررًا لذلك اإلجراء أنني لم إوحيث . في أواخر الّتسعينات من القرن العشرين ّتحسبًا لحدوث ّتضخم

من الجرائد  بإرسالها لعدٍد ، وقمُت"شبح الّتضخم"فقد كّتبت ورقة باإلنجليزية ّتحت عنوان  في حينه،

اعية، بل ن الّتضخم لم يعد يشكل ّتهديدًا حقيقيًا للدول الصنإ :ومما جاء في ّتلك الورقة القول. األمريكية

العوامل الّتي هناك العديد من . شبح يبعث على الخوف من دون أن يكون له وجود فعلي نزلةأصبح بم
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ة، لمال واالسّتثمار والّتجارة الرئيسم، منها ّتدويل أسواق اّتسببت في ّتحويل الّتضخم من خطر إلى وْه

. وكفاءّتها الدولية درة اإلنّتاجية الصناعية اآلسيوية، وسهولة وسائل االّتصال والمواصالتوّتنامي الُق

معظم أسنانه، إن  َدَقـن الّتضخم َفإ :القولا ن بإمكاننأالّتضخم، إال  علن موَتومع أنه ليس من الحكمة أن ُن

 . بإمكانه أن يعض بعض الناس، لكن عضّته لم ّتعد ّتؤذي أحدًا ّتقريبًا

الخطة سيؤدي إلى هذه الصناديق االسّتثمارية أن ّتطبيق  يريربما يظن بعض المصرفيين ومد

إن . هو الصحيحإضعاف بعض العمالت وخفض قيمة ما لديهم من اسّتثمارات وموجودات، لكن العكس 

 الت، والحّداحّتياط دولية مرجعية من شأنه أن ُيساعد على اسّتقرار جميع العُم صدور الرامو كعملِة

ن جزءًا والُمقرضلّما كان من الُمفّترض أن يّتحمل و .الّتي يّتعرض لها المسّتثمرونمن المخاطر بالّتالي 

وهذا يعني . ةكبير لمخاطرّتعرضون اليوم دولة ّتعاني من الديون، فإن المسّتثمرين ي من ّتكاليف إنقاذ أّي

المخاطر، فيما يؤدي إنشاء صندوق الّتنمية الُمسّتدامة إلى خلق ّتلك إزالة  من شأنهسداد الديون أّن 

 . لكافة المسّتثمرين ماليين الفرص االسّتثمارية الجديدة في جميع أنحاء العالم

إن لهذه  القضية أكثر  ،الدوالر في قد يّتساءل بعض األمريكيين عما إذا كان الرامو سيؤثر سلبًا

الدوالر سلبًا وإيجابًا، وإن كنت أعّتقد أن المحصلة سّتكون في  من وجه، إذ من المّتوقع أن يؤثر الرامو

نها من إن من المؤكد أن يساعد الرامو على اسّتقرار الدوالر، ألنه سيحرر كل العمالت ويمّك. إيجابية

أن يّتسبب في إضعاف  أيضًا لكن من المؤكد. احات الوطنية والدوليةالقيام بأدوارها الّتقليدية على الس

وفي ضوء ضعف الدوالر واليورو بسبب أزمة الديون . جاذبية الدوالر واليورو كعمالت احّتياط دولية

نظام النقد الدولي،  صدقيةلعملة احّتياط دولية ّتعزز  والعجز في الموازين الّتجارية، أصبح هناك حاجة

 .  نشيط الّتجارة الدوليةـيار الدوالر أو اليورو، وّتسهم في ّتوّتحول دون انه

 صندوق الّتنمية الُمسّتدامة

 ات عدة دول آسيوية حدوث خلل بين المعروض والمطلوب عالميًاهمة لّتصنيع اقّتصادمكان من النّتائج ال

ألفراد والبنوك إفالس ا حاالت من منّتجات أساسية، وارّتفاع معدالت البطالة في العديد من الدول، وّتزايِد

ع ّتقريبًا، فإن لت إلى مرحلة الّتشّبقد وَص ولما كانت أسواق دول الغرب الصناعية عامة ،والشركات

وإذا كانت مساعدة  ،الصناعي هي أسواق الدول النامية األسواق الوحيدة القادرة على امّتصاص الفائض

ات ّتلك الدول لّتنشيط اقّتصاد ضرورٌة الدول الفقيرة في الماضي ّترفًا ّتمارسه الدول الغنية، فهي اليوم
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، دولة فقيرة وء واالسّتقرار في أّيكما أنه من غير الممكن أن يسّتمر الهد. وانّتشالها من الركود والبطالة

 .وحرية نمية اقّتصادية وعدالة اجّتماعيةـمن دون ّت مّتأزم مكان أو احّتواء الراديكالية والّتطرف في أّي

طويلة ما لم  ، فإن من غير الممكن أن ّتعيش دولة في رفاهية لفّترٍةن عالمنا أصبح قرية كونيةإوحيث 

 األخرى على األقل بالراحة من الناحية االقّتصادية، كما أنه من غير الممكن أن يشعر شعٌب ّتشعر الدوُل

ها إن المعونات الخيرية في مقدوِر. ه باألمان واالسّتقرار أيضًاباألمان واالسّتقرار ما لم يشعر جيراُن

ن العمل في ملن ّتخلق فرص عمل كافية للعاطلين يف معاناة الكثير من الفقراء والبائسين، لكنها ّتخف

الدول النامية، ولن ّتخلق ما يكفي من الطلب على منّتوجات الدول الصناعية للّتغلب على مشكلة البطالة 

معدالت  ، وخفضيةاألزمات االقّتصادية والمال هذا يعني أن احّتواءو. وّتدني معدالت النمو االقّتصادي

 .والفقر ّتوجب مساعدة الدول الفقيرة على النمو الّتنمية، وصوال إلى ّتـنمية عالمية مسّتدامة البطالة

ّتريليون  75 نحون ديون مخّتلف دول العالم والفوائد المسّتحقة عليها ّتقدر بأأشرنا سابقًا إلى 

 7.5نية لصندوق النقد سّتكون في حدود دوالر، ما يعني أن رسوم اإلدارة الّتي سّتدفعها الدول ذات المديو

وفيما سُيخصص  . منها بالعمالت الصعبة اتّتريليون (6 )نحو  ّتأّتيّتريليون دوالر، من المّتوقع أن 

دوالر  اتّتريليون خمسة الرسوم لّتمويل صندوقي الّتعليم والطوارئ، سيخصصّتلك دوالر من  اّتريليون

شراف وّتقّترح الخطة إسناد مهام اإل. Sustainable Development Fundلصندوق الّتنمية المسّتدامة 

دولة  طة للّتنمية المجّتمعية لكّلعلى برامج الّتنمية المسّتدامة للبنك الدولي، على أن يقوم البنك بإعداد ُخ

ه من معدات حّتاُجّتسنة، وذلك لشراء ما  25 – 21ة، وإنفاق األموال المخصصة لها على مدى َدعلى ِح

. لوجية وفنية لّتعزيز خطط الّتنمية الوطنية وضمان ّتكاملها وشموليّتهاوآالت وطاقة ومعارف ّتكنو

 :هاعدة، أهُم ّتحقيق أهداٍف ويسّتهدف الصندوُق

، ّتفي بحاجة الناس واالقّتصاد بناء طرق وسكك حديدية حديثة ومطارات آمنة وجسور وسدود .1

  .وّتعميم شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإقامة الصناعات األساسية

دريب العمال الزراعيين ّتحديث الّتقنيات الزراعية ونظم الري وطرق اسّتغالل األراضي، وّت .2

 . نّتاجيّتهم، وّتطوير المجّتمعات والصناعات الريفيةإبغرض رفع 

بناء ما يكفي من المدارس والجامعات ومعاهد الّتدريب المهني والمسّتشفيات، وّتدريب ما يكفي  .3

 .لبية حاجات السكان في المناطق الحضرية والريفيةمن المدرسين واألطباء والممرضات لّت
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الناس على اكّتساب المواقف السليمة من العمل  ّتساعدبرامج ّتعليم وّتدريب خاصة  ّتصميم .4

 . المهارات المطلوبة للعمل في القطاعات الصناعية والخدمية هموالوقت والكسب المادي، وّتعلم

ة ّتقوم بّتحديد المشاكل الوطنية والمحلية، دعم الجامعات الوطنية، وإنشاء معاهد بحوث مّتخصص .5

 .مناسبة لها نابعة من الشعب وثقافّته وّتراثه بقدر اإلمكان وإيجاد حلول

وقضاة  ،لية منظمات المجّتمع المدني، وّتدريب إعالميين محّترفين لكشف الفسادعوفا عددزيادة  .6

 .حقوق المواطنين لمكافحّته وّتطبيق القانون وحمايِة

 . يم والرعاية الصحية، ونشر الوعي البيئي وثقافة الّتآلف بين الناسّتحسين نوعية الّتعل .7

خلق الظروف االجّتماعية واالقّتصادية المناسبة لبلورة طبقة وسطى وفئة من رجال األعمال  .8

 .م الصالح العام، وّتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشاريع ّتخُدبقضايا المجّتمع ملّتزمة

 . لمسّتوى الوطني واإلقليمي والعالميّتعزيز برامج األمن الغذائي على ا .9

 .ثقافي واجّتماعي حقيقي في المجّتمع نفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بإحداث ّتحوٍلـسم وّتر .11

أما صندوق الّتعليم فيهدف إلى إعداد قادة المسّتقبل، إذ فيما يّتحول العالم إلى قرية كونية ال ّتزال ّتلك 

سكانها من ّتطورات وما يحّتاجونه من رعاية وأمن وعدالة، وما القرية ّتعاني  فقدان قيادة ّتعي ما يعيشه 

قصر النظر ّتربع اليوم على عروش مخّتلف الدول ّتّتصف بـإن القيادة الّتي ّت. ّتوجبه البيئة من عناية

. ولية االجّتماعية، فيما ّتعمل على ّتكريس ّتجزئة الشعوب وّتعميق جروحهاؤوضيق األفق وغياب المس

القرية على الّتوقف عن الّتصارع،  ّتلك ي إقناع القبائل والعشائر الّتي ّتسكنلذلك فشلت ّتلك القيادات ف

 . الّتحديات معًا ّتواجهقاسم الموارد والّتضحيات وـّتّتـأن  اواسّتبدال العداء بالّتعاون، وإدراك أن عليه

بناء على قدراّتهم العلمية ومواقفهم ها لاللّتحاق بالمّتقدمين الطلبة  وفيما ّتـنوي الجامعة اخّتيار

ومن أجل ّتمكين أولئك الطلبة من . ّتكفل بّتغطية نفقات دراسّتهمـّتوف س فإنهاالقيادية، مواهبهم إلنسانية وا

 ّترح الخطة أن يقضي كل طالب وطالبة فّترَةـقـّتكوين رؤية عالمية ونظرة ّتاريخية وثقافية مقارنة، ّت

أن ّتكون أعداد على جامعة كما سّتعمل ال. خرحرم جامعي آل الدراسة في دولّتين على األقل، مّتنقلين من

وفيما ّتقوم . طلبة البكالوريوس الذكور مساوية ألعداد اإلناث، وعدد طلبة الدراسات العليا مساويًا لعدِد

برامج الدراسة األساسية بّتدريب مواطنين عالميين يلّتزمون بقضايا السلم العالمي وّتكافؤ الفرص 

مج الدراسات العليا بالّتركيز على البحوث العلمية في والعدالة االجّتماعية والعناية بالبيئة، ّتقوم برا
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مّتعة،  مخّتلف المجاالت، واالهّتمام بّتطوير أفكار جديدة ووسائل مبّتكرة لجعل حياة البشرية أكثَر

 .واالقّتصاد العالمي أكثر إنّتاجية، والعالم أكثر سلمًا، والّتنمية مسّتدامة وشاملة

عن  ية االحّتياجات الطارئة لكل الناس بغض النظرأما صندوق المعونات اإلنسانية فيسّتهدف ّتلب

دهم، والّتعامل مع ّتبعات الكوارث الطبيعية مثل األعاصير والهزات األرضية والمجاعات وجوأماكن 

ومن أجل القيام بهذه الخدمات، سيقوم  ،إنسانية وهجرات سكانية ألوبئة، وما ّتسببه الحروب من مآٍسوا

غذائية ومعدات وخيم  بشرية، وّتخزين مواّد العمليات من عناصَرّتطلبه ّتلك ـالصندوق بّتوظيف ما ّت

د المنظمات الدولية وفي ضوء ّتعُد. وكفاءة وشمولية ووسائل اّتصال كافية لمواجهة الطوارئ بسرعٍة

الّتي ّتعمل في هذا المجال، سيقوم الصندوق بّتقييم نشاطات ّتلك المنظمات واعّتمادها بناء على المعايير 

 .  لها عّتمدة واالسّتفادة من ّتجاربها، وّتقديم الدعم المالي والمادّياون مع المنظمات الُمالدولية، والّتع

، كان ال بد من ّتصميم برامج نوعية إلحداث ّتحوالت اجّتماعية ن الّتنمية عملية مجّتمعيةإوحيث 

اقّتصادية  نميةـنجح ّتـوفي الواقع، ال يمكن أن ّت. مع برامج اإلصالح االقّتصادية وثقافية واسعة ّتّتزامُن

نمية ثقافية اجّتماعية ّتعيد هيكلة العالقات االجّتماعية والمواقف الشعبية من ـفي مجّتمع ّتقليدي من دون ّت

فالّتنمية في جوهرها عملية مجّتمعية . والبيئة الوقت والعمل اليدوي والبيئة وحرية الرأي والمال العام

إن االسّتثمار في الّتعليم  ،نية ّتحّتيةاسي أو ُببرنامج ّتغيير اقّتصادي أو ّتعليمي أو سي شاملة، وليس مجرَد

والخدمات الصحية والّتثقيف االجّتماعي من شأنه خلق وعي لدى المرأة ُيسهم في ّتحريرها من قيود 

وهذا من شأنه أن  ،نمية المجّتمع وقيادّتهـالجهل والّتقاليد العقيمة، وّتمكينها من المشاركة الفاعلة في ّت

السكاني في غضون عقدين من الزمن إلى المسّتويات السائدة في معظم يقود إلى خفض معدالت الّتزايد 

. ، ورفع مسّتوى الوعي الشعبي المّتعلق بحماية البيئة والعمل واالدخار واالسّتثمارالصناعيةالغرب دول 

سنة الظروف  41-31خلق خالل طة المقّترحة من شأنه أن َيّتطبيق الُخ إن :بناء على هذا، يمكن القول

 . حقيقية نمية مسّتدامٍةـالدولي من ّتحقيق ّت لّتي ّتمكن المجّتمَعالموضوعية ا

دوالر على مدى ربع قرن لّتنمية مجّتمعات  اتّتريليون سّتة  نحو إلنفاق اسّتراّتيجيًا إن مشروعًا

الماليين من فرص العمل، ويفّتح أسواقًا جديدة  عشراتماسة لّتنمية وّتصنيع من المؤكد أن يخلق  بحاجٍة

في . ّتسّتوعب معظم الفائض المعروض في األسواق العالمية من بضائع صناعيةات كبيرة ت إمكانذا

الناس،  غذائي لمعظِم سهم الخطة في رفع إنّتاجية قطاع الزراعة وّتأمين أمٍنالمقابل، من المؤكد أن ُّت

وهذا من . الغذائية وارّتفاع مفاجئ في األسعار دوث نقص كبير في المواّدوبالّتالي إضعاف احّتماالت ُح
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في انّتشال  اإلسهام، والمالية والمشكالتقّتصادي والديون ّتقليص احّتماالت ّتكرر أزمات الركود االنه شأ

قر والمرض، وّتمكين ما ال يقل عن بليون شخص آخر من االنضمام ـأكثر من بليون إنسان من براثن الف

هندسين والفنانين إلى الطبقة الوسطى، وّتدريب ماليين العلماء والمفكرين والفالسفة واألطباء والم

 .االقّتصاد العالمي، وإثراء حياة البشرية جمعاء فاظ على نمّوواألدباء للِح

في الغرب  عدة مجّتمعات لسنوات الثالثون القادمة دخول من ناحية ثانية، من المّتوقع أن ّتشهد ا

. ى السواءّتصف ببطء معدالت النمو في اإلنّتاج واالسّتهالك علـغير مسبوقة، ّت "ّتوازن"والشرق مرحلة 

ويعود السبب في هذا إلى نجاح الدول المعنية في اسّتكمال بناء المشاريع الكبرى في بالدها، وانخفاض 

الصفر، وارّتفاع نسبة كبار السن الذين يفضلون االسّتمّتاع  إلى ما يقاربمعدالت النمو السكاني فيها 

دخول دول أخرى  نفسها الحقبةهد من المّتوقع أيضًا أن ّتش هنأكما  ،أموالهم بوقت فراغهم على إنفاق

ّتصف بسيادة شعور عام لدى عامة الناس بأن وعود ـ، ّت"الّتوقعات المّتناقصة"مرحلة شبه دائمة من 

ويعود السبب في ذلك إلى  .المسّتقبل سوف ّتكون أقل من وعود الحاضر، واالقّتناع بقبول القليل المّتوقع

وهذه  .جرة األجانب إلى بالدهم إال في أضيق الحدودّتزايد نسبة كبار السن بين السكان وعدم السماح به

الضغوط على البيئة والمعادن والطاقة والمواد الغذائية، واإلسهام في وصول  ّتطورات من شأنها ّتخفيُف

ّترب من مرحلة الّتوازن، فيما ُّتعّتبر اليابان ـقـوُّتعّتبر ألمانيا مثااًل جيدًا ألمة ّت. نمية مسّتدامةـالعالم إلى ّت

 .دائمة من الّتوقعات المّتناقصة يدًا ألمة على وشك الدخول في حالٍةمثااًل ج

إن الفّترة االنّتقالية الّتي ّتمر بها مخّتلف شعوب العالم اليوم ّتجعل خطة ّتسديد الديون وملحقاّتها 

 :ومواجهة الّتحديات المّتوقعة في العقود القليلة القادمة، أي ،محاولة مّتكاملة لمعالجة المشاكل اآلنية

نّتقال المجّتمعات المّتقدمة من عصر الصناعة إلى عصر المعرفة بسالم، وّتمكين الشعوب ّتسهيل ا

الدول  لّتسديد ديون ك خطةقوم ّتإذ فيما . ناعةقيرة من االنّتقال من عصر الزراعة إلى عصر الِصـالف

بالنفس والّتوجه ّتها ـقـالسّتعادة ث الغنية والفقيرة المجال أمام الدول فّتُحّتأزمة الديون الحالية،  بمعالجِة

أما صندوق الّتنمية المسّتدامة فيسّتهدف . ة األخرىنحو معالجة القضايا االقّتصادية واالجّتماعية الملّح

نمية أسواق االسّتهالك ـ، وفي مقدمّتها ّتالعقود الّتاليةالّتعامل مع الّتحديات الّتي ّتحّتاج لمواجهة على مدى 

كين المجّتمعات الّتقليدية من االنّتقال إلى عصر العالمية، ومعالجة مشاكل الفقر والجهل والّتطرف، وّتم

مواجهة الّتحديات فيسّتهدفان الّتعليم والطوارئ  اصندوق أما. نمية عالمة مسّتدامةـ، وّتحقيق ّتناعةالّص

ها الّتكافل االجّتماعي والعدل والسلم واألمل واالسّتقرار المّتعلقة بضرورة خلق بيئة عالمية جديدة يسوُد
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واحدة ّتواجه رياحًا  ا كانت مخّتلف الدول والشعوب ّتعيش اليوم في سفينٍةّمول ،نمية المسّتدامةـوالّت

قة يوجب ّتعاون كل الدول في قيادة ـعليها من كل جانب، فإن ّتجنب وقوع كارثة محق عاصفة ّتهُب

رين وهذا يفرض على الساسة المفّك ،بة إليصال السفينة إلى بر األمانالّتضحيات المطلو وّتقاسمالسفينة 

 .   ركاب السفينة ّلان نجاة كوأن يعملوا على ضَم ،جماعي رين القياديين في العالم أن يفكروا بشكٍلفكوالُم

فيما ّتقوم خطة ّتسديد ديون الدول الثرية والفقيرة بّتمكين الدول النامية من الّتخلص من أعباء 

ما ّتحّتاج إليه من الديون والّتحرر من إمالءات المنظمات الدولية، يمنحها صندوق الّتنمية المسّتدامة 

أموال ومعارف علمية وّتكنولوجية ودوافع لّتطوير مجّتمعاِّتها واقّتصاداّتها، ومع ّتواصل االسّتثمار في 

االقّتصاد والبنية الّتحّتية، ورفع مسّتوى الّتعليم وّتحسين نوعيّته، وّتنشيط مؤسسات البحث العلمي، 

وهذا . رأة ّتدريجيًا وّتمكينها اقّتصاديًاوإحداث ّتحوالت اجّتماعية ثقافية واسعة في المجّتمع يّتم ّتحرير الم

من شأنه أن يؤدي إلى مشاركة المرأة في النشاطات االقّتصادية واالعّتراف بحقها في الّتعليم والمساواة 

ولما كان الّتعليم . مع الرجل، وبالّتالي ّتحسين مسّتويات المعيشة وّتناقص معدالت الزيادة في السكان

دخل لرفع درجة الوعي بشكل عام، فإّن من المؤكد أن ُّتسهم ّتلك والّتحول الثقافي االجّتماعي هما الم

الّتطورات في زيادة الوعي بالصحة وأهمية حماية البيئة، والّتوجه نحو االدخار واالسّتثمار بدل الّتبذير 

واإلسراف في االسّتهالك، وهكذا ّتقوم عملية ّتنمية الموارد البشرية والّتحوالت الثقافية بخلق الظروف 

ّتحقيق الّتوازن بين السكان وموارد الطبيعة والثقافة والّتكنولوجيا والبيئة، وبالّتالي ّتحقيق ّتنمية المواّتية ل

 .مجّتمعية وعالمية مسّتدامة
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17 

 المعرفة والّتحول المجّتمعي 

دخلت العديد من المجّتمعات منذ عقود مرحلة مّتقدمة من الّتطور فيما يّتعلق بالبنى المؤسسية والبحثية 

. علت المنّتجات الّتكنولوجية الموجهة لخدمة اإلنسان وّتغيير سلوكياّته ّتّتزايد بشكل يومي ّتقريبًاواإلنّتاجية ج

من ناحية أخرى، ّتسبب انّتشار المعرفة وّتعدد مراكزها في العالم في انخراط ماليين العمال المعرفيين 

قد و. أجهزة جديدةوخدمات و والموهوبين ومعاهد البحوث والشركات في ّتصميم ما يّتم إنّتاجه من برامج

عالم يعيش مرحلة ّتحول وّتغير ديناميكية ال  :، أي"عالم ُمّتحول"نّتج عن هذه الحركة المحمومة ّتبلور 

بقيادة هذه الحركة  منظمةإذ فيما ّتقوم قوى مؤسسية عالمية غير  ،، وال ّتعرف أين ّتسيرّتّتوقف عن المسير

الت اجّتماعية وثقافية واقّتصادية وسياسية نحو أهداف غير محددة، ُّتحدث الحركة، وبشكل ّتلقائي، ّتحو

 .غير مسبوقة، ما يجعل ّتبعاّتها على االقّتصاد العالمي وحياة مخّتلف الشعوب ومسّتقبلها عميقة

يديولوجية القديمة معظم ما كان لها من وبسبب هذه الّتحوالت، فقدْت األفكار الفلسفية والمعّتقدات األ

قّتصادية وثقافية اجّتماعية، ما جعلها ّتغدو مجرد شعارات، جاذبية وشرعية وقدرة على إحداث ّتطورات ا

، وأن كل ما نفسه أبدًا يكررا كان الّتاريخ ال ولَم. وجعل ّترديدها مجرد محاوالت لّتزييف وعي الجماهير

لم ّتعد قادرة على  والشعارات الّتقليدية يديولوجياتيفوت يموت، وكل ما يموت ال يعود للحياة ثانية، فإن األ

يء سوى ّتعطيل الّتحوالت المجّتمعية السائرة في بعض المجّتمعات النامية، وّتعميق أسباب النزاع ّتحقيق ش

 . العالم من ّتخبط وفقر هما يعاني ّتقوم بزيادةبين دول وشعوب وطوائف وأّتباع ديانات مخّتلفة 

لية دخول بعض المجّتمعات الصناعية فّترة انّتقا الماضيشهدت السنوات األخيرة من ثمانينات القرن 

ه على المعرفة، وما يّتفرع عنها من معلومات وخدمات ّتسير في اّتجاه عصر حضاري جديد يقوم اقّتصاُد

على المعرفة من أي عنصر  ّتسبب في ظهور اقّتصاد جديد أكثر اعّتمادًا مما. واّتصاالت وّتكنولوجيا

عوائد الوظائف إنّتاجي آخر، ما جعل المعرفة، بأشكالها المخّتلفة، ّتغدو أهم عناصر اإلنّتاج، وجعل 



299 

 

ّتحّتاج "لكن هذه الوظائف، كما يقول بيّتر دروكر، . معنويةعوائد مادية والمرّتبطة بها ّتصبح أكثر الوظائف 

لّتعليم رسمي جيد، ومقدرة على اكّتساب معارف نظرية وّتحليلها وّتطبيقها، وأسلوب عمل جديد، وعقلية 

 Peter Drucker: The Age of Social)." رمخّتلفة، وفوق ذلك كله، ّتحّتاج الكّتساب عادة الّتعلم باسّتمرا

Transformation, The Atlantic Monthly 1998, 62)   لذلك لم يعد بإمكان العمال غير الحاصلين على ّتعليم

، في وقت ويحصلوا على وظائف ذات مردود مجٍزجيد، ومواقف سليمة أن يشاركوا في اقّتصاد المعرفة 

 .   وسعادة الوحيدة، للحصول على دخل ومكانة اجّتماعية أحيانًاالوسيلة األهم، و هيأصبحت الوظيفة 

ومع ّتبلور المعرفة كأهم عناصر اإلنّتاج، أصبحت العلوم والّتكنولوجيا أهم الثروات بالنسبة للفرد 

ن يصبحون أصحاب ثروات ّتأّتي على شكل معارف مخّتلفة يالعمال المعرفي والشركة والمجّتمع، ما جعل

ن وهذا مّك. مكان واسّتثمارها في أي مجال ها في أّيف ثقافية سليمة يمكن ّتوظيُفومهارات نادرة، ومواق

العامل المعرفي من امّتالك حريّته وّتحرير نفسه من االعّتماد على الغير من الناس، ما جعله يميل إلى الفردية 

مؤسسة ألخرى  ومن ،من مكان آلخر وعدم االلّتزام بقضايا وطنية أو مجّتمعية محددة، ويعيش حياّته مّتنقاًل

للعامل المعرفي  وهذا يعني أن المجّتمع الجديد واالقّتصاد الجديد جعال الهدف األهَم ،عن فرصة أفضل بحثًا

 . ممكنة مادي ومعنوي في أقصر فّترٍة للحصول على أكبر مردوٍد ومواهَب هو اسّتثمار ما لديه من معارَف

وفيما يعمل ّتعقيد الحياة على إفشال النظم . يّتصف مجّتمع المعرفة بالّتعقيد والّتنوع والديناميكية

المجّتمعية القائمة وإجبارها على إعادة هيكلة نفسها باسّتمرار، يعمل الّتنوع على ّتعميق الفوارق االجّتماعية 

الثقافية والفجوات الطبقية في كل مجّتمع، والّتسبب في ّتغيير موازين القوى بين الفئات الثقافية والطبقات 

جعل النزاع والّتغير عملية مجّتمعية ال ّتّتوقف عن المسير، فّتّتسبب في الديناميكية  أما .ئمبشكل دااالجّتماعية 

بّتطوير القيم والعادات وإعادة ّتشكيل المصالح والعالقات على مخّتلف المسّتويات، في كل  ّتقوم ّتلقائيًا

عة الّتغير ض قدرات الخطط والنظم والدول على الّتحكم في طبيوهذا يقّو. األمكنة، وفي كل األوقات

ل مرحلة انّتقالية ّتشكل بحد ذاّتها فّترة انقطاع بين الماضي يدُخ ما جعل الّتاريَخالمجّتمعي والدولي واّتجاهاّته، 

 .المحّتملة بثقة هعلى ّتحليل معضالت الواقع والّتنبؤ بّتطوراّت ويفقد قدرّتهوالمسّتقبل، 

 في ّتّتزايد الّتساؤالت مع ّتقدم عصر المعرفة، ّتّتسع آفاق المسّتقبل والفرص أمام الناس، فيما 

ومع انّتهاء العقد الثالث من القرن . القيم واألفكار والّتقاليد المّتوارثة الّتي يؤمنون بهابعض صالحية 

النضوج، وّتكون آثاره قد ّتركْت  المعرفة إلى مرحلِة الحادي والعشرين، من المّتوقع أن يصل عصُر

المعرفة المّتقدمة في مّتناول  ذا من شأنه أن يجعَلوه. كل إنسان ومجّتمع ّتقريبًا بصماّتها واضحة على حياِة
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إذ . يد كل شخص ومجّتمع يملك المال لشرائها، والمقدرة الفنية والثقافية على اسّتخدامها واالسّتفادة منها

على سبيل المثال، من المّتوقع أن يصبح باإلمكان هندسة جينات اإلنسان بنفس السهولة الّتي ّتّتم بها هندسة 

البصر، ومّتابعة ما يجري من  لحيوان، وإعادة النظر لماليين البشر الذين فقدوا نعمَةجينات النبات وا

 ء البشرذكا وهذا من شأنه ّتمكين اإلنسان من الّتحكم في مسّتوياِت. ّتغيرات في أحوالهم الصحية بشكل آنّي

 .  باّتي وحيوانيواألرض واآللة، وكميات ما ينّتجونه من غذاء ن العامل رهم، وزيادة إنّتاجيِةاعمأوإطالة 

بالصعوبة واألمل في آن واحد، فإن الّتحوالت الثقافية  ا كانت فّترات االنّتقال الحضارية ّتّتصُفولّم

به من  ها عالم اليوم ّتجعل كل الشعوب غير مرّتاحة لما ّتمّرشيواالجّتماعية والّتطورات االقّتصادية الّتي يع

لكن، بغض النظر عما يشعر به الناس ّتجاه . بلقدها األمل في المسّتقـّتحوالت، ولكن غير محبطة لدرجة ّتف

دولة أو منظمة أو فئة اجّتماعية أن ّتوقف ّتيار  ، ال يمكن ألّيعمليات الّتحول المعرفية والعولمية من ّتخوف

العولمة أو ّتبعات الّتطورات المعرفية على الثقافات والهويات القومية ومسّتقبل األيديولوجيات والقيم 

في  قوم بعض الفئات االجّتماعية بالدعوة لمقاومة ّتيار العولمة، ّتسّتمُرـلمثال، فيما ّتفعلى سبيل ا. الّتقليدية

العولمة، ومشاهدة البرامج الّتلفزيونية الّتي  ّتـنـّتجهاعالية الجودة الّتي الثمن شراء البضائع رخيصة 

عولمة وّتسريع قوم، من حيث ال ّتعي، بّتشجيع الـّتعرضها مؤسسات اإلعالم الدولية، ما يجعل ّتلك الفئات ّت

 . وّتيرّتها

إن الّتفاعل الثقافي والّتواصل بين الناس الذي فرضّته العولمة من ناحية، واضطرار كل المجّتمعات  

. ض لقيم وعادات وّتقاليد وطرق حياة غريبة عنها من ناحية ثانية، جعل كل الثقافات ّتفقد أصالّتهالّتعُرل

ثقافية مميزة، ألن كل الثقافات والهويات الوطنية  نه لم يعد هناك ثقافة أصيلة أو هويةإ :ويمكن القول

أخرى، ما يجعل كل القيم والّتقاليد والمواقف  ّتسارع أحيانًايو أحيانًا يّتباطأوالطائفية ّتعيش حالة ّتغير 

إن الثقافات الّتي ّتسود في معظم الدول النامية، ومن بينها . من السابق ّتميزًا وأقَل أصالًة وطرق الّتفكير أقَل

الدول العربية، ال ّتعكس العادات والّتقاليد والقيم الّتي سادت قبل مئة أو حّتى خمسين سنة، وال القيم افة الثق

والّتقاليد والعادات الّتي ّتسود في المجّتمعات الصناعية والمعرفية المّتقدمة ، ما يجعلها غير قادرة على خلق 

لقد قامت الثقافة الرأسمالية المؤسسة . للة لإلسهام في ّتشكيل المسّتقبالماضي، وغير مؤّه مجّتمع بثقافِة

ع بّتشويه كل الثقافات القديمة لدرجة جعلّتها ّتبدو غير عقالنية، وّتشويه على االسّتهالك والفردية والجَش

 . الثقافات الجديدة لدرجة جعلّتها ّتبدو قبيحة ّتّتصف بالظلم واالسّتغالل والبعد عن اإلنسانية
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نع الّتاريخ ّتميزوا مة في ُصهم ة العظام الذين لعبوا أدوارًاّتشير السجالت الّتاريخية إلى أن القاد

لم يؤثر في الشعب الهندي  فالزعيم الهندي غاندي مثاًل. وشخصيات فذة اقة ومعّتقدات راسخٍةبأفكار خّل

 لفي ك المثقفين، وفي مواقف عدد ال يحصى من أيضًا فقط، بل أثر  في عدد من قادة العالم الذين ّتبعوه

من ناحية ثانية، لم يكن بإمكان زعيم أو قائد أمة أن يدعي العظمة والحكمة، وأن يعّترف . ورةأرجاء المعم

لكن ّتراجع الدور . يديولوجية أو فلسفة مجّتمعية شموليةأب الّتاريخ بعظمّته من دون أن يكون مرّتبطًا

حسابها، أدى نامي دور المؤسسات والشركات والنظم المجّتمعية على ـيديولوجيات، وّتاألل المجّتمعي لك

مما ال شك فيه أن هناك بعض القيادات الدينية والقومية الّتي ال ّتزال . إلى ّتراجع مكانة كل القيادات ّتقريبًا

ّتهيمن على حياة بعض الشعوب الفقيرة والنامية، إال أن ّتلك القيادات ال ّتحظى بإعجاب الناس واحّترامهم 

أن يشهد الّتاريخ في  ا يعني أن من المسّتبعد جدًاوهذ. بقدر ما ّتحظى بازدراء الناس لهم وخوفهم منهم

ّتاريخي، أو ّتبلور فكرة عقدية قادرة على ّتغيير مجرى الّتاريخ وحياة المجّتمعات  المسّتقبل بروز قائٍد

 . المسيحية واإلسالم والقومية والماركسية والرأسمالية والديمقراطية من قبل اإلنسانية كما فعلِت

كي ينقذها  "منقذ"ّتظر أمة أو أقلية ثقافية أو دينية مجيء قائد ـنـوز أن ّتفي ضوء هذه الحقائق، ال يج

ويقوم إن على كل مجّتمع أن يحدد الّتحديات الّتي ّتواجهه بدقة . من فقر، أو يحررها من كبت وحرمان

ما وربما كانت مشكلة الّتنمية المجّتمعية، و ،بالنصر ، ُمسلحا بسالح المعرفة واإليمانبالّتعامل معها بشجاعة

ّتعلق بالفساد السياسي وّتخلف االقّتصاد والثقافة ونظم الّتعليم، وارّتفاع نسب البطالة ـّتطرحه من ّتعقيدات ّت

ما ّتواجهه الشعوب النامية عامة من ّتحديات في هذه المرحلة من  قر، وغياب الحريات هي أهّمـوالف

كأهم هدف ّتسعى الدول  اضيالمفي النصف الثاني من القرن   لقد برزت الّتنمية االقّتصادية. الّتاريخ

نموية الّتي قادّتها المنظمات الدولة باءت بالفشل، ما يثبت عجز ـالنامية لّتحقيقه، لكن كل الخطط الّت

أن ّتقوم النظرية الجديدة ، ال بد مرارًاوكما أوضحنا . جديدةّتنموية النظريات القديمة ويؤكد الحاجة لنظرية 

دوث ّتطورات ة، ّتحّتاج لخلق بيئة ثقافية اجّتماعية مواّتية لُحعلى أساس أن الّتنمية عملية مجّتمعية شامل

إلى  اقّتصادية وّتحوالت اجّتماعية ثقافية، وقيام الدولة بأخذ زمام المبادرة وقيادة ّتلك الّتحوالت وصواًل

 . مسّتدامةّتنمية 

، لورؤوس األموا ّتحّتاج الّتنمية المجّتمعية ألكثر من نظام ّتعليم جيد، ووفرة في الموارد الطبيعية

ومؤسسات علمية  ونظم مجّتمعية نية ّتحّتية حديثة، وطرق وجسور وموانئ مّتطورةعاملة رخيصة، وُب وأيٍد

ه بالمرونة، وال ّتشكل قيمه ه وّتقاليُدّتصف عاداُّتـإنها ّتحّتاج إلى مجّتمع ّت. قادرة على ّتخيل المسّتقبل
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وارده البشرية بمهارات وقيم ّتمّتع مـومواقفه حجر عثرة في طريق الّتغير والّتحول االجّتماعي الثقافي، وّت

وما ّتّتطلبه عمليات الّتغير من ّتضحيات،  ،قوده نخبة ّتعي معنى الّتغيير وأهميّتهـ، وّتعلميةسليمة ومعارف 

 . وقيادة سياسية لديها الشجاعة األدبية واإلرادة السياسية ألخذ زمام المبادرة وقيادة عملية الّتغيير

: ، أجاب قائاًلسبق، عن سبب ّتخلف إيران اقّتصاديًااأل حين ُسِئل السيد محمد خاّتمي، رئيس إيران

 World)". من النواحي االجّتماعية والسياسية نمية اقّتصادية في مجّتمع مّتخلٍفـإن من المسّتحيل ّتحقيق ّت"

in Brief: The Washington Post, September 4, 1999)  الّتنمية  الرئيس اإليراني اعّترف بأن وهذا يعني أن

الّتنمية السياسية هما شرطان أساسيان من شروط الّتنمية االقّتصادية، لكنه حين أقرَّ بذلك االجّتماعية و

، وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة، أن نظام الحكم اإليراني المؤسس على عقيدة دينية فشل اعّترف أيضًا

إن ّتركيز . نميةـالّت نها من ّتحقيقفي ّتطوير نفسه وقيادة بالده عبر عملية ّتحول اجّتماعي ثقافي وسياسي ّتمّك

النظام اإليراني على األفكار الدينية والّتقاليد المرّتبطة بها والمنبثقة عنها من ناحية، وّتسخير نظام الّتعليم 

ثانية، حرم الشعب اإليراني من فرص الّتحول الثقافي  والّترويج لها من ناحيٍة والمبادئلّتكريس ّتلك األفكار 

مود من مرة من خطر ُج ر رئيس وزراء الصين أكثَر، حّذ2111في عام . واللحاق بالعصر  والّتطور السياسي

إن الفشل في إصالح النظام السياسي وعدم منح الناس الحرية من شأنه أن  :النظام السياسي الصيني، قائاًل

 . يّتسبب في ّتباطؤ معدالت النمو االقّتصادي وحدوث عدم اسّتقرار في البالد

يديولوجية من ناحية، والمؤسسات ليد والمعّتقدات الدينية واألفكار األّتصف العالقة بين القيم والّتقاـّت

حين  ،النزاع حَد العلمية والفلسفة والفكر والعقل والّتكنولوجيا من ناحية ثانية بالّتنافس الذي يصل أحيانًا

سس على والقيم على حياة المجّتمع، يّتقلص دور المعرفة العلمية والفكر المؤ ّتهيمن المعّتقدات والّتقاليُد

أدوات لّتعزيز الفكرة  كنولوجية ووسائل االّتصال الحديثة مجرَدّتالعقل والمنطق، وّتصبح منّتجات العصر ال

وفي المقابل، حين ّتهيمن األفكار العلمية والمعرفة . األيديولوجية وخدمة مصالح القيادات المنبثقة عنها

ة ودور قادّتها وأّتباعها، ما يفّتح المجال يديولوجيوالمؤسسات والعقل على حياة المجّتمع، يّتراجع دور األ

وهذا يعني أن . لّتقدم العلوم والّتكنولوجيا والفكر والفلسفة واالقّتصاد والثقافة وّتطور مخّتلف نواحي الحياة

لّتحقيق ّتقدم اقّتصادي وعلمي  أساسيًا يديولوجية والّتقاليد المّتوارثة يعّتبر شرطًاّتقليص دور األفكار األ

وفي ضوء ما يسّتحوذ عليه القادة السياسيون عادة من قوة وسطوة في . في المجّتمعوّتحول اجّتماعي ثقافي 

المجّتمعات النامية عامة والمجّتمعات العربية خاصة، فإن العملية السياسية هي القوة الوحيدة القادرة  حياِة

من  وّتحّد ّته،يل حرقيود الّتي ّتكّبالمن  والفرد يديولوجية، وّتحرير المجّتمععلى ّتقليص دور الّتقاليد واأل
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ن ّتطوير النظم السياسية وإعادة هيكلة عالقة الشعب بالسلطة هي أهم وعلى أ. قدرّته على الّتفكير الواعي

 . مفاّتيح الّتطور بالنسبة للعرب

المعرفة لّتقييمها وّتحديد  ملكها المجّتمع ذات فائدة فقط حين يملك المجّتمع المعنّيالموارد الّتي َي ّدّتع

من  نموإذ على الرغم من أن الناس يّتعل. مكنة منهاّتوظيفها لّتعظيم العوائد الُمأوجه اسّتخدامها وطرق 

ن قدراّتهم على الّتعلم إفمن غيرهم من شعوب، بعض األفكار وأساليب العمل  نويقّترضو ،ّتجاربهم الحياّتية

كل  أهم الشروط الّتي ّتحدد قدرة ّدّتعالحاضر والمسّتقبل  الحّتياجات وّتحديد المعارف األكثر اسّتجابًة

وهذه قضايا . وفرص وما قد يّتوفر له من موارَد ،ا قد يّتراكم لديه من معارَفمجّتمع على االسّتفادة مّم

اعة طرق الّتدريس ومناهج َجعلى َن يم وّتقاليد ومواقف، وّتعّتمُدّتّتعلق بالثقافة السائدة وما ّتقوم عليه من ِق

فردية والجماعية والمجّتمعية، يقوم نظام الّتربية إذ فيما ّتقوم الثقافة بّتحديد األولويات ال. الّتربية والّتعليم

بّتحديد  القيادة، ما يجعل الثقافة والّتعليم يقومان معًا والّتعليم بّتدريب الطلبة على طرق الّتفكير وأساليِب

ه، وإرشادهم إلى أفضل الطرق لّتطبيق علومهم لّتنمية مجّتمعاّتهم ووما يجب أن يّتعلم،مقدار ما يّتعلمه الناس

 .م وحياة شعوبهموإثراء حياّته

 المثقفون والفقراء

لشعار المساواة بين الناس الذي رفعّته  بدياًلديمقراطية جاء طرح مبدأ ّتكافؤ الفرص في دول الغرب ال

لكن مبدأ ّتكافؤ الفرص، مع . مع مظالم الفقراء بعض الحركات المثالية في أعقاب الثورة الصناعية ّتجاوبًا

الفقراء في أوروبا أو في أمريكا، كما أنه لم  به، لم يسّتطع مساعدَةشعبيّته وّتمسك الدول الغربية عامة 

 The Rise of theقال مايكل يونج في كّتابه . يسّتطع حماية المحّتاجين والضعفاء من الظلم والّتفرقة

Meritocracy  األولى  مجموعّتين،إن ّتكافؤ الفرص يؤدي إلى ّتقسيم المجّتمع إلى :  1958الذي صدر عام

ات، ما يجعلها ال ّتملك مثل ّتلك اإلمكان والثانيةات الّتي ّتؤهلها لالسّتفادة من الفرص المّتاحة، نمكاّتملك اإل

ومع أن هذه الطبقة حرة وال . بعيد لم االجّتماعي، ُمكونة طبقة فقيرة وُمهملة إلى حٍدنحدر على الُسـّت

طبقات مماثلة عبر الّتاريخ،  ضت لها غيرها منّتعرض ألشكال االسّتعباد أو الّتفرقة العنصرية الّتي ّتعَرـّت

وّتعيش في مجّتمع مفّتوح، إال أنها فقيرة  ومع أن لديها فرصًا. زلة عن بقية المجّتمعإال أنها ّتعيش في ُع

إن عدم قدرة هذه الطبقة على اسّتغالل الفرص المّتاحة  ،ال ّتسّتطيع ّتسلق السلم االجّتماعيومعزولة 

 . ن قضية ّتوحدها وّتدفعها إلى المطالبة بحقوقهايجعلها ّتعيش في حالة ّتخلف دائمة، محرومة حّتى م
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إن مصير الطبقة الفقيرة في المجّتمعات الغربية لم يّتحدد بسبب إجراءات حكومية معينة، ولذلك فإن 

إذ من دون ّتغيير الهياكل االجّتماعية واالقّتصادية  ،.ّتغيير أوضاعها المعيشية لن يّتحقق بقرار حكومي فقط

فة الشعبية، خاصة ثقافة الطبقة الفقيرة نفسها، وّتمكينها من الحصول على الّتعليم في المجّتمع، وّتطوير الثقا

من  فاعاًل االجّتماعي وّتصبح عضوًا المناسب، فإن أوضاعها لن ّتّتغير، ولن يكون بإمكانها أن ّتّتسلق الهرَم

قف والقيم الثقافية إن ارّتباط الثروة بالمعرفة من ناحية، وارّتباط الّتخلف بالموا. نّتمي إليهـالمجّتمع الذي ّت

ولة عن خلق هذه الطبقة الفقيرة ؤسالعوامل الم ّتأّتي في مقدمِةالّتي يّتمسك بها الفقراء عادة من ناحية ثانية، 

 .  وعزلها، والحكم عليها بالبؤس والعيش حياة ّتخلف شبه دائمة

عدوم، ما يجعل أثبّتت الدراسات الّتي أجريت في بريطانيا أن الحراك االجّتماعي في ّتلك البالد شبه م

 ، ويجعل من يولد ثريًاأيضًا ويموت فقيرًا يعيش حياّته على األغلب فقيرًا اإلنسان الذي يولد فيها فقيرًا

وفي أمريكا، شهدت الفّترة الّتي رافقت ثورّتي المعلومات . كذلك ويموت ثريًا يعيش حياّته على األغلب ثريًا

وإذا كانت  ،لدرجة الّتوقف ّتقريبًا ّتلك البالد كثيرًاواالّتصاالت والعولمة ّتباطؤ الحراك االجّتماعي في 

الطبقية والثروة الموروثة قد لعبت الدور األهم في ّتكريس الفقر في بريطانيا، فإن ّتفاوت مسّتويات الّتعليم 

 لعب الدور األهَموالدخل وشيوع ثقافة الّتفرقة العنصرية بين قطاعات كبيرة نسبيًا من الشعب األمريكي ّت

من سكان أمريكا % 1إذ على سبيل المثال، فيما يملك األثرياء الذين يشكلون . الفقر في أمريكافي انّتشار 

من ثروات البالد، ال ّتملك الفئة الّتي ّتشكل قاعدة الهرم االجّتماعي العريضة، والّتي ّتبلغ % 35أكثر من 

 .، ألن ما ّتملكه من موجودات يقل عما عليها من ديونمن السكان شيئًا% 41نسبّتها 

من الناس، أي من يحصل على ّتعليم جيد ومواقف بشقيها العلمي والثقافي إن من يملك المعرفة 

بين له المقدرة على وعي واقع حياّته وإدراك أهمية الفرص الّتي ّتسنح ة من العمل والوقت، يملك إيجابي

ن ناحية أخرى، من م. وّتسلق السلم االجّتماعي أيضًا الحين واآلخر وكيفية اسّتغاللها والحصول على المال

من يحصل على ثروة سواء كان ذلك عن طريق الوراثة أو العمل، يملك القدرة  :يملك المال من الناس، أي

. والثراء وّتعزيز موقعه االجّتماعي ،جديدة للكسب المادي على الحصول على ّتعليم جيد، ما يّتيح له فرصًا

ثروة ليس باسّتطاعّتهم أن يّتنافسوا مع غيرهم ويّتسلقوا وال  جيدًا ن ال يملك من الناس ّتعليمًافي المقابل، َم

ويسيطر عليها الفقر والجريمة  ،معزولة يسودها البؤس االجّتماعي، ما يّتركهم يعيشون في أماكَن الهرَم

الهرم االجّتماعي، فإن من وسفوح على قمة  ًاّتاحرا كان من يملك الثروة والمعرفة يجلس ُمولّم ،أحيانًا

. حساس بشعور الفقراء شبه معدومةاإلمن يجلس عند القاعدة، ما يجعل قدرّته على  الصعب عليه أن يرى
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إلى ات اإلنسانية في العصر المعرفي وهذا يعني أنه ليس من المّتوقع أن يشهد المسّتقبل ّتجزئة المجّتمع

ش أحرارًا أيضًا، حيث يقوم الّتعليم بّتمكين المّتعلمين من العي فقراء وأثرياء فقط، بل  إلى مّتعلمين وجهلة

حياة ّترف ومّتعة، فيما يقوم الجهل بِحرمان الجهالء من إمكانية ّتسلق الهرم االجّتماعي، والحكم عليهم 

 . كبت في الظالموبؤس و فـقر حياةبالعيش 

اسّتطاعت األصوات الّتي ّتكلمت باسم الفقراء والمظلومين أن ُّتحدث صدى أسهم في ّتخفيف معاناة 

غر حجم بسبب ِص في معظم األحيانقد جاء نجاح ّتلك األصوات و. الّتاريخلناس خالل معظم فّترات أولئك ا

لكن  ،والمعدمين عن األنظار المجّتمعات اإلنسانية، وقوة إيمانها، وعدم قدرّتها على إخفاء مآسي الفقراء

عن األنظار، وّتراجع القيم لحساب  بعيدًازلة  ، وظهور مدن كبيرة يعيش الفقراء فيها في ُعالسكان ّتزايد

طالع على أحوال الفقراء أو الشعور بواجب البحث عنهم االالمصالح، جعلت من الصعب على األثرياء 

، وهيمنة األثرياء على ّتلك الوسائلوفي ضوء هيمنة اإلعالم على وسائل االّتصال . والعمل على مساعدّتهم

إلى القنوات أصبح من الصعب على الفقراء أن يخاطبوا المعنيين شارحين أحوالهم، ألن الوصول 

في المقابل، اسّتمرت الفئات . منها ات مادية ومعرفية ال يملك الفقراء شيئًاحّتاج إمكاني كلٌفُم أمٌراإلعالمية 

وإحكام  ،في ّتجميع قواها وّتكديس الثروات لديها والمّتنفذة اجّتماعيًا والقوية سياسيًا الثرية اقّتصاديًا

األقليات  قر والبؤس والّتفرقة ضَدـمية، ما جعل قضايا الفسيطرّتها على الشركات والبنوك والقنوات اإلعال

 . ّتخّتفي عن أنظارهم الّتي لم ّتعد ّترى سوى المال المغلف بأثواب الجشع والسلطة الملوثة بالفساد

في معظم دول العالم، يّتراجع دور المثقفين الذين دأبوا على الّتذكير  وفيما ّتزداد أحوال الفقراء سوءًا

أيضًا ن نجاح المال في السيطرة على السياسة واإلعالم، جعل بإمكانه إإذ . عن حقوقهمبالفقراء والدفاع 

جعل آراء األثرياء وأنماط حياّتهم ووجهة  وهذاالسيطرة على الثقافة وفرض منطقه على الحياة العامة، 

في . عامةنظرهم وقيمهم المادية ّتّتحول إلى فلسفة مجّتمعية ّتقوم بإعادة ّتشكيل مواقف وثقافات الشعوب 

الواقع  لكنضوء هذه الّتطورات، وجد المثقفون أنفسهم في وضع فرض عليهم الوقوف ضد هذه الّتوجهات، 

فيما اّتجه المثقفون إلى إدانة الجشع إذ . بفاعلية الجديد حرمهم من امّتالك األدوات الّتي ّتمكنهم من مواجهّته

رة الفقراء والمناداة بالعدالة االجّتماعية، فشلوا مناصوقاموا ب ،والّتنديد بهيمنة المال على السياسة والثقافة

إن قوى الرفض والمعارضة، ذات الميول اليمينية واليسارية . في طرح إسّتراّتيجية ّتغيير مجّتمعية بديلة

في ّتحديد القضايا الّتي ّتقف  على السواء، في الدول الغنية والفقيرة، وعلى مدى الّتاريخ، نجحت دومًا
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ف إلى جانبها بنفس الدرجة من الوضوح، ما ـفشلت في ّتحديد القضايا الّتي ّتق ضدها بوضوح بالغ، لكنها

 .أهدافها المجّتمعية لجعل حركات الّتغيير الّتي قامت على الرفض ّتفشل في ّتحقيق معظم أو ك

من ناحية ثانية، أسهمت الفجوة الثقافية االجّتماعية الكبيرة الّتي ّتفصل المّتعلمين عن غير المّتعلمين 

ثقفين عن عامة الناس، وقيام كل طرف بالعيش ّتجربة حياّتية مخّتلفة، وّتطوير لغة خاصة به في عزل الم

قد ّتسبب هذا في شعور كل و. ر عن حاله وطريقة حياّته وّتطلعاّته ورؤيّته المخّتلفة للواقع والمسّتقبلّتعّب

، ما أدى إلى نًاه وعقالنيّته أحياّتيافي ن ، والشكبسهولة فريق بعدم القدرة على فهم اآلخر والّتواصل معه

 من أّتباع الُسلطة الُمهيمنة على المجّتمع فّتح المجال لقيام الغوغائيين مما ،الطرفين بينّتعميق الفجوة 

 غالبيّتهموالعقديين المّتطرفين باسّتغالل مخاوف الفقراء وحاجة العامة إلى الطمأنينة، والعمل على إقناع 

نّتيجة لذلك، لم يعد . خرين إلى الّتطرف والعيش في الظالمآ ، وجّرمحّتومًا بقبول واقع حياّتهم بوصفه قدرًا

اسّتطاعّتها الّتحدث باسمهم، كما لم يعد لدى المثقفين بلدى الفقراء والمظلومين قيادة واعية يثقون بها و

وفي . قضية إنسانية كبيرة ّتسّتحق االهّتمام والّتضحية، ّتوحدهم وّتحفزهم على ّتسخير أقالمهم للدفاع عنها

صغيرة  أقلياتسوى  والحرية ن بقضايا العدل والمساواةومن مثقفي الماضي الملّتزم َقالواقع، لم يب

 ح لهم بّتسخير أقالمهم في خدمِةمعزولة يعيش معظمها على حافة الفقر، لكن ضمائرهم ّترفض أن ّتسَم

 . السالطين والعقديين المّتطرفيناألقوياء والّترويج ألفكار 

، ألن ّتقديم ة قويًايالصناعالثورة قراء في عصور ما قبل كان شعور األثرياء بواجب مساعدة الف

والّتقرب من اهلل في مجّتمع ساده إيمان  ،اسّتخدمها األثرياء للّتكفير عن ذنوبهم العون للفقراء كان وسيلًة

وفي عصر الصناعة، كانت مساعدة الفقراء . العربية عميق، كما هي الحال اليوم في معظم المجّتمعاِت

وليّتهم ّتجاه المجّتمع، وّتوظيفها ؤللّتعبير عن كرمهم ومس حيث قام هؤالء باسّتخدامها وسيلًة مفيدة لألثرياء،

أما في عصر العولمة والمعرفة، حيث . قوي ه شعور قومٌيلّتعزيز مواقعهم االجّتماعية في مجّتمع ساَد

دة الفقراء لم ّتعد يديولوجيات الدينية وغير الدينية، فإن مساعّتراجع األـع وّتسيطر الفردية وّتيهيمن الجَش

 ا كان باإلمكان عزل الفقراء، ونجاح كل المجّتمعات ّتقريبًاولّم. وال ّتعود عليهم بفائدة ،األثرياء قضية ّتهُم

لون عليه من هملة ومنسية إلى حد بعيد، ما جعل ما يحُصفي عزلهم، فإن فقراء العالم أصبحوا قضية ُم

العون  في الماضي غير البعيد، كان المجّتمع يقدُم. يرمما يسّتحقون ويحّتاجون بكث اهّتمام وّتعاطف أقّل

. عن المساعدة حين يكون عاجزًا وهو يبكي ويهمل نداءات االسّتغاثة ،والرعاية للمحّتاجين حين يكون قادرًا

 .قدرّته على العطاءثروّته وّتزداد فيه  أما اليوم، فإن المجّتمع ُيهمل نداءات االسّتغاثة في وقٍت
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أصبحت المجّتمعات الثرية والفقيرة على السواء بحاجة لّتطوير قيمها  في ضوء هذه الّتطورات،

ومواقفها ونظم الّتعليم لديها لمواجهة قضايا الظلم والجشع والمادية والفردية والّتفرقة واألمية الثقافية الّتي 

م ّتعليم غير نظاإلى ، فإن معالجّتها ّتحّتاج وبسبب الطبيعة الثقافية لهذه القضايا. بعد يوم يومًا ّتزداد حدًة

ّتقليدي، يركز على البعد اإلنساني للحياة، ويعمل على غرس قيم ومواقف جديدة في نفوس الطلبة وعقولهم 

كما ّتحّتاج هذه العملية إلى إعالم  ،عور بالمواطنة وحقوقها وواجباّتهانمي لديهم االنّتماء للمجّتمع والشـّت

ر الذي ّتلعبه السياسة في الحياة العامة، فإن عملية وبسبب الدو. يّتصف بالوعي وااللّتزام بالقضايا اإلنسانية

صالح، واحّترام إنسانية اإلنسان وحريّته وحقه في اإلّتلّتزم ب واعية الّتغيير هذه ّتحّتاج إلى إرادة سياسية

 . الّتعليم والعيش حياة كريمة

، ّتمعيةنمية مجـّتقامت ّتجربة اإلنسان عبر القرون القليلة الماضية بّتحديد معالم الطريق إلى  لقد

أن الّتحوالت االجّتماعية الثقافية، والحرية،  أثبّتت ّتلك الّتجربة كما. هاوّتعريف الشروط األساسية لّتحقيق

أدوات نموية فقط، بل ـوالمعرفة، والّتصنيع، والّتراكم الرأسمالي، والّتطوير الّتكنولوجي ليست مظاهر ّت

حاولت منذ بداية القرن العشرين االنّتقال إلى  المجّتمعات الّتقليدية الّتي ن كَلإذ إ. رئيسة من أدوات الّتنمية

وفيما . عصر الصناعة، ولكن افّتقدت عاملين أو أكثر من ّتلك العوامل فشلت في ّتحقيق أهدافها الّتنموية

، كانت الدول النامية ُّتراوح في مكانها مجاالتال لمن الّتقدم في ك كانت الدول الصناعية ّتحقق المزيَد

 ، وعملية ّتجاوزها ّتزداد ّتعقيدًااّتساعًا ّتزداُد الصناعية والدول الناميةين الدول ، ما جعل الفجوة بّتقريبًا

ومسّتويات الدخل والثروة والحرية والعدالة  ،وّتشمل ّتلك الفجوة الّتفاوت في المعرفة العلمية. وصعوبة

ما يثير الدهشة أن وم. نجازات الثقافية، والقوة العسكرية، والمكانة الدولية، ونوعية الحياةواإل االجّتماعية،

كل الدول على  ، وّتنمو قدراُتاألموال في كل مكان ّتقريبًا فيما ّتّتراكم رؤوُس هذه الفجوات ّتزداد اّتساعًا

 . الوصول إلى حصيلة المعارف العلمية والّتكنولوجية الّتي طورها اإلنسان على مدى قرون

ا ليست محايدة، ما يجعلها ّتؤثر في المعارف العلمية والّتكنولوجية محايدة، إال أن ّتطبيقاّته ومع أّن

ّتحّتاج إذ فيما . ، ولكن بدرجات مّتفاوّتةحياة ومواقف وطرق ّتفكير وحظوظ الفرد والمجّتمع على السواء

ّتم ّتسات علمية قادرة على اسّتيعاب ما عمليات حصول مجّتمع فقير على معارف حديثة إلى بناء مؤس

قيم ومواقف وّتقاليد قادرة على ها في خدمة المجّتمع إلى ّتوظيف ، ّتحّتاج عمليةاسّتعارّته من علوم وّتكنولوجيا

مع ذلك، يملك كل مجّتمع، بغض النظر عن . يةالمجّتمع الحياةفي  ، وّتأثيرهام والّتكنولوجياووعي أهمية العل

وّتطبيق الكثير من الفنون  الحديثة العلمية كبيرة أو صغيرة على اسّتيعاب المعارِف مدى ّتطوره، مقدرًة
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ّتيجة لما ّتعرض له من ّتجارب حياّتية خالل رحلّته الطويلة من عصور الصيد والرعي ـوذلك نالّتكنولوجية، 

 أجنبيةعّتبر عمليات اسّتعارة معارف علمية وّتكنولوجية من شعوب وفيما ُّت. إلى عصور العولمة والمعرفة

عبة، خاصة سهلة، إال أن عمليات ّتطويرها لّتالئم األوضاع المحلية وّتّتجاوب مع احّتياجات عامة الناس ص

نقل المعارف العلمية والّتنظيمية من مجّتمع  إّن" :يقول ّتوماس سوويل .فيما يّتعلق بالشعوب األقل علمًا

إذ اسّتطاعت اليابان خالل أقل من مئة سنة أن ّتصبح في  ،كما فعلت اليابانآلخر ممكن خالل فّترة قصيرة، 

المعارف االجّتماعية المسبقة السّتعارة وّتطبيق لكن خلق الشروط . وّتكنولوجيًا مقدمة الدول المّتقدمة علميًا

  (Sowell, Race and Culture, 1994, 24)." مهمة شاقة حضارية ّتعّتبُر ّتحقيق قفزٍةالمطلوبة ل

 الشركة مّتعددة الجنسية

ألن القوانين المعمول بها حينئذ  ،ه مخاطر كثيرةّتحُف نادرًا كان االسّتثمار في أسواق أجنبية قبل عقود أمرًا

د أثرياء الدول ، وَجوبسبب هذه القوانين. صعبًا لت االسّتثمار األجنبي وّتحويل األرباح إلى الخارج أمرًاجع

مّتواضع اقّتصادي  هم مضطرين السّتثمار أموالهم في بالدهم، ما جعل من الممكن حدوث نمٍوالنامية أنفَس

لكن الظروف والقوانين . في البالد للحيلولة دون ّتدهور األوضاع المعيشية واّتساع دائرة الفقر ولكن كاٍف

المال والوطنية والدولية ّتغيرت منذ مطلع الّتسعينات من القرن العشرين، حيث ّتم ّتدويل أسواق الّتجارة 

أكثر ربحية وأقل خطورة من  ، وغالبًا، ما جعل االسّتثمار في أسواق أجنبية سهاًلواالسّتثمار ّتدريجيًا

لهذه الّتطورات، أصبح بإمكان أثرياء الدول النامية اسّتثمار أموالهم  نّتيجة. االسّتثمار في األسواق الوطنية

، كما أصبح ومن دون قلق في أسواق دول صناعية والحصول على أرباح جيدة من دون مغادرة بالدهم

وهذا يعني أنه أصبح . أيضًاالدول الصناعية أن يسّتثمروا أموالهم في دول نامية من دون قلق  بإمكان أثرياِء

طائلة من دون أن يسهموا  مكان، وأن يجنوا أرباحًا ن أثرياء العالم أن يسّتثمروا أموالهم في أّيبإمكا

على أعلى عائد ممكن، فإن  ولما كان هدف المسّتثمر هو الحصوَل. ات بالدهمنمية اقّتصادـفي ّتبالضرورة 

ن العوائد الّتي يحصل عليها في الدول الثرية والفقيرة على السواء، أل كثيرًا افجوّتي الدخل والثروة اّتسعّت

 . على حسابها وحساب الفقراء في كل مكانّتأّتي غالبًا األثرياء ال ّتأّتي نّتيجة لخدمة مصلحة عامة، بل 

اّتها على رسم إمكان ّتضاءلتلسيطرة على اقّتصادها الوطني، كلما ضعفت الدولة بسبب فقدان ا

من ناحية . قّتصادية واالجّتماعية الّتي ّتواجههامع الّتحديات اال وّتطبيق سياسات قادرة على الّتعامل بكفاءٍة

زادت قوة الشركة مّتعددة الجنسية على حسابها، وّتزايدت قدرات ّتلك  القومية ثانية، كلما ضعفت الدولة 

الشركة على الّتأثير في االقّتصاد الوطني والعالمي واّتخاذ القرارات المّتعلقة باالسّتثمار والعمالة وغيرها 
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الشركات مّتعددة الجنسية هي . سّتويات المعيشة ومعدالت النمو في مخّتلف الدولمن سياسات ّتؤثر في م

وبيوت مال وبنوك اسّتثمارية كبيرة ّتعمل في كل مكان، ليس لها وطن وال  ،مؤسسات اقّتصادية عمالقة

هوية وطنية وال عقيدة، وال ّتلّتزم بقضية سوى قضية ّتعظيم العوائد المادية من نشاطاّتها المخّتلفة بغض 

وبسبب ما اسّتحوذت عليه ّتلك . نظر عن ّتبعات ّتلك النشاطات على حياة ومسّتقبل البالد الّتي ّتعمل فيهاال

 .اقّتصاد في العالم 111من نصف أكبر  الشركات من ثروات ونفوذ، أصبحت ّتشكل أكثَر

رّته العولمة من حرية للشركات مّتعددة الجنسية، أصبحت ّتلك الشركات مع مطلع في ضوء ما وّف

لالقّتصاد العالمي، وأفضل مصدر للمال والمعرفة والّتكنولوجيا  الحادي والعشرين المحرك األهّمالقرن 

ّتحول ثقافي  إضافة إلى ذلك، أصبحت ّتلك الشركات أداَة. المطلوبة لّتأسيس وإدارة األعمال االقّتصادية

وهذا . تاصل أينما حّلوّتطوير ّتكنولوجي في غاية األهمية، ّتقوم بّتنشيط عمليات الخلق واالبّتكار بشكل مّتو

في مرحلة الّتغير السلوكي أكثر أسواق االسّتثمار جاذبية  بعيدًا يجعل المجّتمعات النامية الّتي قطعت شوطًا

خص العمالة فيها وميلها الحّترام الوقت والعمل، وّتمّتعها بأسواق بالنسبة لهذه الشركات، وذلك بسبب ُر

نّتيجة لهذه الّتطورات، أصبح ّتدفق األموال األجنبية . ريبًاّتق مّتنامية وموارد طبيعية وبشرية غير ُمسّتغلة

عن كل القروض والمعونات الّتي ّتقدمها المؤسسات الدولية  كثيرًا الخاصة إلى أسواق الدول النامية يزيُد

لكن ّتلك األموال ال ّتّتوخى عادة خدمة الدول الّتي ّتّتوطن فيها بقدر ما  .والدول الصناعية الغنية لّتلك الدول

وهذا يوجب قيام الدول النامية . خدمة مصالح القائمين على إدارة ّتلك األموال من أفراد وشركات ّتّتوخى

الجاذبة لالسّتثمارات الخارجية بوضع شروط على األموال األجنبية ّتفرض عليها االسّتثمار في مشاريع 

 .االسّتثمار ُّتسهم في ّتـنمية المجّتمعات المحلية وّتضمن حصول العاملين على حصة عادلة من عوائد

وفيما ّتقوم الدولة عادة باّتخاذ قراراّتها االقّتصادية بناء على حسابات سياسية، ّتقوم الشركات الكبيرة 

إذ فيما ينظر السياسيون إلى االقّتصاد بوصفه أداة . باّتخاذ قراراّتها السياسية بناء على حسابات اقّتصادية

الشركات إلى السياسة  يروهم في الحكم، ينظر مدللحصول على المزيد من الثروة والقوة وإطالة فّترة بقائ

 . بوصفها أداة لّتحقيق المزيد من األرباح والنفوذ

إن الشركات مّتعددة الجنسية واألسواق المالية الّتي ال ّترحم، ّتقوم بّتوجيه " :يقول روبرت ساملسون

 Robert Samuelson “Local Culture vs. Global). االقّتصاد العالمي بناء على حسابات اقّتصادية بحّتة

Economics,” The Washington Post, 3 December 1997, A25)  وهذا يعني أن على السياسيين
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يّتقاسموا األرباح مع الشركات األجنبية العاملة في بالدهم،  الحريصين على مصالح شعوبهم وأوطانهم أن

  . وأن ال يسمحوا لها باإلثراء على حساِب أوطاِنهم وشعوبهم

من  أصبحت معظم الشركات الكبيرة أكثر مقدرًةء ّتحرير أسواق الّتجارة والمال واالسّتثمار في ضو

برة المطلوبة لّتصنيع معظم الدول على اّتخاذ القرارات االسّتثمارية، وّتجميع األموال والّتكنولوجيا والِخ

نسب البطالة على خلق وظائف ّتخفض  البضائع وّتسويقها في األسواق العالمية، وبالّتالي أكثر مقدرًة

يجابي في حياة المجّتمعات النامية إلكن إسهام ّتلك الشركات بشكل . يةوّتخفف حدة األزمات االجّتماع

يحّتاج إلى رقابة حكومية واعية، والحيلولة دون قيام ّتلك الشركات بالّتركيز على اسّتغالل موارد الدول 

الشركات ليس مساعدة الدول النامية على حقيقي، فهدف هذه  ها البشرية بال عائٍدالفقيرة بما فيها موارُد

ومن أجل ّتشجيع ّتلك الشركات على االسّتثمار في . ّتحقيق ّتنمية مسّتدامة، بل ّتعظيم األرباح على حسابها

فر شروط عدة في الدولة النامية اأو نقل بعض نشاطاّتها إلى ّتلك الدولة، كان ال بد من ّتو ،دولة دون غيرها

 : المعنية، منها

 يدة ّتشمل الطرق والجسور ووسائل المواصالت ونظم االّتصال الحديثةبنية ّتحّتية ج. 

 موارد بشرية مدربة ورخيصة، ّتّتصف باحّترام العمل والوقت والنظام. 

 اسّتقرار سياسي يقوم على احّترام حقوق المواطن وضمان حقوق األجانب. 

 قوانين مالئمة لجذب االسّتثمارات األجنبية. 

  أو مّتنامية نسبيًاأسواق وطنية أو إقليمية كبيرة. 

والجمهورية والمجر  ابولندللماركسية مثل  دول أوروبا الشرقية والوسطى الّتي خضعت سابقًا أغلب  ّدّتع

لكن ّتحكم السياسة . الّتشيكية وسلوفاكيا واسّتونيا والّتفيا أمثلة جيدة لدول ّتجاوزت البنية السلوكية قبل عقود

سسات اقّتصادية ونظم إدارية ومواقف ثقافية ّتّتالءم مع في االقّتصاد حرم ّتلك الشعوب من فرص بناء مؤ

يّتي دفع ّتلك الدول إلى ـيـإال أن انهيار الماركسية والّتحرر من هيمنة االّتحاد السوف. فكرة الملكية الخاصة

الّتحول في اّتجاه الديمقراطية والرأسمالية، ما جعل نظم الحياة واإلدارة فيها ّتّتطور بشكل منهجي، وّتسير 

 . ة على طريق الّتصنيع والّتقدم العلمي والّتكنولوجيبخطى حثيث

ّتية إلى العمل ــفي المقابل، اّتجهت دول آسيا الوسطى بعد ّتحررها من الماركسية والهيمنة السوفي

ّتجه نحو ّتبني مواقف ثقافية وّتقاليد ـعلى بلورة هوية وطنية ّتسّتند إلى الّتراث والماضي، ما جعلها ّت
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إذ فيما اّتجهت . مّتوافقة مع مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان سياسية وسياسات اقّتصادية غير

ّترويج ألفكار دينية وقومية، اّتجهت الجماهير، في ظل إغراءات الّتراث وجاذبية لل الّتقليدية القيادات بعُض

 فيه وقد ّتسبب هذا الّتوج. والغربية الماركسية واألفكارالقيم والمواقف  فيطرح الّتساؤالت الدين، إلى 

عن الّتوجهات المسّتقبلية لالقّتصاد  فشيئًا ، واالبّتعاد شيئًافي ّتلك الدول عمليات الّتنمية المجّتمعية ّتعثر

قد نّتج عن ذلك و. الرأي والفكر والّتنوع الثقافيالعالمي والنظام السياسي واالجّتماعي القائم على حرية 

اّتساع نطاق الّتطرف، ما جعل ّتلك البالد، ّتراجع عوامل االسّتقرار السياسي، وّتفشي الفساد االقّتصادي، و

 .ها الطبيعية، ّتّتخلف عن جيرانها وعن العصرعلى الرغم من وفرة موارِد

نمية مجّتمعية من دون ـوّت وّتكنولوجيًا علميًا ّتجاوز الّتخلف وحقق ّتقدمًا إن الّتاريخ ال يعرف مجّتمعًا

بّتجربة ّتحول اجّتماعية ثقافية  مرَّ رف مجّتمعًافي ّتجربة ّتحول اجّتماعية ثقافية عميقة، كما أنه ال يع أن يمَر

جميل بحاجة  الّتنمية المجّتمعية عبارة عن عصفور. ولم يحقق ّتنمية مجّتمعية ويقّتحم عصر الصناعة

وفيما يشكل المجّتمع جسد ذلك العصفور، ّتشكل الّتطورات . ين كي يطير ويّتمّتع بحريّتهلجناحين سليم

فز ويركض في ـوإذا كان باسّتطاعة كل عصفور أن يق ،هفية جناحياالقّتصادية والّتحوالت االجّتماعية الثقا

 . ينسليم ق في الفضاء ويحافظ على ّتوازنه إال بجناحين، إال أنه ال يسّتطيع أن يحّلالمكان بجناح واحٍد

وما يكّتنفهما من  ،في قضايا الذات اإلنسانية والذات المجّتمعية إن البحث في قضايا الّتنمية هو بحٌث

ن ارّتباط الجانب االقّتصادي من الحياة إإذ  ،ومطالب آنية واحّتياجات مسّتقبلية ،ة وغير ماديةحقائق مادي

يجعل الّتنمية قضية مجّتمعية ذات أسباب ونّتائج ّتّتعدى  بما يسود المجّتمع من قيم ومواقف وعالقاٍت

، فإن طبيعة وما هو ثقافي وبسبب هذا االرّتباط بين ما هو مادٌي. اإلنّتاج وعالقات اإلنّتاج أساليَب

وهذا يعني أن . الّتي ّتواجه كل مجّتمع ّتعكس نمط حياّته وإنّتاجه وطريقة الّتفكير السائدة فيه كالتالمش

، ما يفرض على القدرة على الّتطور ومواجهة الّتحديات وّتحقيق الّتنمية ّتخّتلف بين مجّتمع وآخر

ة والسياسية وفلسفة حياّته بوجه ة الّتنمية أن ّتّتعامل مع صلب ثقافة المجّتمع وأوضاعه االقّتصادييراّتيجاسّت

 .عام

في ضوء ما يعيشه عالم اليوم من ّتحوالت اجّتماعية وثقافية وسياسية واقّتصادية وّتكنولوجية وعلمية 

مرحلة انّتقال حضارية غير  :مّتالحقة دخلت معظم المجّتمعات اإلنسانية مرحلة من الّتغير الدائم، أي

وهذا يجعل األهداف الّتنموية . ومّتفق عليه ها هدف محدٌدمسّتقرة ّتّتحرك في كل اّتجاه من دون أن يكون ل

ّتقف فوق رمال مّتحركة ّتحّتاج لّتعريف وإعادة ّتعريف بشكل شبه دائم من أجل ّتحديد  عبارة عن شواهَد
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 نفسها عملية ّتحول مجّتمعية ّدلذلك كان على اإلسّتراّتيجية الّتنموية أن ّتع. موقعها وكيفية الوصول إليها

القطاعات االقّتصادية والفئات  نجازات مادية وثقافية ّتعود بالفائدة على كِلإ مسّتمرة ّتسّتهدف ّتحقيق

 .  فئات الشعب في نشاطاّتها المّتنوعة لاالجّتماعية، وّتسعى إلشراك ك

إن كل ما يقرأ اإلنسان يؤثر بدرجة كبيرة أو صغيرة في ّتفكيره ونظرّته للكون واآلخر، للماضي 

ي يعيش فيه الشخص المعني، ونوعية ّتعليمه وخلفيّته الثقافية ومكانّته لكن المكان الذ. والحاضر والمسّتقبل

ألفكار لاالجّتماعية ربما ّتكون أكثر أهمية مما يقرأ، ألنها ّتؤثر في كيفية فهمه لما يقرأ، وكيفية اسّتخدامه 

ليها القارئ وهذا يعني أن الثقافة ومسّتوى الّتعليم والطبقة االجّتماعية الّتي ينّتمي إ. هاؤيقرلمعلومات الّتي وا

فجهاز . ل عليها وّتحديد دورها في حياّتهفي اسّتيعاب المعرفة الّتي يحُص حاسمًا وأحيانًا مهمًا ّتلعب دورًا

للّتجسس شرطة  بل طالب الكّتساب المزيد من المعرفة، أو من قبل ـكمبيوّتر مثال يمكن اسّتخدامه من ِق

من قبل طبيب لمعالجة مرضاه، أو من قبل على الناس، أو من قبل رجل أعمال لرفع إنّتاجية العمال، أو 

وبسبب االخّتالفات الكبيرة في الخلفيات الثقافية . تة والّتواصل مع الغير عبر االنّترنشاب للّتسلي

والمكونات االجّتماعية واإلنجازات العلمية لكل مجّتمع، فإن المجّتمعات اإلنسانية فشلت في إيجاد سبل 

وهذا ّتسبب في اضطرار بعض الشعوب إلى . بشكل جماعييرية للّتعاون البناء ومواجهة الّتحديات المص

وفيما ّتسببت . إليه من أهداف قيق ما ّتصبو، للّتغلب على ما يواجهها من ّتحديات وّتحالكفاح، بمفردها أحيانًا

إال نجاح بعضها في ّتحقيق إنجازات كبيرة، وفشل معظمها في ّتحقيق إنجازات صغيرة، هذه الظروف في 

ّتحرير الفقراء من البؤس واألثرياء من الجشع، فكر باسّتطاعّته أن يسهم في  لكّل مفّتوحًا الباب ْتّتركأنها 

 .، وّتحقيق ّتنمية عالمية مسّتدامةإعالء شأن اإلنسان واإلنسانيةو
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