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مقدمة

توجيه  يف  هاما  دورا  لعبت  ال�سيا�سية  القيادات  اأن  فيه  �سك  ال  مما 
امل�سرية التاريخية، خا�سة حني كان القائد يرتبع على عر�ش دولة عظمى 
اأو اإمرباطورية من االإمرباطوريات التي �سيطرت على مناطق عدة و�سعوب 
متعددة عرب التاريخ. لكن ذلك الدور كان حمكوما دوما لعوامل كثرية، 
بع�سها داخلي والبع�ش االآخر خارجي، مما حرم قيادات املا�سي واحلا�رض 
على ال�سواء من حرية الت�رضف واتخاذ القرارات على هواها. على الرغم 
بحرية  يتمتع  القدمي كان  الزمن  قائد  اأن  التاأكيد على  بد من  من ذلك ال 
اأكرث من قائد احلا�رض يف اتخاذ قرارات احلرب وال�سلم، ولكنه كان اأقل 
قدرة من قائد الزمن احلا�رض على تنفيذ خططه ب�سبب حمدودية اإمكانياته 
الع�سكرية و�سعف اأجهزة الدولة التي كان يجل�ش على قمتها. من ناحية 
اأخرى، ميلك قائد كل دولة نامية  تعي�ش يف احلا�رض حرية اأكرب بكثري من 
قائد اأية دولة �سناعية دميقراطية تعي�ش يف نف�ش الزمن. اإ�سافة اإىل ذلك، 
احلدث  وقوع  بعد  عادة  ُيكتب  التاريخ  اأن  اإىل  اأي�سا  االإ�سارة  من  بد  ال 
ب�سنوات واأحيانا بعقود اأو قرون، واأنه يكتب غالبا يف غياب املعلومات 
القائد يف �سنعه، كما  بالتف�سيل وحتدد دور  التي ت�سف احلدث  الدقيقة 
واأن معظم كتب التاريخ كتبت من وجهة نظر القائد املنت�رض حماولة تربير 
جرائمه وتاأكيد ادعاءاته، وحتميل املهزوم م�سوؤولية ما حدث من اأخطاء 

اأو كوارث. 

من ناحية اأخرى، لي�ش باإمكان اأي موؤرخ مهما توخى احلذر واحليادية 
واالأمانة العلمية اأن يكتب تاريخا يعرب فعال عما حدث وملاذا وقع احلدث 
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حيادية  وعدم  القدمية  ال�سجالت  قلة  اإن  عليه.  ترتبت  التي  النتائج  وما 
التاأريخ،  باأهمية  الوعي  و�سعف  النا�ش،  بني  االأمية  وانت�سار  معظمها، 
وتباعد االأزمنة جعل من امل�ستحيل التاأكد من دقة اأي كتاب، وذلك بغ�ش 
التاأريخية التي حاول الكتاب حتليل اأحداثها، والكفاءة  النظر عن الفرتة 
العلمية التي متتع بها موؤلفه. فعلى �سبيل املثال، بالرغم من �سدور ع�رضات 
الكتب عن حرب اأمريكا على العراق، وقيام العديد من القنوات الف�سائية 
ووكاالت االأنباء ومئات املرا�سلني بتغطية الغزو االأمريكي- الربيطاين الذي 
وقع يف عام 2003 �ساعة ب�ساعة، ال يزال من ال�سعب علينا التعرف على 
اأ�سباب الغزو احلقيقية، ومن االأ�سعب حتديد الطريقة التي مت من خاللها 
اتخاذ القرار اخلا�ش بالغزو، ومن املحري معرفة �سبب وحجم االأخطاء التي 
ارتكبت يف عملية اإدارة احلرب بعد االحتالل. لذلك، يقول العديد من 
املوؤرخني اأن اأق�سى ما ميكن اأن نعرفه عن املا�سي وعن اأحداثه الهامة هو 
التعرف على روح الع�رض الذي �سهد وقوع االأحداث، وحتديد العوامل 
التاريخ يف حينه. يف �سوء ذلك،  التي �ساهمت يف تغيري جمرى  والقوى 
عما  معلومات  من  ت�سلنا  ما  ت�سديق  يف  احلذر  نتوخى  اأن  علينا  وجب 
وعن  احلدث،  اأ�سباب  عن  التاريخ  كتب  تقوله  وما  املا�سي،  يف  حدث 
النتائج التي ترتبت عليه، وهذا يجعل من ال�سعب اال�ستفادة من الدرو�ش 

والعرب التاريخية بالقدر املطلوب.

لنقد  معني، وال  تاريخ  لتحليل  ت�سعى  ال  املتوا�سعة  الدرا�سة  اإن هذه 
فكرة عن  القارئ  اإعطاء  �ستحاول  بل  احلديثة،  اأو  القدمية  التاأريخ  عملية 
دور القائد يف �سنع التاأريخ، وعن نوعية القيادات التي هيمنت وال تزال 
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القائد يف التاريخ

التاريخ هو �سجل االأحداث املا�سوية الهامة التي كان لها تاأثري كبري 
لالإجنازات احل�سارية  القرون، وموجز  الدولية عرب  العالقات  على تطور 
ملختلف ال�سعوب واالأمم، ودرا�سة للعوامل التي �ساهمت يف قيام و�سقوط 
االإمرباطوريات القدمية وما كان لتلك االإمرباطوريات من دور يف حياة 
باعتزاز  التاريخ  ويذكر  عليها.  و�سيطرت  �سمتها  التي  ال�سعوب  خمتلف 
�سنعه  يف  �ساهموا  الذين  "العظام"  ال�سيا�سيني  والقادة  امللوك  اأ�سماء 
وتوجيه م�ساراته، ويعدد االأدوار التي قاموا بها واملعارك التي خا�سوها 
واالإجنازات التي حققوها. كما يذكر التاأريخ اأي�سا اأ�سماء اأهم املخرتعني 
واملبدعني عرب التاأريخ، ويعدد اخرتاعاتهم وكتاباتهم الفل�سفية والفكرية 
واالأدبية، وي�رضح اإجنازاتهم واأهميتها يف حياة النا�ش وتقدم العلوم والفنون 
واالقت�ساد. ويركز التاأريخ ب�سكل خا�ش على اإ�سهامات القادة ال�سيا�سيني 
اأمناط احلياة  وغري ال�سيا�سيني يف حتويل جمرى االأحداث التاريخية وتغيري 
وطقو�ش العبادة يف املجتمعات االإن�سانية القدمية. لكن عملية التاأريخ يف 
الع�رض احلديث الذي يعي�ش حالة من التغري والتطور املتوا�سل مل تعد قادرة 
على ر�سد اأ�سماء كافة خمرتعي التكنولوجيات التي ت�سل االأ�سواق تباعا 
وب�سكل يومي ال ينقطع، بل مل تعد قادرة حتى على التعرف على هوية 
ومدى  اإجنازاتهم  عن  ناهيك  واملفكرين،  واملبدعني  املخرتعني  من  جزء 

اإ�سهاماتهم يف تطوير العلوم ومناحي احلياة املختلفة. 

اإن ت�سارع عمليات الت�سنيع والتقدم العلمي منذ منت�سف القرن الثامن 
للغاية  كبرية  وتكنولوجية  معرفية  تراكمات  وحدوث  عام،  بوجه  ع�رض 
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خالل القرن املا�سي بوجه خا�ش اأدت اإىل تكاثر اأعداد املخرتعني وتوالد 
املبدعني ب�رضعة هائلة. وملا كانت �سنة التطور قد جعلت التقدم العلمي ي�سري 
يدا بيد مع التطور الثقايف والتحول االجتماعي والتو�سع االقت�سادي، فاإن 
حترير العلم من كبت اجلهل وجهالة ال�سيا�سة كان م�سحوبا دوما بتحرر 
والقادة  التقليد  وهيمنة  وال�سيا�سية  الدينية  املوؤ�س�سة  �سيطرة  من  االإن�سان 
وتوالد  العلماء  تكاثر  حتم  ثانية،  ناحية  من  النا�ش.  حياة  على  التقليدين 
املبدعني واملبتكرين ب�رضعة، ويف كل مكان من العامل تقريبا تطوير اآليات 
موؤ�س�سات  وبناء  والثقافات،  والقارات  املحيطات  عرب  اجلماعي  العمل 
االأبحاث العلمية والتطوير التكنولوجي وتوا�سلها مع بع�سها بع�سا عرب 
امل�سافات الطويلة ب�سكل اآين ال يتوقف. ولقد جاءت ثورتي االت�ساالت 
واملعلومات يف الن�سف الثاين من القرن الع�رضين لت�سهل عملية اإقامة قنوات 
العلماء واملفكرين واملبدعني وموؤ�س�سات البحث  التوا�سل والتعاون بني 
العلمي والتطوير التكنولوجي عرب احلدود ال�سيا�سية واحلواجز اجلغرافية، 
مما جعل التعاون اأمرا طبيعيا والتوا�سل اآنيا والفوائد متبادلة. ويف الواقع 
مل يعد باإمكان اأي فرد، مهما بلغت قدراته العقلية واجل�سدية وموؤهالته 
العلمية ومواهبه الفكرية اأو الفنية، القيام مبفرده بعمل �سيء هام من �ساأنه 

تغيري جمرى التاريخ اأو اإحداث حتوالت جذرية يف حياة املجتمع.

االجتماعي  والكبت  ال�سيا�سي  القهر  اأنظمة  من  االإن�سان  حترير  اإن 
االأحزاب  لقيام  الطريق  مهد  العقائدي  واجلمود  الفكري  واالإرهاب 
ال�سيا�سية، وتاأ�سي�ش الدميقراطية كنظام حكم يف العديد من دول العامل. 
كما �ساهم اأي�سا يف ازدهار الكتابة والثقافة، وانت�سار دور الطباعة والن�رض، 
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ال�سيا�سية  واالإدارة  واملال  والتجارة  االإعالم  يف  املوؤ�س�سية  اأ�س�ش  واإر�ساء 
ذلك  على  ترتب  ولقد  اجلماعية.  القيادة  فكرة  وبلورة  ال�سيا�سية،  وغري 
اأعداد وتعدد مهام منظمات  والثقافية، وت�ساعد  ال�سيا�سية  منو احلركات 
رجال  من  اخلا�سة  امل�سالح  اأ�سحاب  جتمعات  وتن�سيط  املدين،  املجتمع 
مال واأعمال ومهنيني، وت�سبب بالتايل يف تراجع مكانة ودور القيادات 
الفردية يف كل جمتمع تقريبا. ولقد كان من نتائج تلك التطورات اإ�سعاف 
ال�سلطة  ت�ستخدمها  كانت  التي  القمع  موؤ�س�سات  كل  و�رضعية  �سلطات 
ال�سيا�سية وال�سلطة الدينية وال�سلطة الثقافية التقليدية �سد ال�سعب، حيث 
اأدى حترير الفرد من موؤ�س�سات القمع ال�سيا�سية وممار�سات الكبت والقهر 
والرتهيب االجتماعية والعقائدية اإىل االإ�سهام يف �سلب االأفكار املتطرفة 
والعن�رضية وال�سلطوية عامة معظم ما كانت تتمتع به من �رضعية، وجعلت 
واأحيانا  مكروهة،  مواقف  االآخر  �سد  والتفرقة  والعن�رضية  التطرف 

�سلوكيات خارجة على القانون.  

اإن غياب املوؤ�س�سية من حياة النا�ش يف املا�سي، واعتماد القيادات يف 
كان  تقليدية  اأو  وراثية  اأو  دينية  �رضعية  القريبة على  و�سبه  البعيدة  العهود 
يف  ال�سلطة  على  وا�ستيالئها  املطلقة،  ال�سيا�سية  القيادات  ظهور  يف  �سببا 
املجتمع، وانفرادها يف اتخاذ القرارات امل�سريية. ولقد كان قادة املا�سي 
وحكام دول اأوروبا خا�سة يتفاخرون بامتالك �سلطات مطلقة، ومبمار�سة 
احلكم ب�سكل فردي، وبعدم التورع عن اإهانة خيار القوم والنبالء. وهذا 
مكنهم بالتايل من القيام باتخاذ القرارات امل�سريية و�سن احلروب وتوقيع 
الرجوع  الدول دون  الغري من  التحالفات مع  ال�سالم، واإقامة  معاهدات 
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لل�سعب ودون اأخذ م�سالح الوطن باالعتبار. لكن، ومهما ادعى حكام 
املا�سي القريب والبعيد وقادته ال�سيا�سيون من �سلطات مطلقة وممار�سات 
ا�ستبدادية، فاإن اإمكانياتهم على ا�ستعباد ال�سعوب وممار�سة احلكم ب�سورة 
مطلقة بقيت حمدودة اإىل حد كبري، وذلك لي�ش ب�سبب ح�سن نواياهم اأو 
طيبة قلوبهم اأو وطنيتهم، واإمنا ب�سبب تخلف طرق املوا�سالت وو�سائل 

االت�سال واالنتقال وجمع املعلومات عن احللفاء واالأعداء يف حينه. 

قامت ثورتا االت�ساالت واملعلومات، ومن قبلهما ثورة املوا�سالت، 
بني  والتوا�سل  واالت�سال  التنقل  عمليات  ت�سهيل  يف  الفاعل  باالإ�سهام 
نظم  كفاءة  وزيادة  التج�س�ش  �سبكات  تطوير  جانب  اإىل  وذلك  النا�ش، 
االجتماعي  والكبت  العقائدي  والقمع  ال�سيا�سي  القهر  وموؤ�س�سات 
ب�سكل عام. لذلك �سهد الع�رض احلديث ظهور القائد املطلق الذي مكنته 
واآلة  احلديثة  االإدارة  ونظم  ال�سناعية  والتكنولوجيا  ال�سيا�سية  الظروف 
احلرب الع�سكرية املتطورة وموؤ�س�سات القمع الر�سمية من ممار�سة البط�ش 
واال�ستبداد بحق �سعبه والغري، وذلك على خالف مثيله الذي حكم يف 
اإذ اإن �سعف ما كان يتوافر لذلك  ع�سور ما قبل احلرب العاملية االأوىل. 
كان  ما  �سلبه  وموؤ�س�سية،  ولوج�ستية  تكنولوجية  اإمكانيات  من  القائد 
يدعي من امتالك �سالحيات مطلقة ملمار�سة اال�ستبداد وجت�سيد ادعاءاته 
على اأر�ش الواقع. وعلى �سبيل املثال، مل يكن يف مقدور اأي ملك فرن�سي 
اأو �سلطان عثماين مثال ارتكاب جزء ب�سيط من اجلرائم التي  اأو بريطاين 
ارتكبها قادة �سيا�سيون من اأمثال �ستالني يف رو�سيا اأو هتلر يف اأوروبا اأو 

عيدي اأمني يف اأوغندا اأو �سدام ح�سني يف العراق.
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اإن القيادات املطلقة التي توؤمن بحقها يف ممار�سة احلكم الفردي، وال 
تتورع يف الوقت ذاته عن ارتكاب اأفظع اجلرائم بحق ال�سعوب من اأجل 
اإثبات �سطوتها وتكري�ش حكمها واإرهاب �سعوبها ال تاأتي من فراغ، بل 
تولد وتنمو وترتعرع يف ظل �سيادة اأيديولوجيات مطلقة توؤمن بحتميات 
حتديد  وميكن  التاريخ.  �سنع  يف  ال�سيا�سي  القائد  ودور  حمددة  تاأريخية 
التاريخ ولعبت دورا  التي ظهرت عرب  الرئي�سية  ال�سمولية  االأيديولوجيات 
اأ�سا�سيا يف �سنعه وقامت بارتكاب جمازر ال حت�سى با�سم ما توؤمن به من اأفكار 
وعقائد يف: اأيديولوجية اجتماعية – ثقافية اأو عقيدة دينية توؤمن باأنها متلك 
من دون غريها من الديانات االأخرى كل احلقيقة فيما يتعلق باحلياة والكون 
وما بعد احلياة، واأيديولوجية �سيا�سية – اجتماعية اأو عقيدة قومية توؤمن باأن 
كل �سعب ي�سكل بحد ذاته قومية مميزة واأن من حق كل �سعب اإقامة دولته 
القومية اخلا�سة به والتمتع بال�سيادة على اأر�سه وبحق ت�رضيف اأمور دولته 
اأو  اقت�سادية   – اجتماعية  واأيديولوجية  خارجي،  تدخل  دون  من  بنف�سه 
مارك�سية توؤمن بوجود الطبقية يف املجتمع وبحتمية ال�رضاع بني الطبقات 
وال ترى حال الإنهاء لل�رضاع الطبقي وحتقيق العدالة يف املجتمع  اإال بالق�ساء 
على امللكية اخلا�سة وتقوي�ش دعائم الطبقة الربجوازية. ويف كل احلاالت 
واالأحيان، مل تتوقف معظم النظم االأيديولوجية عند تلك احلدود بل تعدتها 
اإىل ممار�سة االإرهاب والكبت وارتكاب اجلرائم بحق ال�سعوب التي هيمنت 
عليها، و�سد املعار�سني من اأفراد واأقليات وجتمعات فكرية حاولت ممار�سة 
حقوقها امل�رضوعة داخل حدود دولتها. ومن اأمثلة ذلك جلوء املارك�سية اإىل 
العديد  والعنف يف  التطرف  اإىل  الدين  اجلماعي، وجلوء  والقتل  االإرهاب 
من الدول، وقيام الدولة القومية مبمار�سة العن�رضية والتطرف اأحيانا اإىل حد 
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االإميان بتفوق بع�ش االأجنا�ش على غريها من اأجنا�ش اأخرى وبحق اجلن�ش 
املتفوق يف حكم االآخرين وا�ستعبادهم وا�ستباحة حقوقهم والتخل�ش منهم 

عند ال�رضورة.

ت�سري اأحداث التاريخ القدمي واحلديث على ال�سواء اإىل اأن االأيديولوجيات 
جميعا حتمل يف طياتها بذور العداء والكراهية لالآخر، وتعك�ش من خالل 
ت�رضفات ومواقف وكتابات قياداتها ال�سيا�سية والفكرية والثقافية والدينية 
يجعل كل  الغري. وهذا  بحق  عن�رضية جمحفة  وممار�سات  ا�ستعالئية  نظرة 
االأيديولوجيات، بغ�ش النظر عن منطلقاتها الفكرية ومواقفها االجتماعية 
واأهدافها  الثقافية  االقت�سادية ونظرياتها  ال�سيا�سية و�سيا�ساتها  وممار�ساتها 
االإن�سانية، ترتكب احلماقات اأحيانا، واملجازر اأحيانا اأخرى، وعمليات 
اإح�سا�ش  دون  من  وذلك  االأخرى،  االأحيان  بع�ش  يف  العرقي  التطهري 
واجب  تاأدية  يف  مرتددة  اليابان  تزال  ال  املثال،  �سبيل  وعلى  بالذنب. 
االعتذار لل�سعب الكوري الذي قامت باحتالل بالده وا�ستعمار اأرا�سيه 
اأمريكا غري معنية  تزال  للرتفيه عن جنودها، وال  ن�سائه  وا�ستخدام بع�ش 
تزال  وال  فيتنام،  �سعب  بحق  ارتكبتها  التي  احلرب  بالتكفري عن جرائم 
للفل�سطينيني عما  لي�ش فقط واجب االعتذار  باتا،  اإ�رضائيل ترف�ش رف�سا 
ارتكبته وال تزال ترتكبه من جرائم بحقهم، بل واأي�سا جمرد احلديث عن 
حق ال�سعب الفل�سطيني يف العودة اإىل وطنه وا�ستعادة اأمالكه واحل�سول 

على اعتذار اإ�رضائيلي. 

حني تقوم اأية حركة �سيا�سية باجلمع بني اأيديولوجيتني، خا�سة الدين 
يف  اإلهي  بحق  توؤمن  ع�سكرية  اإجرام  اآلة  تكون  النتيجة  فاإن  والقومية، 
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ال�سيطرة على الغري، وال تتورع عن ارتكاب اأفظع اجلرائم بحقهم، وال 
مثل  العن�رضية. وتقوم  اأهدافها  اإىل  للو�سول  العنف  ا�ستخدام  تتوانى عن 
تلك احلركات عادة بتجنيد ال�سعب وموؤ�س�ساته بكاملها خلدمة ما توؤمن 
به من اأهداف، وال تعري اهتماما يذكر لالإن�سان وحاجاته احلياتية، اإذ يغدو 
اأو  القائد  يد  يف  اأداة  جمرد  واحلركات  االأنظمة  تلك  مثل  ظل  من  الفرد 
االأ�سمى. ومن  االأيديولوجي  الهدف  لتحقيق  احلاكمة م�سخرة  املوؤ�س�سة 
ما  واملمار�سات  االأفكار  تلك  مثل  ووح�سية  عنف  على  ال�رضخة  االأمثلة 
امل�سلمني، وما  الت�سعينات �سد  ال�سابقة يف  ال�رضب يف يوغو�سالفيا  فعله 
داأب اليهود على فعله يف فل�سطني منذ عام 1948 �سد عربها من م�سلمني 
االأمريكيني  العن�رضيني  من  اجلدد  املحافظني  �سلة  فعلته  وما  وم�سيحيني، 
الرئي�ش  اأن  ويربكه  العقل  يحري  ومما  واأفغان�ستان.  العراق  يف  املوتورين 
عملية  خالل  من  جاء  حمزنة،  تاأريخية  �سدفة  �سوى  يكن  مل  الذي  بو�ش 
احلايل  و�سعها  يف  االأمريكية  الدميقراطية  يجعل  مما  دميقراطية،  انتخابية 
العملية االنتخابية، ويوؤكد ما  نتائج  �سيا�سيا ه�سا ال ي�سمن �سالمة  نظاما 
قاله ت�رض�سل حني و�سف الدميقراطية باأنها "نظام �سيء لكن كل االأنظمة 

االأخرى اأكرث �سوءا". 
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التاريخ والقائد التاريخي

يف  القائد  اأهمية  عن  عامة  املا�سي  وق�س�ش  التاريخ  كتب  تتحدث 
�سنع التاريخ، حيث تعترب كبار القادة ال�سيا�سيني من اأهم القوى املحركة 
للتاأريخ، ومن العوامل الرئي�سية املوجهة مل�ساراته عرب الع�سور واالأزمنة. 
القادة  اعتبار  اإىل  منهم  القدامى  خا�سة  املوؤرخني،  غالبية  اجتهت  لذلك 
التاأريخي  احلدث  وحمور  التاريخية  امل�سرية  اأداة  والع�سكريني  ال�سيا�سيني 
بوجه عام، مهملني بذلك دور القوى االجتماعية واالقت�سادية والتطورات 
التكنولوجية واالكت�سافات العلمية واملتغريات البيئية والدولية يف حتريك 
تلك امل�سرية والتاأثري يف وترية تقدمها وتوجهاتها الرئي�سية. وعلى �سبيل 
املثال، ُيعترب الفراعنة من وجهة نظر املوؤرخني القدامى حمور تاأريخ م�رض 
القدمي و�سناع ح�سارته العظيمة، وُيعترب قادة الفتوحات االإ�سالمية حمور 
التاأريخ العربي بعد االإ�سالم والدعاة الذين قاموا بن�رض الر�سالة املحمدية بني 
خمتلف �سعوب االأر�ش، وُيعترب القيا�رضة الرومان حمور تاأريخ االإمرباطورية 
والت�رضيعية  الع�سكرية  خا�سة  احل�سارية،  اإجنازاتها  و�سناع  الرومانية 

واالإدارية واملعمارية.

وعلى الرغم من اأن موقع القائد من حركة التاأريخ واأهمية دوره يف 
توجيه امل�سرية التاأريخية بوجه عام، اإال اأن الظرف التاأريخي واالأيديولوجية 
عن  اخلارجة  واالإقليمية  املجتمعية  والتحوالت  املجتمع  على  املهيمنة 
التاأريخ،  لي�ش فقط عن �سنع  امل�سوؤولة،  الرئي�سية  العوامل  تعترب  ال�سيطرة 
دوره  وحتديد  نف�سه،  والع�سكري  ال�سيا�سي  القائد  �سنع  عن  واأي�سا  بل 
خو�ش  يف  كالف�سل  احلروب  يف  فالن�رض  التاأريخية.  واأهميته  املجتمعي 
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املعارك هو جزء من حدث تاأريخي تفرزه حتوالت جمتمعية كثرية، مركبة 
بيئية،  اأو  اأمنية  اأو  �سيا�سية  اأو  اقت�سادية  اأو  اجتماعية  طبيعة  ذات  ومعقدة 
وذات اأبعاد وتبعات وطنية واإقليمية، واأحيانا دولية جتعل احلدث وزمانه 
جزءا من تاأريخ هام، ولي�ش تاأريخا خا�سا. اإال اأن ارتباط كل حدث هام 
عادة با�سم قائد معني وتاأريخ معني وزمن معني ودولة معينة يجعل الزعيم 
تاأريخيا،  قائدا  واالأحداث  املعارك  اإدارة  يف  الناجح  احلاكم  اأو  املنت�رض 
قائدا  بالده  �سوؤون  اإدارة  يف  الفا�سل  احلاكم  اأو  املنهزم  الزعيم  ويجعل 
ا�سما  والثاين  للتقدي�ش،  واأحيانا  والتكرمي،  للتبجيل  اأهال  االأول  �سغريا، 
من�سيا يف �سجالت تاأريخية مهملة ال ُتفتح عادة اإال عند احلاجة للبحث 
التاأريخ  اإن احتفاظ �سجالت  "تاأريخيني".  عن ق�سة جناح لغريه من قادة 
باأ�سماء الهزائم واملهزومني كان وال يزال �رضورة تاأريخية ال�ستكمال ق�سة 
اأو معنى لن�رض من دون هزمية، مما يجعل  اإذ ال وجود  احلدث التاأريخي، 
وجود اأ�سماء القادة املهزومني دليال قاطعا على جربوت القادة "العظام" 
احلرب هو  الف�سل يف  دام  وما  االأعداء.  على  الن�رض  وجناحهم يف حتقيق 
املنت�رض واأ�سا�ش  يغدو مطية  املهزوم  فاإن  املعارك،  للن�رض يف  الوجه االآخر 

�سهرته وعنوان عظمته املزعومة.

حني يكون الن�رض جمرد �سدفة تاأريخية وقعت ب�سبب خطاأ ا�سرتاتيجي 
املنت�رض  اإرادة  عن  خارجة  عادية  غري  لظروف  نتيجة  اأو  العدو،  ارتكبه 
واملهزوم على ال�سواء، فاإن التاأريخ قلما اعرتف مبالب�سات الن�رض واأ�سباب 
التاأريخ يخ�سع ملنطق املنت�رض، والذي كان وال يزال  الهزمية، وذلك الأن 
منطقا يرى اأن الن�رض من �سنع قائد معني يحق له اأن يدعي ملكية الن�رض. 
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وهذا جعل الن�رض يغدو ابنا �رضعيا، والف�سل ابنا غري �رضعي، ومكن االأول 
الثاين من نعمة  يتبناه بفرح ورحابة �سدر، وحرم  من احل�سول على من 
مع  ويتعاطف  عليه  يعطف  من  على  العثور  من  واالأمومة، وحتى  االأبوة 
ق�سيته ويتفهم ظروفه وي�سمع �سكواه. لقد �سور التاأريخ، متوخيا خدمة 
املنت�رض وحكمة القائد امل�ستبد ومنطق التزلف لل�سلطة املطلقة، كل ن�رض 
مهما كانت اأ�سبابه وظروفه وتبعاته وجرائمه ابنا بارا و�رضعيا وجميال وله 
الكثري من املعجبني، بينما جعل الف�سل مهما كانت ق�سيته عادلة وظروفه 

قا�سية ابنا �سقيا وقبيحا وغري �رضعي يعي�ش حياته بال عزوة اأو معجبني.

         وملا كان احلدث التاأريخي بعنا�رضه الفكرية وظروفه املو�سوعية 
ي�ساهم يف �سنع القائد التاأريخي اأكرث بكثري من م�ساهمة االأخري يف �سنع 
للتاأريخ  االأول  املحرك  هو  القائد،  ال  احلدث،  فاإن  والتاأريخ،  احلدث 
وال�سانع احلقيقي لتحوالت م�سريته املختلفة. وبالعودة ل�سجالت التاأريخ 
واأحداثه الهامة نالحظ اأن التطورات املجتمعية ب�سقيها املادي واملعنوي، 
ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي والثقايف والبيئي، كانت حمور احلدث 
عرب  التاأريخية  امل�سرية  اجتاهات  ويف  فيه  املوؤثرة  القوى  واأهم  التاأريخي 
ات�سف  �سخ�ش غري عادي  �سوى  يكن  فلم  التاأريخي  القائد  اأما  ال�سنني. 
اأهمية  بامتالك ملكات عقلية و�سفات �سخ�سية خا�سة مكنته من وعي 
غري  اأفكار  ذاته  الوقت  يف  و�ساعدته  باأحداثه،  املبادرة  و�رضورة  التغيري 
من  العامة  واجتاهاتها  املجتمعية  التغيري  قوى  على  التعرف  على  عادية 
ناحية، وو�سعته ظروف غري عادية يف موقع القيادة واتخاذ القرار حيث 
�سنع  يف  واملُ�ساِهمة  التغيري  مل�سارات  املَُوِجهة  االأ�سا�سية  القوى  تتمركز 
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النظر عن  التاأريخي بغ�ش  القائد  اأخرى. وهذا يجعل  احلدث من ناحية 
طبيعة واأهمية اإجنازاته جمرد عميل ذكي للتاأريخ، ولي�ش �سيدا له اأو �سانعا 
له اأو قائدا مطلقا مل�سريته، وبالتايل مف�رضا جيدا لفل�سفة التغيري، وم�ساهما 
تلك  حققته  ملا  وعنوانا  املجتمعية،  الهيمنة  اأيديولوجية  تطوير  يف  ن�سطا 

االأيديولوجية من اإجنازات �سلبية واإيجابية.

يف املا�سي البعيد و�سبه البعيد، وحيث ظهرت العديد من القيادات 
التاأريخية الهامة، كانت ظروف احلياة غري م�ستقرة بوجه عام، واملوؤ�س�سات 
املجتمعية الر�سمية وغري الر�سمية غري موجودة اأو �سعيفة اإىل حد العجز 
دينية  الأيديولوجية  حينه  يف  املجتمعات  معظم  خ�سعت  اإذ  الفعل.  عن 
مالت بطبيعتها للثبات واجلمود، واجتهت نحو تقدي�ش املا�سي وا�سطهاد 
مالت  قومية  اأيديولوجية  لهيمنة  االآخر  بع�سها  خ�سع  بينما  االأقليات، 
ذات  ت�سلطية  فردية  قيادات  باإفراز  وقامت  الغري،  ح�ساب  على  للتو�سع 
القدمية  االإن�سانية  املجتمعات  خل�سوع  ذلك  اأدى  ولقد  عن�رضية.  نزعة 
�ساقت  عقيمة  تقليدية  حياة  نظم  ولهيمنة  م�ستبدة،  الأنظمة حكم  عامة 
ب�سببها جماالت احلرية االجتماعية واحلرية الفكرية اأمام النا�ش، و�سعفت 
يف ظلها وب�سببها حوافز التحول والتقدم ب�سقيه العلمي والتكنولوجي، 
�سفوف  �سمن  حم�سورا  النبوغ  جمال  ترك  وهذا  والثقايف.  االقت�سادي 
الفئة احلاكمة وموجها اأ�سا�سا الإدارة احلكم وخدمة االأيديولوجية املهيمنة 
على املجتمع، حيث قام النابغون من اأبناء ال�سلطة وذيولها بال�سيطرة على 
موؤ�س�سة احلكم وممار�سة الكبت واال�سطهاد واال�ستغالل وم�سادرة حقوق 
االآخرين واالعتداء على كرامتهم. ويف الواقع، كان من اأبرز �سفات امللوك 
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العظماء ومن اأهم موؤهالت القيادة والعظمة يف اأوروبا، وذلك حتى نهاية 
القرن التا�سع ع�رض، قدرة اأولئك امللوك والقادة على اإهانة النبالء واإذالل 
الغري من احلكام والنا�ش وت�سخري العامة خلدمة طموحات �سلطوية فردية، 
واإ�سباع رغبات ونزوات �سخ�سَية، وهي رغبات ونزوات وطموحات مل 
تكن لها عالقة بتحقيق التقدم يف املجتمع، اأو بن�رض العدالة بني النا�ش، اأو 
بخدمة م�سلحة وطنية، اأو بالدفاع عن ق�سية اأخالقية اأو اإن�سانية. وحيث 
اإن غالبية �سعوب العامل الثالث ال تزال تعي�ش يف ظل ظروف حياتية �سبيهة 
مبا �ساد اأوروبا يف ع�سور ما قبل الثورة ال�سناعية، فاإن قادة تلك ال�سعوب 
االإن�سانية  وغري  الدميقراطية  غري  االأ�ساليب  نف�ش  متار�ش  نف�سها  وجدت 

بحق �سعوبها وجتاه قادة الراأي بني مواطنيها.

نتيجة لذلك اأ�سبح باالإمكان، بل من الطبيعي ظهور قيادات تت�سف 
بالتاأريخية وت�ستمد تاأريخيتها و�رضعيتها من البط�ش والدمار الذي يتحقق 
التطور  اأو  العلمي  التقدم  من  ولي�ش  االأبرياء،  بدماء  امللطخة  يديها  على 
اأو  والثقايف  االجتماعي  التحول  اأو  االقت�سادية  الرفاهية  اأو  التكنولوجي 
التحرر الفكري الذي كان من املفرو�ش اأن يتحقق يف ظل اإدارتها. لذلك 
اأ�سبحت عظمة القادة م�سحوبة دوما بتحقيق ن�رض ع�سكري على الغري، 
واإحلاق االأذى والدمار باالأبرياء واالأوطان. ويف الواقع، كانت ت�سحيات 
املواطن يف الدولة املنت�رضة وال تزال هي الوجه االآخر املقيت لهزمية العدو 
اأرامل  اإىل  الن�ساء  من  عددهم  يح�سى  ال  ما  حتويل  وكان  بالده،  وتدمري 
وموم�سات، وما ال حت�سى اأعدادهم من االأطفال االأبرياء اإىل يتامى وعبيد 
االأيديولوجية،  لقد كانت  اإن�ساين.  اأي حمتوى  املفرغ من  الن�رض  هو ثمن 
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هام  �رضعية  م�سدر  هي  تزال  وال  واملارك�سية  والقومية  الدينية  خا�سة 
ورئي�سي ل�سفك الدماء وارتكاب اجلرائم بحق الغري، واملطية التي ركبها 
ال�سواء  على  والع�سكريني  والعقائديني  ال�سيا�سيني  التاأريخيني  القادة  كل 
لتحقيق "العظمة" ودخول التاأريخ من اأو�سع اأبوابه فوق اأنقا�ش ال�سعوب 

الفقرية وامل�سطهدة وال�سعيفة.

ت�سري كتب التاأريخ اإىل اأن هوالكو كان من القادة العظام، اإذ قام ببناء 
اجتياح بالد كثرية وال�سيطرة  اإمرباطورية وا�سعة وجي�ش قوي مكنه من 
على �سعوب عديدة، لكن اأهم ما ُيعرف به هوالكو هو قيامه بتدمري مدينة 
بغداد، عا�سمة احل�سارة االإن�سانية يف ع�رضه، وما كانت حتويه تلك املدينة 
اأ�سباب  نت�ساءل عن  اأن  لنا  اإن�ساين وفكري. واإذا كان  العظيمة من تراث 
عظمة هوالكو، فاإن من حقنا اأن نت�ساءل اأي�سا عما حققه �ستالني يف رو�سيا 
من اإجنازات اإىل جانب ذبح املاليني من الرو�ش االأبرياء. اأما هتلر، والذي 
اإجنازاته الكربى هي  فاإن  اأملانيا عن طريق االنتخاب،  اإىل احلكم يف  جاء 
اأوروبية،  اأقليات  من  الغجر وغريهم  بحق  لها  مذابح ال ح�رض  ارتكاب 
والت�سبب يف تدمري اقت�ساد بالده واقت�ساديات غالبية دول احللفاء الذين 
اأوروبية  دول  من  وغريها  وبريطانيا  وفرن�سا  رو�سيا  يف  جليو�سه  ت�سدوا 

وغري اأوروبية. 

وكما اأن التاأريخ يذكر اأولئك القادة "العظام" مبا ت�سببوه من كوارث 
يف  ويتذكره  بو�ش  الرئي�ش  �سيذكر  احلا�رض  تاأريخ  فاإن  وبيئية،  اإن�سانية 
مقرتنا  �سيبقى  ا�سمه  اأن  اإال  اأي�سا.  عادي  غري  كقائد  القريب  امل�ستقبل 
�ستبقى  بينما  مربرة،  غري  لتاأييد حرب  االأمريكي وجره  ال�سعب  بخداع 
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بال�سعبني  االأمريكي  اجلي�ش  اأحلقه  الذي  والدمار  بالقتل  مقرتنة  �سمعته 
يف  التطرف  حدة  بت�سعيد  مقرتنة  �سيا�سته  و�ستبقى  واالأفغاين،  العراقي 
االإرهاب  زيادة حدة  وبالت�سبب يف  العامل،  دول  من  اأمريكا ويف غريها 
الدويل وتغيري موازين القوى يف املجتمع االأمريكي ل�سالح االأثرياء على 
ح�ساب الفقراء والتع�ساء. كما اأن التاأريخ �سيذكر �سارون ويتذكره كقائد 
تاأريخي حقق الإ�رضائيل ن�رضا كبريا على الفل�سطينيني من خالل ا�ستعذاب 
مهنة االإرهاب، وقتل االأبرياء من �سيوخ ورجال ون�ساء واأطفال، وقطع 
ال�سجر، وهدم املنازل، واالعتداء على حرمة البيوت واملقد�سات. اإ�سافة 
التي  املجازر  على  باالإ�رضاف  قيامه  ل�سارون  التاأريخ  �سيذكر  ذلك،  اإىل 
الفل�سطينيني يف خميمي �سربا و�ستيال يف  لبنان بحق  ارتكبها عمالوؤه يف 
عام 1982، وجناحه يف تزييف تاأريخ ال�رضاع العربي – االإ�رضائيلي ومنح 
دولية  �رضعية  فل�سطني  يف  اال�ستعماري  واال�ستيطان  والقتل  االإرهاب 
قيادات  من  �سارون وغريه  اأن جناح  اإىل  االإ�سارة  من  بد  ال  وهنا  واإلهية. 
يهودية واإ�رضائيلية يف متكني اال�ستيطان اال�ستعماري اليهودي يف فل�سطني 
من احل�سول على اأعلى مراتب ال�رضف الدولية مل يكن ليتحقق لوال تعاون 
وغري  الر�سمي  االأمريكي  االإعالم  وتواطوؤ  املتعاقبة،  االأمريكية  االإدارات 

الر�سمي الذي تهيمن عليه ال�سهيونية العاملية. 



24



25

القيادات التاأريخية والقيادات ال�صدفة

القاعدة عرب معظم مراحل  امل�ستبد هما  املطلق واحلكم  احلاكم  كان 
التاأريخ، حيث مل يكن لل�سعب يف غالبية مراحل التطور املجتمعي ومراحل 
موؤ�س�سات  ت�سكيل  يف  اأو  احلاكم،  اختيار  يف  يذكر  دور  الدولة  تكوين 
احلكم، اأو يف اإدارتها، اأو يف االإ�رضاف عليها. لكن الع�رض احلديث، وبدءا 
من القرن الثامن ع�رض، �سهد تبدل االأو�ساع كثريا، حيث تراجعت �سلطات 
و�سالحيات احلاكم، واأ�سبحت الدولة يف البالد ال�سناعية املتقدمة فيما 
بعد عبارة عن جمموعة كبرية ومت�سابكة من املوؤ�س�سات واالأجهزة ال�سيا�سية 
اإ�سعاف احلاكم  ت�سبب يف  ال�سعب، مما  ل�سلطة  ال�سيا�سية اخلا�سعة  وغري 
قد  كان  التي  وال�سالحيات  ال�سلطات  معظم  �سلبه  على  وعمل  املطلق 
ا�ستوىل عليها يف الع�سور ال�سابقة. اإ�سافة اإىل ذلك، �سهد الع�رض احلديث 
بعد ح�سول معظم  ب�سكل كبري، وذلك  امل�ستبد  احلاكم  تراجع جربوت 
اختيار  امل�ساركة يف  ومنها حق  من حقوقها،  الكثري  على  العامل  �سعوب 
من  العديد  معاناة  ا�ستمرار  ورغم  احلكم.  اإدارة  على  واالإ�رضاف  احلاكم 
�سعوب العامل الثالث من ف�ساد احلكام و�سوء اإدارة احلكم اإال اأن ممار�سات 
اأ�سواأ االأنظمة ال�سيا�سية املعا�رضة واأكرثها بط�سا وظلما بالنا�ش ال ترقى اإىل 
مرتبة اال�ستبداد الذي عرفه تاأريخ االأربعينات واخلم�سينات وال�ستينات من 
القرن املا�سي على اأيدي نظم احلكم الفا�سية والنازية وال�سيوعية والثورية 

يف العديد من دول العامل الثالث وبع�ش الدول االأوروبية. 

الغابرة  العهود  عرفته  الذي  املطلق  احلاكم  بني  كبري  فرق  هناك  اإن 
بالنوايا  يتعلق  ال  فرق  اإنه  احلديثة،  الع�سور  عرفته  الذي  املطلق  واحلاكم 
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اأو باملمار�سات بقدر ما يتعلق بالقدرة على ممار�سة احلكم املطلق وحجم 
وعمق االآالم التي اأوقعها احلكام امل�ستبدون عامة ب�سعوبهم وبالغري. حكام 
العهود الغابرة كانوا عاجزين عن فر�ش الهيمنة املطلقة على البالد التي 
حكموها والقيام با�ستعباد النا�ش كما اأرادوا، وذلك ب�سبب تخلف طرق 
املوا�سالت وانعدام وجود و�سائل ات�سال حديثة و�سعف اأجهزة التج�س�ش 
امل�ستبدين  احلديثة  الع�سور  حلكام  توافرت  بينما  لديهم،  توافرت  التي 
الكثري من الو�سائل الفنية واملعدات التكنولوجية والنظم االإدارية املتطورة 
ملمار�سة االإرهاب وكبت حرية الراأي والفكر والتج�س�ش على املعار�سة 
واإذالل ال�سعوب وا�ستعبادهم. اإن احلاكم املطلق واحلاكم امل�ستبد ال يتواين 
تنكيل  واأدوات  قمع  و�سائل  من  لديه  يتوافر  ما  كل  ا�ستخدام  عن  عادة 
لكبت املواطنني واإحكام �سيطرته على البالد التي يحكمها، بل وللتو�سع 
اأي�سا على ح�ساب الغري من ال�سعوب التي ي�ست�سعفها وي�سعر اأن باإمكانه 

الهيمنة عليها وا�ستغالل اإمكانياتها.

باإميان  مدفوع  اإن�سان  هو  احلديث  التاأريخ  عرفه  كما  املطلق  احلاكم 
كامل باأن لديه قدرة قيادية عظيمة واأفكارا خالقة جديدة ال تتوافر لغريه 
ال�سعب  لقيادة  توؤهله  يتمتع بذكاء حاد وبعبقرية خارقة  واأنه  النا�ش،  من 
�سخ�ش  اأنه  اأو  ي�ساء،  كما  املواطن  وحياة  الوطن  مبقدرات  والت�رضف 
بلطجي متو�سط الذكاء يتمتع باأنانية مطلقة و�سهوة �سلطوية عمياء تدفعه 
لفر�ش الهيمنة الكاملة على ال�سعب والوطن وعدم التورع عن ارتكاب 
اجلرائم بحق املواطنني من اأجل اإرهابهم وحتقيق اأهدافه وتكري�ش �سلطته 
و�سطوته على اجلميع. اإ�سافة اإىل ما ميكن ت�سميته بالقائد "العبقري" والقائد 
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"االأناين" والقائد "امللهم"، هناك اأي�سا القائد "ال�سدفة". وبينما يتمتع هذا 
القائد عادة بالقليل من الذكاء، تتوافر له يف كل احلاالت واالأحيان تقريبا 
ظروف تاأريخية غري عادية ت�سعه يف مركز القيادة وتفتح له املجال ملمار�سة 
احلكم. وب�سبب و�سول هذا احلاكم عن طريق ال�سدفة، فاإنه غالبا ما يعاين 
وت�سجعه  اأحيانا،  ورعونة  بع�سوائية  الت�رضف  اإىل  تدفعه  نق�ش  عقدة  من 
على اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة اأحيانا اأخرى، وتفر�ش عليه اال�ستعانة بفئات 
كانت  واإذا  ممار�ساته.  وتربير  �سلطاته  لتدعيم  للمجتمع  االنتماء  �سعيفة 
اأفعال هذا النوع من احلكام ال ت�سع احلاكم ال�سدفة يف م�ساف احلكام 
املطلقني اأو امل�ستبدين اأو العظام، اإال اأن االأ�رضار التي قد يلحقها حكمهم 
بالوطن وباملواطنني وبالغري تكون عادة كبرية للغاية وذات اأبعاد جمتمعية 

وا�سعة وعميقة. 

بينما ميتلك احلاكم االأول عادة روؤية تاأريخية ثاقبة و�سفات �سخ�سية 
فريدة تدفعه اإىل االإ�سهام الفاعل يف �سنع التاأريخ، يت�سف غريه من احلكام 
�سيا�سية واجتماعية غري عادية، واأحيانا  نتاجا لظروف  املطلقني بكونهم 
اأو  ال�سخ�سية  بقدراتهم  لها  َمَر�سية ال عالقة  اإفرازات الأحداث عر�سية 
اأو مواهبهم  العقلية  اأو ملكاتهم  العقائدية  انتماءاتهم  اأو  الذاتية  قناعاتهم 
الفكرية. اإن هذه ال�سفات القيادية جتعل من ال�سهل اأن يحظى القائد االأول 
ما  كثريا  تاأريخية،  �سدفة  الثاين  القائد  ويبقى  التاأريخي"،  "القائد  بلقب 
تكون موؤ�سفة، واأحيانا مروعة. ويف العادة يقوم ال�سنف االأول من القادة 
التاأريخيني باالإ�سهام يف �سنع التاأريخ من خالل اتخاذ املواقف ال�سجاعة 
الت�سحيات  ال�سعبة وتقدمي  التحديات  اجلريئة ومواجهة  االأفكار  وطرح 
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اجل�سام بال تردد. اأما ال�سنف الثاين من قادة ال�سدفة ـ وبحكم افتقادهم 
ملجمل ال�سفات القيادية وال�رضعية ال�سيا�سية ـ فقد كانوا دوما حكاما ومل 
يكونوا قادة، مما جعلهم يعجزون ب�سكل عام عن طرح املبادرات اجلريئة، 
الت�سحيات.  تقدمي  من  والتهرب  ال�سعبة  التحديات  نحو جتنب  ومييلون 
وهذا كثريا ما يت�سبب يف جلوئهم للتحايل على النا�ش والتفنن يف ا�ستغالل 
ال�سعفاء والفقراء واغت�ساب حريات املفكرين واملبدعني، وذلك من اأجل 
املناف�سة. نتيجة لذلك، يالحظ  النقد واحتماالت  الق�ساء على حماوالت 
جناح القائد التاأريخي يف غالبية االأحيان يف االإ�سهام بفاعلية يف عملية �سنع 
التاأريخ وجر االأحداث الهامة اإىل الدوران حول اأفكاره ومواقفه، وجناح 
وامل�سوؤوليات  والت�سحيات  التحديات  من  التهرب  يف  ال�سدفة  احلاكم 
يتاأثر  �سنع غريه،  من  تاأريخ  متاهات  غالبا يف  والعي�ش  والدولية  الوطنية 

باحلدث التاأريخي وال يوؤثر فيه.

القائد التاأريخي ـ وبحكم ما يتمتع به من روؤية تاأريخية ثاقبة ـ يتجه 
عادة اإيل الرتكيز على �سنع امل�ستقبل ولي�ش على اإدارة الواقع اأو التفكري يف 
املا�سي، مما يجعل الواقع بالن�سبة له م�رضحا لتحديد اأدوار املمثلني وت�سكيل 
عنا�رض الهدف واختيار و�سائل الو�سول اإليه، ال غري. وحيث اإن �سورة 
موؤ�س�سية وال جمتمعية،  فردية ال جماعية وال  روؤية  املن�سود هي  امل�ستقبل 
فاإن الواقع بكل اإمكانياته املادية والب�رضية واملوؤ�س�سية ي�سبح اأداة م�سخرة 
لبناء �سورة جمتمعية جديدة متوافقة مع روؤية القائد وت�سوراته ال�سخ�سية، 
وذلك من دون االأخذ بعني االعتبار م�سلحة الوطن اأو ت�سحيات املواطن 
احلقيقية. وهذا يعني اجتاه القائد التاأريخي عادة اإىل تن�سيب نف�سه و�سيا 
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على الوطن ومقدراته، واإهمال ال�سعب وعدم االكرتاث الآرائه وم�ساحله 
ويخدم  لالأمور  الذاتية  روؤيته  مع  يتم�سى  الذي  بالقدر  اإال  واحتياجاته 
اأهدافه  وي�سع  ال�سعب،  فوق  ي�سعه  مما  بتحقيقها،  يحلم  التي  االأهداف 

فوق م�سلحة الوطن، وي�سع طموحاته فوق حياة املواطن.

الراأي واجتاهه عادة نحو م�سادرة  التاأريخي يف  القائد  ا�ستبداد  رغم 
التاأريخية  القيادات  �سبيل  اعرت�ست  قلما  ال�سعوب  فاإن  العامة،  احلريات 
وقلما حتدت �سلطاتها املطلقة، وكثريا ما �سمعت من مثقفي ال�سلطة واملال 
ما يكفي من املربرات واالأعذار لل�سكوت على الظلم والقبول بالكبت 
والذل والقهر. ويعود ال�سبب يف خنوع اجلماهري وقبولها بالذل الأمور عدة 
من اأهمها ظهور القيادات التاأريخية يف حياة ال�سعوب عامة يف حلظات 
ياأ�ش اأو يف �سياق فراغ �سيا�سي اأو حتوالت جمتمعية عميقة و�ساملة تفقدها 
القدرة على الروؤية الوا�سحة واملقدرة على التحكم يف االأمور. لذلك كان 
جميء القيادات التاأريخية مبثابة ر�سل اإنقاذ ودعاة اإ�سالح وحماور اإجماع 
ا�ستقطاب اجلماهري وتوجيهها  اأي�سا،  �سعبي يف مقدورها، ومن مهامها 
نحو اإعادة بناء الواقع يف �سورة احللم كما تخيله القائد، و�سحن ال�سعوب 
الكبرية  الت�سحيات  لتقدمي  ب�سحنة حما�ش كبرية بهدف جعلها م�ستعدة 
اإذا اقت�سى االأمر. ويف الواقع، وب�سبب اخللفية الثقافية لل�سعوب التي ال 
تزال تعي�ش يف ح�سارة ما قبل ال�سناعة، فاإن احلكام امل�ستبدين مل يواجهوا 
معار�سة �سعبية تذكر يف الكثري من احلاالت واالأحيان، وغالبا ما قامت 
ال�سعوب املغلوبة على اأمرها بت�سجيع احلكام امل�ستبدين على التمادي يف 

�سيا�ساتهم امل�ستبدة، بل وا�ستجدائهم اأحيانا ليكونوا اأكرث ا�ستبدادا.
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الع�سور احلديثة  التي ظهرت يف  التاأريخية  القيادات  كان من �سمن 
وحملت لواء االإ�سالح والتغيري ورفعت �سعارات اإعالء �ساأن االأمة وتعزيز 
مكانة الوطن نابليون وهتلر و�ستالني ونهرو وديجول وعبد النا�رض. ولقد 
جاءت تلك القيادات جميعا لتقود �سعوبها خالل فرتات حتُول تاأريخية 
اأيدي الغري وحدوث  هامة �سهدت �سيوع االإحباط وتكرر الهزائم على 
اأزمات داخلية وفقدان الثقة بالنف�ش. لذلك مل جتد تلك القيادات �سعوبة 
اإمكانيات  لتوجيه  ا�ستخدمتها  مطلقة  �سلطات  على  احل�سول  يف  تذكر 
ولبالدها.  لنف�سها  مرموقة  دولية  مكانة  وحتقيق  جديد  واقع  لبناء  االأمة 
قدرات  من  بكثري  اأكرب  كانت  عامة  القيادات  تلك  طموحات  لكن 
من  اأكرب  اإحداثها  التي حاولت  التغريات  قادتها، وكانت  التي  ال�سعوب 
عملت  التي  والدولية  واالقت�سادية  االجتماعية  للبيئة  اال�ستيعابية  القدرة 
غالبية  انتهت  لذلك  وهيكلتها.  ت�سكيلها  اإعادة  وا�ستهدفت  من خاللها 
القيادات التاأريخية بالف�سل، واآلت حماوالت التغيري املجتمعي التي قادتها 
لديها  كان  مما  الكثري  ب�سببها  ال�سعوب  وخ�رضت  االنهيار،  اأو  التعرث  اإىل 
ذلك  نتيجة  من  كان  ولقد  احلكم.  ومبوؤ�س�سة  ال�سيا�سية  بالقيادة  ثقة  من 
اجتاه املجتمعات التي عا�ست طويال يف ظل اأنظمة ا�ستبدادية اإىل التفكك، 
االأمم  تكبدت  اأن  بعد  وذلك  التمزق،  مرحلة  الوطنية  الثقافات  ودخول 
باهظة  اأثمان  دفع  عليها  وُفر�ش  ج�سيمة،  خ�سائر  املعنية  وال�سعوب 
هو  نهرو  كان  ا�ستبدادية.  الأوامر  واالن�سياع  فردية  قيادات  لطموحات 
على  احل�سول  الذي جنح يف  القادة  اأولئك  بني  الوحيد  التاأريخي  القائد 
اال�ستقالل لبلده و�سعبه دون عنف، لكن مثاليته غري العادية كانت �سببا يف 
قيام متطرفني عقائديني من اأبناء وطنه باغتياله. وهذا يعني اأنه على الرغم 
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من ال�سجاعة الذاتية، والروؤية الهادفة، والت�سحية من اأجل ال�سالح العام 
تنتهي القيادات التاأريخية عادة بالف�سل والعودة ب�سعوبها اإىل حالة جديدة 
من االإحباط وال�سياع تكون يف الغالب اأعمق من احلالة القدمية ورمبا اأكرث 
منها ياأ�سا وبوؤ�سا ومعاناة. وبذلك ميكن القول اإن القيادات الفردية املطلقة 
هي قيادات قا�رضة رغم الذكاء، عمياء رغم الروؤية التاأريخية، ظالمية رغم 
االإخال�ش للوطن، وظاملة رغم رفعها �سعارات احلرية والعدل وامل�ساواة.  

اأما القيادات ال�سدفة فتاأتي عادة اإما يف اأعقاب قيادات تاأريخية كانت 
قد اأنهكت ال�سعب والوطن مبغامراتها الفا�سلة وطموحاتها غري الواقعية، 
باالأمن واالطمئنان  ال�سعب يح�ش  انتعا�ش ورخاء جعلت  فرتة  بعد  واإما 
العملية  يف  االنخراط  عن  بعيدا  املادي  الك�سب  عمليات  يف  وينغم�ش 
اأيديولوجي  نظام  �سقوط  بعد  واإما  امل�ستقبلية،  واحل�سابات  ال�سيا�سية 
بكبتها  قام  التي   – ال�سيا�سية  املعار�سة  من  وطنية  قيادات  خلفه  يرتك  مل 
وحتكم،  لتقود  كافية  وم�سداقية  �سعبية  ذات   – ال�سجون  يف  بها  والزج 
موقع  يف  نف�سه  ال�سدفة  القائد  يجد  وحني  وراثية.  لعملية  نتيجة  واإما 
والتاأليه  والتبجيل  واملديح  التملق  كلمات  ل�سماع  اأذناه  وترتاح  القيادة، 
وال�سيا�سية.  ال�سخ�سية  حياته  من  وغريبة  جديدة  مرحلة  يدخل  اأحيانا، 
البع�ش مثل الرئي�ش اأنور ال�سادات الذي جاء للحكم يف م�رض بعد املوت 
املفاجئ للقائد التاأريخي جمال عبد النا�رض، يجد نف�سه مندفعا نحو القيام 
باأعمال ا�ستعرا�سية ومغامرات غري حم�سوبة، وذلك من اأجل تاأكيد اأهليته 
�سبقه يف  الذي  التاأريخي  القائد  التفوق على  واإثبات قدرته على  للقيادة 
احلكم. والبع�ش االآخر مثل الرئي�ش بو�ش يبداأ حياته ال�سيا�سية بالتخطيط 
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التقاليد  خاللها  من  يتحدى  جريئة  �سيا�سات  وتبني  ع�سكرية  ملغامرات 
املرعية واملفاهيم واملواثيق الدولية، وذلك من اأجل �سق طريق غري معتاد 
متكنه من بناء جمد خا�ش به. فعلى �سبيل املثال، مل يقم الرئي�ش بو�ش بغزو 
واحتالل العراق واأفغان�ستان فقط، بل قام اأي�سا بتجاوز القانون االأمريكي 
ومبحاولة فر�ش اأحالم اليقظة التي كانت تراوده، كن�رض الدميقراطية واإعادة 
بناء "ال�رضق االأو�سط الكبري"، على الغري من ال�سعوب التي مل تكن م�ستعدة 
للتعامل مع اأحالمه باإيجابية، ومل يكن يف مقدورها اال�ستفادة مما طرحه 

عليها من برامج وخمططات غري واقعية، وغري اأمينة مع النف�ش اأو الغري. 

بالنف�ش  اإىل احلكم من دون ثقة كافية  ياأتي  القادة  النوع من  اإن هذا 
ومتطلبات  االأمور  بتعقيدات  جيدة  معرفة  اأو  حقيقية  جتربة  دون  ومن 
االإدارة، مما يدفعه اأوال لتعريف نف�سه لي�ش بناء على ما ميلك من موؤهالت 
وجتارب و�سفات قيادية اأو خلفية ثقافية اأو مواقف وخربات �سابقة، بل 
بناء على موقفه الراف�ش واملغاير لفل�سفة و�سيا�سات من �سبقه يف احلكم. 
ومن اأجل التعوي�ش عن عدم الثقة بالنف�ش و�سعف املوؤهالت، يتجه ثانيا 
والت�رضع،  بالعنجهية واجلهل  تت�سف عموما  �سيا�سات  وتطبيق  ر�سم  اإىل 
متنحه  التي  والعنجهية  الدويل،  الواقع  وحقائق  احلكم  مبتطلبات  اجلهل 
على  بالقدرة  عارما  واإح�سا�سا  �سيا�سيني  من  الغري  على  بالتفوق  �سعورا 
علمية  اأ�س�ش  على  امل�سورة  لتقدمي  املوؤهلني  ا�ست�سارة  دون  من  الت�رضف 
كارثية  كانت  النتيجة  اأن  واأمريكا  م�رض  اأحداث  اأثبتت  ولقد  وواقعية. 
ال�ساحات  على  االأوىل  الدولة  مكانة  تراجع  �سملت  للبلدين،  بالن�سبة 
با�ستقالليتها  تعتز  رائدة  دولة  من  والتحول  والدولية  واالإقليمية  العربية 
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اإىل دولة تابعة، وفقدان الثانية مل�سداقيتها على ال�ساحة الدولية والت�سبب 
العامل،  االأبرياء يف مناطق خمتلفة من  مليون �سخ�ش من  اأكرث من  قتل  يف 
وت�سويه ال�ساحة الداخلية واإهمالها، والت�سبب بالتايل يف دخول االقت�ساد 

مرحلة �سعبة للغاية.

اأما الرئي�ش فالدميري بوتن والذي جاء للحكم يف رو�سيا اأي�سا عن طريق 
ال�سدفة، فقد كان يتمتع بثقة كبرية بالنف�ش ومبوؤهالت كافية لت�سلم مقاليد 
احلكم من رئي�ش �سكري مهتز ال�سخ�سية. اإذ ب�سبب موؤهالته العلمية والعملية 
وخلفيته املخابراتية، كان بوتن على معرفة جيدة باأو�ساع رو�سيا املزرية، 
وعلى علم كاف باأحوال اأمريكا وعملية �سنع القرار فيها والقوى امل�ساركة 
يف قيادتها وحدود قدرات تلك القيادة على اتخاذ القرار وتنفيذه. لذا قام 
بوتن مب�سايرة اأمريكا والتقرب من الرئي�ش بو�ش حتى متكن من اإحكام قب�سته 
الرو�سي والقوة  بناء االقت�ساد  باإعادة  ال�سلطة يف رو�سيا، ومن ثم قام  على 
الع�سكرية الرو�سية، والعمل بجد على متكني بالده من ا�ستعادة جمدها الغابر 
كقوة اإقليمية ودولية. ولقد �ساعد بوتن على حتقيق اأهدافه ظروف غري عادية 
اأ�سعار  ت�ساعف  اأهمها  من  كان  واخلارجية،  الداخلية  ال�ساحتان  �سهدتها 
النفط يف ال�سوق العاملية اأكرث من مرة، وتزايد اإنتاج رو�سيا من النفط والغاز 
ب�سكل كبري جدا، وان�سغال اأمريكا بحربها على العراق واأفغان�ستان، وتراجع 
م�سداقيتها وم�سداقية رئي�سها على ال�ساحة العاملية. اأما فيما يتعلق بالقائد 
ال�سدفة الذي ياأتي اإىل احلكم عن طريق الوراثة، فاإن ثقته بالنف�ش، وطبيعة 
موؤهالته العلمية ومواقفه ال�سيا�سية وقدراته على اإدارة دفة احلكم ومعرفته 
للتقلب الكبري، مما يجعل  البالد والعالقات الدولية تكون عر�سة  ب�سوؤون 
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اإدارة احلكم واالقت�ساد،  البع�ش اأكرث حكمة ممن �سبقوهم واأكفاأ منهم يف 
وجهده  وقته  يكر�ش  للما�سي،  اأ�سريا  حياته  يعي�ش  االآخر  البع�ش  ويجعل 
وفكره لبناء جمد على اأ�سا�ش االإخال�ش لفل�سفة وفكر و�سيا�سة من �سبقه يف 
من  الوطنية  ال�ساحة  تعي�سه  وما  الدولية  الظروف  بتغري  معني  احلكم، غري 

حتوالت اجتماعية وثقافية. 
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القيادة الفردية والقيادة امل�ؤ�ص�صية

�سهدت اأوروبا منذ منت�سف القرن اخلام�ش ع�رض حركة نه�سوية بداأت 
فنون  وتطوير  اجلغرافية  اال�ستك�ساف  حمالت  وتتابع  التجارة  بتن�سيط 
املالحة البحرية وتكنولوجيا ال�سالح. ولقد تبع ذلك حدوث ثورة علمية 
معرفية فل�سفية تناق�ست يف الكثري من مقوالتها ونظرياتها وا�ستنتاجاتها مع 
تعاليم الكني�سة الكاثوليكية، مما اأدى اإيل وقوع ال�رضاع بني الفكر العلمي 
املوؤ�س�ش على البحث والتجربة، والفكر الديني املوؤ�س�ش على الغيب. وحني 
�سعرت الكني�سة باخلطر يهددها، وجدت نف�سها تندفع يف اجتاه ا�سطهاد 
منهم  الكثريين  على  االأحكام  واإ�سدار  وتكفريهم،  والعلماء  املفكرين 
بالهرطقة واالإعدام. اإال اأن فقدان الكني�سة ل�سوابها وتوازنها واجتاهها اإىل 
كبت حرية الفكر مل مينع تاأثر العديد من رجالها باالأفكار الفل�سفية اجلديدة 
اإثراء  يف  امل�ساركة  يف  بالتايل  وقيامهم  التقليدية،  غري  العلمية  والنظريات 
احلركة الفكرية والفل�سفية واتخاذها اأ�سا�سا لتوجيه النقد لتعاليم الكني�سة 
اإ�سالح  نتج عن ذلك ظهور حركات  الدنيوية. ولقد  الدينية وممار�ساتها 
�سنة  ثالثني  دامت  طاحنة  دينية  حروب  وقوع  يف  ت�سببت  وا�سعة  دينية 
متوالية )1610-1640(، وانتهت بهزمية الكني�سة الكاثوليكية وف�سل الدين 
عدة  اإىل  امل�سيحية  الديانة  وتفتت  العلمانية،  مفهوم  وتبلور  الدولة،  عن 
وفئات  دول  اإىل  امل�سيحية  املجتمعات  تفتيت  اإىل  بدورها  قادت  ديانات 

طائفية خمتلفة، غلب عليها طابع التناف�ش وال�رضاع.

وبينما كانت حركة االإ�سالح الديني وتبعاتها تعيد الرتتيبات املجتمعية 
والعالقات ال�سيا�سية والعقائدية بني الكني�سة والدولة من ناحية ثانية، كانت 
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التطورات االقت�سادية على اأر�ش الواقع تعيد ترتيب العالقات االقت�سادية 
واالجتماعية بني النا�ش وبينهم وبني الدولة والبيئة من ناحية ثانية. ومع 
نطاق  �سمن  متباينة  دينية  مذاهب  عدة  وظهور  الدولة  عن  الدين  ف�سل 
الديانة امل�سيحية �سعفت املوؤ�س�سة الدينية الكن�سية بوجه عام، وتراجعت 
�سعبيتها وهيبتها و�سطوتها. ولقد نتج عن ذلك اأن اأ�سبح الدين جزءا من 
احلياة، اأي نظاما اجتماعيا خا�سا م�سخرا خلدمة االإن�سان واحلياة، وذلك 
الدين  اأي حياة م�سخرة خلدمة  باأكملها حياة دين،  احلياة  اأن كانت  بعد 
يف  اأي�سا  �ساهم  ومما  الواقع.  اأر�ش  على  جت�سده  التي  واملوؤ�س�سة  ورجاله 
اإ�سعاف الكني�سة وا�ستمرار تراجع نفوذها ودورها يف املجتمع قيام حتالف 
قوي بني احلكام والتجار وذلك خدمة الأهداف م�سرتكة وم�سالح متبادلة، 
فاحلكام اأرادوا كني�سة �سعيفة كي ميار�سوا �سلطاتهم ال�سيا�سية يف بالدهم 
ويحكموا �سعوبهم من دون رقيب اأو ح�سيب، والتجار اأرادوا كني�سة بال 
�سلطات دنيوية تفر�ش عليهم �رضائع وت�رضيعات اقت�سادية ومالية تتعار�ش 
مع م�ساحلهم الربحية. ومن الت�رضيعات التي فر�ستها الكني�سة على التجار 
وما  املالية،  املعامالت  يف  الربا  حترمي  ب�سدة،  مبقاومتها  وقاموا  حينه  يف 
اأطلق عليه يف حينه "ال�سعر العادل"، اأي فر�ش �سعر على خمتلف الب�سائع 

وال�سلع يحول من دون متكني التاجر من ا�ستغالل امل�ستهلك.

�ساد احلياة االأوروبية خالل فرتة النه�سة حالة من الفو�سى وال�سياع، 
وذلك ب�سبب ت�ساقط االأعمدة الفكرية والفل�سفية لنظام احلياة ال�سابق، بينما 
كانت االأعمدة الفكرية والفل�سفية والقيم اجلديدة ال تزال يف طور التكوين. 
اإال اأن تلك الفرتة �سهدت اأي�سا العديد من التطورات ال�سلبية والتحوالت 
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االإيجابية التي كان لها اأثر كبري وعميق على حياة وم�ستقبل �سعوب ودول 
اأوروبا  عا�ستها  التي  الهامة  التطورات  ومن  عام.  بوجه  والعامل  اأوروبا 
ات�ساع  وتنوعها،  والثقافية  الفكرية  الن�ساطات  زيادة  الفرتة،  تلك  خالل 
نطاق الن�ساطات االقت�سادية خا�سة التجارية واحلرفية منها، اخلروج على 
تقاليد وقيم ومواقف و�سلوكيات املرحلة احلياتية ال�سابقة، قيام االإقطاعيني 
باال�ستيالء على االأرا�سي الزراعية وا�ستغالل الفالحني وحتويلهم اإىل طبقة 
عمال زراعية �سبه م�ستعبدة، وظهور طبقة جتارية واإقطاعية ومالية �سكلت 
اأقلية اجتماعية وقامت بامتالك الرثوة واملال والنفوذ على ح�ساب االأغلبية. 
اإ�سافة اإىل ذلك، ت�سببت تلك التطورات، خا�سة حتالف التجار مع احلكام 
�سد املوؤ�س�سة الدينية يف بناء لغة وطنية جديدة بدل اللغة الالتينية، وبلورة 
هوية قومية وثقافة وطنية. ولقد تبع ذلك ونتج عنه ميالد وعي اجتماعي 
قومية  نزعة  �سكل  على  تدريجيا  تبلور  ال�سعبي،  امل�ستوى  على  و�سيا�سي 
�ساهمت يف تدعيم الدولة احلديثة وتعزيز �سلطاتها املجتمعية على ح�ساب 

املوؤ�س�سة الدينية واللغة الالتينية.

تتميز فرتات االنتقال احل�سارية يف حياة خمتلف ال�سعوب بكونها فرتات 
هدم وبناء يف اآن واحد، وذلك من دون التاأكد من �سالمة عمليات الهدم، 
اأو من �سواب حماوالت البناء، مما يت�سبب يف اختالل التوازن القائم بني 
القوى االجتماعية املختلفة. وهذا من �ساأنه يف حالة حدوثه الت�سبب يف 
فقدان بو�سلة االإبحار يف خ�سم تغريات وحتوالت اجتماعية غري حم�سوبة 
العواقب، ومن غري املمكن التحكم يف م�سريتها اأو توجيهها الوجهة التي 
تتمناها النخبة املهيمنة على احلكم. اإال اأن فرتات االنتقال احل�سارية وما 
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فكري  حترر  فرتات  اأي�سا  تكون  وبناء  هدم  عمليات  من  عادة  ي�ساحبها 
وانفتاح اجتماعي وا�سع، ت�سمح بازدهار الثقافة والعلوم والفنون، وتقود 
اإىل تو�سعة نطاق عمليات اخللق واالبتكار. وهذا يقود بدوره اإىل تراجع 
املجتمعية بوجه عام،  احلياة  التقليدية والدينية يف  القيادات  اأهمية ودور 
لتقوم  اخلالقة  واالأفكار  اجلديدة  املجتمعية  القوى  اأمام  املجال  ويفتح 
باإر�ساء اأ�س�ش جديدة ملجتمع جديد. وحيث اإن لكل جمتمع جديد هياكله 
يحتم  جديد  جمتمع  ظهور  فاإن  املميزة،  االقت�سادية  ون�ساطاته  املجتمعية 
اإعادة  اإىل  ويقود  تقليدية،  غري  وثقافية  و�سيا�سية  اقت�سادية  نخب  ظهور 
بناء الهياكل االجتماعية واالقت�سادية والثقافية على اأ�س�ش جديدة مل تكن 
تبلور طيف  اأخرى، يف  اأ�سياء  ماألوفة من قبل، ويت�سبب، بني  اأو  معروفة 
ثقايف وطني جديد من �سنع مثقفني غري تقليدين. ويف خ�سم ما يعي�سه 
املجتمع من حتوالت كثرية، كبرية و�سغرية، تربز احلاجة الإقامة موؤ�س�سات 
وتنظيمات �سيا�سية وغري �سيا�سية جديدة على اأنقا�ش الفو�سى املا�سوية، 
املكت�سبة،  املرحلية، و�سيانة احلقوق واحلريات  لتعزيز االإجنازات  وذلك 
اجلماهري  وحق  العبادة  وحرية  والفردية  الفكرية  احلرية  مفهوم  وتاأ�سيل 
يف امل�ساركة يف اتخاذ القرارات امل�سريية. ويتبع مثل هذا التطور يف كل 
تفاوت  ويكر�سها  يعك�سها  اجتماعية  طبقية  ظهور  واالأحيان  احلاالت 
الدخل والرثاء بني االأغنياء والفقراء، وفئوية ثقافية – اجتماعية تعك�سها 

وتكر�سها فجوة املعرفة والنفوذ بني خمتلف الطبقات يف املجتمع..

يف  الكني�سة  ونفوذ  هيبة  تراجع  على  ترتبت  التي  النتائج  من  كان 
احلياة املجتمعية عامة منذ منت�سف القرن ال�سابع ع�رض، وت�ساعد ال�سعور 
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الوطني بني النا�ش يف ظل الدولة القومية احلديثة يف املقابل ت�سجيع الدولة 
فردية  نظم حكم  اإقامة  احلكام يف  بع�ش  اال�ستبداد، وجناح  ممار�سة  على 
دكتاتورية. اإال اأن جناح اأولئك احلكام يف ممار�سة اال�ستبداد كان حمدودا ومل 
يدم طويال، حيث اجتهت املجتمعات االأوروبية عامة اإىل مقاومة الفردية 
والظلم والت�سلط، واملطالبة ب�سدة واإحلاح باإقامة نظم حكم دميقراطية توفر 
امل�ساركة يف  لل�سعب  تتيح  اآلية جديدة  للجميع وتخلق  وامل�ساواة  احلرية 
اإدارة �سوؤون البالد واتخاذ القرارات امل�سريية. وحني حاول بع�ش احلكام 
وقف املد التحرري بالقوة كان رد الفعل ال�سعبي عنيفا ا�ستمل على قيام 
مظاهرات �ساخبة ووقوع ثورات اأدت اإىل االإطاحة ببع�ش احلكام. وهذا 
مبداأ  اأر�ست  احلديثة  القومية  الدول  د�ساتري جديدة يف كل  كتابة  اإىل  قاد 
م�سدرا  غريه،  دون  من  ال�سعب،  واعتماد  احلكم  يف  وامل�ساركة  احلرية 
التي  الفرن�سية  الثورة  الثورات  تلك  اأهم  لل�رضعية. ولقد كان من  وحيدا 
وقعت يف اأواخر القرن الثامن ع�رض واأدت اإىل الق�ساء على نظام اال�ستبداد 
ال�سيا�سي واالإقطاعي يف فرن�سا، واال�سطرابات الوا�سعة التي عمت العديد 
من املدن االأوروبية يف منت�سف القرن التا�سع ع�رض وكانت موجهة اأ�سا�سا 
�سنناق�ش  ال�رضعية،  مفهوم  اأهمية  وب�سبب  االقت�سادي.  اال�ستغالل  �سد 

م�سادر ال�رضعية ال�سيا�سية يف اجلزء التايل من هذه الدرا�سة.

والعلمية  والثقافية  االقت�سادية  الن�ساطات  كانت  اأخرى،  ناحية  من 
با�سطراد،  ولكن  تدريجيا،  تتحول  اأوروبا  يف  العمالية  والتنظيمات 
االقت�سادي،  املجال  ففي  املوؤ�س�سية.  االإدارة  اإىل  الفردية  االإدارة  من 
للنزعة اال�ستعمارية دور كبري يف تطوير وتر�سيخ مبداأ وفوائد واآلية  كان 
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التجارية  ال�رضكات  من  العديد  اإقامة  املوؤ�س�سي، وذلك من خالل  العمل 
لتحقيق  بكفاءة  اال�ستعمار  ا�ستخدمها  التي  الكبرية  واملالية  واال�ستثمارية 
اأهدافه اال�ستغاللية على ال�ساحة الدولية. اأما التنظيمات العمالية، فقد جاء 
بدايات  املال يف  راأ�ش  الذي مار�سه  تبلور عمق اال�ستغالل  بعد  ظهورها 
ع�رض ال�سناعة مع العمال عامة والن�ساء واالأطفال خا�سة، ويف اأعقاب قيام 
والفقراء  اجلهلة  جانب  اإىل  والوقوف  العمال  لق�سايا  باالنت�سار  املثقفني 
الثقايف والعلمي، كان للجامعات  النا�ش. ويف املجال  وامل�ست�سعفني من 
وموؤ�س�سات  والثقافية  الفكرية  واملنتديات  والدرا�سات  البحوث  ومراكز 
االإعالم ودور ن�رض الكتب واجلرائد واملجالت اإ�سهامات كبرية يف بلورة 
مبداأ  على  املوؤ�س�ش  اجلماعي  والعمل  املوؤ�س�سي  العمل  مفهوم  وتدعيم 

امل�ساركة الدميقراطية. 

ولقد تبع تلك التطورات تو�سعة مفهوم املوؤ�س�سية لي�سمل كافة نواحي 
االقت�سادية  الن�ساطات  كل  ويعم  اجلديد،  ال�سناعي  املجتمع  يف  احلياة 
واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية والعلمية والتعليمية التي تدار من خاللها 
�سوؤون املجتمع. وهذا ت�سبب بدوره يف تعميق الوعي االجتماعي، خا�سة 
امل�ساركة  اأهمية  وتاأكيد  املثقفني،  وجتمعات  املتو�سطة  الطبقة  اأبناء  بني 
ال�سعبية يف الن�ساطات ال�سيا�سية والعاملية والثقافية. ويف الواقع، مل يكن 
باالإمكان يف املا�سي، ولي�ش من املكن يف احلا�رض، قيام املوؤ�س�سية بتعميق 
جذورها يف اأي جمتمع اإن�ساين يف غياب الوعي االجتماعي و�سيادة ثقافة 
توؤمن باحلرية وامل�ساواة والت�سامح.. ثقافة تقدر قيمة الوقت واأهمية العمل 
اجلماعي، وتعرتف بالدور الريادي للمفكرين واملثقفني يف تنمية املجتمع 
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والثقافة و�سنع امل�ستقبل، وتعار�ش يف الوقت ذاته �سيادة الفردية كمبداأ 
يف االإدارة واحلكم.

كان العمل املوؤ�س�سي وال يزال هو احلا�سنة ال�رضعية الوحيدة، والبيئة 
لتحمل  املوؤهلة  القيادات  وتدريب  وتفريخ  مليالد  االأهم  ورمبا  املنا�سبة 
املوؤ�س�سية وهيمنة  غياب  اإذ يف  املجتمع.  والتغيري يف  التنمية  م�سوؤوليات 
الفردية على اإدارة �سوؤون املجتمع تغدو البيئة الرتبية وظروف العمل معر�سة 
لقيام القيادات الفردية مبمار�سة الت�سلط واال�ستبداد وارتكاب االأخطاء التي 
تلحق ال�رضر بالنا�ش ومب�ساحلهم وبالوطن وبال�سالح العام. وعلى خالف 
اأو  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  على  املوؤ�س�سي  العمل  يقت�رض  ال  البع�ش،  يعتقد  ما 
اأو امل�ساريع اال�ستثمارية فح�سب، بل ي�سمل كافة  الن�ساطات االقت�سادية 
نواحي احلياة ون�ساطاتها املختلفة، مبا يف ذلك التعليم وال�سحة والتجارة 
واخلدمات العامة. ويف الواقع، لي�ش باالإمكان اكت�ساف املواهب القيادية 
لدى ال�سباب وتدريبهم واإعدادهم ليكونوا قادة ملتزمني وموؤهلني لتويل 
املدار�ش واجلامعات  اأن تكون  امل�ستقبل من دون  القيادة يف  م�سوؤوليات 
�سليمة  واأخالقية  علمية  اأ�س�ش  على  مبنية  احلكومية  والدوائر  وال�رضكات 
تفتح املجال لربوز القيادات الواعدة ولديها ما يكفي من الربامج الرتبوية 
واحلوافز املعنوية الحت�سان الواعدين من قادة امل�ستقبل وت�سجيعهم على 

تنمية قدراتهم القيادية وتوجيهها الوجهة ال�سليمة.

اإن التوجه االأوروبي العام نحو الدميقراطية، ومن ثم تاأ�سي�سها كنظام 
حكم جاء نتيجة غري متوقعة ملا عا�سته �سعوب القارة االأوروبية من حتوالت 
اقت�سادية واجتماعية وثقافية وعلمية وا�سعة ا�ستغرقت حوايل اأربعة قرون 
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متتالية بدءا من منت�سف القرن اخلام�ش ع�رض. ولقد جاءت تلك التحوالت 
على خلفية ما قا�سته تلك ال�سعوب من ويالت احلروب االأهلية واالإقليمية 
والدينية وظلم نظام االإقطاع وكبت احلريات يف ظل هيمنة الكني�سة والدين 
طويال على حياة املجتمع، و�سيطرة الفردية على احلكم. ولذا كان التحول 
اإىل الدميقراطية هو بطبيعته حتول يف ذات الوقت نحو املوؤ�س�سية والعمل 
اجلماعي يف التفكري والتنظيم واالإدارة واالإنتاج، وبالتايل توجه عام نحو 
�سالحيات  من  به  تتمتع  كانت  مما  وحرمانها  الفردية  من  الثقة  �سحب 
و�سلطات و�رضعية. اأما التحول نحو الدميقراطية يف العامل الثالث فقد جاء 
نتيجة ملا عانته �سعوب تلك الدول من ف�سل اقت�سادي وهزائم ع�سكرية 
ونظم حكم دكتاتورية غا�سمة، وب�سبب منو النزعة التحررية يف �سوء ما 
حملته ثورتا االت�ساالت واملعلومات اإىل تلك ال�سعوب من اأفكار جديدة 
ال�سغوط  لت�ساعد  تقليدية، وا�ستجابة خجولة مرتددة  واأمناط حياتية غري 
حكام  على  االأوروبي  االحتاد  ودول  اأمريكا  من  اأ�سال  النابعة  اخلارجية 
ال�سغوط االأوروبية واالأمريكية على  تنامي  اأ�سباب  ال�سعوب. ومن  تلك 
حكام العامل الثالث وحما�سهم املتزايد للدميقراطية، اإميانهم مبقولة فل�سفية 

�سيا�سية جديدة تدعي باأن الدول الدميقراطية ال حتارب بع�سها بع�سا. 

واالجتماعية  وال�سيا�سية  االقت�سادية  اخلارطة  على  �رضيعة  نظرة  اإن 
ال�سناعية  بالغ مدى تفوق املجتمعات  اليوم �سوف تظهر بو�سوح  لعامل 
والعلمية  االقت�سادية  املجاالت  كافة  يف  الدميقراطية  اإىل  حتولت  التي 
ال  التي  ال�سعوب  تخلف  وعمق  والع�سكرية،  والثقافية  والتكنولوجية 
تزال تعي�ش يف ظل ح�سارات غري �سناعية وتخ�سع الأنظمة حكم فردية 
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متطلبات  ا�ستيعاب  يف  الف�سل  اإن  �سمولية.  واأيديولوجيات  دكتاتورية 
املجتمعية،  احلياة  يف  املوؤ�س�سية  واالإدارة  الدميقراطية  العملية  واأهمية 
واإدراك طبيعة العالقة الديناميكية التي تربط املفهومني بع�سها اإىل بع�ش، 
االجتماعي  والتمزق  االقت�سادي  التخلف  اأ�سباب  اأهم  من  واحدا  يعترب 
منه  تعاين  الذي  الفكري  والرتاجع  ال�سيا�سي  والكبت  الثقايف  والتفتت 
الكثري من �سعوب العامل الثالث، ومن بينها بالطبع ال�سعوب العربية. ومن 
اأن بع�ش الفئات االجتماعية  اأحيانا  ُيوؤ�سف لها وحتري العقل  التي  االأمور 
على  ترتحم  تزال  ال  العربي  الوطن  يف  "املثقفني"  من  الكثري  بينهم  ومن 
اأيام القيادات الفردية امل�ستبدة، وتنتظر بفارغ ال�سرب ظهور القائد "املنقذ" 
اأو "القائد امللهم" النت�سالها من حالة الذل والهوان التي تعي�سها، وذلك 
من دون وعي اأو اعرتاف باأن قيادات املا�سي الفردية والتاأريخية تتحمل 
م�سوؤولية اجلزء االأكرب من تراكم االأو�ساع ال�سيئة احلالية، وتف�سي امل�ساعر 

املحبطة التي ت�سود حياة ال�سعوب العربية يف املرحلة الراهنة.

مع  للتعامل  وع�رضية  جديدة  عمل  اأبدال  عن  البحث  من  وبدال 
الفكرية  باأبعادها  الراهنة  التخلف  على حالة  والتغلب  املرتدية  االأو�ساع 
ال�سعبية  االأغلبية  اجتهت  واالقت�سادية،  والثقافية  واالجتماعية  وال�سيا�سية 
فيه  اتهام اال�ستعمار مبا  اإىل  الزمن  تقليدية جتاوزها  قيادات  بقيادة  العربية 
ومبا لي�ش فيه من عيوب، ومبا يحيكه ومبا ال يحيكه �سدها من موؤامرات، 
ومبا اقرتفه ومبا مل يقرتفه من جرائم، واإلقاء م�سوؤولية كل ذنوبها ونواق�سها 
�سيا�سة  على  امل�سوؤولية  من  وتهربها  فكرها  و�سحالة  و�سعفها  وتخلفها 
االأطالل  على  ذاته  الوقت  يف  والتباكي  التو�سعية،  واأطماعها  اأمريكا 
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اأي دور يف  الواقع ولن يكون لها  التي مل تعد جزءا من  الغابرة  واالأجماد 
�سنع امل�ستقبل. وهذا دفع تلك الفئات والقيادات عامة اإىل املطالبة برف�ش 
فكرة العوملة واالعرتا�ش على م�سريتها، والدعوة لتاأ�سي�ش "ثقافة مقاومة" 
لوقف املد العوملي واحلد من تبعاته، والعمل على تخدير امل�ساعر الذاتية 
من جوع،  تغني  ال  علمية  غري  ملقوالت  بالرتويج  والوطنية  واجلماهريية 
طال  مهما  ي�سل  لن  الذي  املنقذ  امللهم  القائد  لو�سول  انتظارا  وذلك 

الزمن، وزاد احلنني، وكرث البكاء، وتكاثرت املاآمت.
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الدميقراطية والقيادة ال�صيا�صية

  الدميقراطية هي فكرة فل�سفية ونظام حكم �سيا�سي وقيمة اجتماعية 
الفرد  بحياة  وطيدة  عالقة  ذات  االأهمية،  من  كبرية  درجة  على  وثقافية 
اإقامة نظام  واملجتمع ومدى متتعه باحلرية. وب�سبب ذلك لي�ش باالإمكان 
حكم دميقراطي من دون ا�ستيعاب اأهمية تلك الفكرة واأبعادها املجتمعية، 
ووجود قناعة لدى القوى الفاعلة يف املجتمع باأن الدميقراطية هي اأي�سا 
م�سلكية فردية وجماعية وموقف من االآخر. حني تهيمن القيم التقليدية 
القبلية والطائفية  الع�سائرية والوالءات  االأبوية واالنتماءات  الرتبية  ونظم 
ال�سائدة غري  وال�سيا�سية  االجتماعية  الظروف  ت�سبح  املجتمع  على حياة 
منا�سبة وغري م�سيافة مليالد وتاأ�سي�ش الفكرة الدميقراطية، مما يفتح املجال 
وا�سعا لظهور وهيمنة القيادات الفردية واأحيانا ال�سلطوية. وحني تهيمن 
االرتباطات  وتغيب  االأبوية  الثقافة  وتختفي  الفردية  قيم  املجتمع  على 
والوالءات واالنتماءات القبلية والع�سائرية والطائفية وحتل حملها امل�سلحية 
الدميقراطية،  الفكرة  وتطور  مليالد  مالئمة  االجتماعية  الظروف  تغدو 
وبالتايل لظهور القيادة اجلماعية والقيادة املوؤ�س�سية. لذلك ُيالحظ جناح 
الدميقراطية كنظام حكم �سيا�سي وقيمة ثقافية يف كل املجتمعات ال�سناعية 
كل  يف  وف�سلت  التقليدية،  الزراعية  املجتمعات  ثقافة  جتاوزت  التي 
املجتمعات التي ال تزال تعي�ش يف ع�سور ما قبل ال�سناعة التقليدية، حيث 
الغيبية وال�سمولية.  االأبوية والفل�سفات  الرتبية  املا�سي ونظم  قيم  ت�سيطر 
وحيث اإن لكل قاعدة ا�ستثناءات، فاإن هناك ا�ستثناء واحدا لهذه القاعدة 
حدث يف الهند وذلك الأ�سباب غري عادية نتج عنها تطور جتربة دميقراطية 
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الدميقراطية يف  اأن  القول  البالد، مل تكتمل بعد. وميكن  خا�سة يف تلك 
الهند، وعلى الرغم مما يروج له من دعاية ب�ساأنها، ال تزال تنا�سل من اأجل 
التعر�ش  اأو  باهرة  املجتمع من دون حتقيق جناحات  تعميق جذورها يف 

النتكا�سات كبرية. 

جاء تطور الفكرة الدميقراطية كنظام حكم �سيا�سي يف القرنني ال�سابع 
الدولة  الذي مار�سته  للظلم  ع�رض والثامن ع�رض وذلك بهدف و�سع حد 
اأمام  املجال  اإف�ساح  اأجل  الفردية، ومن  الدكتاتورية  احلكم  نظم  يف ظل 
ال�سعب حلكم نف�سه بنف�سه واإحكام رقابته على ت�رضفات ال�سلطة ال�سيا�سية، 
وبالتايل احليلولة دون ا�ستبداد الدولة ورجالها من �سا�سة وحكام ونخب 
اجتاه  االأهداف  تلك  العمل على حتقيق  ا�ستوجب  �سيا�سية مهيمنة. ولقد 
والتاأكيد  وتعريفها  الفردية  احلقوق  على  الرتكيز  اإىل  ال�سيا�سية  العملية 
عليها من ناحية، وتعريف �سلطات الدولة و�سالحياتها وحتديد جماالت 
عملها من ناحية ثانية، والعمل على ف�سل ال�سلطات التنفيذية والت�رضيعية 
والق�سائية عن بع�سها البع�ش وحتقيق التوازن فيما بينها من ناحية اأخرى. 
العملية االإعالمية ون�ساطاتها املجتمعية،  ا�ستوجب بدوره ت�سجيع  وهذا 
واالعتماد عليها كو�سيلة اإعالمية ونقدية ومعلوماتية، واالعرتاف بحقها 

يف التمتع باحلرية واال�ستقاللية.

بع�سها  عن  والق�سائية  والت�رضيعية  التنفيذية  ال�سلطات  انف�سال  اإن 
البع�ش داخل املجتمع الدميقراطي، وحاجة تلك ال�سلطات للتكامل من 
مركب،  حكم  نظام  الدميقراطية  جعل  فاعل،  دميقراطي  نظام  قيام  اأجل 
متعدد امل�ستويات وامل�سوؤوليات واالأهداف. وهذا جعل النظام ذا طبيعة 
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ديناميكية كثرية التعقيد، فر�ست عليه اأن يتحول واأن يتطور ب�سكل دائم، 
وذلك من اأجل التجاوب مع امل�ستجدات على �ساحات العمل ال�سيا�سية 
وغري ال�سيا�سية. وب�سبب تداخل عنا�رضه وت�سعبها وتكاملها، فاإن النظام 
وال�سيا�سية  الثقافية  باأبعاده  العام  حميطها  يف  توؤثر  قوة  اأ�سبح  الدميقراطي 
حتوالت  من  املجتمع  يعي�سه  ما  بكل  يتاأثر  عمل  واإطار  واالقت�سادية، 
�سمان  اأجل  ومن  وغريه.  وعلمية  و�سيا�سية  واقت�سادية  ثقافية  وتغريات 
�سالمة العملية الدميقراطية وتاأمني جناحها يف اأداء املهام املجتمعية املنوطة 
بها بكفاءة، ويف مقدمتها متكني اجلماهري من امل�ساركة الفاعلة يف العملية 
االنتخابية، حتتاج العملية الدميقراطية لتوفر �رضوطا اأ�سا�سية عدة ولعوامل 
يف  املتباينة  االحتياجات  مع  التجاوب  على  ت�ساعدها  م�ساندة  اأخرى 
مراحل التطور املجتمعي املتالحقة. وهذا يعني اأن عدم ثبات االأو�ساع 
احلياتية على حالها وحدوث حراك اجتماعي متوا�سل داخل املجتمع، 
يفر�ش على النظام الدميقراطي اأن يتطور با�ستمرار كي يكون قادرا على 

التاأثري والتاأثر مبا يعي�سه املجتمع املحيط به من حتوالت.

الغربية،  اأوروبا  اأوال يف  جاء  فقد  الدميقراطية  احلكم  نظم  ميالد  اأما 
وذلك نتيجة حلدوث حتوالت اجتماعية واقت�سادية وا�سعة خلقت ظروفا 
جمتمعية غري تقليدية خمتلفة متاما عما �سبقها من ظروف، وحتمت بدورها 
�ساهمت  التي  التطورات  اأهم  ومن  والدميقراطية.  احلرية  نحو  التوجه 
التجار ورجال  الدميقراطية، حتالف  لتبلور نظم احلكم  الطريق  تعبيد  يف 
االأعمال مع اأمراء وحكام اأوروبا يف ع�رض النه�سة �سد الكني�سة الكاثوليكية 
بوجه  الدنيوية  وممار�ساتها  واملالية  التجارية  تعاليمها  و�سد  عام،  بوجه 
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خا�ش، وهي ممار�سات ات�سمت بالف�ساد وخداع النا�ش وا�ستغالل الفقراء 
اأعقاب  يف  الدولة  عن  الدين  ف�سل  �ساهم  ذلك،  جانب  اإىل  واجلهالء. 
الكني�سة  ال�سابع ع�رض يف عزل  القرن  الدينية يف منت�سف  انتهاء احلروب 
وظهور  القومية  الدولة  لتبلور  املجال  وفتح  عامة،  ال�سيا�سية  احلياة  عن 
فئات املثقفني امللتزمني وبع�ش التجمعات ال�سيا�سية والتنظيمات العاملية. 
وبينما كانت تلك التطورات تعيد ترتيب االأمور ال�سيا�سية واالجتماعية 
يف املجتمع االأوروبي على اأ�س�ش جديدة، كانت الن�ساطات التجارية التي 
بداأت تت�ساعد اإبان االكت�سافات اجلغرافية وخالل الفرتة التابعة لها تقود 
اإىل حدوث تطورات اقت�سادية كبرية ات�سفت بات�ساع ن�ساطات االأعمال 
احلرفية وال�سناعية وتنوعها، وتاأ�سي�ش �رضكات مالية وجتارية كبرية لدعم 
الن�ساطات اال�ستثمارية اال�ستعمارية يف العديد من بالد العامل. ومما �ساعد 
يف توفري ما كان يحتاجه النظام الدميقراطي من �رضعية �سيا�سية وجمتمعية 
يف  ال�سعب  وحق  احلرية  مفهوم  بتاأطري  حينه  يف  الع�رض  فال�سفة  قيام 
عام.  بوجه  مواطنيها  جتاه  الدولة  م�سئولية  احلكم، وحتديد  امل�ساركة يف 
والدولة  ال�سعب  اعتربت  التي  االجتماعي  العقد  فكرة  اإن  القول  وميكن 
�رضكاء يف اإدارة املجتمع، وقالت باأن العالقة بينهما ال بد واأن تقوم على 
حتديد م�سئوليات كل طرف وواجباته جتاه الطرف االآخر، �سكلت نقطة 
البداية احلقيقية لنمو وتبلور الفكرة الدميقراطية وتطورها كعملية �سيا�سية 

وقيمة اجتماعية.

على اأثر وقوع الثورة ال�سناعية يف بريطانيا يف الن�سف الثاين من القرن 
الثامن ع�رض ظهرت املدن ال�سناعية لتاأوي امل�سانع وال�سناعات اجلديدة وما 
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كانت حتتاجه تلك امل�سانع من عمال �سناعيني. ولقد رافق تبلور امل�سنع 
فقرية و�سعيفة وقعت �سحية  عاملية  تبلور طبقة  ال�سناعية  املدن  وظهور 
رجال  قام  حيث  اجلديد،  الراأ�سمايل  للنظام  املوؤ�س�سية  اال�ستغاللية  النزعة 
االأعمال واأ�سحاب امل�سانع يف حينه با�ستغالل العمال وحرمانهم من معظم 
حقوقهم االإن�سانية. ولقد كان من نتيجة ذلك ا�سطرار العمال للعي�ش يف 
اأحياء فقرية )Ghettos( على هام�ش احلياة االقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية 
االأموال  روؤو�ش  اأ�سحاب  اجتاه  اإن  متتالية.  لعقود  ال�سناعي  للمجتمع 
ال�سعفاء واملعدمني، خا�سة االأطفال والن�ساء منهم، واإجبارهم  ال�ستغالل 
على العمل يف ظل ظروف قا�سية دون توفري احلد االأدنى من اخلدمات لهم، 
جعل املدن ال�سناعية اجلديدة اأماكن يتمركز فيها الفقر والبوؤ�ش واحلرمان اإىل 
جانب الغنى. ومع انت�سار الوعي مبا كان يعانيه العمال من بوؤ�ش وا�ستغالل 
الدولة لتح�سني ظروف  تنادي ب�رضورة تدخل  املثقفني  اأ�سوات  ارتفعت 
عمل  ومنع  املال،  لراأ�ش  اال�ستغاللية  املمار�سات  ووقف  واحلياة،  العمل 

االأطفال، واملطالبة باإر�سالهم اإىل املدار�ش بدل امل�سانع.

ومما جتدر االإ�سارة اإليه يف هذا املجال اأن طبقة العمال ال�سناعيني جاءت 
نتيجة لقيام االإقطاعيني خالل العقود القليلة التي �سبقت حدوث الثورة 
ال�سناعية باال�ستيالء على االأرا�سي الزراعية وطرد املزارعني منها وحرمان 
الفالحني من م�سدر رزقهم الوحيد. وهذا فر�ش على قدامى الفالحني اأن 
يتحولوا اإىل طبقة عاملية فقرية ال حول لها وال قوة، وبحاجة ما�سة مل�سدر 
دخل تعي�ش منه. ويف �سوء تراجع فر�ش العمل والعي�ش يف املزارع كما 
كان عليه احلال يف ال�سابق، وجد العمال اجلدد اأنف�سهم م�سطرين للبحث 
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عليهم  وفر�ش  فيها،  ن�ساأوا  التي  الزراعية  البيئة  خارج  عمل  فر�ش  عن 
القبول بالعمل يف امل�سانع على الرغم من اأن �سوء اأحوال العمل والعي�ش 
يف املدن التي اأقيمت فيها. ومع االأيام، ويف ظل امل�سنع وظروفه القا�سية، 
بداأ عمال امل�سانع يف التحول التدريجي اإىل طبقة عاملية بال م�سدر رزق 
ثابت، تعتمد يف ك�سب عي�سها على عرقها وا�ستغالل وقتها، مما جعلها 
عر�سة لال�ستغالل من قبل طبقة الراأ�سماليني من ممولني و�سناعيني وجتار. 
وبالرغم من فداحة عمليات اال�ستغالل، فاإن عبئه االأكرب وقع على كاهل 
االأطفال والن�ساء الذين فر�ش عليهم العمل ل�ساعات طويلة يف ظل اأو�ساع 
مزرية مقابل اأجور بخ�سة، والعي�ش يف اأماكن �سكنية �سيئة للغاية افتقدت 

كل اخلدمات ال�سحية واالجتماعية. 

تغيري  اإىل  اأدى، وخالل قرن واحد فقط  ال�سناعية  الثورة  لكن زخم 
جمتمع  ظهور  يف  بالتايل  وت�سبب  االأح�سن،  اإىل  والعي�ش  العمل  ظروف 
الدخل  م�ستوى  حيث  من  متباينة  اجتماعية  طبقات  ثالث  افرز  جديد 
ثرية قوامها رجال االأعمال واملال واالإقطاعيون، وطبقة  والثقافة: طبقة 
متو�سطة  وطبقة  املنازل،  وخدم  واملزارع  امل�سانع  عمال  قوامها  فقرية 
قوامها املهنيون و�سغار رجال االأعمال والتجار واحلرفيون. ولقد لعبت 
العمليات االقت�سادية وال�سيا�سية  تن�سيط  املتو�سطة دورا رياديا يف  الطبقة 
ال�سناعية  الن�ساطات  تنويع  من خالل  وذلك  ال�سواء،  على  واالجتماعية 
من  الدميقراطية  العملية  ودعم  اال�ستهالكية،  االأ�سواق  وتنمية  والتجارية 
خالل امل�ساركة الفاعلة يف العملية االنتخابية، وا�ستخدام العملية ال�سيا�سية 
حلماية م�ساحلها االقت�سادية ومواقعها املجتمعية. وهذا فتح املجال لقيام 
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تلك الطبقة بامل�ساهمة الفاعلة يف قيادة عملية التحول االجتماعي و�سوال 
املجتمع  ثقافة  عن  متاما  خمتلفة  جديدة  وثقافة  جديد  جمتمع  بلورة  اإىل 
الزراعي التقليدية التي �سبقتها. ومن خ�سائ�ش الثقافة اجلديدة متيزها عن 
غريها من ثقافات قدمية بنظام قيم جديد ومواقف اجتماعية جديدة تعطي 
االدخار، وال  ت�سجيع  العمل، وتعمل على  للوقت، وحترتم  اأهمية كبرية 
تطور  ورافقها  التحوالت  تلك  عن  نتج  ولقد  اال�ستهالك.  عن  تتوقف 
العالقات بني اأفراد وجماعات وفئات وطبقات املجتمع اجلديد واجتاها 
اإىل ا�ستبدال العالقات التقليدية التي كانت تقوم اأ�سا�سا على روابط القرابة 
تقوم  جديدة  بعالقات  الديني،  اأو  الطائفي  واالنتماء  والن�سب  والدم 
اأ�سا�سا على هموم ومظامل اجتماعية ومطالب �سيا�سية م�سرتكة، وم�سالح 

اقت�سادية متبادلة. 

لقد كان للدميقراطية، كما كان لغريها من اأفكار فل�سفية عظيمة يف 
العديدة.  واالإخفاقات  الكثرية  املجتمعية  االجنازات  من  ن�سيبها  املا�سي 
قيمة  اإىل  فقط  �سيا�سي  حكم  نظام  من  الدميقراطية  الفكرة  تطور  ويعترب 
اجتماعية ذات اأبعاد ثقافية اأهم اجنازات املجتمع ال�سناعي يف ظل �سيادة 
جمرد  من  الزمن  مع  التحول  من  االجناز  ذلك  مكنها  ولقد  الدميقراطية. 
مرت�سخة  فردية وجماعية  وقناعة  ذهنية جمتمعية،  اإىل حالة  فل�سفية  فكرة 
امل�ساواة  القناعة على  الدميقراطية. وتقوم تلك  ال�سعوب  يف فكر ووعي 
يف احلقوق والواجبات بني اأفراد املجتمع الواحد، واحرتام الراأي االآخر 
واالإقرار ب�رضعيته، وحل اخلالفات مع االآخرين بالطرق ال�سلمية من دون 
اللجوء اإىل العنف، والقبول بالتعدد الثقايف واالإثني والديني والت�سامح مع 
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الغري، واعتبار القانون فوق اجلميع، وهو قانون ي�سعه املجتمع من خالل 
�سلطته الت�رضيعية بهدف تنظيم العالقات بني النا�ش بع�سهم ببع�ش وبينهم 

وبني والدولة وذلك خدمة ال�سالح العام.

ل�سعوب  الدميقراطية  حققتها  التي  الباهرة  النجاحات  من  بالرغم 
كثرية، اإال اأن تلك الفكرة ال تزال غريبة عن حياة معظم �سعوب العامل، 
يف  ال�سعب  ليتمتع  كافيا  يكن  مل  معينة  جمتمعات  يف  وجودها  واأن  كما 
ويح�سل  الدميقراطية،  توفرها  التي  الدميقراطية  باملزايا  املجتمعات  تلك 
على حقوقه التي ي�سونها القانون. ويعود ال�سبب يف ذلك لعوامل عدة، 
الدميقراطية  يفهم  الذي  الفرد  اأي  الدميقراطي،  االإن�سان  غياب  اأهمها 
ويعي دورها املجتمعي، ويعمل مع غريه من اأفراد وجماعات على توفري 
تتفق  العموم،  وعلى  بنجاحها.  الكفيلة  وال�رضوط  لها  املنا�سبة  االأجواء 
غالبية الفال�سفة ال�سيا�سيني على اأهمية الدميقراطية كنظام حكم �سيا�سي، 
وعلى اأنه لي�ش باالإمكان قيام نظام حكم دميقراطي يف دولة من دون توافر 

عدة �رضوط اأ�سا�سية، اأهمها: 

1. وجود تعددية �سيا�سية، اأي وجود اأكرث من تنظيم حزبي �سيا�سي يف 

جمتمع الدولة الواحد.

الوعي  من  يكفي  ما  لديها  ن�سبيا،  كبرية  متو�سطة  طبقة  وجود   .2

بحقوقها وم�ساحلها والثقة بنف�سها لتعمل    على �سيانة م�ساحلها 
االقت�سادية وتعزيز مواقعها املجتمعية. 

3. وجود اإعالم حر وفاعل، يتمتع بقدر كبري من اال�ستقاللية واحلرية، 

ويت�سف باحلياد والنزاهة.
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الدميقراطية  التجارب  اأن  اإال  العوامل،  هذه  اأهمية  من  الرغم  على 
املختلفة اأثبتت اأن وجودها، واإن كان �رضوريا، ال ُيعترب كافيا الإقامة الهياكل 
التنظيمية وا�ستكمال متطلبات اللعبة الدميقراطية مبا ي�سمن ت�سجيع خمتلف 
االأفراد واجلماعات على ممار�سة الدميقراطية ب�سكل يحقق الهدف املن�سود 
منها وي�سون حقوق جميع امل�ساركني فيها. لذلك كان ال بد من اإ�سافة 

عامل اآخر، رمبا كان اأهمها جميعا:

القبول باختالف االأفكار  القائمة على مبداأ  الت�سامح  4. �سيادة ثقافة 

امل�سالح  وتباين  وت�سعبها،  واملواقف  االآراء  وت�سارب  وتنوعها، 
الثقافات  وتعدد  اأحيانا،  وتناق�سها  االقت�سادية  وغري  االقت�سادية 
الواحد،  املجتمع  داخل  واالرتباطات  واالنتماءات  والوالءات 
والواجبات  احلقوق  يف  امل�ساواة  يف  االآخرين  بحق  واالعرتاف 
اأمام القانون، ومنحهم حرية التعبري عن اأفكارهم وال�سعي للتمتع 

بحياتهم وحماية م�ساحلهم.

اإن متتع االإن�سان باحلرية يعني اأن يكون له احلق يف االختيار بني اأبدال 
خمتلفة، واحلرية يف اعتناق ما يعتقد باأنه االأ�سح اأو االأكرث واقعية ومنطقية 
يتجاوب  ملا  ينتمي  واأن  اجتماعية،  وغري  اجتماعية  عقائد  من  وعقالنية 
�سيا�سية،  وتيارات  اأحزاب وجتمعات ونقابات  اأفكاره وم�ساحله من  مع 
واأن يتبنى ما يعجبه من قيم ومعتقدات دينية وعادات وتقاليد اجتماعية 
ج له من اأفكار خمتلفة  وثقافية، واأن تتاح له الفر�سة كي يطلع على ما ُيَرَوَ
منها  له  يروق  ما  يختار  واأن  مت�ساربة،  تكون  قد  و�سيا�سات  ومواقف 
ويعرب عن راأيه حيالها، واأن ي�سرتي ما ينا�سب ذوقه من ب�سائع وخدمات 
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اأي  توفره يف  باالإمكان  لي�ش  وهذا  م�سدرها.  عن  النظر  بغ�ش  متنوعة، 
االأبدال  توافر  على  تقوم  تعددية  وجود  دون  من  املجتمعات  من  جمتمع 

وحرية االختيار والت�سامح والوعي.

اإن التعددية ال�سيا�سية هي اأهم دعائم الدميقراطية التي ال ميكن تاأ�سي�ش 
تاأ�سي�ش  باالإمكان  لي�ش  اأنه  يعني  وهذا  غيابها.  دميقراطي يف  نظام حكم 
اأو ممار�سة الدميقراطية يف اأي جمتمع من املجتمعات اإال حني تكون هناك 
تعددية �سيا�سية، اأي حني يوجد يف املجتمع الواحد اأكرث من حزب واحد 
تتناف�ش فيما بينها لك�سب تاأييد ال�سعب ووالئه. ويف العادة تكون املناف�سة 
بني االأحزاب �سديدة حني تكون املبادئ احلزبية قائمة على العقائدية مما 
يجعل االختالفات يف املواقف وال�سيا�سات وا�سحة، وحني تتوافر للناخبني 
فر�سة التعرف على طبيعة تلك االختالفات واأهدافها. وهذا بدوره يفتح 
واالأفكار  املتناف�سة  االأحزاب  بني  لالختيار  الناخبني  اأمام جمهور  املجال 
وهذا  اخلا�سة.  قناعاتهم  على  بناء  املتنوعة  احلزبية  العمل  وبرامج  املتباينة 
وانحياز  الواحد،  نظام احلزب  التعددية يف ظل  اأن غياب  بو�سوح  يعني 
باحلفاظ  املطالبة  للدعوات  املجتمع  حياة  على  املهيمنة  النخبة  اأو  الدولة 
اأن  �ساأنه  املوروثة وال�سلم االجتماعي من  الثقافية  التقاليد والعادات  على 
الدميقراطية.  من  االأدنى  احلد  له  يتوافر  حكم  نظام  قيام  دون  من  يحول 
وحني ُي�ستبدل مبداأ حرية الراأي والتعددية برفع ال�سعارات التي تتكلم عن 
حمظورات اجتماعية ودينية و"خطوط حمراء" تراثية وثقافية، فاإن االأجواء 
العامة تغدو ت�سلطية حتول دون اأي تقدم على طريق احلرية والدميقراطية. 
�سيا�سيني وحكام  من  البع�ش  اإميان  املواقف  تلك  مثل  تعك�ش  الواقع  ويف 
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احتكار  حقهم  من  اأن  دين  ورجال  تقليديني  ومثقفني  �سيا�سية  ونخب 
االأجوبة لكل ما يطرحه الع�رض من اأ�سئلة، وحتديد ما يجوز وما ال يجوز 

التعر�ش له بالنقد والتحليل من اأفكار ومواقف وقيم. 

الثاين  الن�سف  يف  اأوروبية  دول  عدة  يف  ال�سناعية  الثورة  قيام  بعد 
من القرن الثامن ع�رض وتبلور املجتمع ال�سناعي بطبقاته املختلفة، بداأت 
امل�سلحية تاأخذ مكانة العالقات العائلية والقيم الدينية يف تنظيم العالقات 
بني االأفراد والطبقات والفئات االجتماعية يف املجتمع اجلديد. ولقد كان 
من  العامة  احلياة  م�رضح  على  ال�سناعيني  العمال  لطبقة  املفاجئ  الظهور 
ال�سعفاء والفقراء من  اأ�سحاب روؤو�ش االأموال ال�ستغالل  ناحية، واجتاه 
ناحية ثانية، وقيام املثقفني بالدفاع من حقوق املظلومني من ناحية اأخرى 
الدور االأهم يف بلورة وعي اجتماعي عام �ساهم يف تبلور الطبقية و�سيادتها. 
اإذ يف غياب الوعي بهموم وم�سالح م�سرتكة ال ميكن تبلور الطبقية مبعناها 
ولقد  االقت�سادي.  باملعنى  تبلورها  باالإمكان  كان  واإن  االجتماعي، 
اأنف�سهم  بتنظيم  ال�سعب  اأفراد  من  املعنيني  وقيام  احلزبية  ذلك ظهور  تبع 
معينة  ومواقف  الأفكار  واالنحياز  م�سرتكة  بق�سايا  االهتمام  اأ�سا�ش  على 
تخدم م�ساحلهم من دون غريها، حيث اأ�سبح احلزب ل�سان حال الطبقة 
تلك  ت�سعى  التي  االأهداف  براجمه  يف  ويعك�ش  ميثلها،  التي  االجتماعية 

الطبقة لتحقيقها من خالل م�ساركتها يف العملية االنتخابية.

االإطار  توفري  على  االأقدر  الفكرة  كانت  الدميقراطية  اإن  وحيث 
املجتمعي حلماية احلريات الفردية والعامة وتعزيزها، فاإن كافة الطبقات 
تطويرها  يف  وامل�ساركة  الدميقراطية  حماية  م�سلحتها  من  اأن  وجدت 
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وتعميق مفاهيمها وغر�ش جذورها يف املجتمع ال�سناعي اجلديد. وهذا 
يعني اأن الدميقراطية هي نتاج جتربة حياتية خا�سة عا�ستها �سعوب اأوروبا 
جمتمع  اأنقا�ش  على  حديث  �سناعي  جمتمع  بناء  اإىل  طريقها  يف  الغربية 
الزراعة التقليدي، مرورا بف�سل الدين عن الدولة، واإنهاء هيمنة الكني�سة 
على املجتمع. ولقد تبع ذلك التطور ورافقه ت�سارع عملية تاأ�سي�ش نظم 
اجتماعية غري تقليدية تقوم على �سمان احلريات العامة وت�سعى لتحقيق 
العدالة وامل�ساواة يف املجتمع. وحيث اإن املجتمعات النامية عموما، مبن 
فيها املجتمعات العربية مل متر بالتجربة ال�سناعية والتحوالت االجتماعية 
والثقافية التي عا�ستها اأوروبا، ومنها ف�سل الدين عن الدولة، واأنها ال تزال 
تعي�ش حياة �سبه تقليدية يف ع�سور ما قبل ال�سناعة، فاإن احتماالت جناح 
الدميقراطية فيها ال بد واأن تعترب �سعيفة، مما ي�ستوجب العمل على ا�ستنباط 
والعدالة  احلرية  ال�سعوب  لتلك  حتقق  ال�سيا�سي  للعمل  جديدة  معادلة 

وامل�ساركة يف احلكم متهيدا لظهور الدميقراطية.

كانت الطبقة املتو�سطة وال تزال من اأهم �سمات املجتمع ال�سناعي، 
اأفرزتها الثورة ال�سناعية يف طريقها اإىل خلق جمتمع جديد ذا  وهي �سمة 
ثقافة جديدة مغايرة لثقافة املجتمع الزراعي القدمي. ولقد لعبت تلك الطبقة 
الت�سنيع وتنمية االقت�ساد، وذلك من  قيادة عملية  دورا هاما ورياديا يف 
خالل تنويع الن�ساطات االقت�سادية وزيادة حجمها وجماالتها، واالإ�سهام 
الراأ�سماليني  كبار  يهتم  التي مل  ال�سغرية  ال�سناعات  من  الكثري  تطوير  يف 
بتطويرها والقيام اأحيانا بت�سنيع بع�ش املعدات وقطع الغيار التي حتتاجها 
حياة  يف  هام  بدور  القيام  من  الطبقة  تلك  مكن  وهذا  الكبرية.  امل�سانع 
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على  العمل  اإىل  ذاته  الوقت  يف  ودفعها  عام،  بوجه  ال�سناعي  املجتمع 
تعزيز م�ساحلها والرتويج الأفكارها وحماية مكت�سباتها االجتماعية وغري 
لالنتخابات  واملر�سحني  ال�سيا�سية  االأحزاب  االجتماعية من خالل دعم 

الذين لديهم الرغبة واال�ستعداد لدعم مطالبها.  

تلك  فاإن  الع�سكرية،  وغري  االر�ستقراطية  غري  جذورها  وب�سبب 
الطبقة وجدت يف الدميقراطية اأداة �سيا�سية هامة ميكن ا�ستخدامها حلماية 
حقوقها ال�سيا�سية واالجتماعية والدفاع عن م�ساحلها االقت�سادية. وهذا 
ال�سعبية  القطاعات  وت�سجيع  الدميقراطية  العملية  دعم  يف  بدوره  �ساهم 
املختلفة على امل�ساركة يف العملية االنتخابية، مما اأدى اإىل تر�سيخ املفهوم 
اإىل قيمة اجتماعية  الدميقراطي يف احلياة العامة، ودفعه يف اجتاه التحول 
اأهمية الطبقة  اأنه بالرغم من  اإال  ثقافية على درجة كبرية من االأهمية.   –
ودورها  الوطني  لالقت�ساد  وبالن�سبة  ال�سناعي  املجتمع  يف  املتو�سطة 
الريادي يف دعم وتن�سيط العملية الدميقراطية، اإال اأن تلك الطبقة �سعفت 
كثريا يف العقود االأخرية لدرجة جعلتها غري قادرة على موا�سلة دورها يف 
حماية العملية الدميقراطية وا�ستخدام تلك العملية حلماية م�ساحلها وتعزيز 

مواقعها املجتمعية. 

جعل  متباينة  م�سالح  ذات  خمتلفة  اجتماعية  طبقات  ثالث  بروز  اإن 
العالقات فيما بينها تتجه نحو التناق�ش والنزاع اأحيانا، ولي�ش نحو التعاون. 
والنمو،  التنمية  من  املزيد  حتبذ  التي  االقت�سادية  االأهداف  تقارب  لكن 
وتالقي التطلعات ال�سيا�سية التي ت�سعى للح�سول على املزيد من احلرية، 
ت�سبب يف دفع تلك الطبقات نحو التعاون يف جماالت معينة والتناف�ش يف 
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جماالت اأخرى. ومن خالل عمليتي التناف�ش والتعاون مت خلق اأطر عمل 
م�سرتكة ا�ستطاعت حتقيق قدر كبري من التكامل بني امل�سالح والتطلعات 
العمل  التعاون،  جماالت  اأهم  من  كان  ولقد  الطبقات.  لتلك  الرئي�سية 
وحق  الفردية  احلريات  دعم  وحمورها  ال�سيا�سية  املكت�سبات  حماية  على 
وحماية  لل�رضعية،  الوحيد  امل�سدر  ال�سعب  واعتبار  احلكم  يف  امل�ساركة 
واملعامالت  االقت�سادية  احلريات  تعزيز  وحمورها  االقت�سادية  املكت�سبات 
املالية والتجارية، وتع�سيد املكت�سبات االجتماعية واأ�سا�سها حرية العبادة 
والراأي وال�سعي للتمتع باحلياة، والدفاع عن حقوق العمال يف احل�سول 
راأ�ش  مع  اجلماعي  والتفاو�ش  التنظيم  وحق  اجتماعية  �سمانات  على 
�ساهمت  بينما  الواقع،  ويف  ال�رضورة.  عند  العمل  عن  واالإ�رضاب  املال 
التحوالت  �ساهمت  االقت�سادية،  احلرية  مبداأ  اإر�ساء  التجارية يف  احلركة 
التكنولوجية  والتطورات  العلمية  واالكت�سافات  والثقافية  االجتماعية 
الفردية. من  ال�سناعية يف تعزيز مبداأ احلرية  الثورة  التي �سبقت ورافقت 
ناحية اأخرى، �ساهمت تلك التطورات واملواقف يف تر�سيخ مبداأ احلرية 
ماليا  بالتحالف مع احلكام ودعمهم  التجار  قيام  له  الذي مهد  ال�سيا�سية 
و�سن  العمل  حرية  على  احل�سول  مقابل  يف  الكاثوليكية  الكني�سة  �سد 

قوانني جديدة ت�سمح لهم مبمار�سة ن�ساطاتهم التجارية واملالية بحرية.

احلكام  من  الدميقراطية  وغري  الدميقراطية  بالعملية  املعنيون  اأدرك 
اأهمة كبرية يف احلياة املجتمعية، خا�سة يف احلياة  اأن لالإعالم  منذ قرون 
ا�ستخدام  اإىل  بادر  من  اأول  ال�سيا�سيون  كان  ولذا  والثقافية.  ال�سيا�سية 
الراأي  توجيه  على  والعمل  ال�سيا�سية  الأفكارهم  للرتويج  بكفاءة  االإعالم 
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العام مبا يخدم م�ساحلهم الذاتية والطبقية، ومن اأجل اال�ستحواذ على اأكرب 
اأن  اأو اال�ستمرار يف احلكم. ومنذ  ال�سعبية لك�سب االنتخابات  قدر من 
مت تطوير فن الطباعة يف منت�سف القرن اخلام�ش ع�رض، اجته دور االإعالم 
يف حياة املجتمع اإىل الت�ساعد، وتزايد معه تكالب الطبقات االجتماعية 
وال�سيطرة  االإعالمية  املوؤ�س�سات  امتالك  على  للهيمنة  واملتطلعة  املهيمنة 
عليها. ولي�ش اأدل على ذلك من قيام حكام واأثرياء العامل العربي بتاأ�سي�ش 
الأفكارهم  تروج  التي  واملجالت  واجلرائد  والتلفزيون  الراديو  حمطات 
وتعمل بوعي ومن دون وعي على تزييف الوعي اجلماهريي العام، وذلك 
قيامهم  ال�سعوب ومواقفهم و�سمان عدم  التحكم يف توجهات  بهدف 
اأو تقوي�ش �رضعية الفل�سفة االجتماعية املهيمنة  اأمن النظام القائم  بتهديد 
على املجتمع. وكما اأثبتت احلرب االأمريكية والربيطانية على العراق، َقِبل 
االإعالم، وبح�ش اإرادته اأن ينام مع النخبة ال�سيا�سية يف �رضير واحد، واأن 
يتنازل عن دوره النقدي واالإعالمي يف املجتمع، وبالتايل خيانة املبادئ 

التي كان من املفرو�ش اأن يتم�سك بها ويدافع عنها.   

املعلومات  ثورتي  وحدوث  والتلفزيون  الراديو  اخرتاع  بعد 
والت�ساالت مل يعد االإعالم جمرد اأداة طيعة يف يد الطبقات احلاكمة والرثية 
ت�ستخدمها لتعزيز م�ساحلها فقط، بل اأ�سبح عملية جمتمعية ذات ا�ستقاللية 
كبرية وقدرة غري عادية علٍى التاأثري يف تطور املجتمع وما يكتنف حياته من 
اأحداث. ويف الواقع، اأ�سبح االإعالم يف الن�سف الثاين من القرن الع�رضين 
ال�سعب يف  اإىل خمتلف قطاعات  الو�سول  االأقدر على  املجتمعية  العملية 
اأ�سبح باإمكانه �سياغة  كل االأمكنة ويف كل �ساعات الليل والنهار، كما 
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واإعادة �سياغة الراأي العام، وت�سكيل واإعادة ت�سكيل اأذواق امل�ستهلكني، 
والقيام بخلق حاجات جديدة مل تكن موجودة اأو معروفة من قبل، وذلك 
من خالل الرتويج لب�سائع وخدمات معينة، غالبا قبل قيام امل�سانع باإنتاجها 

وتوفريها يف االأ�سواق.

من ناحية اأخرى، �سهدت نف�ش الفرتة من حياة املجتمعات االإن�سانية 
اقت�سادية ومنتجات  العوملة كموجة حتوالت اجتماعية وتطورات  تبلور 
عوملة  اإىل  اأخرى،  اأ�سياء  بني  اأدت،  طاغية  �سيا�سية  وتغريات  تكنولوجية 
وفئاته  العامل  �سعوب  خمتلف  ربط  خالل  من  وذلك  والثقافة،  االقت�ساد 
واطالعه  م�سرتكة  مب�سالح  الرئي�سية  و�سناعاته  الكبرية  و�رضكاته  املختلفة 
كما  قبل.  من  يعرفها  يكن  مل  وقيم  و�سلوكيات  وعادات  مواقف  على 
لزيادة  االإعالمية  العملية  اأمام  املجال  فتح  اأي�سا يف  املوجة  تلك  �ساهمت 
ن�ساطاتها وتو�سعة جماالت عملها والرتويج لثقافة القائمني عليها، ومنها 
التي  االجتماعية  الفئات  م�سالح  بخدمة  والقيام  للدميقراطية،  الدعوة 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  النخبة  جمموعها  يف  ت�سكل  والتي  اإليها  تنتمي 
والثقافية املهيمنة على حياة املجتمعات ال�سناعية. وهذا ت�سبب بدوره يف 
بت�سكيل  �سمحت  وثقافية  م�سلحية  اأ�س�ش  على  افرتا�سية  خلق جمتمعات 
لوطن معني، ولكن  االنتماء  ال�سيا�سية، �سعيفة  للحدود  جمعيات عابرة 

ذات اهتمام بق�سية فئوية اأو اإن�سانية معينة. 

واال�ستثمار  املال  اأ�سواق  تدويل  االقت�سادية  العوملة  نتائج  من  كان 
والت�سنيع الرئي�سية يف العامل، وحترير اأ�سواق التجارة واخلدمات والعمالة 
اأي مكان  تتوطن يف  اأن  الكبرية  ال�رضكات  باإمكان  املعرفية. وهذا جعل 
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تقريبا،  دولة  كل  يف  تن�سط  واأن  الربحية،  اأغرا�سها  لتحقيق  منا�سبا  تراه 
واأن تدخل كل �سوق ا�ستهالكي وا�ستثماري، واأن ت�سارك يف اأي ن�ساط 
�سيا�سية كما كان عليه احلال  اأو حماذير  اقت�سادي من دون خماوف كبرية 
يف ال�سابق. ومع ح�سول راأ�ش املال على حرية التجارة واالإقامة والن�ساط 
املتو�سطة حماية م�ساحلها  الطبقة  باإمكان  يعد  واال�ستثمار واالحتكار مل 
تراكمت  التي  مكا�سبها  �سيانة  وال  املجتمعية  مواقعها  على  احلفاظ  وال 
على مدى قرنني من العمل امل�سني والكفاح املتوا�سل. ومع حتول الطبقة 
املتو�سطة اإىل طبقة �سعيفة م�ست�سعفة تكافح من اأجل البقاء، تقل�ش دورها 
الدميقراطية  العملية  يف احلياة االقت�سادية وال�سيا�سية بوجه عام، وفقدت 
ما كان لتلك الطبقة من اإ�سهامات فاعلة يف دعم املوؤ�س�سات الدميقراطية 
املال  راأ�ش  قيام  بعد  خا�سة  االنتخابية،  ال�سيا�سية  العملية  حيوية  وتعزيز 
بتمويل احلمالت االنتخابية للمر�سحني وقيام العملية االإعالمية بالنوم يف 

�رضير واحد مع رجال االأعمال واملال والنخبة ال�سيا�سية احلاكمة. 

قدمية  ثقافات  اإحياء  الثقافية يف  العوملة  �ساهمت موجة  املقابل،  ويف 
اأقليات �سغرية وم�سطهدة كثرية، مما  وثقافات هام�سية عديدة وثقافات 
اأدى اإىل جتزئة الثقافات الوطنية وتفتت املجتمعات الوطنية وتراجع اأهمية 
ودور الطبقية التقليدي يف املجتمع. ومع تفتت الثقافة الوطنية اإىل اأطياف 
ثقافية غري متجان�سة واأحيانا متناف�سة اأو متنافرة، جتزاأ املجتمع االأكرب اإىل 
فئات اأو جتمعات عديدة على طول خطوط ثقافية – اجتماعية ال تلتقي، 
يغلب على العالقات بينها طابع التناق�ش واأحيانا الت�سادم والنزاع. ويف 
الدين  على  املوؤ�س�سة  القدمية  العقائدية  وب�سبب  التطورات،  تلك  �سوء 
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والثقافة، والعقائدية اجلديدة املوؤ�س�سة على العداء لالأجنبي واملختلف من 
النا�ش، �سعفت ثقافة الت�سامح يف املجتمعات ال�سناعية عامة، و�سحت 
التفرقة على اأ�سا�ش الدين والثقافة واجلن�ش من غفوتها، مما جعل احلريات 
العامة وامل�ساواة بني النا�ش يف احلقوق والواجبات واأمام القانون ترتاجع 

يف غالبية الدول ال�سناعية، خا�سة يف الواليات املتحدة االأمريكية.

العملية  حتتاجها  التي  االأ�سا�سية  ال�رضوط  اأن  يعني باخت�سار  وهذا 
والقدر  وال�سكل  بالكيف  الغربي  املجتمع  يف  تتوافر  تعد  مل  الدميقراطية 
املطلوب لقيام تلك العملية بدورها التقليدي وحتقيق اأهدافها املجتمعية. 
وكيفية  العوامل  تلك  �سعف  اأ�سباب  عن  البحث  من  بد  ال  كان  لذلك 
معاجلتها، واإعادة النظر يف املتطلبات االأ�سا�سية للدميقراطية، بل ويف دور 
العملية الدميقراطية وهياكلها وكيفية ممار�ستها. ويف اعتقادنا �سيحتاج االأمر 
اإىل العمل على تطوير العملية الدميقراطية يف اجتاه االعرتاف بوجود تعددية 
اجتماعية – ثقافية، ولي�ش طبقية اجتماعية – �سيا�سية فقط، ومراجعة دور 
العملية االإعالمية – املعلوماتية يف احلياة املجتمعية بوجه عام، ويف كيفية 
تطوير وتعزيز ثقافة الت�سامح يف املجتمع. اأما الطبقة املتو�سطة فال نعتقد اأن 
باالإمكان اإعادة بنائها من جديد، كما �سيكون من ال�سعب جدا احلفاظ 

على ما تبقى منها حتى االآن. 

مبداأ  �سيادة  امل�ستحيل  �سبه  من  يجعل  الت�سامح  ثقافة  غياب  اإن 
والدين  الراأي  يف  االختالف  ب�رضعية  واالعرتاف  املجتمع،  يف  امل�ساواة 
الدميقراطية  حتول  جدا  ال�سعب  من  �سيجعل  وهذا  وامل�سلك،  والعقيدة 
وحل  االآخر  الراأي  باحرتام  ت�سمح  ح�سارية،  وميزة  اجتماعية  قيمة  اإىل 
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اخلالفات معهم بالطرق ال�سلمية. وعلى �سبيل املثال، ت�سري الوقائع احلياتية 
العامل  الت�سامح يف خمتلف دول  ثقافة  اأن غياب  اإىل  التاأريخية  والتجارب 
الثالث اأدى اإىل ف�سل تلك الدول يف اإقامة نظم حكم دميقراطية ويف غر�ش 
ت�سبب  ولقد  املجتمع.  يف  وثقافية  اجتماعية  كقيمة  الدميقراطية  الفكرة 
ذلك الف�سل يف عجز تلك الدول عن حل اخلالفات بني طوائفها املختلفة 
عرقية  تطهري  عمليات  تخللها  اأهلية  حروب  لن�سوب  الطريق  ومهد 
عديدة، وذلك كما حدث يف العراق وعدة دول افريقية ويف يوغو�سالفيا 
�سابقا. ويف املقابل، نالحظ اأن الدميقراطية ا�ستطاعت اأن ت�ستمر يف عدة 
عميقة  �سيا�سية  لنك�سات  تعر�سها  من   بالرغم  �سناعية  غربية  جمتمعات 
اأيديولوجيات �سوفينية وعن�رضية، وذلك  حني �سيطرت على احلكم فيها 
يف  مو�سيليني  عهد  يف  اإيطاليا  ويف  هتلر  عهد  يف  اأملانيا  يف  حدث  كما 
الثالثينات واالأربعينات من القرن املا�سي. وهنا ال بد من االإ�سارة اإىل اأن 
 – اجتماعية  وكقيمة  حكم  كنظام  نف�سها  تاأ�سي�ش  يف  الدميقراطية  ف�سل 
العربية مل ي�سعف االهتمام بها،  الدول  ثقافية وكفل�سفة جمتمعية يف كل 
الر�سمية  العربية  اللغة  معاجم  اقتحام  واملفهوم يف  الفكرة  حيث جنحت 
تنتظر  عقلية  حالة  اإىل  وحتولت  االإعالم،  ومفردات  الدرا�سية  والكتب 

الرتجمة اإىل واقع �سيا�سي واجتماعي وثقايف على االأر�ش. 

ويف الواقع، اأعتقد اأن ف�سل الدميقراطية يف غر�ش جذورها يف ثقافة 
ال�سبب  يزال  وال  كان  فيه  ال�سائد  القيم  نظام  على  و�سيطرتها  املجتمع 
من  غريها  ويف  العربية  الدول  يف  الدميقراطية  التجارب  ف�سل  يف  االأهم 
دول العامل الثالث. اأما فيما يتعلق بالهند، فاإن عدم ف�سل الدميقراطية فيها 
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الدول  دائرة  خارج  الهندي  واالقت�ساد  املجتمع  بقاء  من  بالرغم  وذلك 
انت�سار  اإىل  فيعود  قريب،  وقت  وحتى  الزمن  من  طويلة  لفرتة  ال�سناعية 
نظام  من  ال�سعب كجزء  وتر�سخها يف وعي  النا�ش  بني  الالعنف  فل�سفة 
فل�سفة  نهرو رائد  الهندي جواهر الل  الزعيم  ال�سائد.  ولقد كان  القيم 
الالعنف واملقاومة ال�سلمية يف العامل، وهي الفل�سفة التي اأثبتت جدواها 
يف الت�سدي لال�ستعمار الربيطاين واإجباره على الرحيل من الهند، و�سوال 
اإىل حتقيق اال�ستقالل ال�سيا�سي وتاأ�سي�ش علمانية الدولة ودميقراطية احلكم. 
وميكن القول اأن �سيا�سة الالعنف تعني الت�سامح مع االآخر وحماولة اإقناعه 
بتغيري راأيه اأو تعديل موقفه من خالل القيام مبظاهرات واحتجاجات توقظ 
الوعي لدى االآخر وتدفعه نحو التجاوب مع مطالب املعار�سة العادلة، 
اأو جتربه على دفع ثمن باهظ ي�سطره للقبول يف نهاية املطاف بالتنازل عن 
بع�ش مكا�سبه من اأجل حتقيق العدالة يف املجتمع ومنح امل�ست�سعف حقه 

يف احلرية واال�ستقالل.

 

والنظام  الغري،  مع  ت�ساحما  االأكرث  االجتماعية  القيمة  هي  الدميقراطية 
ال�سيا�سي االأقدر على توفري احلرية جلميع اأفراد املجتمع، واالإطار املجتمعي 
االأمثل الإر�ساء مبداأ امل�ساواة والعدالة وحق اجلماهري يف امل�ساركة يف العملية 
ال�سيا�سية، وبالتايل يف حكم اأنف�سهم باأنف�سهم. وملا كانت مبادئ العدالة 
والتعدد  ال�سيا�سية  العملية  وامل�ساركة اجلماهريية يف  والت�سامح  وامل�ساواة 
ال�سيا�سي تتنافى مع مبداأ الفردية يف احلكم وممار�سة ال�سلطوية والت�سلط، 
ومنها  الر�سمية،  املوؤ�س�سات  اإىل خلق  اأوال  اأدت  الدميقراطية  العملية  فاإن 
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الف�سل بني ال�سلطات التنفيذية والت�رضيعية والق�سائية التي ت�سمن اإحالل 
جعل  اإىل  ثانيا  واأدت  الفردية.  القيادة  حمل  املوؤ�س�سية  اجلماعية  القيادة 
عملية �سنع وتنفيذ القرارات ال�سيا�سية وامل�سريية عملية معقدة ت�سارك يف 
�سياغتها وبلورتها جمموعات كثرية ذات اأهداف خمتلفة واأحيانا متناق�سة، 
بتفا�سيلها.  املعنيني  وتعريف  نقدها  يف  االإعالمية  العملية  ت�سارك  بينما 
وحيث اإن التوجه نحو الدميقراطية يزداد قوة وزخما يوما بعد يوم، واإن 
الوعي العام ب�رضورة التغيري وو�سع حد نهائي للقيادات الفردية واأنظمة 
احلكم اال�ستبدادية ال يزال يتعمق من دون توقف، فاإن القيادات الفردية 
والقيادات التاأريخية والقيادات ال�سدفة قد دخلت مرحلة ال�سيخوخة، مما 

ينبئ بعدم قدرتها على اال�ستمرار لفرتة طويلة قادمة.  
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الرئي�ش ب��ش والرئا�صة الأمريكية

حني غادر الرئي�ش كلينتون البيت االأبي�ش يف �سهر يناير عام 2001 ترك 
مركز الرئا�سة من بعده �سعيفا اإىل حد ما، وذلك الأن فرتة رئا�سته واجهت 
ال�سنوات  يف  نف�سه  وجد  والأنه  ال�سخ�سية،  وامل�ساكل  الف�سائح  بع�ش 
االأخرية من حكمه م�سطرا للتعامل مع كوجنر�ش عنيد وحمافظ �سيطر على 
جمل�سيه حزب اجلمهوريني املعار�ش. ولقد قام ذلك احلزب بالعمل على 
تعطيل معظم برامج ومقرتحات الرئي�ش كلينتون والت�سكيك يف فل�سفته 
وفل�سفة احلزب الدميقراطي الذي ينتمي اإليه وذلك بهدف متهيد الطريق 
النتخاب رئي�ش جمهوري جديد. لكن كلينتون ترك احلكم قويا، وذلك 
ب�سبب ما حتقق الأمريكا يف عهده من اجنازات اقت�سادية وغري اقت�سادية، 
على  كبرية  م�سداقية  من  عهده  يف  اأمريكا  عليه  ا�ستحوذت  ملا  ونتيجة 
ال�ساحة الدولية. وخالفا للرئي�ش كلينتون، بداأ الرئي�ش بو�ش فرتة رئا�سته 
يف عهد �سمح له بالت�رضف بحرية اأكرث من �سابقه، وذلك الأنه ت�سلم مقاليد 
احلكم يف ظل �سيطرة حزبه اجلمهوري على جمل�سي النواب وال�سيوخ يف 
ق�سايا  مع  التعامل  كبرية يف  بخربة  متيز  له  نائبا  اختار  والأنه  الكوجنر�ش، 
الكوجنر�ش و�سوؤون الدفاع، وقام باختيار بع�ش الوزراء من وجوه عملت 
يف اإدارات �سابقة وح�سلت خالل فرتة خدمتها على م�سداقية مثل كولن 
ت�سلم  الذي  ت�سلم مهام وزارة اخلارجية، ورونالد رم�سفيلد  الذي  باول 

حقيبة الدفاع.

اأكرب  االإرهابية   2001 اأيلول  �سهر  من  ع�رض  احلادي  اأحداث  كانت 
التحديات التي تواجه االإمرباطورية االأمريكية يف ذروة قوتها الع�سكرية 
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وهيمنتها االقت�سادية والتكنولوجية على العامل. كما كانت تلك االأحداث 
ب�رضعة  الت�رضف  عليه  ويفر�ش  بو�ش  الرئي�ش  يواجهه  امتحان  اأول  اأي�سا 
وبحزم مل تعهدهما اأمريكا منذ نهاية احلرب العاملية الثانية. وب�سبب غرابة 
مل  بالذات،  نيويورك  مدينة  وقعت يف  التي  االإرهابية  العمليات  وفظاعة 
والعقالنية،  التعقل  من  كافية  بدرجة  حيالها  االأمريكي  الرئي�ش  يت�رضف 
يف  والدولية  الداخلية  االأبعاد  تاأخذ  ا�سرتاتيجية  عمل  خطة  على  بناء  اأو 
االأمريكي  الرئي�ش  كون  اإىل  ذلك  يف  الرئي�ش  ال�سبب  ويعود  االعتبار. 
اجلديد كان قد و�سل اإىل احلكم ك�سدفة تاأريخية من دون اأن تكون لديه 
خربة �سيا�سية اأو حنكة دبلوما�سية اأو معرفة كافية بطبيعة الق�سايا الدولية 
العوي�سة وبثقافات ال�سعوب التي كان عليه التعامل معها. وهذا دفعه اإىل 
الهائل،  التكنولوجي  الع�سكرية وخمزونها  اأمريكا  العمل انطالقا من قوة 
حماوال ا�ستغالل اللحظة التاأريخية التي مكنت اأمريكا من الهيمنة على العامل 
لتكري�ش هيمنتها، وذلك من دون اللجوء اأوال اإىل ا�ستخدام الدبلوما�سية 
بالن�سبة  اأما  وال�سديقة.  احلليفة  الدول  مع  الكايف  بالقدر  الت�ساور  اإىل  اأو 
اإىل  الو�سول  من  ومكنته  بو�ش  جورج  خدمت  التي  التاأريخية  لل�سدفة 
مقاليد احلكم فكانت ت�ستمل على عدة عوامل غري متجان�سة �سبت، ومن 
العوامل،  تلك  اأبرز  بو�ش. ولقد كان من  املر�سح  تن�سيق يف �سالح  دون 
تركة عائلية تتمتع بالرثاء وبا�سم معروف وذا م�سداقية معقولة، ومناف�ش 
التيار  وتنامي  املبدئية،  ال�سيا�سية على ح�ساب  املناورة  نحو  اجته  �سعيف 
الديني املحافظ الذي ينتمي اإليه بو�ش، ووجود �سقيق بو�ش حاكما لوالية 
فلوريدا اأثناء فرتة االنتخابات الرئا�سية، وهي الوالية التي �سهدت وقوع  
بالت�سويت  للبع�ش  وال�سماح  الناخبني  ت�سجيل  عمليات  يف  جتاوزات 
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اجتماعي  و�سلم  اقت�سادي  انتعا�ش  فرتة  بعد  بو�ش  وجميء  بو�ش،  ل�سالح 
اأ�سعف اهتمام ال�سعب بالعملية ال�سيا�سية.

لقد تخيل الرئي�ش بو�ش، وظن رجاله ومعاونوه اأن باإمكانهم ا�ستغالل 
مع  وا�سع  عاملي  �سعبي  تعاطف  من  تبعها  وما  االإرهابية  �سبتمرب  اأحداث 
ال�سعب االأمريكي للقيام بعمل ع�سكري حا�سم يكون من نتائجه تكري�ش 
الهيمنة االأمريكية االإمرباطورية على االأ�سدقاء من الدول، وزرع الرعب 
يف قلوب االأعداء من قادة و�سعوب العامل االآخرين.  ولقد ت�سبب ذلك 
التوجه الر�سمي يف فتح املجال اأمام القوى اليمينية املتع�سبة داخل اأمريكا 
كا�سرتاتيجية  العن�رضية  نظرها  وجهة  بطرح  والقيام  املبادرة  زمام  الأخذ 
اأمنية و�سيا�سية �ساملة للتعامل مع االأقليات يف بالدها ومع الغري من الدول 
على  وعمل  و�سعها  التي  اال�سرتاتيجية  تلك  انطلقت  ولقد  وال�سعوب. 
الذين ت�سلموا مهام  الواقع جمموعة املحافظني اجلدد  اأر�ش  تطبيقها على 
�سنع القرار داخل اأروقة وزارة الدفاع والبيت االأبي�ش من قناعة بوجوب 
توظيف قوة اأمريكا الع�سكرية والفر�سة التاأريخية غري العادية التي وفرتها 
اأمريكا االقت�سادية وغري االقت�سادية على  لتعزيز م�سالح  �سبتمرب  اأحداث 
ال�ساحة الدولية، وذلك اإ�سافة اإىل حماية م�سالح اإ�رضائيل التو�سعية وتعزيز 
�ساهم يف  ومما  االأو�سط.  ال�رضق  منطقة  رئي�سية يف  اإقليمية  كقوة  موقعها 
القرار  ا�ستعالئية على �سانع  �سيطرة نظرة  الدفع يف ذلك االجتاه ودعمه 
يف وا�سنطن، وهي نظرة �ساغتها عقلية اأ�سولية و�سهيونية عن�رضية هيمن 

عليها اجلهل وقادتها العنجهية بامتياز. 

ا�سطرت  العراق،  املربر �سد  الع�سكري غري  العمل  تربير  اأجل  ومن 
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من  العديد  واختالق  التاأريخية،  احلقائق  لتزييف  بو�ش  الرئي�ش  اإدارة 
االأكاذيب التي تتنافى مع الواقع ال�سيا�سي والدويل وتعميمها على العامل 
با�ستخدام و�سائل االإعالم الر�سمية وتعاون و�سائل االإعالم غري الر�سمية. 
وب�سبب ما لدى ال�سهيونية العاملية من نفوذ كبري ومتنامي يف موؤ�س�سات 
االإعالم العاملية، خا�سة االأمريكية واالأوروبية منها، فاإن اأكاذيب االإدارة 
اأو  النقد  اأو  بالتمحي�ش  تواجه  مل  املغر�سة  رجالها  واإدعاءات  االأمريكية 
حتالف  كان  الواقع  ويف  االإعالم.  رجال  قبل  من  امل�ساءلة  اأو  الت�سكيك 
املوؤ�س�سة احلاكمة يف وا�سنطن مع املوؤ�س�سة االإعالمية االأمريكية خالل فرتة 
التح�سري لالعتداء على العراق واأثناء عملية الغزو وما بعدها حدثا جديدا 
ك�سلطة  االإعالم  دور  برتاجع  ينبئ  عامة،  الدميقراطية  الدول  تاأريخ  يف 
رابعة يف املجتمع االأمريكي، ويعمل يف الوقت ذاته على تقوي�ش العملية 

الدميقراطية برمتها. 

االأمريكية،  للخطة  العامل  و�سعوب  دول  غالبية  معار�سة  �سوء  ويف 
ورف�ش غالبية دول اأوروبا الغربية امل�ساركة يف احلرب على العراق، فاإن 
قيام اأمريكا بغزو العراق واحتالل اأرا�سيه من دون تفوي�ش دويل اأ�سبح 
هدفا للنقد والتجريح من قبل االأ�سدقاء واالأعداء على ال�سواء، مما اأدى اإىل 
تبلور راأي عام عاملي معادي لل�سيا�سة االأمريكية بوجه عام وملواقف الرئي�ش 
االإدارة  اأكاذيب  ا�ستمرت  العدوانية بوجه خا�ش. ولقد  بو�ش و�سيا�ساته 
االأمريكية ترتدد على األ�سنة رجال بو�ش حتى اأفول جنم اإدارته وا�ستعدادها 
للرحيل. وعلى �سبيل املثال، قام ال�سيد ديك ت�سيني نائب الرئي�ش برتديد 
نف�ش اأكذوبة عالقة نظام الرئي�ش العراقي ال�سابق �سدام ح�سني بالقاعدة 
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يف نف�ش اليوم الذي ُن�رض فيه تقرير املفت�ش العام االأمريكي الذي نفى نفيا 
قاطعا قيام مثل تلك العالقة. ولقد كان من نتائج ذلك الت�رضف غري احلكيم 
وغريه من ت�رضفات م�سابهة اأن فقدت اأمريكا، وبالتايل الرئا�سة االأمريكية 

جزءا كبريا من م�سداقيتها على ال�ساحتني االأمريكية والدولية. 

بو�ش  الرئي�ش  اأ�سبح  مل�سداقيتها،  االأمريكية  الرئا�سة  فقدان  ومع 
الداخلية  براجمه  من  الكثري  مترير  يف  جناحه  من  بالرغم  وذلك  �سعيفا، 
و�سيا�ساته اخلارجية وبالتايل تعزيز مركز الرئا�سة على ح�ساب الكوجنر�ش. 
ولقد ترتب على ذلك ت�سجيع بع�ش القوى الدولية كرو�سيا وال�سني اإىل 
تن�سيط دبلوما�سيتها ومتتني عالقاتها مع دول كانت ال تزال تابعة الأمريكا، 
و�سجع دوال حليفة اأخرى كال�سعودية على عدم الرتدد يف تاأكيد م�ساحلها 
العربية.  البالد  جتاه  العادلة  غري  اأمريكا  ل�سيا�سة  النقد  وتوجيه  الوطنية 
وب�سبب اعتماد اإ�رضائيل على اأمريكا وارتباطها بها ب�سكل ع�سوي، فاإن 
فقدان اأمريكا مل�سداقيتها ت�سبب اأي�سا يف تقوي�ش م�سداقية اإ�رضائيل، دولة 
على  العمل  يف  اأي�سا  �ساهم  ومما  الدولية.  ال�ساحة  على  وقيادة،  و�سيا�سة 
الع�سكرية  اأهدافها  حتقيق  يف  اأمريكا  ف�سل  الدولتني  م�سداقية  تقوي�ش 
وال�سيا�سية يف العراق واأفغان�ستان، وف�سل اإ�رضائيل يف حربها على لبنان يف 
منت�سف عام 2006، واجتاه الدولتني اإىل رف�ش الدبلوما�سية حلل امل�ساكل 
االإقليمية. وت�سري ا�ستطالعات الراأي العام يف هذا املجال اإىل اأن الراأي العام 
العاملي، خا�سة االأوروبي، يعترب اأمريكا واإ�رضائيل اأكرث الدول تهديدا لالأمن 

الدويل، واأكرث القوى التي توؤثر �سلبا على جمريات االأمور يف العامل. 

لكن بو�ش، ونتيجة لقيامه بالعمل على تخويف ال�سعب االأمريكي، 
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اأن  ا�ستطاع  تقريبا  التقليدية  غري  مطالبه  جميع  مع  الكوجنر�ش  وجتاوب 
يقوي مركزه كثريا، واإن كان ذلك على ح�ساب احلريات العامة وحقوق 
املواطنني وم�سداقية الرئا�سة. ومما �ساعد بو�ش على حتقيق ذلك الهدف، 
قيام الكوجنر�ش الذي �سيطر على جمل�سيه حزبه اجلمهوري باملوافقة على 
القانونية والقبول بكل االأكاذيب واالأعذار ال�سادرة عن  كل املخالفات 
احلزب  وف�سل  ناحية،  من  بقوة  ودعمها  الدفاع  ووزارة  االأبي�ش  البيت 
الدميقراطي املعار�ش من ناحية ثانية يف الوقوف ب�سجاعة واأمانة يف وجه 
طموحات الرئي�ش التي �سعت للح�سول على �سالحيات غري عادية تنافت 
ملا  بو�ش، وخالفا  الرئي�ش  اأن  يعني  االأمريكي. وهذا  الد�ستور  اأحيانا مع 
فعله الرئي�ش كلينتون، من املوؤكد اأن يغادر البيت االأبي�ش وقد خدم مركز 
واالإعالمية،  ال�سعبية  وامل�ساءلة  الكوجنر�ش  ح�ساب  على  كثريا  الرئا�سة 
واأ�سعف احلكم والدولة ب�سكل كبري. اإن �سيا�سة بو�ش وعنجهية معاونيه 
تقوي�ش  اإىل  يدري،  ال  حيث  ومن  اأدت،  باأخطائه  االعرتاف  ورف�سه 
م�سداقية اأمريكا على ال�ساحة الدولية، وتراجع الثقة بكل ما ي�سدر عن 
البيت االأبي�ش من معلومات وبيانات وتعهدات على ال�ساحة الداخلية. 
وب�سبب اأهمية اللجوء ل�سيا�سة التخويف كاأداة للح�سول على املزيد من 
ال�سالحيات وجتاوز التقاليد والقوانني املرعية يف البالد والتحكم يف �سنع 

القرار، �سنتعر�ش لهذا املو�سوع يف الف�سل التايل.

بعد جناح الدميقراطيني يف ال�سيطرة على جمل�سي الكوجنر�ش يف اأواخر 
عام 2006، وجدوا اأن من واجبهم اإجبار الرئي�ش بو�ش على تغيري طريقته 
امل�ساكل  مع  بجدية  التعامل  اإىل  وجره  العراق،  على  احلرب  اإدارة  يف 
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املتزايدة يف داخل البالد. ولقد جاءت زيارة ال�سيدة نان�سي بلو�سي رئي�سة 
جمل�ش النواب لل�رضق االأو�سط واالجتماع بالرئي�ش ال�سوري ب�سار االأ�سد 
لتوؤكد اإ�رضار حزبها على مواجهة �سيا�سة بو�ش والقيام بدور م�سارك يف 
برف�ش  بو�ش  قيام  من  وبالرغم  اخلارجية.  اأمريكا  �سيا�سة  واإدارة  �سناعة 
مغبة  من  االأمريكيني  حتذير  على  والعمل  بلو�سي  وت�رضيحات  ت�رضفات 
املوافقة عليها، وجد نف�سه م�سطرا للرتاجع تدريجيا عن مواقف �سابقة، 
وتغيري �سيا�سته جتاه العراق وفيما يتعلق بالعديد من الق�سايا الداخلية. وهذا 
ت�سبب يف تقلي�ش حجم بو�ش، وتعريته كقائد �سدفة تاأريخية مل يح�سن 
ا�ستغالل ال�سدفة التي اأو�سلته اإىل �سدة احلكم خلدمة اأية ق�سية اإن�سانية اأو 

�سيا�سية اأو اجتماعية عادلة. 
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اخل�ف و�صيا�صة التخ�يف

يعترب اخلوف غريزة طبيعية يت�سف بها كل اإن�سان، وال ي�ستطيع اأحد 
وما  واإرادة  قوة  من  ميتلك  عما  النظر  بغ�ش  منها  التخل�ش  النا�ش  من 
ال  عادي  غري  �سعور  اخلوف  اإن  وحيث  يفعل.  اأن  مقدوره  يف  يكون 
نف�سية واجتماعية هامة،  تبعات  له  فاإن  نادرا،  اإال  االإن�سان  ي�سيطر على 
كثريا ما تكون �سلبية على حياة الفرد واملجتمع معا. وعلى الرغم من اأن 
باالإمكان اإ�سعاف م�سببات اخلوف وتقليل �سواهده على اأر�ش الواقع، 
وبالتايل ح�رض وجوده وحما�رضة تبعاته اإىل حد ما، اإال اأن هاج�ش اخلوف 
اأمام اأعني الفرد واجلماعة واملجتمع يف كل االأحيان تقريبا.  يبقى ماثال 
على  �سلبا  التاأثري  �ساأنها  من  �سعبة  لظروف  مثال  الفرد  يتعر�ش  وحني 
تهدد حياته  اأو خماطر  املجتمعي،  اأو دوره  الغري  اأو عالقاته مع  م�ساحله 
كما هي احلال اأثناء خو�ش املعارك يف احلروب، فاإن اخلوف يعرتيه وال 
يجعل  وهذا  متاما.  ومظاهره  اخلوف  اأ�سباب  تزول  اأن  بعد  اإال  يفارقه 
قابلة  وم�سكلة  واملجتمع،  الفرد  حياة  يف  دوما  موجودة  ق�سية  اخلوف 
اأو االجتماعية  الدينية  اأو  ال�سيا�سية  ال�سلطة  للتفعيل واال�ستغالل من قبل 
اخلوف  غريزة  با�ستثارة  املهيمنة  القوى  وتقوم  النا�ش.  على  املهيمنة 
وحتقيق  النا�ش  على  �سيطرتها  اإحكام  بهدف  عادة  م�ساعره  وا�ستغالل 
ميول  مع  بال�رضورة  تتوافق  ال  �سلوكية  اأو  عقائدية  اأو  �سيا�سية  اأهداف 
ال�سعور  الوطن، وحتويل  وم�سلحة  ال�سعب  واأهداف  النا�ش  من  البع�ش 
من  العواقب  وخيبة  مر�سية  جمتمعية  حالة  اإىل  وعي  دون  من  باخلوف 

مظاهرها اإ�سعاف ثقة ال�سعب بنف�سه وقدرته على املقاومة.  
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مييل النا�ش عادة اإىل اخلوف من القوي والظامل، ومن القوى احلقيقية 
والوهمية التي يوؤمنون بوجودها وال ي�ستطيعون ال�سيطرة عليها ويعتقدون 
اإحلاق  مقدورها  يف  جبارة  قوة  متتلك  اأو  كبرية  ب�سلطات  تتمتع  باأنها 
اإما حقيقيا ميكن  االأذى بهم ب�سبب وبال �سبب. ويكون م�سدر اخلوف 
روؤيته والتحاور معه، وذلك كما هي احلال بالن�سبة لالأب يف بيت عربي 
تقليدي، اأو غري مرئي يتخيله االإن�سان وجت�سده قوى �سلطوية غيبية ال ميكن 
يكون  اأن  املمكن  من  اأن  كما  كاالأ�سباح.  معها  والتحاور  بها  االت�سال 
م�سدر اخلوف �سلطويا دنيويا جت�سده موؤ�س�سات واأجهزة حكومية قمعية 
ي�سعب االت�سال بها ويندر التحاور معها واإقناعها بتغيري مواقفها ووجهة 
نظرها. فعلى �سبيل املثال، ي�سعب االت�سال بوا�سعي القوانني عادة، وال 
ميكن التحاور مع القانون واإقناعه بتغيري راأيه، بينما من املمكن االت�سال 
ميكن  ال  املقابل،  ويف  اأحيانا.  راأيه  بتغيري  واإقناعه  معه  والتحاور  باالأب 
اإقناعها  االت�سال بالقوى االإلهية والقوى الوهمية للتحاور معها وحماولة 
بتغيري مواقفها بالن�سبة ملا يهم االإن�سان من ق�سايا اإميانية وغري اإميانية توؤثر يف 
حياته ويف ت�سكيل م�ستقبله. من ناحية اأخرى، جت�سد بع�ش االأ�سياء كالليل 
ال�سارية  والوحو�ش  والفي�سانات  العاتية  والعوا�سف  ال�ساهقة  واجلبال 
والبحار الهائجة والرباكني م�سادر خوف حقيقية اأحيانا ووهمية اأحيانا 
اأخرى، ترتاوح حدتها بني �سخ�ش واآخر وبني جمتمع واآخر وبني و�سع 

نف�سي واآخر وبني ظرف زمني واآخر. 

ومهما قيل عن اخلوف، ومهما تعددت م�سادره و�سواهده واأوجهه، 
التعامل معه وال�سيطرة على  االإن�سانية جنحت يف  فاإن معظم املجتمعات 
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الثقافية  التقاليد  من  كجزء  ا�ستيعابه  خالل  من  وذلك  م�سادره،  بع�ش 
ال�سائدة، اأو من خالل رفع مكانة الفرد يف املجتمع بحيث اأ�سبح باإمكانه 
ال�سيطرة على غالبية م�سادر اخلوف الدنيوية، خا�سة ال�سيا�سية والعقائدية 
تعرتف  التي  الدميقراطية  املجتمعات  اإن  القول  ميكن  وبالتحديد،  منها. 
الدولة فيها بحقوق الفرد واجلماعة، ومنها حق الفرد يف التعبري عن راأيه 
ال�سيا�سية  العملية  الفاعلة يف  اإليها وامل�ساركة  يرتاح  التي  الديانة  واعتناق 
باالإمكان  جعلت  حياته،  يف  توؤثر  التي  امل�سريية  القرارات  اتخاذ  ويف 
ال�سيا�سية  ال�سلطة  من  تنبع  التي  الرئي�سية  اخلوف  م�سادر  يف  التحكم 
ثقافة  على  املهيمنة  التقليدية  واالجتماعية  والقوى  الدينية  واملوؤ�س�سة 
املجتمع وحياة النا�ش. كما اأن املجتمعات املثقفة التي بلغت درجة عالية 
من الوعي ا�ستطاعت هي اأي�سا من خالل التعليم وا�ستخدام الكهرباء يف 
ال�سوارع والبيوت والتغلب على م�سادر اخلوف الوهمية، خا�سة  اإنارة 

املتمثلة منها بالليل واالأ�سباح.

اإن من يطلع على كتب االأدب االجنليزية واالأيرلندية التي ت�سف حياة 
اأن  �سيالحظ  النه�سة  ع�رض  وبدايات  االأوروبية  الظالم  ع�سور  يف  النا�ش 
غالبية تلك الكتب تتمحور ق�س�سها ورواياتها حول االأ�سباح التي كانت 
ت�سارك النا�ش يف بيوتهم وتقوم بدور هام يف توجيه حياة الفرد واملجتمع. 
كما اأن من املمكن للمراقب اأي يتابع تلك الظاهرة يف املجتمعات العربية 
التقليدية، خا�سة يف املجتمعات التي ال تزال تعي�ش يف قرى نائية مل ت�سلها 
مظاهر احلياة الع�رضية. اإن غالبية النا�ش يف تلك القرى متيل اإىل االعتقاد باأن 
كل بيت من البيوت القدمية عامة واملهجورة خا�سة م�سكون باالأ�سباح، 
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من  البع�ش  مبهاجمة  اأحيانا  ويقوم  الليل  ظالل  خلف  يختفي  اجلن  واأن 
النا�ش و"يركبهم" وي�سيطر عليهم، واأن ال �سبيل للتخل�ش من اجلن اإال من 
خالل االأحجبة والنذور وغري ذلك من خرافات. اإال اأن و�سول الكهرباء 
ما  ليال كان كفيال على  النا�ش  من  اخلالية  وال�سوارع  القدمية  البيوت  اإىل 
يبدو بطرد االأ�سباح واجلن والتخل�ش منهم حيث مل يعد لهم وجود يف 
التي  املخاوف  اأن  يعني  وهذا  الع�رضية.  الروايات  يف  اأو  االإن�سان  خيال 
تثريها االأ�سباح واجلن لي�ست اإال اأوهاما تعك�ش خوف االإن�سان من الظالم 
وتخوفه من الليل، واأن تلك املخاوف واالأوهام تختفي ب�رضعة حني تزول 

العتمة ويحل النور حمل الظالم.

اإن الوجود الغريزي للخوف، واإميان النا�ش عامة بوجود م�سادر خوف 
دائمة وقادرة على اإحلاق االأذى بهم، جعل باإمكان ال�سلطة املهيمنة على 
حياة الفرد واملجتمع اللجوء اإىل ا�ستخدام اخلوف �سالحا لل�سيطرة على 
ا�ستخدام  عملية  وتتم  اأخرى.  اأحيانا  وابتزازهم  اأحيانا  واإرهابهم  النا�ش 
اخلوف لل�سيطرة على النا�ش عادة من خالل قيام ال�سلطة واأجهزة اإعالمها 
قد  وهمية  اأخطار  من  والتهويل  االأكاذيب  واختالق  االإ�ساعات  بن�رض 
غري  ال�سخ�سيات  بع�ش  وا�ستخدام  االإطالق،  على  وجود  لها  يكون  ال 
من  اإذ  له.  وم�سدرا  للخطر  رموزا  ال�سديقة  غري  الدول  اأو  بها  املرغوبة 
خالل تخويف النا�ش من جربوت املجهول، وتذكريهم باأحداث ما�سوية 
مثال،  االإرهابية   2001 �سبتمرب  من  ع�رض  احلادي  كاأحداث  ماأ�ساوية، 
واإقناعهم بوجود اأخطار كبرية تهدد اأمنهم وحياتهم، وحتديد م�سادرها، 
تقوم ال�سلطة املهيمنة على املجتمع اأو على  فئة من فئاته بدفع النا�ش يف 
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اجتاهات قد تتعار�ش مع رغباتهم وال تخدم م�ساحلهم، واإجبارهم بالتايل 
على اتخاذ مواقف ال يتخذونها يف ظل اأو�ساع حياتية عادية خالية من 
اخلوف والتهديد. وهذا من �ساأنه تقوية مركز ال�سلطة املهيمنة على ح�ساب 
حرية النا�ش، واإقناع الكثريين من املواطنني بوجوب الت�سامن مع ال�سلطة 
واإطاعة اأوامرها، والتنازل عن جزء كبري من حرياتهم وحقوقهم من اأجل 
حماية حياتهم اأو اأوطانهم، وتقدمي الت�سحيات من اأجل �سمان م�ستقبل 
اأف�سل لهم ولالأجيال القادمة. اإن غياب م�سادر اخلوف احلقيقية ال ي�سمن 
بال�رضورة االأمن وال�سالم واحلرية للمواطنني، وذلك الأن با�ستطاعة ال�سلطة 
املهيمنة على املجتمع والدولة القيام بتزييف الواقع وخلق خماوف وهمية 

وا�ستخدامها الإ�سعاف قدرات النا�ش على الت�ساوؤل وامل�ساءلة. 

كان منطق اخلوف و�سيا�سة التخويف هو االأ�سلوب الذي ا�ستخدمته 
خمططها  لتربير  بو�ش  دبليو  جورج  الرئي�ش  عهد  يف  االأمريكية  االإدارة 
العدواين لغزو العراق والتخل�ش من نظام الرئي�ش العراقي ال�سابق �سدام 
ح�سني. ولقد حاولت اإدارة الرئي�ش بو�ش تكرار ال�سيء نف�سه جتاه اإيران 
التي اتهمتها بالعمل باإ�رضار ومثابرة على اإنتاج قنبلة نووية موجهة �سد 
اأن ف�سل القوات الع�سكرية االأمريكية يف ال�سيطرة  اإال  اأمريكا واإ�رضائيل. 
الدول  معظم  ووقوف  ناحية،  من  بالف�سل  احلملة  واتهام  العراق  على 
االأوروبية ورو�سيا وال�سني �سد خمطط االعتداء على اإيران من ناحية ثانية، 
اإيران. وبعد �سدور  العدوان على  لتنفيذ خطة  احلما�ش  تراجع  اإىل  اأدى 
تقرير عن اأجهزة اال�ستخبارات االأمريكية يف اأواخر عام 2007 يقول باأن 
اإيران تخلت عن برناجمها النووي الع�سكري منذ �سنوات، و�سقوط العديد 
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من رموز املحافظني اجلدد وخروجهم من االإدارة اأ�سبح من ال�سعب تربير 
القيام بعدوان ع�سكري على اإيران، ومن االأ�سعب وجود من يتبنى ذلك 
على  االعتداء  خمطط  اأن  يعني  ال  هذا  اأن  اإال  م�سئوليته.  ويتحمل  التوجه 
اإيران قد مت �سطبه متاما، اإذ من املمكن اأن يلجاأ رئي�ش جمروح يف اآخر اأيامه 
اإىل القيام مبغامرة ع�سكرية الإنقاذ �سمعته. اإن �سيا�سة اخلوف والتخويف 
التي اتبعها الرئي�ش بو�ش ت�سببت يف اإغراق ال�سعب االأمريكي يف م�ستنقع 
على  وحمله  والعن�رضية،  التطرف  من  املزيد  نحو  وجره  قذرة،  حروب 
اتخاذ مواقف غري عقالنية وغري اأخالقية تتعار�ش مع م�ساحله، كان من 
نتائجها الزج به يف حرب العراق املدمرة والقبول بالتنازل طوعا عن جزء 
الكفاح والن�سال  ال�سنني من  املكت�سبة عري ع�رضات  من حرياته وحقوقه 

والوقوف �سد احلرب ومن اأجل ال�سالم. 

اإن مما ال �سك فيه اأن الرئي�ش بو�ش وحزبه اجلمهوري احلاكم ا�ستفادا 
انتخابه  اأعيد  2001 حيث  عام  اأيلول  اأحداث  بعد  التخويف  �سيا�سية  من 
لفرتة رئا�سية ثانية رغم �سجله احلافل بالف�سل يف املجاالت املختلفة. ومن 
يف  الدميقراطيني  جناح  �سوء  يف  االأمور  زمام  على  �سيطرته  اإحكام  اأجل 
الرئي�ش  فاإن   ،2006 نوفمرب  �سهر  يف  مبجل�سيه  الكوجنر�ش  على  ال�سيطرة 
االأمريكي ونائبه ال�سيد ديك �سيني ا�ستمرا يف تذكري االأمريكيني باأحداث 
دوافعها  وتفهم  اأ�سبابها  وعي  على  قبيل حثهم  من  لي�ش  املوؤ�سفة،  اأيلول 
والعمل على جتاوزها، بل من اأجل تكري�ش اخلوف يف قلوبهم، واإجبارهم 
على و�سع االعتبارات االأمنية على �سلم االأولويات يف براجمهم االنتخابية 
وهمومهم ال�سخ�سية والوطنية. ويف �سوء االأزمة االقت�سادية العميقة التي 
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دخلتها اأمريكا مع حلول عام 2008، ال بد من اال�ستنتاج باأن االآثار ال�سلبية 
ال�سيا�سة  نطاق  تتجاوز  ما  غالبا  الدول  تتبعها  التي  التخويف  ل�سيا�سية 
اإن  االإن�سانية.  والعالقات  االقت�ساد  جمال  اإىل  وت�سل  العامة،  واحلريات 
اتباع �سيا�سة داخلية تقوم على اخلوف والتخويف من �ساأنها اأن تت�سبب 
اإىل تعميق �سكوك  العامل، وتقود  التي متار�سها عن  يف زيادة عزلة الدولة 
الغري من ال�سعوب يف عقالنية قيادتها الوطنية وم�سداقية مواقفها ال�سيا�سية 
واالأخالقية، واخلوف منها ومن ممار�ساتها العن�رضية وت�رضفاتها الهوجاء. 

اإن حماوالت تخويف املواطنني وزرع اخلوف يف نفو�سهم، مل يقت�رض 
العربية  اأنظمة احلكم  اإليها كل  �سبقه  بل  فقط،  بو�ش  الرئي�ش  اإدارة  على 
تقريبا، اإذ جلاأت القيادات العربية ال�سيا�سية، وعلى مدى عقود متتالية، 
القيادات  بع�ش  غياب  باأن  واإقناعهم  التغيري،  من  �سعوبها  تخويف  اإىل 
اأو  وخيمة  عواقب  له  �ستكون  ال�سيا�سي  العمل  �ساحة  عن  الوطنية 
النا�رض عن م�رض، والرئي�ش بورقيبة  الرئي�ش جمال عبد  كارثية، كغياب 
عن  ح�سني  وامللك  �سورية،  عن  االأ�سد  حافظ  والرئي�ش  تون�ش،  عن 
نتائج ممار�سة  املغرب. ولقد كان من  الثاين عن  االأردن، وامللك احل�سن 
لعقود  ال�سيا�سية  ال�سيا�سية وغري  االأو�ساع  تلك جتميد  التخويف  �سيا�سة 
العامة  احلريات  كبت  يف  واال�ستمرار  يذكر،  تطور  اأو  تغري  دون  من 
االأمن  على  احلفاظ  بحجة  وذلك  والتنمية  االإ�سالح  وتعطيل حماوالت 
ال�سيا�سة  تلك  اأدت  كما  العربية.  والتقاليد  الثقافة  وحماية  واال�ستقرار 
الديني  التيار  نفوذ  تنامي  اإىل  م�سبق  وعي  اأو  تخطيط  دون  ومن  اأي�سا، 
التطرف  من  املزيد  نحو  واجتاهه  ال�سمولية،  واأيديولوجيته  االأ�سويل 
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فكرا وعمال وذلك يف حماولة الإرهاب النا�ش وتخويفهم وفر�ش منطقه 
وتكري�ش فكره على االأر�ش. وهكذا تظافرت جهود احلكام وتطلعات 
العقائديني وممار�سات املتطرفني يف تكري�ش التخلف على االأر�ش العربية، 
والتعاي�ش  والنمو  التقدم  حتقيق  فر�ش  من  العربية  املجتمعات  وحرمان 
مع الع�رض والتاأثر بعلومه، وبالتايل حرمانها من االإ�سهام الفاعل يف �سنع 
اأي�سا  التخويف  �سيا�سات  �ساهمت  كما  االإن�سانية.  احل�سارة  وتوجيه 
بالثقة  تتمتع  قيادات جديدة  اإفراز  على  العربية  االأمة  قدرة  اإ�سعاف  يف 
بالنف�ش وتوؤمن بالدميقراطية وحترتم الراأي االآخر، وتطوير الثقافة العربية 
مع  والتوا�سل  واالنفتاح  الت�سامح  تقوم على  ثقافة ع�رضية  اإىل  التقليدية 

الثقافات االأخرى من دون خوف اأو حرج.

من  املتطرفني  واجتاه  بال�سلطة،  وانفرادها  الدولة  هيمنة  �سوء  ويف 
العربية  املجتمعات  والفكر، وجدت  الراأي  كبت حرية  اإىل  االأ�سوليني 
 – اجتماعية  والتمزق على طول خطوط  التفتت  اجتاه  ت�سري يف  نف�سها 
واأحالم  حياتية  واأمناط  واأهداف  مواقف  ذات  متعددة  فئات  اإىل  ثقافية 
خمتلفة واأحيانا متناق�سة. وهذا اأدى بدوره اإىل طغيان حالة من االإحباط 
والياأ�ش على ال�سارع العربي بوجه عام، وتكري�ش حالة التخلف والتبعية 
الهوية  وت�سدع  بوجه خا�ش،  العربية  النف�ش  العربية ويف  االأر�ش  على 
الوطنية والقومية، وتراجع دور العرب، �سيا�سة وثقافة وعلما واقت�سادا 
وتكنولوجيا وقوة ع�سكرية على ال�ساحة الدولية لعقود ال ُيعرف مداها. 
وحني يتفتت املجتمع اإىل فئات اجتماعية وثقافية وطوائف دينية وعرقية 
اأوا�رض  خمتلفة، فاإن م�ستوى امل�سوؤولية االجتماعية يرتاجع كثريا، وتتجه 
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درجة  وتتقل�ش  ال�سعف،  اإىل  وفئاته  اأع�سائه  بني  والت�سامن  التما�سك 
اإىل  والقومية  الوطنية  الهوية  وتتعر�ش  للوطن،  واالإخال�ش  االنتماء 

التاآكل.  عوامل 

ذكرها  جاء  التي  العربية  االأبوية  القيادات  �سم�ش  غابت  اأن  بعد 
حالة  اأن  النا�ش  اكت�سف  احلكم،  وردهات  ال�سيا�سي  العمل  �ساحة  عن 
اال�ستقرار واالأمن مل تتاأثر، واأن احلريات العامة حت�سنت يف معظم االأقطار 
الوطنية  االقت�ساديات  واأن  القيادات،  تلك  �سمائها  عن  غابت  التي 
�سهدت حتركا اإيجابيا يف كل تلك الدول. ومع اكت�ساف تلك احلقائق، 
اأنها فقدت يف ظل املخاوف التي بثتها  اأي�سا  اكت�سفت ال�سعوب العربية 
والتنمية  والنهو�ش  التغيري  االأهم يف  فر�ستها  النفو�ش  القيادات يف  تلك 
والتحرر حني كان ذلك ممكنا. اإذ مع حت�سن م�ستوى احلريات، وتعرف 
ال�سعوب العربية على ما يجري حولها يف العامل من تغريات وتطورات 
واملعلومات  االت�ساالت  ثورتي  ظل  يف  وتكنولوجية  وعلمية  اقت�سادية 
على  لل�سكوت  مربر  هناك  يكن  مل  اأنه  ال�سعوب  تلك  اأدركت  والعوملة، 
التغيري  ال�سعور باخلوف من  املا�سي، واأن  باال�ستكانة يف  الظلم والقبول 
يف  يكن  مل  االإ�سالح  عمليات  تاأجيل  اأو  تعطيل  واأن  كبريا،  خطاأ  كان 
�ساحلها، ال من قريب وال من بعيد. وهكذا ميكن القول اإن جلوء اأنظمة 
احلكم العربية اإىل ممار�سة �سيا�سة التخويف لل�سيطرة على النا�ش وابتزازهم 
الوراء فكريا وثقافيا واجتماعيا، وتخلفهم عن  اإىل  ت�سبب يف رجوعهم 
الع�رض اقت�ساديا وعلميا وع�سكريا، وفتح الباب على م�رضاعيه للحركات 

االأ�سولية املتطرفة لفر�ش روؤيتها ال�سمولية على الواقع.  
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على  املهيمنة  ال�سلطة  وتقوم  اخلوف  من  تعاين  التي  ال�سعوب  اإن 
املجتمع فيها مبمار�سة �سيا�سة التخويف، هي �سعوب مغلوبة على اأمرها، 
�سائرة نحو املزيد من التخلف والتطرف و�سيادة ثقافة الكبت واالإرهاب، 
وهي �سيا�سة من �ساأنها اإغالق العقل وف�ساد اخللق وتعفن ال�سمري. اإن من 
املمكن اأن ت�ساهم �سيا�سية التخويف، وذلك كما اأثبتت التجارب العربية 
وجتارب غريها من دول نامية، يف حتقيق مكا�سب �سخ�سية اأو حزبية اأو 
فئوية، لكنها تقود يف كل احلاالت واالأحيان اإىل كوارث اإن�سانية وماآ�سي 
وطنية وت�سوهات جمتمعية ال عد وال ح�رض لها، ومن ال�سعب ت�سحيحها. 
من  االأكرب  اجلزء  واالأحيان  احلاالت  كل  يف  ال�سيا�سيون  القادة  ويتحمل 
التخويف،  �سيا�سة  ممار�سة  على  ترتتب  التي  ال�سلبية  االآثار  م�سئولية 
ويتحمل املثقفون التقليديون والعقائديون املتع�سبون اجلزء االآخر من تلك 
امل�سئولية، وهو اجلزء الذي يكون عادة ذا تاأثري اأعمق وعمر اأطول ونتائج 

اأ�سواأ واأخطر على م�ستقبل ال�سعب واالأمة يف املدى الطويل.
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ثقافة اخل�ف واحلرب على الإرهاب 

اأو  تتم  اأن  ال�سعب ال ميكن  امل�ستبد على  اأو  املطلق  احلاكم  اإن هيمنة 
قلوب  يف  اخلوف  وزرع  املجتمع،  يف  اخلوف  ثقافة  ن�رض  دون  تدوم 
الدول  امل�ستبدين من حكام  اإليه كل  النا�ش. وهذا تكتيك جلاأ  العامة من 
وال�سعوب يف الع�سور القدمية واحلديثة على ال�سواء، كما جلاأت اإليه كل 
�سمولية.  اأيديولوجيات جمتمعية  من  الدين وغريه  املنبثقة عن  املوؤ�س�سات 
االإن�سانية  املجتمعات  تطور  بدايات  يف  اجتهت  مثال  الوثنية  فالديانات 
وتقدمي  الطاعة  ت�ستوجب  �رضيرة  غيبية  قوى  من  اخلوف  ثقافة  ن�رض  اإىل 
الدينية  املوؤ�س�سة  اجتهت  التوحيدية،  الديانات  ظهور  وبعد  لها.  القرابني 
اخلالق وتخويفهم من  اأوامر  مغبة ع�سيان  النا�ش من  اإىل حتذير  ورجالها 
غ�سبه وعذاب الدنيا واالآخرة. ولقد ت�سبب هذا التوجه يف ت�سلط رجال 
با�ستغالل خوف جمتمع  وقيامهم  اأحيانا،  املجتمع  على  وهيمنتهم  الدين 
الذود  �سبيل  يف  ميلكون  مما  باأغلى  الت�سحية  ب�رضورة  الإقناعهم  املتدينني 
عن دينهم ون�رض تعاليمه بني النا�ش بناء على تعليمات وتوجيهات رجال 
املوؤ�س�سة الدينية. وت�سري حقائق التاأريخ اإىل اأن الفرتات التي �سهدت تراجع 
هيبة املوؤ�س�سة الدينية يف املجتمع و�سعف �سطوة رجالها وتناق�ش اأعداد 
املتزمتني من اأتباعها، �سهدت اأي�سا تزايد ن�ساطات رجال الدين واجتاههم 
نحو التع�سب والتزمت، واللجوء جمددا اإىل اإحياء وتكري�ش ثقافة اخلوف 
العادة  النا�ش من غ�سبه وتذكريهم بجربوته. ويف  من اخلالق، وتخويف 
خوفا  واإمنا  النا�ش،  على  خوفا  الن�ساطات  بتلك  الدين  رجال  يقوم  ال 
نفوذهم  هيبتهم وتكري�ش  ا�ستعادة  اأجل  االجتماعية ومن  مواقعهم  على 
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منهم  واملتطرفني  املتزمتني  الدين، خا�سة  رجال  اإن جهود  املجتمع.  يف 
اأي�سا لت�سمل  ال تقت�رض عادة على ن�رض ثقافة اخلوف والتخويف، بل متتد 
يجعل  مما  عام،  بوجه  والعبادة  وامل�سلك  الفكر  حرية  كبت  على  العمل 
وتخلف  ردة  بفرتات  متر  التطورات  تلك  مثل  تعي�ش  التي  املجتمعات 

وت�سنج ت�سمح بهيمنة اجلهل وهروب العلم من املجتمع.  

وكما جلاأت املوؤ�س�سة الدينية لن�رض ثقافة اخلوف والتخويف وا�ستخدامها 
اأداة لل�سيطرة على املجتمع، جلاأت القومية كاأيديولوجية اجتماعية – �سيا�سية 
اأي�سا لن�رض ثقافة اخلوف من الدولة واأجهزة القمع التابعة لها، وا�ستخدام 
عليها  يغلب  التي  التقليدية  والقوى  اجلي�ش  ل�سيطرة  و�سيلة  الثقافة  تلك 
اجلهل وحتجر الفكر، وهي قوى قامت بالتحالف مع نظم احلكم القومية 
امل�ستبدة و�ساعدتها على كبت املواطنني وحرمانهم من حقوقهم االإن�سانية 
– اقت�سادية �سمولية فقد  ال�سيوعية كاأيديولوجية اجتماعية  اأما  امل�رضوعة. 
قامت بن�رض ثقافة اخلوف املوؤ�س�سة على حتمية ال�رضاع الطبقي واأحقية طبقة 
واحدة، هي طبقة العمال الكادحني يف ملكية و�سائل االإنتاج، مما ت�سبب 
يف �سيادة �سعور عام باخلوف وال�سك من االآخر، ومهد الطريق ل�سيطرة 
اأوجه احلياة يف  الدولة واأجهزة القمع املنبثقة عنها والتابعة لها على كافة 
املجتمع. ومن اأجل تكري�ش وجودها واحليلولة من دون قيام تيار فكري اأو 
�سيا�سي معار�ش، اجته نظم احلكم املارك�سي عامة نحو كبت احلرية ال�سيا�سية 
واالقت�سادية والفكرية، واإحكام �سيطرتها على خمتلف الن�ساطات االقت�سادية 
وغري االقت�سادية، وحتويل الغالبية العظمى من العاملني من اأبناء ال�سعب اإىل 
موظفني وعمال �سناعيني وزراعيني يعملون لدى الدولة، يعتمدون عليها 
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اعتمادا كليا وتابعني لها تبعية كاملة. ولقد كان من نتائج تلك ال�سيا�سات 
والتحوالت االجتماعية فقدان االإح�سا�ش باالأمن لدى عامة النا�ش، وتراجع 
احلوافز املادية ومعها اإنتاجية العامل واملوظف بوجه عام، وتدين معدالت 
النمو االقت�سادية، وجمود احلراك االجتماعي داخل املجتمع املارك�سي، 
احلرية  جماالت  يف  خا�سة  الع�رض،  عن  اال�سرتاكية  املجتمعات  وتخلف 

ال�سيا�سية وحرية الراأي وامل�ستويات املعي�سية. 

حني اأعلن الرئي�ش بو�ش "احلرب على االإرهاب" يف اأعقاب هجمات 
�سبتمرب من العام 2001، كان ذلك التوجه مبثابة اإعالن حرب على �سيء 
ال وجود له، وذلك الأن االإرهاب لي�ش دولة وال جي�سا وال �سعبا ميكن 
الن�رض  معنى  وحتديد  عليه  احلرب  واإعالن  اإقامته  ومكان  هويته  حتديد 
ومكوناته الرئي�سية. وهذا جعل "احلرب على االإرهاب" جمرد مقولة بال 
معنى، اإذ مل يكن باإمكان تلك ال�سيا�سة واخلطط الع�سكرية املنبثقة عنها 
والعمل  ا�ستهدافه ومهاجمته  اأو عدو حمدد ميكن  حتديد مكان جغرايف 
�سبحا  "االإرهاب"  ال�سيا�سة  تلك  جعلت  املقابل،  ويف  هزميته.  على 
وت�سفيته،  ملواجهته  العدة  واإعداد  حقيقته  على  التعرف  ميكن  ال  خميفا 
لكن باإمكانه اأن يظهر يف اأي وقت وي�رضب يف اأي مكان. وحيث اإن 
ال�سبح هو �سيء خميف بطبيعته، واإن م�سدر اخلوف االأ�سا�سي من ال�سبح 
يكمن يف عدم قدرة االإن�سان على روؤيته والتعرف على طبيعته وقدراته 
املجتمع  داخل  ورعب  خوف  م�سدر  اأ�سبح  االإرهاب  فاإن  ومكانه، 
االأمريكي وخارجه. ومع اقتناع عامة ال�سعب االأمريكي بوجود خطر 
اأ�سبح  اأبنائهم،  وم�ستقبل  حياتهم  وطريقة  وثقافتهم  وطنهم  يهدد  كبري 
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ت�سيطر  اأن  معها  واملتواطئة  لها  التابعة  االإعالم  واأجهزة  الدولة  باإمكان 
باإعادة ت�سكيل ثقافاتهم واإعادة �سياغة مواقفهم من  النا�ش وتقوم  على 
االآخر وتوجيههم مبا يخدم م�سالح الزمرة احلاكمة ويتجاوب مع نزواتها 
االقت�سادي  للتناف�ش  ال�سيقة  العن�رضية  العقائدية  وروؤيتها  واأطماعها 

والتنوع الثقايف والتعدد الديني على ال�ساحة الدولية.

االإرهاب يف  ثقافة اخلوف من  بتكري�ش  بو�ش  الرئي�ش  اإدارة  قامت   
نفو�ش االأمريكيني من خالل تكرار االإنذارات باحتمال وقوع عمليات 
اإرهابية جديدة يف خمتلف مدن اأمريكا الرئي�سة، ورفع م�ستوى االحتياطات 
االإرهابية  املنظمات  قدرات  يف  واملبالغة  واالآخر،  احلني  بني  االأمنية 
هوليود  والرتفيه يف  ال�سينما  �سناعة  قامت  ثانية،  ناحية  من  الفعل.  على 
با�ستغالل االأجواء اله�ستريية اجلديدة واإنتاج برامج تلفزيونية واأفالم حتبذ 
العنف ومتجده، بينما كانت �سناعة االأ�سلحة واملعدات واخلدمات االأمنية 
تقوم بالرتويج ملنتجاتها وت�سجيع الدولة وال�رضكات وحتى االأفراد على 
�رضاء املزيد منها. اأما املوؤ�س�سة الع�سكرية االأمريكية فقد اجتهت نحو ر�سم 
�سورة غري عادية، تكاد اأن تكون خرافية للجندي االأمريكي بهدف اإغراء 
النخبة  جهود  تظافرت  وهكذا  اجلي�ش.  ودخول  التطوع  على  ال�سباب 
ال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�سادية واالإعالمية احلاكمة واملوؤ�س�سات التابعة 
لها واالإ�ساعات واالأكاذيب ال�سادرة عنها يف تخويف االأمريكيني اأوال، 
لتاأكيد  كو�سيلة  للقتال  التطوع  على  ال�سباب  من  كبرية  اأعداد  وت�سجيع 
رجولتهم وفحولتهم ثانيا، وجعلت قتل االآخر اأمرا اعتياديا اإىل حد بعيد. 
ويف �سبيل تخفيف حدة النقد ل�سيا�سة احلرب والعدوان، وتخفيف عدد 
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قامت  بالذات،  العراق  يف  املحاربة  الع�سكرية  القوات  اأفراد  من  القتلى 
فاقت  مرتزقة  قوات  اأو  خا�سة،  قوات  مع  بالتعاقد  االأمريكية  احلكومة 
اأعدادها اأعداد القوات االأمريكية النظامية العاملة على ال�ساحة العراقية، 
اأداء مهام ع�سكرية وخدمات خمابراتية ون�ساطات  للم�ساعدة يف  وذلك 
اأمنية، مقابل مبالغ كبرية من املال وتوفري احلماية ال�سيا�سية والقانونية لهم 
لتمكينهم من القيام باملهام امل�سندة اإليهم، ومنها ارتكاب جرائم التعذيب 

والقتل دون م�ساءلة قانونية.  

ويف الواقع، كانت �سيا�سة اخلوف والتخويف مدخال لن�سوء حتالف 
االأمريكية  االأ�سلحة  �سناعة  وموؤ�س�سة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بني  قوي 
الهيمنة على  التحالف يف  وجتار احلرب وجيو�ش املرتزقة، وجناح ذلك 
ارتفعت ميزانية  اأمريكا اخلارجية واإدارة احلرب. ونتيجة لذلك  �سيا�سة 
اأي ما يعادل  لتتجاوز550 مليار دوالر �سنويا،  الدفاع االأمريكية  وزارة 
الت�سجيع  العامل جمتمعة. وهذا بدوره جعل  الدفاع لكل دول  ميزانيات 
�سناعة وجتارة  من  امل�ستفيدة  وال�رضكات  للجهات  بالن�سبة  احلرب  على 
اأي  اقت�سادية،  �رضورة  بل  م�رضوعا،  اأمرا  االأمنية  واخلدمات  ال�سالح 
عملية ترويجية اعتيادية ت�سبه قيام �سناعة ال�سيارات مثال بت�سجيع الدولة 
امل�ستوردة.  ال�سيارات  على  ال�رضائب  وخف�ش  جديدة  طرق  فتح  على 
ال�سباب  من  االأبرياء  واإر�سال  الع�سكرية،  العمليات  اأ�سبحت  وهكذا 
من  غريهم  بقتل  والقيام  املوت،  خلطر  اأنف�سهم  لتعري�ش  االأمريكيني 
العراق واأفغان�ستان وباك�ستان ن�ساطات م�سلحية ت�ستهدف  االأبرياء يف 
تنمية اأ�سواق ال�سالح القدمية وخلق اأ�سواق جديدة، ولكن على ح�ساب 
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الوطن واأبنائه، وتدمري دول وقتل �سعوب واإثارة  دم واأموال وم�ستقبل 
الفنت والكراهية يف كل مكان.

عملية  من  والتي جاءت كجزء  التخويف هذه،  تتابع حمالت  ومع 
�سيا�سية حممومة ا�ستهدفت منح احلرب على العراق ما حتتاجه من �رضعية، 
اأمكن  العامة،  احلريات  على  اخلناق  بت�سييق  ت�سمح  مريبة  اأجواء  وخلق 
بو�ش  ل�سيا�سات  النقد  توجيه  على  ال�سيا�سية  املعار�سة  قدرة  اإ�سعاف 
وت�رضفات اإدارته غري امل�سبوقة على ال�ساحتني االأمريكية والدولية. وهذا 
ت�سبب بدوره يف متكني بو�ش واأعوانه من املحافظني اجلدد من االإنفراد 
بعملية �سنع ا�سرتاتيجيات واتخاذ قرارات م�سريية من دون نقا�ش عام، 
ومن دون حتليل وتقييم من قبل االإعالم املتواطئ اأ�سال مع البيت االأبي�ش، 
ومن دون م�ساءلة من قبل الكوجنر�ش املرتعد من نار "االإرهاب االإ�سالمي" 
و�سوط اللوبي ال�سهيوين. وكما ت�سري الدرا�سات النف�سية وحقائق الواقع، 
حتريك  على  وي�ساعد  العقل،  تعطيل  يف  اأ�سا�سيا  دورا  اخلوف  يلعب 
على  ال�سيطرة  الغوغائية  القوى  على  ال�سهل  من  ويجعل  العواطف، 
فاإن  تبعات،  �سيا�سة  لكل  اأن  تريد. وحيث  اإىل حيث  وقيادتها  اجلماهري 
�سيا�سة التخويف التي �سنعها املحافظون اجلدد وروجت لها موؤ�س�سات 
عقول  تعطيل  ت�سببت يف  االأمنية  واخلدمات  االأ�سلحة  و�سناعية  االإعالم 
نف�سية  تكاليف  حتمل  عليهم  وفر�ست  وغريهم،  االأمريكيني  من  الكثري 

واقت�سادية ومالية باهظة للغاية. 

االأ�سبق  للرئي�ش  القومي  االأمن  م�ست�سار  برجن�سكي  الدكتور  كتب 
كارتر مقاال حتليليا ناق�ش فيه تبعات �سيا�سة التخويف. ومما جاء يف حتليل 
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كبرية  �سلبية  اآثار  التخويف  ل�سيا�سة  كان  باأنه  القول  برجن�سكي  الدكتور 
على العملية الدميقراطية واحلالة النف�سية لالأمريكيني وعلى مكانة اأمريكا 
اأمريكا على مواجهة  على ال�ساحة الدولية، مما ت�سبب يف اإ�سعاف قدرة 
ال�سلبية  االآثار  اإن  برجن�سكي:  وي�سيف  واخلارجية.  الداخلية  التحديات 
ل�سيا�سة التخويف تفوق من حيث احلجم والعمق ما حلم به االإرهابيون 
اإن  االأمريكية.  ال�ساحة  على  االإجرامية  بعملياتهم  للقيام  خططوا  حني 
بالنف�ش،  كبرية  وثقة  باردة  باأع�ساب  الباردة  احلرب  قادت  التي  اأمريكا 
يجعلها  وهذا  بنف�سها،  ثقتها  والتخويف  اخلوف  ثقافة  ب�سبب  فقدت 
عر�سة للدخول يف اأزمة حادة يف حالة تعر�سها لعملية اإرهابية جديدة. 
ويبدو اأن احلزب اجلمهوري وبقايا املحافظني اجلدد ال يزالون متم�سكني 
مبواقفهم القدمية ونظرتهم العن�رضية ونظرياتهم االإمرباطورية التي ت�ستهدف 
ا�ستغالل الظرف التاأريخي الذي خلقته اأحداث �سبتمرب 2001 للهيمنة على 
العامل.  ولذا نالحظ وجودهم بكرثة يف معاهد الدرا�سات والبحوث التي 
ُيطلق عليها ا�سم "بنوك التفكري" يف وا�سنطن، يعملون بجد ومثابرة خلف 
ا�سرتاتيجياتهم  وتطوير  ح�ساباتهم  اإعادة  على  ال�سبابيك  مغلقة  مكاتب 
ا�ستعدادا للعودة جمددا ال�ستكمال م�رضوع اأمريكا االإمرباطوري يف العامل 

وم�رضوع اإ�رضائيل اال�ستيطاين التو�سعي العن�رضي يف املنطقة العربية.  

تت�سبب ثقافة اخلوف عادة يف خلق �سعور عارم لدى العامة من النا�ش 
اأو  املهيمنة  الطبقة  اأو  احلاكم  احلزب  اأو  الدولة  اأو  اخلالق  اأمام  بال�سعف 
اأو  حقيقية  خماطر  من  ذلك  غري  اأو  االإرهاب  �سبح  اأو  ال�سمولية  العقيدة 
وهمية تلوح يف االأفق، مما ُيحِول ال�سعب اإىل قطيع من االأغنام اأو االإبل، 
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الذي  "اخلوف"  ت�سبيه  ت�رضفاته. وميكن  العقل عن  ويغيب  ب�سهولة  ُيقاد 
اأجهزتها  وتقوم  العربية  وغري  العربية  احلكم  اأنظمة  من  الكثري  له  ُتروج 
باجلنية يف  ال�سائدة  ال�سعبية  الثقافة  مفهومه يف  وتكري�ش  بن�رضه  الر�سمية 
احلكايات اخلرافية ال�سائعة يف املجتمعات املتخلفة كاملجتمعات العربية. 
اإنها جنية كانت حمبو�سة يف قنينة اأو يف قمقم مما جعل باالإمكان ال�سيطرة 
اجلنية، والأ�سباب غري معروفة، خرجت من  اإال  اأ�رضارها،  عليها وجتنب 
بالدور  للقيام  م�ستعدة  اليوم  يجعلها  مما  حريتها،  وا�ستعادت  قمقمها 
املتوقع منها والذي تخيله النا�ش لها. وحيث اإنه لي�ش با�ستطاعة اأية قوة اأن 
تعيد اجلنية جمددا اإىل قمقمها، فقد اأ�سبح من غري املمكن احليلولة من دون 
قيامها باإحلاق ال�رضر واالأذى بكل ما يحيط بها من ب�رض، وبكل ما يقف 

يف طريقها من اأنظمة وموؤ�س�سات و�رضكات وقيم واأ�سياء.

اإن ثقافة اخلوف والتخويف التي تتبناها معظم اأنظمة احلكم العربية 
ال ُتوؤ�س�ش لقيام اأمة �ساحلة، وال تبني جمتمعا �سويا ينعم باال�ستقرار واالأمن 
املوؤهالت  من  يكفي  ما  لديه  عقالين  حكم  نظام  تقيم  وال  واحلرية، 
والقيم لك�سب ثقة ال�سعب وقيادة جموعه نحو حتقيق اأهدافهم الوطنية 
واالإن�سانية امل�رضوعة. لقد كان اخلوف وال يزال �سببا يف تدمري ثقة ال�سعب 
ال�سيا�سية بوجه خا�ش،  ال�سيا�سية وغري  بنف�سه بوجه عام، وثقته بقياداته 
كما كان العامل االأهم يف دفع اأ�سحاب الراأي والفكر اإىل الهروب من 
من  والوطن  ال�سعب  حرمان  وبالتايل  االأنظار،  عن  االنزواء  اأو  اأوطانهم 
ومبادراتهم  االإبداعية  ومواهبهم  العقلية  قدراتهم  من  اال�ستفادة  فر�سة 
العلمية. ويف ظل �سيادة ثقافة اخلوف، وقيام �رضعية غالبية النظم احلاكمة 
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عزل  مت  واملجهول،  واالإرهاب  الكبت  اأجهزة  من  النا�ش  تخويف  على 
وكبتها.  املعار�سة  واإ�سكات  اليومية،  حياتها  باأمور  واإ�سغالها  اجلماهري 
وهذا جعل باإمكان الدولة واحلكام ا�ستخدام الثقافة واالإعالم اأداة لتزييف 
والفئات  احلاكمة  النخبة  واأعطى  ال�ستغاللهم،  ومدخال  اجلماهري  وعي 
املتعاونة واملتواطئة معها حرية الت�رضف مبقدرات الوطن وعقد �سفقات 
جتارية واإقامة م�ساريع ا�ستثمارية ون�ساطات خدمية وتنموية ت�رض مب�سالح 

ال�سعب وال تخدم ال�سالح العام. 
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عبقرية الف�صل

اأن يف�سل، لكنه من  اأن من ال�سهل على االإن�سان  النا�ش  تعتقد غالبية 
يراها  احلياة كما  الفا�سلني يف  اأعداد  فاإن  ينجح، ولهذا  اأن  ال�سعب عليه 
االإن�سانية  التجربة  لكن  بكثري.  الناجحني  اأعداد  تتجاوز  العاديني  النا�ش 
ت�سري اإىل اأن الف�سل يحتاج يف غالبية االأحيان واحلاالت ملتطلبات تتجاوز 
متطلبات النجاح، واأنه يتطلب اأحيانا جهودا كبرية ومعاناة طويلة قد ال 
يتطلبها النجاح. وعلى �سبيل املثال، ميكن الأي طفل اأن ينجح يف درا�سته 
اإذا واظب على الدوام املدر�سي، وتوافرت له اأجواء بيتية منا�سبة حتر�ش 
املطلوب.  الوجه  على  املدر�سية  بواجباته  قيامه  من  للتاأكد  متابعته  على 
فر�سة  منتظم  ب�سكل  املدر�سة  اإىل  الطفل  ذهاب  يعترب  ذلك،  جانب  اإىل 
ثمينة يوفرها له االأهل واملجتمع للتعرف على اأ�سدقاء جدد واال�ستمتاع 
ب�سحبتهم، واكت�ساب معارف وعلوم جديدة وعادات وقيم غري تقليدية 
والدرا�سة  املدر�سة  بعد  ما  حياة  يف  النجاح  على  م�ساعدته  �ساأنها  من 
وعدم  املدر�سة،  عن  الطفل  غياب  تكرار  يت�سبب  املقابل،  يف  الر�سمية. 
قيامه باأداء واجباته املدر�سية بانتظام يف جعل جتربته املدر�سية جتربة �سيئة 
من املوؤكد اأن تعود عليه بقدر كبري من الف�سل. ويتطلب الف�سل يف مثل 
هذه احلالة اأن يكذب الطفل، واأن يكذب والداه اأحيانا كي يربروا الإدارة 
بعده عن  ب�سبب  الوحدة  الطفل  يعاين  واأن  املتكرر،  تغيبه  �سبب  املدر�سة 
يلهيه من  له والداه ما  املدر�سي، واأن يجد  الدوام  �ساعات  اأثناء  اأ�سدقائه 
اإ�سافة  لديه.  الفراغ  "يقتل وقت"  اأن  اأجل  من  مكلفة  تكون  قد  األعاب 
اإىل ذلك، كثريا ما يحتاج الطفل املتغيب عن املدر�سة جلزء كبري من وقت 



96

اأمه للعناية به بدال من العناية بغريه من اأطفال �سغار، وقد ي�سطرها اأي�سا 
اإىل التغيب عن العمل اإذا كانت موظفة. وهذه اأمور حتتاج جلهد كبري من 
الطفل ووالديه، مما يجعل الف�سل اأ�سعب واأكرث تكلفة من النواحي املادية 

واالجتماعية والنف�سية من النجاح.  

دول  من  الكثري  يف  اعتيادي  �سبه  اأمرا  مدر�سة  يف  طفل  ف�سل  يعترب 
�سعوبها  بني  االأمية  ن�سبة  تزال  ال  التي  العربية  الدول  ومنها  العامل، 
اأمرا  النجاح  يعترب  بينما  الدرا�سة،  �سن  يف  هم  ممن   50% حول  ترتاوح 
ال�سناعية املتقدمة  اأما يف الدول  غري اعتيادي يثري الده�سة واالإعجاب. 
التعليم كثريا، فاإن  التي ترتفع فيها ن�سب  الفئات املثقفة واحلاكمة  وبني 
الف�سل يكون اأحيانا مثريا للده�سة واالأ�سى اأكرث بكثري من اإثارة وده�سة 
اأي جناح. وحيث اإن الف�سل عامة يحتاج جلهد كبري، فاإن الف�سل العظيم 
والثوريني  القادة  من  العباقرة  لدى  اإال  تتوافر  ملواهب خا�سة ال  يحتاج 
ف�سل  اإىل  كبري  اأو  �سغري  جناح  كل  حتويل  يف  االأخ�سائيني  والعقائديني 
اأنظمة حكم وقادة �سيا�سيني  عظيم. وهناك الكثري من االأمثلة على قيام 
اإىل حقائق مريعة على االأر�ش.  انت�سارات �سعوبهم  وثوريني يف حتويل 
ا�سم  حتمل  كانت  التي  الدولة  وهي  املثال،  �سبيل  على  زمبابوي  ففي 
الرئي�ش موجابي  بريطانيا، حقق  قبل  ا�ستعمارها من  اأثناء فرتة  رودي�سيا 
ينم  اإىل ف�سل مريع  الثورة يف بالده  اإجنازات  باهرا يف حتويل كل  جناحا 
عن عبقرية فذة يندر اأن جتد لها مثيال يف التاأريخ. اإذ بعد جناح الثورة يف 
الوطني،  اال�ستقالل  على  واحل�سول  الربيطاين  اال�ستعمار  من  التخل�ش 
والق�ساء على نظام التفرقة العن�رضية الذي كانت متار�سه اأقلية بي�ساء �سد 
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فيها طويال يف  االإن�سان  البالد كثريا وعانى  تراجعت  ال�سوداء،  االأغلبية 
عهد  يف  الف�سل  �سمل  ولقد  املن�سود.  والتقدم  املوعودة  احلرية  انتظار 
والثقافية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  احلياة  نواحي  كافة  موجابي  الرئي�ش 
والتحررية، مما جعل غالبية ال�سكان ال�سود يعي�سون يف ظل اأو�ساع اأ�سواأ 
وبعد  بريطانيا.  قبل  من  وُم�ْسَتعمرين  ُم�ْسَتعبدين  عا�سوها  التي  تلك  من 
اإلهام  نبع  الثائر  موجابي  قادها  التي  االإفريقية  التحرر  حركة  كانت  اأن 
يف  البالد  غدت  العامل،  يف  وامل�ستعمرة  املظلومة  ال�سعوب  من  للعديد 
ظل حكمه اأ�سحوكة حمزنة بني الدول. فمع حلول عام 2008 اأ�سبحت 
معدالت  اأعلى  وت�سهد  اأ�سكاله،  بكافة  التخلف  من  تعاين  زمبابوي 
والبوؤ�ش  واجلهل  الفقر  وينت�رض  التاأريخ،  يف  ورمبا  العامل،  يف  الت�سخم 

واملر�ش يف اأرجائها، وتنعدم فيها احلريات، وتزيف كل انتخابات.

بتحويل  ميلو�سوفيت�ش  ال�رضبي  الرئي�ش  قام  �سابقا،  يوغو�سالفيا  ويف 
كل اإجنازات الرئي�ش تيتو على مدى ن�سف قرن من الزمن اإىل ف�سل مريع 
على االأر�ش. اإذ قام الرئي�ش ال�رضبي بقيادة بالده بنجاح غري م�سبوق نحو 
متزيق ج�سد الدولة اليوغو�سالفية، وتفتيت ن�سيجها االجتماعي الذي قام 
على التعددية الثقافية والدينية والوحدة ال�سيا�سية، واإحلاق خ�سائر فادحة 
يف االأرواح واملمتلكات ودمارا يف ال�سواهد التاأريخية ال ميكن تعوي�سها. 
اليوغو�سالفية  الدولة  ليدمر  "العظيم"  ميلو�سوفيت�ش  جناح  جاء  ولقد 
ب�سكل كامل، ويخلق على اأنقا�سها جمموعة من الدويالت املتحاربة على 
اأ�سا�ش عرقي وديني كريه، ويت�سبب يف قتل مئات االآالف من االأبرياء يف 
عمليات تطهري عرقي اأدخلته وغريه ال�سجن ومزبلة التاأريخ. اإن النجاح 
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يف حتقيق تلك االإجنازات الكبرية – الق�ساء على وحدة الدولة من النواحي 
ال�سيا�سية، وتدمري ن�سيج املجتمع اليوغو�ساليف من النواحي االجتماعية، 
اإىل  واإن�ساين  وطني  اإرث  من  والدينية  والعرقية  الثقافية  التعددية  وحتويل 
اإال بكونه عمال عبقريا  اأن يو�سف  –  ال ميكن  م�سكلة جمتمعية عوي�سة 
عظيما. ولقد تطلبت عملية اإجناز ذلك العمل الفذ ا�ستنزاف دماء وحياة 
مئات االآالف من النا�ش، ومتزيق عائالت بال عدد، وتدمري قرى وبيوت 
واأحياء �سكنية وجمعيات ال ح�رض لها، وت�سويه ذكريات وذاكرات تاأريخية 
اإىل  الرئي�ش ال�رضبي  الرئي�ش يف ت�رضفات  ال�سبب  واإن�سانية كثرية. ويعود 
اأوروبا،  يف  االأخرية  اأنفا�سها  تلفظ  كانت  التي  القومية  العقيدة  اعتناقه 
وانت�ساره ملعتقدات طائفة دينية مل تكن مهددة وال بحاجة حلماية. ومما 
اإليه يف هذا املجال اأن ال�سيد ميلو�سوفت�ش تويف بينما كان  جتدر االإ�سارة 
يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق االإن�سانية اأمام املحكمة الدولية 

يف الهاي.

الوطنية  وال�سلطة  الفل�سطينية  املنظمات  قادة  جنح  فل�سطني،  ويف 
الفل�سطينية يف غ�سون �سنوات قليلة بدءا من عام 1993 يف حتويل �سورة 
وذكي،  متعلم،  اإن�سان  من  النقي�ش..  اإىل  النقي�ش  من  عامة  الفل�سطيني 
وتابع،  غبي،  اإن�سان  اإىل  عمله،  يف  وخمل�ش  واأمني  ومنا�سل،  ومثابر، 
وُمرت�سي، وفا�سد، ومتواطئ مع العدو. اأما العقائديون من قادة ال�سعب 
الفل�سطيني فقد حولوا خالل اأ�سهر معدودة �سعار احلرية يف العامل الذي 
حريته  عن  دفاعا  احلجارة  يحمل  ملثم  فل�سطيني  �سبي  �سورة  ج�سدته 
وكرامة �سعبه وحرمة وطنه، اإىل �سورة اإرهابي مقيت يفجر نف�سه ويقتل 



99

معه الع�رضات من االأبرياء مثله. ويف م�رض، وبعد اأن كانت القاهرة قلب 
اأعظم دولة  الناب�ش وعا�سمة دول عدم االنحياز، وكانت م�رض  العروبة 
يف  حترري  دويل  جتمع  اأكرب  وقائدة  منازع،  دون  من  وعربية  اإفريقية 
اإىل  حتويلها  يف  املا�سية  �سنة  االأربعني  مدى  على  قادتها  جنح  ال�ستينات، 
دولة من�سية، عاجزة عن القيام باأي دور دويل اأو حتى اإقليمي حتافظ من 
اأن ين�سيه  خالله على م�ساحلها الوطنية وقوت �سعبها الذي يكاد ال�سقاء 

كل ذكرى جميلة ون�رض عزيز. 

اأما يف اأمريكا، فاإن اإجنازات الرئي�ش بو�ش ال تقل باأي حال من االأحوال 
يوغو�سالفيا،  يف  ميلو�سوفيت�ش  وال  زمبابوي،  يف  موجابي  اإجنازات  عن 
وخلفائه  ال�سادات  وال  فل�سطني،  يف  التاأريخيني  والعقائديني  القادة  وال 
الرئي�ش االأمريكي خالل �ستة �سنوات فقط من حكمه  اإذ جنح  يف م�رض. 
يف تدمري �سمعة اأمريكا على ال�ساحة الدولية تدمريا �سامال، واإحلاق اأ�رضار 
بالغة مب�سداقيتها وم�ساحلها يف املنطقة العربية، واإ�سعاف حجم وفاعلية 
الطبقات  بني  الفجوة  وات�ساع  عمق  وزيادة  بالده،  يف  املتو�سطة  الطبقة 
التجاري  امليزان  ويف  امليزانية  يف  العجز  حجم  وتنامي  والفقرية،  الغنية 
ب�رضعة مذهلة، وحتويل اأمريكا اإىل اأكرب دولة من حيث املديونية اخلارجية 
يف تاأريخ العامل، وتدمري دولة قام باحتالل اأرا�سيها والت�سبب يف قتل اأكرث 
من مليون �سخ�ش من مواطنيها، وجلب كراهية وعداء الباليني الإدارته 
�سنع  من  هو  الف�سل  اأن  اإىل  ت�سري  عبقرية  اإجنازات  كلها  وهذه  وبالده. 
خيالهم  من  ي�سنعون  الوعي،  نطاق  خارج  غيبوبة  يف  يعي�سون  عباقرة 
دمارا يج�سدونه على اأر�ش الواقع بوؤ�سا وفقرا وظلما واأ�سى، ويبنون على 
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حطامه جمدا ي�سجله لهم التاأريخ يف �سفحات �سوداء بدماء الغري واأرواح 
االأبرياء وعرق البوؤ�ساء واآهات املحرومني وال�سجناء.
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الأيدي�ل�جيا وعبقرية الف�صل

اأو نظرية فل�سفية م�ستقبلية  االأيديولوجية هي روؤية جمتمعية �سمولية، 
العالقات  تاأ�سي�ش  اإعادة  خالل  من  املجتمع  هيكلة  اإعادة  ت�ستهدف 
االجتماعية وال�سيا�سية، واأحيانا االقت�سادية فيه على اأ�س�ش جديدة ت�ستهدف 
خلق جمتمع جديد يختلف كما ونوعا عن املجتمع القدمي. وهذا يتطلب 
ال�سائدة واإعادة هيكلة  ال�سعبية  الثقافة  يف كل احلاالت واالأحيان تطوير 
العالقات االقت�سادية واالجتماعية على اأ�س�ش جديدة جتاوبا مع التطلعات 
اإىل  عامة  االأيديولوجيات  ت�سنيف  وميكن  االأيديولوجية.  والتخيالت 
 ،)sociopolitical( �سيا�سية  اجتماعية  اأيديولوجية  رئي�سية:  اأنواع  ثالثة 
واأيديولوجية   ،)socioeconomic( اقت�سادية  اجتماعية  واأيديولوجية 

.)sociocultural( اجتماعية ثقافية اأو اأيديولوجية دينية

املجتمعات  يوجد يف كل جمتمع من  اأنه  اإىل  التاأريخية  التجربة  ت�سري 
االإن�سانية رجال ون�ساء مييلون بطبيعتهم لعمل اخلري، ويتحلون باأخالقيات 
عالية وح�ش اإن�ساين مرهف، كما يوجد اأي�سا رجال ون�ساء مييلون بطبيعتهم 
وبامل�سوؤولية  االآخر  باإن�سانية  اإح�سا�سهم  ب�سعف  ويت�سفون  ال�رض،  لعمل 
ذلك،  من  بالرغم  اأنه  اإال  اإليه.  وينتمون  فيه  يعي�سون  الذي  املجتمع  جتاه 
من املمكن ومن املحتمل اأي�سا اأن ينجح املجتمع يف حتويل ال�رضيرين من 
العون  تقدمي  اأنا�ش يحبون عمل اخلري وال يرتددون يف  اإىل  رجال ون�ساء 
للمحتاجني، ويقومون مب�ساعدة الغري من النا�ش على حتقيق اأهدافهم النبيلة 
وجتاوز املحن التي قد ميرون بها. يف املقابل، ت�سري التجربة االإن�سانية اإىل 
اأنه من �سبه امل�ستحيل اأن ينجح املجتمع اأو اأي فرد فيه مهما بلغ من فطنة 
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وعبقرية يف اإقناع اخلريين من النا�ش بالتحول اإىل �رضيرين من دون جرهم 
اأوال اإىل االإميان بعقيدة جمتمعية معينة و�سمان التزامهم باملبادئ التي تدعو 
اإليها تلك العقيدة، وبالتايل خلق قناعة لديهم باأن من واجبهم الدفاع عن 
عقيدتهم، والت�سحية بالغايل والنفي�ش يف �سبيل حمايتها من االأعداء ومن 

اأجل الرتويج ملبادئها بني النا�ش.

جت�سد الفكرة القومية مبادئ االأيديولوجية االجتماعية ال�سيا�سية التي 
تقوم  فل�سفة جمتمعية  العامل، وهي  �سعوب  غالبية  اليوم على حياة  تهيمن 
على االإدعاء بوجود �سعوب تتميز بالنقاء العرقي اإىل حد كبري، واأن كل 
�سعب من تلك ال�سعوب يتمتع بثقافة فريدة تختلف وتتميز عن غريها من 
ثقافات قومية اأخرى، واأن ال�سعب املعني عا�ش يف مكان واحد )وطن( 
تاأريخا وتراثا ح�ساريا م�سرتكا.  القدم، وميلك  لقرون عديدة موغلة يف 
وبناء على ذلك، ي�سبح من حق ذلك ال�سعب تقرير م�سريه بنف�سه، واإقامة 
دولته اخلا�سة به، والتمتع بال�سيادة الكاملة على اأرا�سيه ومواطنيه من دون 
اأن يكون الأية جهة اأجنبية حق التدخل يف �سوؤونه الداخلية. ولقد جاء ميالد 
هذه الفل�سفة يف اأواخر القرن اخلام�ش ع�رض يف اإ�سبانيا حني تعاون ملكها 
الق�ساء  مقدورها  يف  موحدة  دولة  بناء  بهدف  الكاثوليكية  الكني�سة  مع 
على الوجود العربي واالإ�سالمي واليهودي يف تلك البالد. وهذا يعني اأن 
القومية جاء منذ يومه االأول ميالدا حلركة عن�رضية معادية  الفكرة  ميالد 
لالآخر، ولديها اال�ستعداد الكايف الرتكاب اجلرائم بحقهم. ومن اإ�سبانيا 
�سافرت الفكرة القومية اإىل بقية اأجزاء اأوروبا التي كان ملوكها واأمراوؤها 
يف حينه يعي�سون حالة �رضاع مرير مع الكني�سة الكاثوليكية التي كانت 
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تهيمن على احلياة االجتماعية وال�سيا�سية يف بالدهم. ومل مي�ِش قرنان من 
الزمن حتى كانت الفكرة القومية قد جنحت يف اإقامة العديد من الدول 
امل�ستقلة يف اأوروبا، و�ساهمت يف تطوير ثقافات ولغات خا�سة اختلفت 
اأوروبا  ومن  الدينية.  الهيمنة  عهود  يف  �سادت  التي  الثقافات  عن  نوعا 
مب�ساعدة  قامت  حيث  العامل،  بقاع  خمتلف  اإىل  القومية  الفكرة  انتقلت 
الكثري من القبائل والطوائف وال�سعوب على توحيد �سفوفها حول فكرة 
الوحدة  بالتايل يف دعم مطالبها يف  �سيا�سية جمتمعية �سمولية، و�ساهمت 
واال�ستقالل، موؤدية بذلك اإىل اإقامة اأكرث من 220 دولة على مدى القرون 

اخلم�سة التالية. 

وتوحد  دوال  تبني  اأن  ا�ستطاعت  القومية  الفكرة  اأن  فيه  �سك  ال  مما 
�سعوبا وحتيي اأمما وثقافات عديدة، واأنها جنحت اأحيانا يف حتقيق اجنازات 
اأنها  اإىل  ي�سري  �سجلها  لكن  االأر�ش.  ملمو�سة على  �سيا�سية  �سيا�سية وغري 
ولدت منذ يومها االأول كفكرة عن�رضية موجهة �سد االآخر، واأنها مار�ست 
كثرية  حاالت  يف  قامت  واأنها  عام،  بوجه  الغري  �سد  العن�رضية  التفرقة 
بارتكاب جرائم القتل واالإبادة اجلماعية والتطهري العرقي �سد االأقليات 
من مواطنيها. ويف الواقع، ال ميكن الأي فل�سفة تقوم على االإميان بالتميز 
عن الغري اأن توؤمن باحرتام حقوق االآخرين حتى واإن ن�ست د�ساتريها على 
ذلك، اأو اأن تتم�سك بوجوب معاملة االأقلية على قدم امل�ساواة مع االأغلبية. 
ولهذا ف�سلت الدولة القومية حيث وجدت يف حتقيق اإجنازات وطنية مع 
احلفاظ على اإن�سانيتها، كما اأنها �سمحت يف الكثري من احلاالت واالأحيان 
واال�ستبداد،  التطرف  نحو  اجتهت  احلكم  على  فردية  قيادات  با�ستيالء 
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وقامت با�ستباحة حقوق املواطنني والوطن. ويف �سوء ما يعي�سه عامل اليوم 
من عوملة ثقافية واقت�سادية وتوا�سل م�ستمر، وقيام منظمات عاملية عديدة 
للدفاع عن حقوق االإن�سان والرتويج للدميقراطية، وت�رضيع مبداأ التدخل 
التي متار�ش حكوماتها اال�ستبداد،  الداخلية للدول االأجنبية  ال�سوؤون  يف 
وذلك من اأجل حماية ل�سعوبها واالأقليات فيها من بط�ش ُحكامها، فاإن 
�سالحيتها  فقدت  ال�سيا�سية  االجتماعية  واأيديولوجيتها  القومية  الدولة 

ومربرات وجودها واجلزء االأكرب من �رضعيتها. 

تعترب املارك�سية اأهم االأيديولوجيات االجتماعية االقت�سادية والفل�سفات 
تغري  اإن  الفل�سفة  هذه  وتقول  وال�سيا�سي.  الثقايف  البعد  ذات  ال�سمولية 
اأمناط االإنتاج يف اأي جمتمع يوؤدي بال�رضورة اإىل تغري الهياكل االجتماعية 
والعالقات االإن�سانية واإعادة بنائها على اأ�س�ش جديدة، واأن الراأ�سمالية كنظام 
اإنتاج كان م�سوؤوال عن انت�سار ظاهرة اال�ستعمار واال�ستغالل وتبلور الطبقية 
يف املجتمع. كما تقول تلك الفل�سفة اأي�سا باأن وجود الطبقية يقود باحلتمية 
اإىل وقوع �رضاع يف املجتمع بني االأثرياء والفقراء، واأن الو�سيلة الوحيدة 
حلل ال�رضاع الطبقي تكمن يف الق�ساء على م�سببات الطبقية، وخلق جمتمع 
امل�ساواة  االإنتاج وحتقيق  لعوامل  اخلا�سة  امللكية  اإلغاء  يقوم على  ا�سرتاكي 
بني املواطنني. وبالرغم من جناح النظم املارك�سية يف ن�رض التعليم وحتقيق 
ال�سالح  وتكنولوجيا  الثقيلة  ال�سناعات  ميادين  يف  عادية  غري  اإجنازات 
العن�رضية كما  نعرتها  القومية وكبت  الفكرة  العلمية، واحتواء  والبحوث 
حدث يف االحتاد ال�سوفييتي، اإال اأنها ف�سلت يف حتقيق الرفاهية االقت�سادية 
للنا�ش و�سمان حقوقهم الفردية و�سيانة حرياتهم العامة. ولذا �سهد العقد 
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االأخري من القرن الع�رضين انهيار النظم املارك�سية يف كل الدول االأوروبية، 
وفقدان الفكرة اال�سرتاكية ما كانت تتمتع به يف املا�سي القريب من م�سداقية 
وجاذبية، وتفكك االحتاد ال�سوفيتي اإىل العديد من الدول، والت�سبب يف عودة 
الفكرة القومية ونزعتها العن�رضية والتطرف الديني والطائفي مل�رضح احلياة 
ال�سيا�سية. ومما جتدر االإ�سارة اإليه هنا اأن االحتاد ال�سوفيتي كان اأكرب الدول 
التي قامت بناء على الروؤية الفل�سفية املارك�سية، مما جعل ف�سلها وانهيارها 
بداية لف�سل كل االأنظمة ال�سمولية وفقدان اال�سرتاكية واملارك�سية ما كانت 

تتمتع به من م�سداقية.

واأقوال  مبقوالت  االإميان  على  ثقافية  اجتماعية  كفل�سفة  الدين  يقوم 
و�رضائع �سادرة عن قوى غيبية ال ي�ستطيع اأي اإن�سان اأن يثبت �سحتها اأو 
اأن يربهن على وجود م�سدرها، وعلى ق�س�ش قدمية ومعجزات ما�سوية 
ال ي�ستطيع اإن�سان اأو علم اأن يثبت وقوعها اأو اإمكانية حدوثها، مما يجعل 
املوؤ�س�ش  العلمي  للمنطق  وبالتايل غري خا�سعة  بحتة،  اإميانية  ق�سية  الدين 
اأن الدين حاول  على التجربة واملالحظة والربهان العملي. وبالرغم من 
وجنح يف العديد من احلاالت واالأحيان يف توحيد اأتباعه وتع�سيد اأوا�رض 
املجتمع  يف  جديدة  ايجابية  روح  بث  يف  و�ساهم  بينهم،  فيما  التعاون 
املوؤمن ات�سفت بكونها اأكرث �سدقا وم�سداقية وعدال، اإال اأن الدين كان 
دوما �سببا يف اإثارة النزاعات وال�رضاع بني اأتباع الديانات املختلفة. كما 
اأن الدين كان وال يزال اأداة كفوؤ من املمكن ا�ستخدامها من قبل ال�سلطة 
ال�سيا�سية احلاكمة وال�سلطة الدينية املهيمنة من اأجل ال�سيطرة على ال�سعب 
اإذ اإن االدعاء  والقيام بكبته وقتل روح احلرية والتحرر يف ربوع بالده. 
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ب�سدق مقوالته وقد�سية معتقداته ودميومتها، واجتاه اأتباعه لفر�ش وجهة 
نظرهم وطقو�ش دينهم على االآخر قاد الدين اإىل تربير التفرقة �سد الغري، 
وبني  الواحد  املجتمع  يف  وال�رضاع  اخلالفات  حدة  زيادة  يف  والت�سبب 
االآخر  تكفري  عن  التورع  وعدم  املختلفة،  الديانات  ذات  املجتمعات 

وارتكاب اجلرائم بحقهم. 

يقوم  اآخر  منوذج  هناك  ال�سابقة،  االأيديولوجية  النماذج  اإىل  اإ�سافة 
على حتالف القومية مع الدين يف بناء دولة �سوفينية عن�رضية جت�سد التفرقة 
والتطهري  والدمار  القتل  عمليات  ومتار�ش  �سورها،  باأب�سع  االأر�ش  على 
العرقي �سد الغري بال وازع. ففي القرن ال�ساد�ش ع�رض ظهر هذا النموذج 
العربي  الوجود  على  الق�ساء  يف  باهرا  جناحا  مبدئيا  وحقق  اإ�سبانيا،  يف 
اأو  التقدم  حتقيق  يف  ف�سل  لكنه  البالد،  تلك  يف  واليهودي  واالإ�سالمي 
حتقق  قد  كان  ما  على  احلفاظ  يف  ف�سله  اإىل  اإ�سافة  املجتمع،  يف  العدالة 
الدولة  قيام  من  وبالرغم  وح�سارية.  علمية  نه�سة  من  اأ�سالفه  عهود  يف 
ا�سبانيا  فاإن  لقرون،  الالتينية  اأمريكا  خريات  بنهب  بعد  فيما  االإ�سبانية 
على  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  �سيطرة  وب�سبب  الدينية،  الهيمنة  يف ظل عهود 
احلكم تخلفت عن الركب احل�ساري االأوروبي لقرون. ولقد ا�ستمرت 
ا�سبانيا يف تخلفها وغياب احلريات عن �سمائها والنه�سة االقت�سادية عن 
االأوروبية.  ال�سوق  الع�رضين وقيام  القرن  الثاين من  الن�سف  اأر�سها حتى 
اإىل  اقت�سادية  اأ�س�ش  قامت على  التي  االإقليمية  املجموعة  تلك  اإذ اجتهت 
واأيرلندة،  اإ�سبانيا  مقدمتها  تقدما، ويف  االأقل  االأوروبية  الدول  م�ساعدة 

حيث جنحت يف اإنقاذ ال�سعب االإ�سباين من لعنتي التخلف واال�ستبداد. 
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ويف القرن الع�رضين ظهر النموذج االإ�رضائيلي العن�رضي يف فل�سطني، 
البالد  اأرباع  ثالثة  من  اأكرث  على  اال�ستيالء  يف  كبريا  جناحا  جنح  حيث 
والتخل�ش من غالبية �سكانها عن طريق ممار�سة التطهري العرقي من جهة، 
وتزييف وعي الراأي العام العاملي وك�سب تعاطفه لعقود من جهة ثانية. اإال 
اأن الف�سل الذي الزم النموذج االإ�سباين لن يتخلى عن النموذج االإ�رضائيلي 
ي�ستطيع  �سقفا ال  للظلم حدودا وللكذب  االأمد، وذلك الأن  مهما طال 
جتاوزه مهما فعل. ويف الواقع دخل النظام االإ�رضائيلي منذ ب�سع �سنوات 
ا�ستيعاب  عليه  ال�سعب  من  الواعية، جعلت  والغيبوبة  الرتاجع  من  حالة 
اأ�سباب تزايد عدد االأعداء والكراهية من حوله، وتنامي وعي الراأي العام 
العاملي ل�سوء مواقفه وغزارة اأكاذيبه. اإن اخللط بني القومية والدين يجعل 
النظام الذي تفرزه عملية اخللط اآلة اإجرام ع�سكرية واجتماعية وثقافية، 
ويجعل الف�سل حتميا وم�ساعفا، وذلك الأنه ال ميكن اأن تتعاي�ش القومية 
بغيبيات  االإميان  على  تقوم  كحركة  الدين  مع  علمانية  �سيا�سية  كحركة 

تتعار�ش مع العلم وال تقبل العلمانية. 

لعوامل  عام  بوجه  االأيديولوجية  ف�سل  يف  الرئي�سي  ال�سبب  ويعود 
عدة، منها جمود قوالبها الفكرية وهياكلها التنظيمية و�سبابية تخيالتها 
امل�ستقبلية، وقيامها على فر�سيات نظرية يعتربها االأتباع حتميات تاأريخية 
غري قابلة للنقا�ش، واجتاهها الدعاء ملكية حقائق علمية لي�ست يف الواقع 
�سوى مفاهيم نظرية هالمية ومعادالت كالمية ال عالقة لها بالعلم اأو منطق 
االأ�سياء. كما اأن عوامل الف�سل ت�سمل اأي�سا االإميان بواجب بناء مناذج حياتية 
تتعار�ش كليا اأو جزئيا مع طبع االإن�سان وطبيعة البيئة التي ن�ساأ فيها، واجتاه 
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موؤ�س�سة احلكم املنبثقة عنها اإىل ارتكاب جرائم �سنيعة بحق االإن�سانية ال 
ميكن ال�سكوت عليها طويال. ويف الواقع، ت�سببت االأيديولوجية الدينية 
والقومية واملارك�سية يف قتل مئات املاليني من النا�ش عرب التاأريخ، وذلك 
الذي قامت  االإن�سان  ت�ستطع حترير  با�سم عقائد ونظريات ومقوالت مل 
من اأجله من الكبت اأو الظلم اأو احلاجة اأو البوؤ�ش اأو املر�ش. ولقد جاءت 
تلك اجلرائم على يد قادة عقائديني وبتوجهات قيادات �سيا�سية حملت 
اأو�سع  اأداة لدخول �سجالت التاأريخ من  لواء االأيديولوجية وا�ستخدمتها 

اأبوابه امل�رضعة على بحر اجلرمية والكبت واال�ستبداد.
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م�صادر ال�صرعية والقيادة ال�صيا�صية 

وجذورها  طبيعتها  عن  النظر  بغ�ش  املختلفة،  احلكم  اأنظمة  حتتاج 
الثقافية واحل�سارية وهياكلها واأهدافها اإىل �رضعية �سيا�سية لت�سعر باالأمان 
ومتار�ش  حتكم  كي  بها  ال�سعب  ثقة  من  معقول  قدر  على  وت�ستحوذ 
�سالحياتها وتقوم بواجباتها بانتظام. وبالرغم من تنامي التوجه العاملي 
االنتخابات  واعتماد  حكم  كنظام  الغربية  الدميقراطية  تبني  نحو  العام 
ال�سعبية املبا�رضة م�سدرا وحيدا لل�رضعية ال�سيا�سية، اإال اأن لل�رضعية م�سادر 
على  املوؤ�س�ش  الدميقراطي  امل�سدر  و�سالحية  بقوة  تكون  ال  قد  اأخرى 
االنتخابات احلرة املبا�رضة، اإال اأنها م�سادر ميكن االرتكاز اإليها واالعتماد 
عليها ولو مرحليا. بالرغم من ذلك، يبدو اأن التوجه الدميقراطي �سيفوز 
ال�رضعية  م�سدر  الدميقراطية  �سيجعل  مما  العامل،  يف  املطاف  نهاية  يف 
ال�سيا�سية الوحيد املعرتف بها دوليا واأ�سا�ش العملية ال�سيا�سية القابلة للبقاء 
واال�ستمرارية وخدمة ال�سالح العام على املدى الطويل. وبوجه عام، ميكن 

حتديد م�سادر ال�رضعية ال�سيا�سية يف امل�سادر التالية: 

1. االنتخابات ال�سعبية احلرة املبا�رضة.

2. االأيديولوجية ال�سيا�سية كالقومية واال�سرتاكية املارك�سية.

3. العقيدة الدينية.

والتطلعات  ال�سعبية  االحتياجات  مع  والفعال  املبا�رض  التجاوب   .4

�سد  الثورة  كمراحل  معينة  تاأريخية  انتقال  مراحل  يف  الوطنية 
االحتالل واال�ستعمار. 

5. املَلكية الوراثية. 
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اإىل كتابات  الدميقراطية احلديثة تعود  الفكرة  اإن جذور  القول  ميكن 
ع�رض  والثامن  ع�رض  ال�سابع  القرنني  يف  واالقت�ساد  ال�سيا�سة  فال�سفة 
حتتفل  حينه  يف  كانت  التي  الغربية  اأوروبا  دول  يف  خا�سة  الغرب،  يف 
باالنت�سار على الكني�سة الكاثوليكية وبالتحرر من �سطوة الدين وهيمنته 
على ال�سيا�سة وغريها من اأوجه احلياة االأوروبية. ولقد اجته اأبرز الفال�سفة 
ال�سيا�سيني يف ذلك الوقت اإىل الرتكيز على احلريات العامة والتاأكيد على 
لهم،  االأ�سا�سية  اخلدمات  وتقدمي  املواطنني  حماية  يف  الدولة  م�سوؤولية 
و�سيانة احلقوق الفردية من هيمنة الدين واملوؤ�س�سة الدينية، وحماية النا�ش 
اأن  يعني  وهذا  واحلكام.  الدولة  اأجهزة  وت�سلط  املال  راأ�ش  ا�ستغالل  من 
اأولئك الفال�سفة راأوا اأن اأجهزة الدولة واملوؤ�س�سة الدينية وجتمعات راأ�ش 
اأو  اأخالقية  ملعايري  اأو  لرقابة جمتمعية  يكن يخ�سع يف حينه  الذي مل  املال 
وطنية كانت ت�سكل م�سادر خطر حقيقة تهدد احلريات الفردية والعامة، 
ما  والتاأكيد على �رضورتها يف مواجهة  الدولة بحمايتها  قيام  وت�ستدعي 

كان يحيق بها من اأخطار. 

اإن ف�سل الدين عن الدولة الذي حتقق يف اأوا�سط القرن ال�سابع ع�رض 
كجزء من معاهدة و�ستفاليا التي اأعلنت نهاية احلروب الدينية، كان البداية 
الدولة  قبل  من  ر�سميا  بها  واالعرتاف  الفردية  احلقوق  لتعريف  احلقيقية 
احتماالت  من  كبرية  خماوف  لظهور  الوقت  ذات  يف  و�سببا  القومية، 
قيام الدولة باال�ستيالء على �سلطات الكني�سة وم�سادرة حقوق املواطنني 
جمددا. لذلك اجته الفال�سفة ال�سيا�سيون اإىل املناداة ب�رضورة حتديد �سلطات 
الدولة وو�سع حد لتدخلها يف �سوؤون النا�ش، خا�سة فيما يتعلق بحرياتهم 
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كما  باحلياة  والتمتع  املادي  للك�سب  و�سعيهم  والعقائدية  االجتماعية 
اأن احلكومات  اإال  الدعوات،  اأهمية و�رضعية تلك  يريدون. وبالرغم من 
ترددت كثريا وماطلت طويال يف اال�ستجابة لها، واإن كانت �سعيدة بتوجه 
النا�ش نحو الرتكيز على الق�سايا احلياتية واملادية بعيدا عن الق�سايا الدينية، 
يف  تزال  ال  هزميتها،  من  وبالرغم  حينه،  يف  كانت  الكني�سة  الأن  وذلك 
موقع جمتمعي قوي وقادرة على تهديد الدولة العلمانية. بعد جناح الدولة 
�سلطات  على  اال�ستيالء  الرئي�سية، حاولت  موؤ�س�ساتها  بناء  ا�ستكمال  يف 
الكني�سة واحلد من احلريات الفردية، اإال اأنها ووجهت باعرتا�سات قوية 
�سلطة  تراجع  ومع  الرتاجع.  على  اأجربتها  عارمة  �سعبية  ثورات  واأحيانا 
االنفراد  على  احلكام  قدرات  تراجعت  الكني�سة  هيمنة  واندثار  الدولة 
بال�سلطة وممار�سة اال�ستبداد، واأ�سبحوا بحاجة مل�سدر �رضعية جديد يحل 

حمل امل�سدر الديني والوراثي على ال�سواء.

ومما �ساهم يف تعزيز التوجهات الدميقراطية وتراجع ال�سلطة الفردية 
نظام  ظل  يف  االقت�سادي  التقدم  ا�ستمرار  عامة  الغربية  املجتمعات  يف 
راأ�سمايل ديناميكي، وحت�سن م�ستويات املعي�سة ب�سكل متوا�سل، وتبلور 
طبقة متو�سطة قوية وعلى درجة جيدة من الوعي وذات م�سلحة حقيقية 
يف حماية العملية الدميقراطية. ويف الواقع، كانت العملية الدميقراطية التي 
ال�سيا�سية  العملية  امل�ساركة يف  النا�ش فر�سة  لعامة  تتيح  تزال  اأتاحت وال 
االجتماعية  امل�سالح  حماية  على  واالأقدر  االأهم  املجتمعي  االإطار  هي 
واالقت�سادية للطبقة املتو�سطة. وهذا بدوره مكن العملية الدميقراطية من 
اال�ستمرار يف اال�ستحواذ على املزيد من ال�رضعية وال�سعبية لدرجة جعلتها 
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تتحول اإىل عقيدة �سيا�سية را�سخة وقيمة اجتماعية ثقافية على قدر كبري 
الثاين من  الن�سف  التحول مع بداية  من االأهمية. لكن االأمور بداأت يف 
القرن الع�رضين �سد العملية ال�سيا�سية برمتها، ويف اجتاهات اأ�سعفت قدرة 
النظام الدميقراطي وبالتايل الدميقراطية على اأداء املهام النبيلة املنوطة بها. اإن 
مالب�سات احلرب العاملية الثانية وما نتج عنها وتبعها من حتوالت اجتماعية 
االقت�سادية  العملية  جعلت  وتكنولوجية  وع�سكرية  و�سيا�سية  واقت�سادية 
هي العملية املجتمعية االأكرث تاأثريا يف امل�سرية التاأريخية ويف توجيه حركة 
املجتمع واإعادة ت�سكيل هياكله االقت�سادية واالجتماعية والثقافية. ولقد 
تبع ذلك التحول دخول الدميقراطية كنظام حكم خا�سع لرقابة ال�سعب 
مرحلة الت�سدع، اإذ مل يعد باإمكانها حماية ال�سالح العام وحتقيق العدالة 
اأو تكافوؤ الفر�ش يف املجتمع يف وجه عملية اقت�سادية طاغية. لقد كانت 
العملية االقت�سادية وال تزال ت�سعى لتحقيق هدف واحد فقط، هو الربح 
املادي، وال تعرتف مب�سلحة وطنية اأو عقيدة قومية اأو دينية �سوى عقيدة 
تنتمي لوطن �سوى مواطن الرثوات  املال وتكدي�ش الرثوات، وال  جمع 
الطبيعية والب�رضية القابلة لال�ستغالل اأينما وجدت، وال ترتدد يف ا�ستخدام 

اأية و�سيلة ت�ساعدها على الو�سول اإىل اأهدافها. 

جمتمعية  وفل�سفة  ثقافية  وقيمة  �سيا�سية  كفكرة  الدميقراطية  لكن 
ا�ستطاعت، وبالرغم من كل ال�سعاب التي اعرت�ست طريقها، اأن تر�سخ 
جذورها يف وعي النا�ش ويف بنية املجتمع الثقافية. ومما �ساعد تلك الفكرة 
على حتقيق ذلك املوقع املجتمعي املتميز، جناح اأنظمة احلكم الدميقراطية 
االأمريكية واالأوروبية يف الق�ساء على احلركتني النازية والفا�سية العن�رضيتني 
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اأن  اإال  الثانية.  العاملية  احلرب  �سنوات  خالل  عنها  املنبثقة  احلكم  ونظم 
العملية  وهيمنة  �سطوة  وتنامي  احلرب،  تلك  انتهاء  بعد  االأمور  ا�ستقرار 
وقيام  والدولية،  الداخلية  ن�ساطاتها  ات�ساع  مع  املجتمع  االقت�سادية على 
اأمريكا،  يف  الع�سكرية  واملوؤ�س�سة  ال�سناعية  املوؤ�س�سة  بني  قوي  حتالف 
متويل  خالل  من  االنتخابية  العملية  يف  امل�ساركة  اإىل  املال  راأ�ش  وتوجه 
اإىل  اأدى  الهامة،  والت�رضيعية  احلكومية  للمنا�سب  املر�سحني  حمالت 
رافق  ولقد  االنتخاب.  على  القائمة  ال�سيا�سية  العملية  حيوية  تراجع 
بالب�سائع  االهتمام  نحو  العام  ال�سعبي  التوجه  تزايد  ال�سلبي  التطور  هذا 
اال�ستهالكية وال�سلوكيات غري االإنتاجية والن�ساطات الرتفيهية واال�ستثمار 
املكثف يف قطاع اخلدمات، وغ�ش النظر عن العديد من برامج االإ�سالح 
الربامج  تلك  اأ�سبحت  حيث  احليوية،  واالجتماعية  االقت�سادية  والتغيري 
املنتخبة  احلكومات  تتابع  ومع  واأولوية.  اأهمية  من  ت�ستحق  مبا  حتظى  ال 
وبقاء االأو�ساع ال�سيا�سية على حالها من اال�ستقرار، تراجعت امل�ساهمة 
ال�سعبية يف العملية االنتخابية، وبالتايل قدرة ال�سعب على االإ�سهام الفاعل 
ال�سيا�سية.  وغري  ال�سيا�سية  حقوقه  وتعزيز  امل�سريية  القرارات  اتخاذ  يف 
مكانة  وتراجع  االقت�سادية  والعملية  للمال  املجتمعية  املكانة  تزايد  ومع 
العملية ال�سيا�سية، تراجعت اأي�سا مكانة القائد ال�سيا�سي من حيث االأهمية 
والقدرة على اإدارة �سوؤون احلكم وتطبيق روؤيته على اأر�ش الواقع مبا يخدم 

امل�سلحة الوطنية وال�سالح العام. 

وكما قال االقت�سادي ال�سهري جالربيث، �سهدت فرتة ما بعد احلرب 
العاملية الثانية، خا�سة فرتة ال�ستينات من القرن املا�سي تبلور ثقافة مميزة يف 
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اأمريكا اأطلق عليها ا�سم "ثقافة القناعة". وتقوم تلك الثقافة على الدعوة 
للقبول بالو�سع القائم، والعمل على تكري�سه على اأر�ش الواقع، وذلك 
من خالل م�ساركة املنتمني اإليها من دافعي ال�رضائب يف العملية الدميقراطية 
بهدف حماية م�ساحلها. وت�سمل تلك امل�سالح الوقوف اأمام برامج التغيري 
واالإ�سالح املكلفة، الأنها �ستجربهم يف حالة اإقرارها على دفع املزيد من 
فئات  وم�ساعدة  وتعليمية،  وبيئية  اجتماعية  ن�ساطات  لتمويل  ال�رضائب 

واأقليات اجتماعية ال تهمهم من قريب اأو بعيد. 

االنتخابات  ح�سول  اإىل  ال�سعب  اطمئنان  اأدى  اأخرى،  ناحية  من 
ب�سفة دورية منتظمة، واإىل اأنه ميلك من دون غريه من القوى االجتماعية 
نزعة  اإ�سعاف  اإىل  االنتخابية،  العملية  خالل  من  احلكومات  تغيري  حق 
عنف  اأ�ساليب  با�ستخدام  اأي  دميقراطية،  غري  اأ�ساليب  با�ستخدام  التغيري 
اأو مربر ال�ستخدام العنف من اأجل  اإذ مل يعد هناك حاجة للثورة  ثورية، 
تغيري نظم حكم ميكن تغيريها باأ�ساليب �سيا�سية ح�سارية. ولهذا اأ�سبحت 
نظم احلكم الدميقراطية اأكرث النظم ا�ستقرارا واأمنا وحرية، كما اأ�سبحت 
املجتمعات الدميقراطية اقل املجتمعات ممار�سة للعنف ال�سيا�سي، وبالتايل 
والعقائدية  ال�سيا�سية  ال�رضاعات  حل�سم  الع�سكرية  القوة  ال�ستخدام  ميال 
الداخلية. اإال اأن هذا ال يعني اأن الدميقراطية حققت لل�سعوب الغربية كل 
ما كانت ت�سبو اإليه من اأمن وا�ستقرار وحرية ورفاهية اجتماعية واقت�سادية، 
اأو اأنها جعلت حكومات وحكام الدول الدميقراطية اأكرث عدال مع االآخر 
والتوجه  الفقرية وامل�ستعمرة  ال�سعوب  وميال لالعرتاف بحقوق ومظامل 
وغري  املربرة  غري  احلروب  و�سن  ا�ستغاللها  من  بدال  م�ساعدتها  نحو 

االأخالقية �سدها. 
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اإن الدميقراطية، واإن كانت تتمتع بالكثري من املزايا وااليجابيات، ال 
تزال تعاين من العديد من النواق�ش والعيوب ومكامن ال�سعف التي حتد 
لعمليات  عر�سة  وجتعلها  املرجوة،  االأهداف  حتقيق  على  اإمكاناتها  من 
اأ�سحاب  وجمموعات  املهيمنة  االقت�سادية  القوى  قبل  من  اال�ستغالل 
واحلاالت  االأحيان  معظم  يف  م�ساحلها  تتعار�ش  التي  اخلا�سة  امل�سالح 
الوا�سنطن بو�ست عن هذه احلالة  العام. ولقد عربت جريدة  ال�سالح  مع 
امل�ساركة  "اإن  بالقول:  الت�سعينات  يف  افتتاحياتها  اإحدى  يف  االأمريكية 
يف االنتخابات واجب وطني، لكن االأمل يف التغيري �سبه معدوم". وهنا 
جتدر االإ�سارة ثانية اإىل القول امل�سهور للزعيم الربيطاين ون�ستون ت�رض�سل 
لكن  �سيئ  نظام حكم  "الدميقراطية  قال:  اإذ  الدميقراطية،  �سئل عن  حني 
ومما يوؤكد هذه املقولة �سماح العملية  اأكرث �سوءا".  كل االأنظمة االأخرى 
الدميقراطية املمولة من قبل راأ�ش املال واأ�سحاب امل�سالح اخلا�سة و�سناعة 
غري  عقائدية  اإعالمية  عملية  وتالعب  لتوجيهات  واخلا�سعة  االأ�سلحة، 
باأخالقيات  يتمتعون  بانتخاب روؤ�ساء جمهوريات وقادة دول ال  حمايدة 
مبوؤهالت  وال  ايطاليا،  يف  وبريل�سكوين  اأملانيا  يف  هتلر  مثل  دميقراطية 

وخربات كافية الإدارة �سوؤون احلكم مثل الرئي�ش جورج دبليو بو�ش. 

اإن اإح�سا�ش ال�سعب باالطمئنان للعملية الدميقراطية و�سيادة اال�ستقرار 
ال�سيا�سي وا�ستمرار حت�سن االأو�ساع االجتماعية واملعي�سية بوجه عام يف 
حد  اإىل  روتينية  عملية  االنتخابات  عملية  جعل  الدميقراطية  الدول  كافة 
كبري. ويف �سوء تراجع حما�ش اجلماهري للموا�سم االنتخابية املتعبة وتدين 
م�ستويات امل�ساركة ال�سعبية يف االنتخابات الدورية من جهة، وجناح فئة 
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مواقف  يف  للتالعب  وذكية  مركزة  بطريقة  االإعالم  ا�ستخدمت  نخبوية 
اجلماهري واال�ستيالء على مقاليد احلكم بطرق م�رضوعة من جهة ثانية، اأ�سبح 
باإمكان تلك النخبة احتكار ال�سلطة وتداولها بطرق �سلمية وا�ستخدامها 
لتعزيز مواقعها املجتمعية ودعم م�ساحلها االقت�سادية على ح�ساب ال�سعب 
والوطن. ومن اأجل اإحكام �سيطرتها على ال�سلطة، فاإن تلك النخبة اجتهت 
البحوث  موؤ�س�سات  واإن�ساء  بينها،  فيما  ال�سيا�سية  التحالفات  اإقامة  اإىل 
وتكري�ش  املجتمعية  فل�سفتها  ون�رض  ال�سيا�سية  اأفكارها  لرتويج  الفكرية 
مواقعها االجتماعية، وذلك من دون االإخالل مبظاهر العملية الدميقراطية 
اأو برتتيبات العملية االنتخابية. وهذا بدوره جعل احلاكم يتحول ب�رضعة 
من قائد ل�سعب ووطن اإىل جمرد عميل حلزب �سيا�سي، اأو وكيل مل�سلحة 
اقت�سادية، اأو ممثل جلهة عقائدية معينة ذات �سطوة ونفوذ، وبالتايل اأ�سبح 
ن�ساطات  ذات  دولة،  ا�سمها  معقدة  كبرية  ملوؤ�س�سة  مدير  جمرد  احلاكم 
واهتمامات وتطلعات كثرية ومت�سعبة، ت�سعى من خاللها لتحقيق اأهداف 

وخدمة م�سالح غري متوافقة، واأحيانا متناق�سة.

العملية  قدرة  تراجع  اإىل  اأدى  ال�سلبية  التطورات  تلك  حدوث  اإن 
االنتخابية وامل�ساركة ال�سعبية على حت�سني العملية الدميقراطية �سد العبث 
منها  االقت�سادية  اخلا�سة،  وامل�سلحة  االأيديولوجي  والتطرف  ال�سيا�سي 
وغري االقت�سادية. كما اأدى اأي�سا اإىل اإ�سعاف قدرة كل النظم الدميقراطية 
على حماية احلريات الفردية والعامة واحلقوق ال�سخ�سية، خا�سة حقوق 
الفقرية والفئات  الثقافية والدينية والطبقات  العرقية واالأقليات  االأقليات 
امل�ست�سعفة. ولي�ش هناك من مثال على هذا التطور ال�سلبي اأف�سل مما ح�سل 
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يف اأمريكا خالل اإدارة الرئي�ش جورج دبليو بو�ش التي اتخذت القرارات 
ومررت الت�رضيعات للحد من احلريات الفردية، ومن اأجل التج�س�ش على 
�رضكات  تعاون  على  واحل�سول  االأمريكيني  وغري  االأمريكيني  املواطنني 
على  واالطالع  لت�سجيل  قانوين  غري  ب�سكل  االأمريكية  االت�ساالت 

املكاملات التلفونية ملئات االآالف من االأمريكيني. 

على الرغم من تراجع امل�ساركة ال�سعبية يف االنتخابات، اإال اأن ذلك 
اأو  جماهريية،  �سيا�سية  كعملية  الدميقراطية  العملية  على  كثريا  يوؤثر  مل 
ي�سعف �رضعية النظم املنبثقة عنها، لكنه اأدى اإىل متادي النخب احلاكمة 
يف اتخاذ االإجراءات و�سن القوانني التي تخدم اأهدافها وتعزز م�ساحلها 
على ح�ساب م�سالح االأغلبية ال�سعبية. ولقد نتج عن ذلك اجتاه النخب 
مما  ال�سعفاء،  و�سكاوى  االأقليات  م�سالح  اإهمال  اإىل  عموما  احلاكمة 
البطالة واجلرمية، خا�سة  ن�سبة  الفقر والت�رضد وارتفاع  انت�سار  ت�سبب يف 
يف االأحياء الفقرية وبني االأقليات العرقية امل�سطهدة. وهذا بدوره �سجع 
قطاعات غري قليلة من ال�سعب يف اأمريكا ويف معظم دول اأوروبا الغربية 
ومنها فرن�سا واأملانيا وايطاليا وبريطانيا على ممار�سة التفرقة العن�رضية �سد 
على  والت�رضف  بالذات،  اجلدد  املهاجرين  و�سد  بالدها  يف  االأقليات 
خطرا  ي�سكلون  والعرقية  الدينية  االأقليات  وبع�ش  املهاجرين  اأن  اأ�سا�ش 
اأمنيا وعبئا اقت�ساديا على املجتمع. ولقد نتج عن ذلك حدوث اعتداءات 
اأوروبا واأمريكا، وتن�سيط املنظمات  اأعداد كبرية من املهاجرين يف  على 
احلزبية املتطرفة وزيادة �سعبيتها كما حدث يف النم�سا و�سوي�رضا، واإحياء 
بع�ش احلركات العن�رضية القدمية كالنازية، ووقوع ا�سطرابات عديدة يف 
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كل املجتمعات الدميقراطية، كان اأهمها اال�سطرابات التي عمت العديد 
من مدن فرن�سا يف اأواخر العام 2005.
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التط�ر التاأريخي للعمليات املجتمعية

العمليات املجتمعية هي امل�سارات واالأطر التي تنظم عمليات التطور 
املجتمعي ب�سكل عام، وتتحكم بالتايل يف توجيه حركة التاأريخ و�سنعه. 
وت�سم تلك العمليات يف داخلها النظم االجتماعية واملوؤ�س�سات الر�سمية 
وغري الر�سمية والرتتيبات االجتماعية وغري االجتماعية واالأهداف العامة 
والو�سائل والقرارات والعادات والتقاليد التي يتم من خاللها وبوا�سطتها 
املجتمع. وب�سبب االرتباط  �سوؤونها يف  نواحي احلياة وت�سيري  اإدارة كافة 
الوثيق بني االأهداف والو�سائل من ناحية، وبني الرتتيبات الوطنية والقوانني 
واالأعراف واالتفاقيات الدولية من ناحية ثانية، فاإن العمليات املجتمعية 
خمتلف  على  العمل  من  مكنتها  عاملي  وبعد  وطنية  �سبغة  ذات  اأ�سبحت 
ال�ساحات املحلية والوطنية والدولية ب�سكل متنا�سق ومتكامل اإىل حد كبري. 
وهذا جعل باإمكان تلك العمليات التحكم يف توجيه عملية �سنع التاأريخ، 
بغ�ش النظر عن رغبات وح�سا�سيات الدول املختلفة وحكامها، وم�سالح 

الفئات االجتماعية وال�رضكات املهيمنة، واإرادات ال�سعوب املتعددة. 

 – االجتماعية  العملية  من  كال  املعنية  املجتمعية  العمليات  ت�سمل 
 – ال�سيا�سية، والعملية االقت�سادية، والعملية االإعالمية  الثقافية، والعملية 
بالتعاون  العمليات  تلك  العالقة بني  االإعالماتية. وتت�سف  اأو  املعلوماتية 
ت�سعى  التي  االأهداف  اإن اختالف  اإذ  اآن واحد.  والتناف�ش والتكامل يف 
كل عملية لتحقيقها من ناحية، وتباين الو�سائل التي ت�ستخدمها كل عملية 
للو�سول اإىل مراميها من ناحية ثانية، جعل التناف�ش ي�سود العالقات بني 
تلك العمليات بوجه عام. يف املقابل، حتم الرتابط والتكامل بني م�سالح 
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القوى الفاعلة يف تلك العمليات، قيام عالقة تعاونية فيما بينها على اأ�سا�ش 
ي�ستهدف تعزيز امل�سالح امل�سرتكة وتبادل املنافع املكت�سبة. ومما �ساهم يف 
التقاء،  املختلفة،  املجتمعية  العمليات  تلك  بني  والرتابط  التكامل  حتقيق 
واأحيانا جتان�ش ثقافات الفئات االجتماعية التي تقوم على اإدارتها وتهيمن 
على املجتمع، وحاجة غالبية القوى االقت�سادية واملالية واأحيانا ال�سيا�سية 

والثقافية امل�ساركة فيها لتبادل امل�سالح والب�سائع واخلدمات. 

من  العديد  االأر�ش  هذه  على  حياته  بدء  منذ  االأول  االإن�سان  واجه 
الطبيعة ومع  التعامل مع  اأبرزها كيفية  التحديات احلياتية والتي كان من 
اآمنة  عادية  حياة  العي�ش  باالإمكان  يكن  مل  اإنه  وحيث  النا�ش.  من  الغري 
ومن حيث  يقوم  نف�سه  االإن�سان وجد  فاإن  االآخر،  مع  التعامل  دون  من 
ال يدري بتطوير عادات وتقاليد واأعراف ولغات للتوا�سل مع غريه من 
النا�ش وتنظيم عالقاته االجتماعية وغري االجتماعية بهم. وهذا يعني اأن 
العملية االجتماعية كانت اأول العمليات املجتمعية التي طورها االإن�سان 
بتنظيم  العملية  تلك  قامت  حيث  حياته،  �سوؤون  اإدارة  على  مل�ساعدته 
العالقات االأ�رضية اأوال، ومن ثم العالقات بني اأع�ساء املجتمع الواحد من 
اأفراد وجماعات وجتمعات، حيث تالها تنظيم العالقة مع الغري واملوقف 
واإطار  البيت  تربية يف  كنظام  والتقاليد  العادات  تبلور  وبعد  االآخر.  من 
�سلوكي يف املجتمع وموقف قيمي جتاه الغري، اكت�سبت العملية االجتماعية 
بعدا ثقافيا، مما جعلها تغدو عملية اجتماعية – ثقافية واحدة ذات دور 
اأ�سا�سي يف تكوين و�سريورة وتطور املجتمع. وبالرغم من ميل العادات 
التغري  الثبات واجلمود ومقاومة حماوالت  اإىل  واالأعراف عامة  والتقاليد 
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االقت�سادي  اجلانب  خا�سة  احلياة،  تطور  ا�ستمرار  اأن  اأال  الع�سور،  عرب 
الثقافة وما ينبثق عنها من عالقات اجتماعية، واإن  اإىل تطور  اأدى  منها، 
كان ذلك ببطء �سديد يف غالبية االأحيان واحلاالت. وحني برزت اأهمية 
الثقافية   – االجتماعية  العملية  وجدت  احلياة،  من  االقت�سادي  اجلانب 
نف�سها م�سطرة للتطور يف اجتاه متكني املجتمعات املختلفة من التعامل مع 

الطبيعة، اأو باالأحرى مع البيئة الطبيعية باإيجابية.

مما ال �سك فيه اأن االإن�سان كان الدور االأكرب يف ت�سكيل وتطوير العادات 
والتقاليد واالأعراف والقيم وال�سلوكيات واملواقف، اإال اأن البيئة الطبيعية 
لعبت دورا هاما وحموريا يف حتديد املكونات الثقافية االأ�سا�سية لكل جمتمع 
من املجتمعات االإن�سانية. ومع ا�ستمرار عملية التطور املجتمعي والنمو 
ال�سكاين، اكت�سبت العملية االجتماعية – الثقافية �رضعية تاأريخية ومكانة 
قانونية منحتها قدرا كبريا من اال�ستقاللية واملكانة املجتمعية. نتيجة لذلك 
بالغري  للحياة وعالقته  الفرد  نظرة  التاأثري يف  العملية  تلك  باإمكان  اأ�سبح 
ب�سكل عام، وموقفه من االآخر واملجتمع وحركة التاأريخ ب�سكل خا�ش. 
وب�سبب ميلها ال�سديد للثبات ومقاومة التغري من ناحية، وات�ساع جماالت 
تاأثريها يف خمتلف نواحي احلياة من ناحية ثانية، فاإن العملية االجتماعية 
– الثقافية ا�ستطاعت اأن ت�سيطر على حياة املجتمعات االإن�سانية وتوجه 
حركتها وتوؤثر يف م�سارات تاأريخها الأكرث من مئة األف عام، بدءا بحياة 
املجتمعات القبلية البدائية وحتى نهايات ع�رض الزراعة، وذلك من دون 

اأن ت�سهد حياة تلك املجتمعات اأي تغري اأو حتول اجتماعي يذكر.

يف حوايل منت�سف ع�رض الزراعة، تبلورت العملية ال�سيا�سية ا�ستجابة 
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الغري  مع  يتعاي�ش  اأن  عليه  كان  والذي  اجلديد،  الزراعي  املجتمع  حلاجة 
امتدادا  العملية  تلك  جاءت  ولقد  جماورة.  اأخرى  اإن�سانية  جمتمعات  من 
لل�سلطة االأبوية وامل�سيخة القبلية التي �سادت يف الع�سور ال�سابقة وكانت 
نتاجا طبيعيا لها، حيث اأملت ظروف احلياة الزراعية وجود �سلطة فوقية 
لي�ش فقط بني عائالت خمتلفة، بل واأي�سا بني  العالقات االإن�سانية،  تنظم 
جماعات متعددة تعي�ش داخل جمتمع واحد، وبني جمتمعات اأو جتمعات 
زراعية كثرية تعي�ش يف منطقة جغرافية واحدة وت�سرتك يف م�سدر مائي 
من  ورئي�سيا  هاما  ذراعا  تغدو  ال�سيا�سية  العملية  جعل  ما  وهذا  واحد. 
الثقافية   – االجتماعية  العملية  وا�ستخدمتها  طورتها  التي  الهيمنة  اأذرع 
ال�سيا�سية  العملية  بقيت  ولقد  النا�ش.  من  الغري  على  لل�سيطرة  بكفاءة 
التاأثري الفاعل يف حياة املجتمع لقرون، وقريبة جدا  �سعيفة القدرة على 
من العملية االجتماعية – الثقافية وخا�سعة لها ردحا طويال من الزمن، 
وذلك حتى ظهور الدولة يف اأوا�سط ع�رض ح�سارة الزراعة كاإطار جمتمعي 
يج�سد عقلية الهيمنة ويطبقها على االأر�ش. ومع تبلور الدولة وا�ستقرارها 
 – اأهمية العملية االجتماعية  وقبول املجتمع ب�رضعيتها ودورها، اأخذت 
الثقافية ودورها املجتمعي يف الرتاجع التدريجي، وذلك ل�سالح العملية 
والدولية  املجتمعية  احلياة  يف  متناميا  دورا  تلعب  اأخذت  التي  ال�سيا�سية 

على ال�سواء.

عموما  االإن�سانية  املجتمعات  توجه  الزراعي  املجتمع  ظهور  رافق 
فالحة  اأي  الزراعية،  العملية  طبيعة  ا�ستوجبت  حيث  اال�ستقرار،  نحو 
ن�سبيا  طويلة  زمنية  لفرتات  حمددة  اأماكن  يف  املزارعني  وجود  االأر�ش، 
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احل�ساد.  موعد  يحني  حني  الثمار  وقطف  باملزروعات  العناية  اأجل  من 
اأفراد املجتمع الإدارة االأمور املتعلقة  وهذا ا�ستوجب بدوره تفرغ بع�ش 
اقت�سام  على  واالإ�رضاف  الواحد،  املجتمع  داخل  النزاعات  وحل  باالأمن 
حتول  بعدالة  املتجاورة  املجتمعات  بني  املياه  وم�سادر  اخل�سبة  االأرا�سي 
من دون وقوع النزاع واحلروب. ولقد ترتب على ذلك التطور تدعيم 
يف  والت�سبب  �رضعيتها،  وتاأكيد  �سلطاتها  وتو�سعة  ال�سيا�سية  العملية  دور 
ويتبلور  لينمو  املجتمعية  احلياة  من  االقت�سادي  اجلانب  اأمام  املجال  فتح 
اأن تطور العملية االقت�سادية  اإاَل  على �سكل عملية جمتمعية قائمة بذاتها. 
قرون عديدة على  مرور  بعد  اإال  يحدث  اأهمية مل  ذات  كعملية جمتمعية 
املجتمعات  بني  التجاري  الن�ساط  نطاق  وات�ساع  الزراعية  الثورة  قيام 
ال�سيا�سية  العملية  اأي  الدولة،  وقيام  ال�سواء،  على  واملتباعدة  املتجاورة 
لها.  ال�رضورية  احلماية  وتوفري  وت�سجيعها  التجارية  العمليات  بتن�سيط 
اأعداد ال�سكان  ولقد ا�ستمرت العملية االقت�سادية يف النمو ب�سبب تزايد 
وتباعد جتمعاتهم وقيام الدولة بالتو�سع على ح�ساب الغري من ال�سعوب، 
يف  احلياة  نواحي  خمتلف  لي�سمل  نفوذها  مبد  العملية  تلك  قامت  حيث 
جديدة.  م�سلحيه  اأ�س�ش  على  الدولية  العالقات  �سياغة  ويعيد  املجتمع 
وكما قامت العملية ال�سيا�سية بالتعاون مع العملية االجتماعية – الثقافية 
اأوال وعا�ست ردحا من الزمن يف ظلها �سعيا لتثبيت اأقدامها على االأر�ش، 
فاإن العملية االقت�سادية قامت هي االأخرى بالتعاون والتحالف مع العملية 
الزمن  اأوال وعا�ست يف ظلها وحتت حمايتها ردحا طويال من  ال�سيا�سة 
�سعيا للح�سول على الدعم املطلوب لتحقيق اأهدافها الذاتية، وذلك حتى 

منت�سف القرن الع�رضين.



124

اأو االإعالماتية هي اأحدث العمليات  – املعلوماتية  العملية االإعالمية 
املجتمعية عامة واأكرثها تاأثريا يف ثقافات وتوجهات ال�سعوب املختلفة، 
خا�سة يف �سلوكيات النا�ش وطرق معي�ستهم ونظرتهم لالآخر وموقفهم 
منه. وبالرغم من عمق جذورها يف التاأريخ، اال اأن تلك العملية مل تتبلور 
املعرفة  وماأ�س�سة  ال�سناعية  الثورة  ن�سوج  بعد  اإال  وفَعال  وا�سح  ب�سكل 
القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  واملعلومات  االت�ساالت  ثورتي  وحدوث 
التكنولوجي،  والتطوير  العلمي  البحث  ن�ساطات  ات�ساع  اإن  الع�رضين. 
ا�ستهالكية  اإنتاجية وجتارية  اقت�سادية  اأغرا�ش  منه خلدمة  املوجهة  خا�سة 
من  واملعلومات.  االت�ساالت  ثورتي  حدوث  يف  �سببا  كان  وخدماتية، 
ناحية اأخرى، كان التطور املتوا�سل يف علوم الفيزياء والريا�سيات والف�ساء 
ال�سناعية،  واالأقمار  االأثري  عرب  االت�سال  وتقنيات  و�سائل  لتطور  مقدمة 
املختلفة،  ون�ساطاتها  واالت�سال  االإعالم  ملوؤ�س�سات  قوية  دفعة  اأعطى  مما 
التجارية والرتفيهية والثقافية واملعلوماتية على ال�سواء. ويف الواقع، بداأت 
العملية االإعالمية يف التطور التدريجي مع بدايات ع�رض النه�سة االأوروبية 
بعد اكت�ساف فن الطباعة وا�ستخدامها لن�رض الكتب واالأفكار اجلديدة يف 
اأوا�سط القرن اخلام�ش ع�رض، حيث �ساهمت تلك العملية من خالل ن�رض 
االأفكار اجلديدة والرتويج لها يف الت�سكيك يف م�سداقية املوؤ�س�سة الكن�سية 
الدينية ومهدت الطريق لقيام حركة اأ�سالح ديني وا�سعة نتج عنها تفتت 
امل�سيحية.  الديانة  ديانات حتت مظلة  الكاثوليكية وتفريخ عدة  الكني�سة 
وبينما ا�ستمر االإعالم يف خدمة العملية ال�سيا�سية والثقافية لقرون، جاءت 
ثورة املعلومات لتحول العملية االإعالمية اإىل عملية اإعالمية – معلوماتية 
م�سخرة خلدمة كافة الن�ساطات املجتمعية، مبا يف ذلك الن�ساطات ال�سيا�سية 



125

وعادات  ملواقف  والرتويج  والدينية،  والثقافية  والفكرية  واالقت�سادية 
و�سلوكيات ملونة بلون ثقافة الفئات النخبوية املهيمنة على تلك العملية.

خ�سعت العملية االإعالماتية يف دول العامل الثالث عامة ل�سيطرة الدولة 
وُا�ستخدمت لت�سكيل واإعادة ت�سكيل مواقف العامة من النا�ش مبا يخدم 
اأهداف وطموحات النخبة احلاكمة. اأما يف دول الغرب الدميقراطية فاإن 
العملية االإعالماتية خ�سعت عموما مللكية �رضكات وموؤ�س�سات اقت�سادية 
واأفكارها  الربحية  لن�ساطاتها  للرتويج  ا�ستخدمتها  لربالية  وفئات  خا�سة 
الطبقية وثقافاتها النخبوية، واأحيانا لنظرتها ال�سيقة العدائية جتاه امل�سلمني 
واملهاجرين اجلدد واالأقليات العرقية. ولقد قامت تلك الفئات وال تزال 
العام  الراأي  مواقف  ت�سكيل  واإعادة  لت�سكيل  االإعالم  با�ستخدام  تقوم 
ال�سواء،  على  والعامة  وامل�ستهلكني  الناخبني  توجهات  يف  والتالعب 
لالأمور.  ونظرتها  �سلوكياتها  تبني  على  واأطفاله  العامل  �سباب  واإغراء 
املتقدمة  الدول  االإعالم يف  امل�سيطرة على  القوى  تقوم كل  الواقع،  ويف 
اإعادة  على  الدوؤوب  بالعمل  الدميقراطية،  وغري  الدميقراطية  واملتخلفة، 
م�سالح  يخدم  مبا  ال�سعوب  ومواقف  �سلوكيات  والتاأثري يف  قيم  ت�سكيل 
ورجال  �رضكات  ومديري  واإقطاعيني  حكام  من  النفوذ  ذات  الفئات 
اأعمال ومثقفني تقليديني يهيمنون على املجتمع، وي�سيطرون على ملكية 
وحمطات  وجمالت  جرائد  من  االإعالمية  والقنوات  املوؤ�س�سات  واإدارة 

مذياع وتلفاز وغري ذلك من و�سائل اإعالمية. 

يت�سح مما �سبق اأن ميالد وتطور العمليات املجتمعية جاء تباعا، واأن كل 
عملية تكونت يف رحم العملية ال�سابقة لها وولدت يف ح�سنها، وقامت 
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فيما بعد مبحاولة ال�سيطرة عليها. وبينما مل حتاول اأية عملية اإلغاء �سابقتها اأو 
تهمي�ش دورها املجتمعي، اإال اأنها حاولت اال�ستيالء على دورها القيادي 
وا�ستطاعت دوما اأن تتجاوزها من حيث االأهمية والتاأثري يف حياة النا�ش 
واملجتمع، وبالتايل التاأثري الفاعل يف توجهات امل�سرية التاأريخية. اإن وجود 
اآن واحد، مما خلق حالة  العمليات معا حتم عليها التعاون والتناف�ش يف 
من التكامل بني تلك العمليات، واإن اختلفت درجته واأهمية دوره بني 
جمتمع واآخر ووقت واآخر. وعلى �سبيل املثال، تلعب العملية االجتماعية 
املجتمعات  حياة  يف  االقت�سادية  العملية  دور  من  اأهم  دورا  الثقافية   –
الزراعية التقليدية عامة، بينما تلعب العملية االقت�سادية دورا اأكرب يف حياة 
املجتمعات ال�سناعية منه يف حياة املجتمعات الزراعية. اإال اأنه بالرغم من 
ذلك مل يعد باالإمكان وجود جمتمع ع�رضي يعي�ش حركة دائمة من التغري 
مع  وتفاعلها  جميعا  العمليات  تلك  وجود  دون  من  والتطور  والتحول 

بع�سها البع�ش ب�سكل اآين متوا�سل.
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العمليات املجتمعية و�صنع التاأريخ

حني يتحرك التاأريخ، والتاأريخ قد يت�سارع وقد يتباطاأ، لكنه ال يتوقف 
وعقائديني  �سيا�سيني  من  و�سناعه  قادته  بفعل  يتحرك  اأبدا،  احلراك  عن 
ومبدعني ومفكرين وعلماء وفال�سفة ومعرفني. لكن تاأثري هوؤالء ال يجد 
العمليات  بن�ساطاتهم املختلفة من خالل  قيامهم  اإال ب�سبب  �سداه واأثره 
املجتمعية التي مت ذكرها و�رضح كيفية ن�ساأتها وحتديد اأدوارها املجتمعية، 
والعملية  ال�سيا�سية،  والعملية  الثقافية،   – االجتماعية  العملية  وهي: 
وجود  من  الرغم  وعلى  املعلوماتية.   – االإعالمية  والعملية  االقت�سادية، 
هذه العمليات يف كل جمتمع اإن�ساين وتوا�سل ن�ساطاتها عرب كافة الع�سور، 
اإال اأنها تبلورت وقامت بقيادة حركة املجتمع وال�سيطرة عليه تباعا. ولقد 
كانت العملية االجتماعية – الثقافية  اأول تلك العمليات، حيث تطورت 
واأعراف  وتقاليد  عادات  �سكل  على  البدائية  �سورتها  يف  وتبلورت 
و�سلوكيات وعالقات اجتماعية تر�سخت تدريجيا يف حياة النا�ش وقامت 
ال�سنني من  القبلي عامة، والآالف  املجتمع  بال�سيطرة على حياة وحركة 
حياة املجتمع الزراعي الذي تبعه. وحني تبلورت الديانات املختلفة يف 
اأواخر ع�رض الزراعة اأ�سبحت القيم واملعتقدات وال�سعائر الدينية جوهر 
الثقافة التقليدية ال�سائدة يف املجتمع الزراعي واأهم العوامل املنظمة للحياة 
االجتماعية بوجه عام. وحيث اإن تلك املعتقدات والعقائد وال�سعائر متيل 
– الثقافية  العملية االجتماعية  فاإن  الغري،  الثبات ومقاومة  بطبيعتها نحو 
ويف  اجلمود.  نحو  امليل  وبالتايل  الدين،  ركاب  يف  ال�سري  اإىل  ا�سطرت 
ومن  وحدها،  متلك  باأنها  االإدعاء  اإىل  الديانات  غالبية  اجتهت  الواقع، 
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دون غريها من ديانات ونظريات فل�سفية واأفكار وعلوم اأخرى، احلقيقة 
املتعلقة بالكون واحلياة وما بعد احلياة، وهي حقيقة ثابتة وغري قابلة للتغبري 

اأو التطوير اأو حتى التاأويل. 

من ناحية اأخرى، ت�سبب اإدعاء ملكية الدين لكامل احلقيقة اإىل اتخاذ 
االأخرى  الديانات  ديانة موقفا غري ودي، واأحيانا عدائيا جتاه  اأتباع كل 
املختلفة  الديانات  اأتباع  نظرة  �سبغ  يف  ت�سبب  مما  عام،  بوجه  واأتباعها 
ت�سبب  وهذا  امل�ساواة.  وعدم  التفرقة  على  قامت  عن�رضية  ب�سبغة  لالآخر 
بدوره يف دفع العملية االجتماعية الثقافية اإىل العمل يف اجتاهني رئي�سيني: 
اأوال بث �سعور بالكراهية جتاه االآخر والت�سبب يف وقوع حروب دامية 
بني اأتباع الديانات املتباينة كان من نتائجها قتل مئات املاليني من االأبرياء 
عرب التاأريخ با�سم الدين. وثانيا، العمل على تكري�ش مبادئ العقيدة وما 
يرتبط بها وينبثق عنها من قيم وعادات وتقاليد واأعراف ومواقف و�رضائع 
علمية  تطورات  دون حدوث  من  احليلولة  ت�سبب يف  مما  دينية،  و�سعائر 
وحتوالت اجتماعية حقيقية يف حياة املجتمعات الدينية والتقليدية الآالف 
وقيامها  للثبات  ميلها  وب�سبب  املجتمعية،  العملية  تلك  اأن  اإال  ال�سنني. 
يف  عميقة  وثقافية  اجتماعية  حتوالت  ح�سول  دون  من  باحليلولة  عمليا 
حياة املجتمعات االإن�سانية التي هيمنت عليها، �ساهمت يف احلفاظ على 
وحدة املجتمع و�سريورته منذ بداية تكون املجتمعات االإن�سانية وحتى 
يومنا هذا. وهذا يعنى باخت�سار اأن م�ساهمة العملية االجتماعية الثقافية 
االإن�سانية  املجتمعات  بتكوين  يتعلق  فيما  ايجابيا  كان  التاأريخ  �سنع  يف 
يتعلق  فيما  و�سلبيا  الواحد،  املجتمع  ومتا�سك  وحدة  على  واحلفاظ 
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بالتطورات العلمية والتكنولوجية واالقت�سادية و�سيادة احلرية يف املجتمع 
ون�رض ثقافة الت�سامح بني النا�ش، واحليلولة بالتايل من دون وقوع احلروب 

الدامية املدمرة. 

يف اأوا�سط ع�رض الزراعة، وب�سبب حاجة املجتمعات الزراعية املتزايدة 
ل�سلطة فوقية تنظم العالقات بني التجمعات الزراعية املتجاورة وت�رضف 
على توزيع االأرا�سي وم�سادر املياه فيما بينها ب�سكل عادل، وتعمل يف 
القبائل،  غزوات  من  لهم  واحلماية  للنا�ش  االأمن  توفري  على  ذاته  الوقت 
وحتى  العملية  لتلك  كان  ولقد  ال�سيا�سية.  العملية  اأو  الدولة  ظهرت 
دخول اأوروبا ع�رض ال�سناعة يف الن�سف الثاين من القرن الثامن ع�رض اليد 
العليا يف حياة املجتمع واإدارة �سوؤونه، مما جعلها تهيمن على حياة كافة 
املجتمعات الزراعية واملجتمعات ال�سناعية التي تبعتها فيما بعد، وذلك 
حتى منت�سف القرن الع�رضين. وكما �ساهم الدين يف تر�سيخ وتعزيز دور 
العملية االجتماعية – الثقافية يف حياة وحركة املجتمع القبلي والزراعي 
القدمي، �ساهمت الفكرة القومية والفل�سفة التجارية املريكانتيلية يف تر�سيخ 
املجتمع  وحركة  حياة  يف  الدولة  وبالتايل  ال�سيا�سية  العملية  دور  وتعزيز 
مراحل  يف  ال�سناعي  املجتمع  وحركة  وحياة  عامة،  احلديث  الزراعي 
تطوره االأوىل، وذلك حتى تبلور العملية االقت�سادية ب�سكلها املهيمن يف 

منت�سف القرن املا�سي.

 مع بدايات ع�رض النه�سة االأوروبية وات�ساع نطاق التجارة الداخلية 
كعملية  التدريجي  التبلور  يف  االقت�سادية  العملية  اأخذت  واخلارجية، 
حياة  اإدارة  يف  متزايد  بدور  القيام  نحو  اجتهت  حيث  هامة،  جمتمعية 
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وتوجيه حركة املجتمع االأوروبي، خا�سة ما كان يتعلق منها بالن�ساطات 
الثاين  الن�سف  يف  ال�سناعية  الثورة  حدوث  وبعد  والربحية.  االقت�سادية 
من القرن الثامن ع�رض وانت�سار اال�ستعمار الذي ا�ستهدف احتالل اأرا�سي 
الغري ونهب ثروات ال�سعوب الفقرية ات�سع نطاق وجماالت عمل العملية 
االقت�سادية. وب�سبب اال�ستثمار املكثف لراأ�ش املال يف قطاعات التعدين 
املاليني  بتوظيف  االقت�سادية  الن�ساطات  تلك  وقيام  والتجارة،  والت�سنيع 
العملية  اأهمية  تزايدت  ال�سناعية وخارجها  الدول  العمال يف داخل  من 
االقت�سادية وتنوعت اأدوارها املجتمعية. وهذا اأدى بدوره اإىل زيادة دور 
رجال  واأهمية  دور  ح�ساب  على  وذلك  واالأعمال  املال  رجال  واأهمية 
ولقد  تقليدية.  جمتمعية  قيادات  من  وغريهم  والدين  والفكر  ال�سيا�سة 
املا�سي  القرن  اأواخر  حتى  الت�ساعد  يف  االقت�سادية  العملية  نفوذ  ا�ستمر 
حني اأخذت العملية االإعالماتية يف التبلور والقيام بدور ريادي يف توجيه 
فان  التاأريخ،  يف  جذورها  عمق  من  وبالرغم  والتاأريخ.  املجتمع  حركة 
العملية االإعالماتية مل تتبلور كعملية جمتمعية رئي�سية اإال بعد حدوث ثورتي 
وتعترب  الع�رضين.  القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  واملعلومات  االت�ساالت 
املعريف،  املجتمع  يف  نفوذا  املجتمعية  العمليات  اأكرث  اليوم  العملية  هذه 
واأكربها قدرة على التاأثري يف حياة وثقافات وتوجهات وم�ستقبل خمتلف 

ال�سعوب. 

املجتمعية  العملية  مع  اأوال  التعاون  اإىل  جمتمعية  عملية  كل  اجتهت 
ال�سابقة لها، ومن ثم اجتهت اإىل العمل على ال�سيطرة عليها ومد نفوذها 
اإىل جتمعات �سكانية وجمتمعات اأخرى جماورة. فالعملية ال�سيا�سية ولدت 
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يف حوايل منت�سف ع�رض الزراعة يف رحم العملية االجتماعية – الثقافية 
وقامت اأوال بالتحالف معها، ثم قامت بال�سيطرة عليها وت�سخريها خلدمة 
العملية  ودور  نفوذ  انح�رض  وبينما  اخلا�سة.  والطبقية  ال�سيا�سية  اأهدافها 
القبلي  كاملجتمع  �سغرية  اإن�سانية  جتمعات  �سمن  الثقافية   – االجتماعية 
والزراعي املحلي، امتد نفوذ العملية ال�سيا�سية اإىل الكثري من التجمعات 
اأخذت  وحني  والبعيدة.  املتجاورة  اجلغرافية  املناطق  واأحيانا  ال�سكانية 
العملية االقت�سادية يف التبلور اأثناء ع�رض النه�سة االأوروبية وجدت اأنه كان 
عليها اأن تتعاون وتتحالف اأوال مع العملية ال�سيا�سية، واأن ت�ساندها يف العمل 
على مواجهة املوؤ�س�سة الدينية املهيمنة على املجتمع ومن اأجل بناء الدولة 
القومية. ولقد دام التعاون والتحالف بني العمليتني ال�سيا�سة واالقت�سادية 
حتى منت�سف القرن املا�سي حني اأ�سبحت العملية االقت�سادية هي العملية 
ال�سناعي  املجتمع  وتوجهات  حياة  يف  التاأثري  على  وقدرة  اأهمية  االأكرث 
�سمن  ال�سيا�سية  العملية  ودور  نفوذ  انح�رض  وبينما  اخلارجية.  و�سيا�سته 
االإمرباطورية  اأو  الدولة  عليها  �سيطرت  التي  وال�سعوب  االأرا�سي  نطاق 
االقت�سادية  احلياة  لي�سمل  االقت�سادية  العملية  نفوذ  امتد  بعيد،  حد  اإىل 
وبع�ش اأوجه احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية ملعظم �سعوب االأر�ش تقريبا. 
اأما العملية االإعالماتية التي ال تزال متر بعملية تطور مت�سارعة، وبالرغم 
نفوذها  فاإن  االآن،  حتى  وباهرة  كبرية  جناحات  من  حققته  ما  كل  من 
احلياة  اأوجه  كافة  لت�سمل  ب�سكل طردي  تت�سع  تزال  تاأثريها ال  وجماالت 
لكافة �سعوب االأر�ش يف كافة بقاع العامل، مما يجعلها العملية االأهم يف 

�سنع التاأريخ وتوجيه م�ساراته.
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االأكرث  واملكانة  االأكرب  الدور  على  جمتمعية  عملية  كل  ا�ستحواذ  اإن 
اأهمية يف حياة املجتمع يف فرتة معينة من حياته، جعلها ت�ستقطب اأف�سل 
العقول واأكرث املواهب املتوافرة للعمل يف خدمتها. فالعملية االجتماعية 
واملوؤ�س�سة  الدين  خدمة  يف  للعمل  العقول  اأف�سل  �سخرت  الثقافية   –
ال�سيا�سية  العملية  �سخرت  بينما  الكاثوليكية،  الكني�سة  خا�سة  الدينية، 
اأف�سل العقول واملواهب خلدمتها يف قيادة اجليو�ش واإدارة �سوؤون البالد 
وجمع ال�رضائب من املواطنني. اأما العملية االقت�سادية فقد جذبت اأف�سل 
واإدارة  ال�سناعية  التكنولوجيا  تطوير  يف  و�سخرتهم  واملواهب  العقول 
روؤو�ش االأموال وامل�ساريع اال�ستثمارية والن�ساطات املالية والتجارية عرب 
واملواهب  العقول  اأف�سل  االإعالماتية  العملية  ت�ستقطب  واليوم  العامل. 
تكنولوجيا  تطوير  يف  بتوظيفها  وتقوم  العامل  بقاع  كل  من  واملهارات 
واإعادة  اأ�سكالها،  بكافة  املعرفة  وتنمية  املعلومات  و�سناعة  االت�ساالت 
ت�سكيل الثقافات الوطنية وطرق التفكري التقليدية واأمناط احلياة واالإنتاج 
تطوير  اأن  يعني  وهذا  والدول.  املجتمعات  لكل  بالن�سبة  احلكم  ونظم 
املوهوبني  املعلومات واالإعالم وت�سجيع  االت�ساالت وتكنولوجيا  قطاع 
بتلك  املرتبط  املعرفة  عامل  اإىل  الدخول  على  اخلالقة  القدرات  ذوي  من 
الن�ساطات، اأ�سبح الن�ساط املجتمعي االأول من حيث القدرة على تطوير 
وتنمية اأي جمتمع من املجتمعات االإن�سانية، وذلك الأن املعرفة اأ�سبحت 

اليوم اأهم عنا�رض واأدوات االإنتاج جميعا. 

خالل  من  ين�سطوا  اأن  عليهم  كان  التاأريخ  ناع  �سُ اأن  الوا�سح  من 
بتوجيه  ويقوموا  حركته  يف  يوؤثروا  كي  املختلفة  املجتمعية  العمليات 
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م�سريته. فرجل الدين مثال مل يكن باإمكانه التاأثري يف حميطه والقيام بدور 
وت�سلحه  دينية  مبوؤ�س�سة  ارتباطه  دون  من  املجتمع  فاعل يف حياة  ريادي 
لقبول  م�ستعدة  اجتماعية  بيئة  له  تتوافر  اأن  دون  ومن  معينة،  بعقيدة 
ر�سالته. والقائد ال�سيا�سي ما كان باإمكانه التاأثري يف ال�سعب وقيادته نحو 
حتقيق اأهداف حمددة واإحكام �سيطرته على زمام االأمور من دون وجود 
ح�سب  وتوجيهها  ال�سعبية  القوى  تاأطري  على  قادرة  �سيا�سية  موؤ�س�سات 
رغبات القائد وروؤية احلكم، ومن دون وجود حاجة جمتمعية لقيام �سلطة 
مركزية. كذلك مل يكن باإمكان رجل االأعمال اأن ين�سط وي�ستثمر االأموال 
ويكد�ش الرثوات دون وجود موؤ�س�سة اقت�سادية ومالية حتت�سنه وتفتح له 
وقانونية،  بيئة جمتمعية  دون وجود  من خاللها، ومن  ين�سط  املجال كي 
وطنية اأو دولية، بحاجة خلدماته، ومن دون وجود قوة عمل موؤهلة من 

حيث املعارف واملهارات وقيم العمل واالإنتاج.

وال�سيا�سية  والثقافية  االجتماعية  الن�ساطات  كافة  تزايد  وبعد  اليوم، 
من  املاليني  وم�ساركة  ناحية،  من  واملعلوماتية  واالإعالمية  واالقت�سادية 
الن�ساطات من ناحية ثانية، مل  اإدارة كل من تلك  النا�ش واملوؤ�س�سات يف 
القيام وحدها  دولة  اأية  اأو حتى  موؤ�س�سة  اأية  اأو  �سخ�ش  اأي  باإمكان  يعد 
بقيادة عملية اأو اأكرث من تلك العمليات وتوجيه الن�ساطات املنبثقة عنها 
الكايف  بالقدر  حميطها  يف  بالتايل  والتاأثري  لها،  املحركة  القوى  واإدارة 
لتوجيه حركة التاأريخ كما كان عليه احلال يف املا�سي القريب. وهذا يعني 
اأو  اأو مبدع  فيل�سوف  اأو  اأو عامل  اأو مفكر  اأي حاكم  باإمكان  اأنه مل يعد 
اأو قائد اأو رجل اأعمال اأو رجل دين اأن ين�سط واأن يغدو معروفا  خمرتع 
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الراعية له والراغبة يف  املوؤ�س�سة  اأن يجد  اإذا تعذر عليه  وموؤثرا يف حميطه 
ا�ست�سافته والقادرة على توفري البيئة املنا�سبة لن�ساطاته واإبداعاته. وهكذا 
مل يعد �سنع التاأريخ من اخت�سا�ش بع�ش االأفراد مهما عظمت مواهبهم اأو 
الدول مهما تعاظمت قوتها، بل اأ�سبحت العمليات املجتمعية هي اجلهة 

التي تقود عملية �سنع التاأريخ وتقوم بتوجيه حركته وحتديد اجتاهاته.
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الفكرة الأيدي�ل�جية والأزمات املجتمعية

حكم  الأنظمة  التاأريخ  مدى  وعلى  االأر�ش  �سعوب  خمتلف  خ�سعت 
مطلقة قام احلكام من خاللها باالنفراد يف اتخاذ القرارات امل�سريية وا�ستخدام 
اأجهزة الدولة لل�سيطرة على النا�ش وا�ستعبادهم. وبالرغم من الظلم الذي 
حلق بالنا�ش يف ظل اأنظمة احلكم املطلقة، اإال اأن اأغلبية ال�سعوب، ويف غالبية 
االأحيان، ا�ستمراأت الظلم وقبلت به طواعية، وذلك ل�سعف الوعي لدى 
الواقع،  ويف  تريدها.  التي  احلياة  ونوعية  وباأهمية  بحقوقها  النا�ش  غالبية 
اأنظمة  العي�ش يف ظل  القدمية طعم  االأزمنة  ال�سعوب يف  تتذوق معظم  مل 
حكم عادلة غري م�ستبدة، ومل حتاول جاهدة ا�ستبدالها، بل قامت يف معظم 
االأحيان بامل�ساهمة الفاعلة يف اإعادة بناء ما دمر منها. ومن االأ�سباب التي 
خدمت احلاكم على ح�ساب املحكوم يف االأزمنة الغابرة واالأزمنة احلديثة 
على ال�سواء ترعرع النا�ش يف كنف نظم تربوية عائلية تتمركز امل�سوؤوليات 
وال�سالحيات فيها يف �سخ�ش االأب، ونظم جمتمعية تقوم على تقاليد وعادات 
واأعراف وقيم متوارثة جامدة وقا�سية ولكن ذات �رضعية غري منقو�سة. وهذا 
جعل اإن�سان الع�سور القدمية و�سبه القدمية وحتى اإن�سان الع�رض احلديث الذي 
يعي�ش يف جمتمعات قبلية اأو زراعية تقليدية يفتقد معنى احلرية، ويعجز عن 
اإدراك اأهمية وجودها ودورها يف حياته. اإىل جانب ذلك، افتقد النا�ش يف 
حينه مفهوم املجتمع، حيث تكونت معظم ال�سعوب القدمية من جمموعات 
وجتمعات اإن�سانية وم�ستوطنات متفرقة/ ومن عائالت وع�سائر وقبائل ال 
ت�سعر بانتماء لوطن واحد، اأو بوالء الأمة واحدة، اأو بااللتزام بق�سية جماعية 

اأو جمتمعية معينة.
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االأو�ساع  بجمود  القدمية  العهود  يف  االإن�سانية  املجتمعات  متيزت 
وكرثة  ال�سيا�سة  الوالءات  وت�ستت  عام،  بوجه  والثقافية  االجتماعية 
النزاعات بني التجمعات املتجاورة، مما قاد بع�ش احلكام اإىل العمل على 
جتميع التجمعات ال�سغرية وتوحيدها واإقامة نظم حكم مركزية. من ناحية 
اأحجيات  ملا طرحته  �سافية  اأجوبة  اإيجاد  االإن�سان يف  لف�سل  اأخرى، كان 
الطبيعة واحلياة يف حينه من اأ�سئلة  اأثر كبري يف ظهور الديانات املختلفة، 
واجتاه بع�سها اإىل االدعاء باأنها متلك احلقيقة ولديها االأجوبة ال�سافية ملا طرحه 
االإن�سان من ت�ساوؤالت. ومما عزز حاجة املجتمعات التقليدية للدين، افتقاد 
تلك املجتمعات اإىل منظومة من القيم واملعتقدات امل�سرتكة والكفيلة بتوحيد 
اأفرادها وخلق نوع من االن�سجام فيما بينهم، حيث قامت الديانات بتوفري 
والتكافل  والت�سامن  للتوحد  اأ�س�ش عقائدية  من  املجتمع  يحتاجه  ما كان 
واال�ستقرار النف�سي. وت�سري �سجالت التاأريخ القدمي اإىل اأن ظهور الديانات 
املختلفة جاء يف اأوا�سط ع�رض الزراعة، اأي قبل حوايل 4000 - 5000 �سنة، 
وذلك بعد اأن متكن االإن�سان من تاأمني متطلبات احلياة االأ�سا�سية وتخ�سي�ش 
جزء من وقته للتاأمل يف حال الكون والبحث يف اأ�رضاره. وت�سري الدرا�سات 
التاأريخية واالأنرثوبوليجية اإىل اأن جميع الديانات الرئي�سية ال�سائدة يف عامل 
اليوم، وبا�ستثناء اليهودية، ظهرت قبل حوايل 2000 �سنة تقريبا، حيث جاء 
ظهورها خالل فرتة ق�سرية مل تتجاوز 700 �سنة. اأما فيما يتعلق باليهودية 
اأتباعها،  حمدودية  ب�سبب  رئي�سية  ديانة  اعتبارها  ال�سهل  من  لي�ش  والتي 
فت�سري الدرا�سات اإىل اأنها �سبقت امل�سيحية بحوايل 1500 �سنة. وهذا يعني 
الزراعي ون�سوج جمتمعه  النمط  اإىل  الرعوي  االإنتاج  التحول من منط  اأن 
كان قد وفر البيئة االجتماعية املالئمة لظهور الدين، وقام يف الوقت ذاته 
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مب�ساعدة املوؤ�س�سة الدينية على اال�ستحواذ على مكانة مرموقة ودور فاعل 
يف حياة ذلك املجتمع التقليدي. وحيث اإن املجتمع الزراعي االأول ظهر 
على �سفاف النيل ويف املناطق املجاورة كفل�سطني و�سورية، فاإن املجتمع 
امل�رضي كان �سباقا يف توفري القاعدة االقت�سادية والبنية االجتماعية احلا�سنة 
للدين والدولة معا، وهي البيئة التي مهدت الطريق لظهور الديانة اليهودية 

وغريها من ديانات اأخرى.

جاء ظهور الدين نتيجة حلاجة نف�سية ومن خالل عملية تفكري وخما�ش 
ذهنية طويلة ا�ستغرقت اآالف ال�سنني، مما جعل الدين وما انبثق عنه من اأفكار 
النفو�ش  تدريجيا يف  قيم ومعتقدات ترت�سخ  به من  ارتبط  ونظريات وما 
وتتعمق يف بنية املجتمع وثقافته وتغدو قوة اجتماعية مهيمنة على العقل. 
فاإن مواقفها  ادعت ملكية احلقيقة بكاملها،  الديانات  اإن غالبية  وحيث 
وممار�ساتها ت�سببت يف حرمان العقل االإن�ساين من حرية التفكري والتجوال 
ومعارف  جمتمعية  ومفاهيم  نظريات  وا�ستنباط  واحلياة  الغيب  عامل  يف 
املتزمت  الديني  الفكر  طغى  وعندما  الدينية.  املعرفة  عن  خمتلفة  جديدة 
وال�سيا�سة  واملجتمع  الفرد  حياة  على  الكني�سة  و�سيطرت  اأوروبا،  على 
الظالم  حالكة  ع�سورا  عامة  و�سعوبها  االأوروبية  القارة  دخلت  فيها، 
الكني�سة  قامت  ولقد  الطغاة.  والعبودية وحكم  واالإقطاع  الظلم  �سادها 
الكاثوليكية وفكرها الغيبي خالل تلك الع�سور مبحاربة االأفكار اجلديدة 
اخلالقة ورف�ش النظريات العلمية والفكر النقدي بوجه عام، وتكفري من 
ثالثة  بحوايل  يقدر  ما  وحرق  تعاليمها،  يف  �سكك  ومن  الراأي  خالفها 
نظم  دعم  يف  ت�ساهم  الكني�سة  جعل  وهذا  ال�سحر.  بتهمة  امراأة  ماليني 
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احلكم اال�ستبدادية، وت�سارك م�ساركة فاعلة يف كبت الفكر احلر وحرية 
التفكري، وتعمل بوعي ومن دون وعي على ن�رض اخلوف وانت�سار التخلف 

و�سيوع اجلهل والف�ساد.

فيها،  احلكم  مركزية  وتقوي�ش  الرومانية  االإمرباطورية  انهيار  بعد 
تراجعت التجارة وتدهورت البنية التحتية وطرق املوا�سالت، وانت�رضت 
املعي�سة، و�ساد  نطاق وا�سع، وتدنت م�ستويات  االأمرا�ش واالأوبئة على 
الدافع  لقرون. لكن  املنهارة  اأجزاء االإمرباطورية  الظلم والبوؤ�ش يف كافة 
االقت�سادي وامل�سلحة يف حتقيق الربح جمعت بني الكثريين من االأ�سداد 
وحتى االأعداء الذين التفوا حول هدف تن�سيط التجارة وت�سجيع احلرف 
واحلرفيني. ولقد تبع ذلك ظهور االأ�سواق واملدن التجارية التي اأ�سبحت 
مع االأيام ملجاأ للفارين من ظلم االإقطاع واالإقطاعيني، ومكانا �سبه اآمن 
واالآداب  والفنون  باحلرف  وامل�ستغلني  االقت�سادية  احلرية  عن  للباحثني 
الكني�سة  والفكر. ويف غياب مركزية احلكم واحلاكم، و�سعف قدرات 
والدولة على رقابة النا�ش ومراقبة اأعمالهم ومالحقتهم، وتغا�سي الكني�سة 
عن الن�ساطات التجارية التي كانت تعود عليها بالفائدة، ح�سلت العديد 
والعلمية  والفكرية  الثقافية  احلركة  وانتع�ست  ا�ستقاللها  على  املدن  من 
اأوروبا  بداأت  ع�رض  اخلام�ش  القرن  منت�سف  حوايل  ويف  فيها.  واحلرية 
تتحرك ببطء، ولكن بثبات غري خمطط يف اجتاه تعزيز مبداأ احلرية ال�سخ�سية 
ال�سناعة  وتنمية  التجارة  وحترير  العلم  �ساأن  واإعالء  االقت�سادية،  واحلرية 

وبناء الدولة القومية، وتقوي�ش مكانة و�سلطات املوؤ�س�سة الدينية. 

لكن الدولة القومية التي برزت يف غ�سون القرنني ال�ساد�ش وال�سابع 
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غالبا  بالتعاون  والعن�رضية  اال�ستبداد  ممار�سة  اإىل  اجتهت  ما  �رضعان  ع�رض 
للم�سلمني  بالن�سبة  اإ�سبانيا  يف  حدث  كما  وذلك  الدينية،  املوؤ�س�سة  مع 
من  �سحية  جمددا  تغدو  احلرية  جعل  مما  املثال،  �سبيل  على  واليهود 
ت�سبب  اأخرى،  ناحية  الدينية. من  واملوؤ�س�سة  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سة  �سحايا 
كانت  وعن�رضية  عقيمة  اأيديولوجية  �سيطرة  حتت  القومية  الدولة  وقوع 
معول  حمل  على  الدولة  تلك  ت�سجيع  يف  والقومية  الدين  من  خليطا 
ال�سعوب  ثروات  ونهب  الغري  اأوطان  احتالل  نحو  واالجتاه  اال�ستعمار 
الفقرية وامل�ست�سعفة وامل�ساملة، خا�سة يف العامل اجلديد. ومما �ساعد على 
قيام  ب�سببه،  امل�ستعمرة  ال�سعوب  معاناة  وتعميق  االجتاه  ذلك  يف  الدفع 
يف  الرئي�سية  االأوروبية  القومية  الدول  بني  ال�سديد  التناف�ش  من  حالة 
جتدر  وهنا  وبريطانيا.  وهولندة  والربتغال  اإ�سبانيا  مقدمتها  ويف  حينه، 
وال�رضكة  التجارية  ال�رضكة  تبلور  �سهدت  الفرتة  تلك  اأن  اإىل  االإ�سارة 
دعم  يف  بامل�ساهمة  وقيامها  الكبرية  املالية  واملوؤ�س�سة  اال�ستثمارية 
مهد  مما  منها،  اال�ستغاللية  االقت�سادية  خا�سة  اال�ستعمارية،  الن�ساطات 
الطريق لظهور الراأ�سمالية فيما بعد. كما جتدر االإ�سارة اأي�سا اإىل اأنه بينما 
اأ�س�ش  على  حياتها  نظم  بناء  وتعيد  غفوتها  من  ت�سحو  اأوروبا  كانت 
اإطار  العربي يخرج عن  العامل  العلم والعقالنية، كان  جديدة تقوم على 
بعيدا  الدافئ،  التخلف  ح�سن  اإىل  ويلجاأ  االإن�سانية  احل�سارية  امل�سرية 
العلمية  والتوجهات  الفل�سفية  والنظريات  االجتماعية  التحوالت  عن 
والعادة  التقليد  عقالنية  يف  وامل�سككة  لل�سمري  واملربكة  للعقل  املحرية 

القبلي.  والعرف 
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ميالد  حتى  طويال  ال�سلطة  يف  امل�ستبدة  احلكم  اأنظمة  ا�ستمرت  لقد 
والذي  التنوير،  ع�رض  يف  االأوروبي  املجتمع  يف  وطبقي  فردي  وعي 
العامة وبالدفاع عن م�سالح  امللتزم بق�سايا احلريات  �سهد ظهور املثقف 
ال�سابع ع�رض الذي �سهد  اإن القرن  املحرومني واملظلومني. وميكن القول 
حروب  ووقوع  االجتماعي،  العقد  مفهوم  بطرح  الفال�سفة  بع�ش  قيام 
اأي�سا ميالد وعي اجتماعي عام  الوا�سعة املدمرة، �سهد  الدينية  االإ�سالح 
لل�سلطة  نظرتها  تغيري  االأوروبية على  ال�سعوب  بع�ش  ت�سجيع  ت�سبب يف 
جاءت  وحني  للحكام.  اال�ستبدادية  املمار�سات  من  وموقفها  املطلقة 
امل�ساءلة املجتمعية  تبعاتها منح مفهوم  الديني، كان من  االإ�سالح  حركة 
لل�سلطة واحرتام احلرية الفردية واعتبار العمل واجبا بعدا دينيا واأخالقيا 
على درجة كبرية من االأهمية. ومع تبلور الدولة القومية احلديثة واجتاهها 
اإهمال  احلكم  اأنظمة  باإمكان  يعد  مل  وطنية  وهوية  قومية  ثقافة  لتاأ�سي�ش 
ال�سعوب والت�رضف وكاأن لي�ش لها دور اأو م�سلحة اأو راأي فيما يجري 
حولها ويوؤثر يف م�ستقبلها. لكن املنعطف التاأريخي بالن�سبة لرتاجع �رضعية 
ال�سناعية، حيث كان  الثورة  مع وقوع  املطلقة جاء  احلكم  نظم  و�سعبية 
مفهوم  وميالد  ال�سناعي،  املجتمع  يف  الطبقية  ظهور  الهامة  تبعاته  من 
الوعي الطبقي واالجتماعي والوطني، وتبلور طبقة متو�سطة واعية وذات 
م�سالح خا�سة راأت يف فكرة امل�ساركة ال�سعبية واملمار�سة الدميقراطية ما 

يخدم تلك امل�سالح ويعززها.

من  املزيد  حتقيق  نحو  احلثيث  االأوروبي  التحرك  من  الرغم  وعلى 
االنفتاح االجتماعي والتحرر الفكري والتو�سع التجاري والتنوع احلريف 
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منذ منت�سف القرن اخلام�ش ع�رض، مل تنجح املحاوالت االأوروبية يف ك�رض 
هيمنة الكني�سة على ال�سيا�سة واملجتمع اإال بعد وقوع احلروب الدينية يف 
بداية القرن ال�سابع ع�رض، وهي احلروب التي دامت نحو ثالثني �سنة وراح 
الفكري  التحرر  قوى  بانت�سار  وانتهت  االأبرياء،  من  املاليني  �سحيتها 
والفكر العلماين على الكني�سة وفكرها الالهوتي. رمبا كان من املمكن اأن 
يتم التغيري بطرق �سلمية، لكن قيام الكني�سة مبعاداة التغيري وتكفري الفال�سفة 
ملمار�ساتها  النقد  بتوجيه  قاموا  الذين  الالهوت  علماء  وحتى  والعلماء، 
الدنيوية وتعليماتها الدينية قفل باب احلوار وحتم الت�سادم و�سفك الدماء. 
الديني  االإ�سالح  وانت�سار حركة  الكاثوليكية  الكني�سة  لقد كانت هزمية 
مبثابة زلزال جمتمعي عبد الطريق لدخول رياح التغيري والتنوير التي اأدت 

اإىل انت�سار العقل و�سيادة العقالنية. 

التحرر  حدوث  اأن  يف  �سك  من  لدي  لي�ش  اأنه  اأوؤكد  اأن  اأود  وهنا 
الذي  التحدي  اأن  لو  يتم  اأن  له  كان  ما  االجتماعي  واالنفتاح  الفكري 
واجهته الكني�سة اقت�رض على قوى العلم والعلماء واآراء املفكرين ونظريات 
الفال�سفة ومواقف املثقفني وحدهم. اإن كون التحدي الفكري واالأخالقي 
الذي قاده دعاة االإ�سالح الديني جاء من داخل الكني�سة نف�سها، وحتدث 
با�سم الدين ومن اأجل اإ�سالح املوؤ�س�سة الدينية ولي�ش من اأجل هدمها جعل 
النجاح.  حركة االإ�سالح تكت�سب �رضعية و�سعبية وا�سعة �ساعدتها على 
�سجونها  من  احلرية  والنوافذ خلروج  االأبواب  فتح كل  ت�سبب يف  وهذا 
فر�سة  العامل  �سعوب  كافة  واإعطاء  االأر�ش،  بقاع  خمتلف  يف  واالنت�سار 
التمتع بها. لهذا ال بد من االعرتاف باأن كل ما يتمتع به اأتباع الديانات 
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وخارج  الغرب  يف  تعي�ش  وعرقية  دينية  اأقليات  من  املختلفة  والثقافات 
الغرب، مدينون بالقدر الذي يتمتعون به اليوم من حرية حلركة االإ�سالح 
الديني وما ترتب عليها من حتوالت اجتماعية وثقافية عميقة، خا�سة يف 

جمال احلريات الفردية واالجتماعية والعقائدية واالقت�سادية. 

لقد تبع املنطق العقائدي املتزمت للدين وتتبع اآثاره وم�ساراته ومواقفه 
حياتية  وفل�سفات  واقت�سادية  واجتماعية  �سيا�سية  اأيديولوجيات  الفكرية 
عدة قامت بدور م�ساعد يف الهيمنة على املجتمع وحما�رضة العقل، ومن 
قلوب  يف  الدين  ا�ستقر  وحيث  واملارك�سية.  والراأ�سمالية  القومية  بينها 
النا�ش، واأحكمت االأيديولوجية هيمنتها على حياة الفرد واملجتمع، فاإن 
العقل الب�رضي بقى مكبال بقيود اأيديولوجية فوقية، واأمناط فكرية تربيرية، 
ومواقف قيمية تقليدية، وفل�سفية حياتية جامدة، و�سلوكيات غلب عليها 
طابع االزدواجية. وهذا يجعل االأزمات املجتمعية كاأزمة املجتمع العربي 
الراهنة هي عوار�ش مر�سية الأزمة ثقافية اجتماعية �سيا�سية، ذات جذور 
عقائدية ومنهجية فكرية قا�رضة جتاوزها الزمن. لذا لي�ش باالإمكان تف�سري 
اأزمة الواقع العربي وحتديد اأبعادها املجتمعية والدولية بعلمية، وال تخيل 
ال�سيا�سية  ال�سيا�سية وغري  باأبعادها  الراهنة  التخلف  الناجعة حلالة  احللول 
اإال باإعادة النظر يف املنهجية الفكرية والبنية الثقافية العربية، وحترير العقل 
الديني، وتخلي�ش املجتمع  الديني وغري  من هيمنة االأيديولوجية ب�سقيها 
واال�ستغالل  ال�سيا�سي  والظلم  الفكري  والقمع  االجتماعي  الكبت  من 

االقت�سادي والف�ساد الذي متار�سه اأنظمة احلكم العربية بامتياز. 
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بداية احلرب ونهاية ال�صالم

الع�رض احلديث  االأ�سلحة يف  الكبري يف �سناعة  التقدم  نتائج  كان من 
ناحية،  من  واإدارتها  احلروب  ا�سرتاتيجيات  ور�سم  القتال  فنون  وتطور 
ومتزق دول العامل اإىل قوى ع�سكرية واقت�سادية و�سيا�سية متعددة وذات 
توجهات عقائدية غري متجان�سة من ناحية ثانية، وت�سارب م�سالح الدول 
الكربى واالإقليمية بوجه عام تغيري قواعد اللعبة ال�سيا�سية على ال�ساحات 
املجتمعات  العديد من  تفتت  اإىل حد كبري. ويف �سوء  والدولية  الوطنية 
االأيديولوجية  النزعات  تنامي  مع  ودينية  وثقافية  وعرقية  اإثنية  فئات  اإىل 
ومن  منها،  االأهلية  احلروب، خا�سة  وقوع  ال�سهل  من  اأ�سبح  املتطرفة، 
حلل  �ساحلة  �سيا�سية  ملعادالت  التو�سل  اأو  فيها  التحكم  جدا  ال�سعب 
النزاعات امل�ستع�سية وو�سع حد للحروب املدمرة. ويعود ال�سبب الرئي�ش 
يف �سعوبة القدرة على التحكم يف النزاعات الطائفية واإيجاد حلول ناجعة 
لها، اإىل تدخل القوى االأجنبية ذات امل�سالح اخلا�سة، ومتكن كل طرف 
من اأطراف النزاع بغ�ش النظر عن اأهدافه وممار�ساته من احل�سول على ما 
يتعلق  القتال والت�سلب يف راأيه فيما  الدعم اخلارجي ملوا�سلة  يكفي من 

باحللول الو�سط.

واإذا كان من ال�سهل على اأي قائد �سيا�سي اأو رئي�ش دولة �سغرية اأو 
كبرية اأن يبداأ حربا، فقد اأ�سبح من ال�سعب عليه مهما بلغت قوة جي�سه 
اأن  واأعدائه  حلفائه  مع  التعامل  يف  وق�سوته  خمابراته  اأجهزة  وجربوت 
ي�ساء.  التي  وبالكيفية  �ساء  متى  احلرب  وينهي  املطلوبة  االأهداف  يحقق 
اإن من املمكن طبعا اأن ينال اأحد اأطراف النزاع هزمية ع�سكرية نكراء من 
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قبل اخل�سم وُيجرب بالتايل على اال�ست�سالم والقبول مرغما مبا كان يرف�ش 
القبول به قبل اأن تبداأ اال�ستباكات وت�ستد املعارك. اإال اأن هذا ال ينهي حالة 
املتنازعة  االأطراف  القوى بني  تغيري موازين  اإىل  يوؤدي عادة  بل  احلرب، 
ا�سرتاتيجياتها  وتغيري  القدمية  ح�ساباتها  يف  النظر  اإعادة  على  ويجربها 
النوع على مدى  بناء على ذلك. ولقد كانت نتيجة كل �رضاع من هذا 
اخلم�سني �سنة املا�سية اإما فتح املجال لتدخل قوة خارجية ذات م�سلحة 
يف ا�ستمرار النزاع لدعم الطرف االأ�سعف و�سمان عدم هزميته، وبالتايل 
امل�ساهمة يف ا�ستمرار ال�رضاع وزيادة اأمده، اأو جلوء الطرف املهزوم اإىل 
االإعداد واال�ستعداد ل�رضاع طويل االأمد متعدد االأوجه واالأدوات، ومنها 
ا�ستخدام االإعالم واللجوء اإىل حرب الع�سابات واأحيانا للتطرف الذي قد 

ي�سل درجة االإرهاب.

و�سعوبة  احلروب  بدء  �سهولة  اإىل  اأدت  التي  العوامل  اأهم  من  اإن 
ح�سمها تبلور ما اأ�سميه »حدود القوة الع�سكرية كاأداة عمل اإ�سرتاتيجية”. 
الدامية  واحلروب  الداخلية  النزاعات  ح�سم  ال�سهل  من  كان  اأن  بعد  اإذ 
با�ستخدام القوة الع�سكرية، وذلك كما حدث يف احلربني االأوىل والثانية 
القوة  على  االعتماد  باالإمكان  يعد  مل  كثرية،  حروب  من  قبلهما  وما 
يف  قادتها،  وعبقرية  وجربوت  قوتها  بلغت  مهما  وحدها،  الع�سكرية 
وعدم  ال�سالم  ا�ستتباب  من  التاأكد  مع  الن�رض  واإعالن  �رضاع  اأي  ح�سم 
جتدد القتال. وبالرغم من و�سوح هذه احلقيقة اأمام اأعني النا�ش واملهتمني 
وعربها  درو�سها  اأن  اإال  عقود،  منذ  واالإ�سرتاتيجية  الع�سكرية  بال�سوؤون 
ال�سيا�سية  القيادات  العديد من  يبدو لكبح جماح  ما  مل تكن مقنعة على 
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ال�سوفييت وقادة  قادة  البع�ش منهم مثل  قام  املغامرة، حيث  والع�سكرية 
اأو  للنتائج  ب�سن حروب جديدة من دون ح�ساب  اأمريكا  اإ�رضائيل وقادة 
العواقب. لقد كانت حرب اأمريكا يف فيتنام البداية احلقيقية لتبلور حدود 
لتحقيق  عليها  االعتماد  ميكن  اإ�سرتاتيجية  عمل  كاأداة  الع�سكرية  القوة 

اأهداف �سيا�سية واقت�سادية بطرق عدوانية غري �سلمية. 

اإن قيام اأمريكا با�ستخدام كل ما كان يف جعبتها يف احلرب الفيتنامية من 
و�سائل قتل ودمار ع�سكرية با�ستثناء ال�سالح النووي مل يكن كافيا الإجناح 
اخلطة االأمريكية يف جنوب �رضق اآ�سيا وحتقيق اأهداف اأمريكا االإ�سرتاتيجية 
وتعزيز م�ساحلها الوطنية. اإذ ا�ستطاع الفيتناميون با�ستخدام اأ�سلحة ب�سيطة 
واللجوء لتكتيك حرب الع�سابات اإحلاق هزمية نكراء باجلي�ش االأمريكي 
األف قتيل يف غ�سون عقد من الزمن. وبالرغم   50 وتكبيده ما يزيد عن 
من ات�ساح تلك احلقيقة اأمام اأعني املراقبني، مل تتعظ القيادة ال�سوفيتية من 
هزمية اأمريكا التي �ساهموا يف اإجنازها من خالل اإمداد الفيتناميني بال�سالح 
اأفغان�ستان  يف  االأمريكية  التجربة  بتكرار  ال�سوفييت  قام  اإذ  والتدريب. 
فيتنام،  قبلهم يف  من  االأمريكيون  التي ح�سدها  النتيجة  نف�ش  وح�سدوا 
ال�سوفييت من خالل  فعالة يف هزمية  م�ساهمة  االأمريكيون  �ساهم  حيث 

جتنيد »املجاهدين« وتدريبهم وت�سليحهم. 

من  اال�ستفادة  دون  من  لبنان  بغزو  اإ�رضائيل  قامت   1982 عام  ويف 
كانت  واإن  م�سابهة،  النتيجة  وكانت  ال�سوفيتية،  اأو  االأمريكية  التجربة 
اإ�رضائيل قد انت�رضت يف معركتها الع�سكرية على قوات املقاومة الفل�سطينية 
حتقيق  اإ�رضائيل  ت�ستطع  مل  الع�سكري  الن�رض  من  بالرغم  اأنه  اإال  واللبنانية. 
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اأهدافها االإ�سرتاتيجية وفر�ش معاهدة �سالم على احلكومة اللبنانية ال حتظى 
بتاأييد ال�سعب اللبناين، مما ا�سطر الدولة العربية ل�سحب قواتها الع�سكرية 
اللبنانية  املقاومة  قوات  مالحقة  وب�سبب  اللبنانية.  االأرا�سي  معظم  من 
لقوات االحتالل االإ�رضائيلية، فاإن احلكومة االإ�رضائيلية ا�سطرت لال�ستعانة 
بقوات اأمريكية لت�سهيل مهمة االن�سحاب من دون تكبد خ�سائر اإ�سافية 
االأمريكي مل يكن من دون تكلفة،  التدخل  اأن  اإال  االأرواح والعتاد.  يف 
�سد  االنتحارية  العمليات  تكتيك  ال�ستخدام  اللبنانية  املقاومة  جلاأت  اإذ 
الع�سكرية االأمريكية وال�سفارة االأمريكية يف بريوت والت�سبب  الثكنات 
الرئي�ش  ا�سطر  مما  االأمريكية،  البحرية  قوات  من  املئات  قتل  يف  بالتايل 
حتقيق  دون  من  اللبنانية  االأرا�سي  من  قواته  �سحب  يف  لالإ�رضاع  ريجان 

اأهدافه اأو اأهداف اإ�رضائيل االإ�سرتاتيجية.

باإجبار  وقيامها  لبنان  يف  الع�سكرية  معركتها  يف  اإ�رضائيل  جناح  اإن 
االأرا�سي  من  الرحيل  على  امل�سلحة  وقواتها  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
اللبنانية اأدى اإىل حتويل منظمة التحرير من حركة مقاومة �سعبية م�سلحة 
اإىل حركة �سيا�سية ت�سعى الإيجاد حل لل�رضاع مع اإ�رضائيل بالطرق ال�سلمية. 
�سيا�سية  هزمية  اإ�رضائيل  تكبد  رافقه  التحرير  منظمة  قوات  خروج  لكن 
اهلل كحركة  الفل�سطينيني ميالد حزب  تبع رحيل  اإذ  واإ�سرتاتيجية كبرية، 
اأنها  اأثبت  مقاومة م�سلحة ذات ن�ساطات �سيا�سية واجتماعية وع�سكرية 
اأكرث �رضا�سة من قوات منظمة التحرير الفل�سطينية واأكرث منها ت�سميما على 
من  االحتالل.  من  اللبنانية  االأرا�سي  وحترير  االإ�رضائيلية  القوات  هزمية 
ناحية اأخرى، جاء حزب اهلل، وذلك خالفا ملنظمة التحرير الفل�سطينية، 
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لريف�ش مبداأ االعرتاف بالدولة اليهودية وليفتح املجال اأمام اإيران لتلعب 
دورا كبري االأهمية كقوة اإقليمية. ولقد كانت جتربة حزب اهلل الرائدة يف 
جمال مقاومة االحتالل االإ�رضائيلي والعمل االجتماعي وال�سيا�سي يف لبنان 
فل�سطني، خا�سة حركتي  االإ�سالمية يف  املقاومة  قدوة حاولت حركات 

حما�ش واجلهاد االإ�سالمي تقليدها واال�ستفادة منها. 

العربية يف  الدول  تنت�رض على  اأن  ا�ستطاعت  اإ�رضائيل  اأن  وبالرغم من 
كافة معاركها على مدى ال�ستني �سنه املا�سية، اإال اأنها مل ت�ستطع و�سع حد 
لل�رضاع مع العرب والتو�سل اإىل �سالم يحقق لها االأمن والطماأنينة. واإذا 
نظرنا حلروب اإ�رضائيل على العرب، ف�سوف نكت�سف اأن كل حرب كانت 
اأكرث تكلفة من النواحي املادية والب�رضية والنف�سية للدولة العربية وللمجتمع 
االإ�رضائيلي، ولكن من دون اأن ي�ستطيع اأي طرف ح�سم النزاع واإنهاء حالة 
احلرب ل�ساحله. لذلك توا�سلت احلروب واملعارك بني اإ�رضائيل والقوى 
نوعية يف  نقلة  فل�سطني وخارجها، وح�سل  داخل  بها،  املحيطة  العربية 
اأ�سبحت  املناه�سة الإ�رضائيل، حيث  العربية  القوى  طبيعة وا�سرتاتيجيات 
االأطول  الباع  �ساحبة  هي  اليهودية  الدولة  لوجود  الراف�سة  املنظمات 
االأوىل يف  االنتفا�سة  وبعد وقوع  اإ�رضائيل.  مقارعة  االأطول يف  والنف�ش 
فل�سطني يف عام 1987 والثانية يف عام 2000 واحلرب االإ�رضائيلية على لبنان 
وحزب اهلل يف �سيف عام 2006، وجناح حركة حما�ش يف اال�ستيالء على 
مقاليد احلكم يف غزة اأ�سبح من ال�سعب جدا التكهن مب�ستقبل ال�رضاع اأو 
اأو دولية الإدارته والتاأكد  اأمريكية  اأو  اإ�رضائيلية  اأو  اإ�سرتاتيجية عربية  ر�سم 
من عدم تطوره اإىل حرب اإقليمية نووية. ويف �سوء ت�سارع توجه ال�سارع 
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اإ�رضائيلية  قيادة  وو�سول  والديني،  االأيديولوجي  التطرف  نحو  العربي 
للحكم بطريق ال�سدفة ال متلك احلد االأدنى من موؤهالت القيادة املطلوبة 
فاإن  وجراأة،  واأمانة  بكفاءة  االإ�رضائيلية  الفل�سطينية  امل�سكلة  مع  للتعامل 
ال�رضاع ا�ستمر. وب�سبب ذلك تزايدت اأعداد ال�سحايا على كال اجلانبني، 
عام  يف  لبنان  على  االإ�رضائيلي  العدوان  اأحدثه  الذي  الدمار  حجم  وَكرُب 
2006 ورد الفعل اللبناين عليه، وتعمق ال�سعور املتبادل بالكراهية، وازداد 

اإ�رضار كل طرف على هزمية الطرف االآخر هزمية نهائية. 

من ناحية اأخرى، بالرغم من انت�سار العرب على القوات الع�سكرية 
اإال  الع�سكرية،  الناحية  من   1973 عام  اأكتوبر  حرب  يف  االإ�رضائيلية 
ال�سغوط  جاءت  اإذ  ال�سيا�سية.  الناحية  من  احلرب  خ�رضوا  العرب  اأن 
لتحول  الالحقة  ال�سيا�سية  املفاو�سات  يف  العربية  والتنازالت  االأمريكية 
الن�رض الع�سكري العربي اإىل هزمية اإ�سرتاتيجية، كانت هي االأكرب يف تاأريخ 
احلركة  قيام  منذ  العربية  االأمة  مب�سالح  �رضرا  واالأكرث  احلديث،  العرب 
ال�سهيونية باحتالل اجلزء االأكرب من فل�سطني واإقامة دولة عربية عن�رضية 
عليها يف عام 1948. اإذ ال يخفى على اأي مراقب �سيا�سي اأو اقت�سادي اأو 
اجتماعي اأن يالحظ اأن حال ال�سعوب والدول العربية واحلكام العرب يف 
عام 2008، اأ�سبح اأ�سواأ بكثري مما كان عليه يف عام 1973. فالعرب اليوم 
اأكرث تخلفا عن الع�رض ح�سارة وثقافة وعلما واقت�سادا وتكنولوجيا، واأن 
ن�سيب الفرد من الدخل القومي، با�ستثناء دخل ال�سادرات النفطية، اأقل 
مما كان عليه يف عام 1972، واأن التبعية العربية للغرب وغريهم من �سعوب 
�سناعية وجمتمعات معرفية اأعمق من اأي وقت م�سى، واأن اأعداد الفقراء 
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واملحتاجني تزايدت، واأن حال احلريات تراجع كثريا.

ومما �ساهم يف م�ساعدة اإ�رضائيل واأمريكا على حتويل الن�رض الع�سكري 
العربي اإىل هزمية �سيا�سية واإ�سرتاتيجية على االأر�ش ويف الوجدان العربي، 
خ�سوع الفريق العربي املفاو�ش لتوجيهات الرئي�ش اأنور ال�سادات، قائد 
اأكرب دولة عربية، والذي مل يكن �سوى �سدفة تاأريخية حدثت يف حلظة 
ال�سيا�سية  الهزمية  تلك  ت�سببت  ولقد  احلديث.  العرب  تاأريخ  من  حزينة 
دفعتها  حيث  والعربدة،  الت�رضف  حرية  اإ�رضائيل  اإعطاء  يف  االإ�سرتاتيجية 
مفاعله  وتدمري  العراق  على  باالعتداء  القيام  اإىل  ال�سهل  الن�رض  عنجهية 
النووي يف عام 1981، والتوجه بعد ذلك لغزو لبنان يف عام 1982 وتدمري 
على  واالإ�رضاف  حتتية،  بنية  من  �سيده  قد  اللبناين  ال�سعب  كان  ما  معظم 
اجلرائم واملجازر التي وقعت يف خميمي �سربا و�ستيال. وبالرغم من ف�سل 
احلملة االإ�رضائيلية على لبنان، اإال اأن اآلة القتل والدمار االإ�رضائيلية وقيادتها 
قوة  ت�سكل  التي كانت  ب�سبب غياب م�رض  العن�رضية وا�سلت،  ال�سيا�سية 
الردع العربية الوحيدة يف حينه، عملية التنكيل بال�سعب الفل�سطيني ب�سكل 
باأي من حقوقه  االعرتاف  اأرا�سيه، وعدم  من  املزيد  مكثف، وم�سادرة 
ال�سيا�سة اأو االإن�سانية امل�رضوعة، وموا�سلة عمليات التطهري العرقي �سده، 
وهي عمليات بداأت يف اأواخر عام 1947 على يد الع�سابات ال�سهيونية 
االإرهابية وتوا�سلت على يد اجلي�ش االإ�رضائيلي وقياداته ال�سيا�سية املتتابعة 

حتى يومنا هذا.

حني وقعت حرب اأكتوبر و�سمعت باخلرب، كان رد فعلي االأول عليها 
هو اأنها عملية ع�سكرية حمدودة لتحريك العملية ال�سيا�سية، ولذلك اأَطلقُت 
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التحرير«. وبعد توقف  التحريك ال حرب  ا�سم »حرب  عليها يف حينه 
العمليات الع�سكرية وبدء التحركات ال�سيا�سية، كتبت درا�سة حتليلية جاء 
لن  م�رض  فاإن  اإ�رضائيل،  اأن حتارب  العربية  الدول  كافة  قررت  لو  اأنه  فيها 
باملعنى  هناك حرب  يكون  لن  فاإنه  كان،  �سبب  الأي  احلرب  ت�سارك يف 
واإحلاق  اإ�رضائيل  ت�ستطيع مواجهة  العربية ال  اجليو�ش  كافة  احلقيقي، الأن 
العرب  كل  قرر  لو  املقابل،  ويف  امل�رضي.  اجلي�ش  دون  من  بها  الهزمية 
الأي  املقرتح  ال�سالم  رف�سوا  الفل�سطينيون  لكن  اإ�رضائيل،  مع  �سالم  اإقامة 
الفل�سطينية هي لب  الق�سية  فاإنه لن يكون هناك �سالم، الأن  �سبب كان، 
ال�رضاع، واأن حلها هو مفتاح ال�سالم واال�ستقرار واالأمن وحتى التنمية 
احلقيقية يف املنطقة العربية. ويف �سوء ذلك دعت الدرا�سة اإىل قيام حتالف 
ا�سرتاتيجي بني قيادة م�رض والقيادة الفل�سطينية، الأن وجود حتالف كهذا 
اأن يتحكم يف قرار احلرب وم�سري ال�سالم فيما يتعلق بال�رضاع  من �ساأنه 
وحني  باأ�رضها.  العربية  املنطقة  م�ستقبل  يف  وبالتايل  االإ�رضائيلي،  العربي 
الرئي�ش  و�سار  التحالف،  من  معقول  قدر  اأي  حتقيق  يف  اجلانبان  ف�سل 
امل�رضي اأنور ال�سادات يف طريقه بعيدا عن ال�سعارات ال�سعبية وقرارات 
الفل�سطينية،  الق�سية  وجوهر  املتحدة  االأمم  هيئة  وقرارات  العربية  القمم 
دخلت املنطقة العربية اأزمة �ساملة ال تزال جذورها تتعمق يوما بعد يوم، 
اأمل يف اخلروج منها،  ب�سي�ش  ب�ساعة من دون  �ساعة  وتتكاثف غيومها 
بل وحتى يف النجاح يف ت�سخي�سها بعلمية واأمانة والتعرف على اأبعادها 

الكارثية ور�سم اخلطط الكفيلة بتجاوزها والتعامل مع تبعاتها. 

عام  يف  واإ�رضائيل  م�رض  بني  توقيعها  مت  التي  ديفيد  كامب  اتفاقية  اإن 
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1979مل حتقق ال�سالم املن�سود، وذلك الأن الفل�سطينيني مل يقبلوا ما عر�ش 

اإ�رضائيل  اأمريكا مل حتاول ال�سغط على  عليهم يف حينه من �رضوط، والأن 
النزاع  لق�سايا  �سامل  حلل  والتو�سل  الدولية  ال�رضعية  قرارات  لتطبيق 
توقيع  على  �سنة  الثالثني  يقارب  ما  مرور  وبعد  واالآن،  الطرفني.  بني 
ال�سحايا  اأعداد  تزال  وال  اأ�سده،  على  ال�رضاع  يزال  ال  االتفاقية،  تلك 
ال�رضاع  تبعات  وت�سل  تتزايد،  واالإ�رضائيليني  واللبنانيني  الفل�سطينيني  من 
بطرق غري  املغاربة وغريهم  واالأردنيني وحتى  وال�سعوديني  امل�رضيني  اإىل 
مبا�رضة عن طريق التطرف الديني الذي يتخذ من ق�سية فل�سطني م�سدر 
�رضعية اأ�سا�سي ملوا�سلة ن�ساطاته االإرهابية. ويف الوقت ذاته، ال تزال كل 
حماوالت التطبيع مع العدو ال�سهيوين غري قادرة على تروي�ش اأي �سعب 

عربي، اأو اأية فئة من فئاته ال�سعبية.

م�رض  خروج  يف  �سببا  كان  الذي  االإ�رضائيلي   – امل�رضي  ال�سالم  اإن   
ال�سهيوين  الكيان  ال�ستفراد  فر�سة  كان  اإ�رضائيل،  مع  ال�رضاع  دائرة  من 
وانتهاك  بالدهم،  باجتياح  جي�سه  وقيام  واللبنانيني،  بالفل�سطينيني 
وذلك  اأطفالهم،  وقتل  اأ�سجارهم،  وقطع  بيوتهم،  وتدمري  حرماتهم، 
من دون خوف من ردود فعل عربية حمتملة تكون م�رض طرفا فيها. من 
اإ�رضائيل،  اإليه م�رض مع  الواهم الذي تو�سلت  ال�سالم  اأخرى، كان  ناحية 
�سببا  ولبنانيني  فل�سطينيني  من  املدنيني  �سد  ال�سهيوين  الكيان  وممار�سات 
يف ميالد حركات اإ�سالمية متطرفة ال تقبل التفاو�ش اأو االعرتاف بالدولة 
العربية. اإن تلك احلركات، والتي قام الرئي�ش امل�رضي ال�سابق اأنور ال�سادات 
بت�سجيعها يف بادئ االأمر، حتولت بالتدريج اإىل التطرف وا�ستخدام العنف 
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لتحقيق اأهدافها، مما جعل ال�سادات الذي وقع اتفاقية ال�سلح مع اإ�رضائيل 
التزمت  نحو  عام  �سعبي  حتول  حدوث  ذلك  تبع  ولقد  �سحاياها.  اأبرز 
الديني، واأحيانا التطرف ال�سيا�سي، واللجوء اأحيانا اإىل تاأييد املمار�سات 
االإرهابية ودعمها، لي�ش فقط �سد اأهداف اإ�رضائيلية واأمريكية، بل واأي�سا 
اأهداف مدنية وع�سكرية م�رضية و�سعودية واأردنية و�سورية ولبنانية  �سد 
ومينية ومغربية وجزائرية وغريها. وهذا يعني اأن توقيع معاهدات ال�سالم 
مع  تتم�سى  وال  الع�رض  حقائق  تعي  ال  �سدفة  قيادات  يد  على  تاأتي  التي 
روحه وال ت�ستجيب ملظامل كافة االأطراف املعنية، يكون م�سريها الف�سل 
اأو التق�سري يف حتقيق اأهدافها، مما يحرم كل االأطراف امل�ساركة فيها، بغ�ش 
النظر عن ح�سن اأو �سوء نواياها، من نعمة االأمن واال�ستقرار التي حاربت 

طويال من اأجلها. 

منظمة  وقيام   ،1979 عام  يف  ال�رضاع  دائرة  من  م�رض  خروج  وبعد 
االتفاقية  وهي   ،1993 عام  يف  اأو�سلو  اتفاقية  بتوقيع  الفل�سطينية  التحرير 
العربية  الدول  بداأت  الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق  مبثابة جرمية  كانت  التي 
االأخرى باخلروج من دائرة ال�رضاع الواحدة تلو االأخرى. ولقد وجدت 
اإ�رضائيل يف تلك التداعيات فر�سة تاأريخية كانت تتمناها لفر�ش ال�سالم 
بالطريقة  حدودها  وحتديد  واللبنانيني،  الفل�سطينيني  على  تريده  الذي 
التي تراها منا�سبة ومتجاوبة مع اأطماعها التو�سعية من دون الت�ساور مع 
اأنظمة  ا�ست�سالم  الفل�سطيني. لكن  املعنية، مبا يف ذلك الطرف  االأطراف 
ا�ست�سالم  اإىل  يوؤد  مل  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  وقيادة  العربية  احلكم 
ال�سعوب العربية التي رف�ست ال�سالم الواهم والتطبيع الظامل مع العدو. 
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املعادية  االأمريكية  ال�سيا�سة  طبيعة  وات�ساح  ال�سيا�سية،  العملية  ف�سل  اإن 
وقبول  الفل�سطينية،  للحقوق  واملتنكرة  العربية  ال�سعوب  لطموحات 
االأنظمة العربية ب�سكل مبا�رض وغري مبا�رض بواقع الهزمية، دفع اأعدادا كبرية 
من النا�سطني ال�سيا�سيني والعقائديني اإىل تنظيم �سفوفهم والقيام بالت�سدي 
القوة  وعنجهية  االأمريكية  والهيمنة  االإ�رضائيلية  االغت�ساب  ملحاوالت 
العربية، وذلك من خالل  القمع  اليهودية واأنظمة  الع�سكرية واالإعالمية 
اليوم بتحمل عبء  التي تقوم  امل�سلحة  االإ�سالمية  املقاومة  دعم حركات 

املواجهة احلقيقية مع الدولة العربية. 

اإن اإطالة اأمد ال�رضاع وتعدد �ساحاته، وهو ال�سيء الذي داأبت معظم 
االإدارات االأمريكية على العمل على حتقيقه يف العديد من مناطق العامل، 
مل يكن هو الدواء الناجع لتوقف احلروب واإنهاء ال�رضاع. اإذ  على الرغم 
اإنهاك اجلانب العربي  من جناح اجلهد االأمريكي االإ�رضائيلي امل�سرتك يف 
الر�سمي وا�ست�سالمه، مل يتحقق االأمن بالن�سبة الإ�رضائيل، وال اال�ستقرار 
والتنمية  ال�سالم  وال  العربية،  املنطقة  يف  وم�ساحلها  الأمريكا  بالن�سبة 
وال  العرب،  للحكام  بالن�سبة  االطمئنان  وال  العربية،  لل�سعوب  بالن�سبة 
احلماية حللفاء وعمالء اأمريكا يف منطقة ال�رضق االأو�سط. اإن االإ�سرتاتيجية 
االأمريكية واحلروب االإ�رضائيلية املتكررة، واإن جنحت يف حتقيق هدف 
ا�ست�سالم  حتقيق  يف  تنجح  مل  اأنها  اإال  الر�سمي،  العربي  النظام  ا�ست�سالم 
ال  احلرب  اأن  يعني  وهذا  التعبري.  �سح  اإذا  العربي«،  ال�سعبي  »النظام 
تقود بال�رضورة اإىل حتقيق ال�سالم حتى واإن قادت اإىل اال�ست�سالم، واأن 
من ي�سعل حربا يف عامل اليوم لن يكون با�ستطاعته التحكم فيها وال فيما 
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تقود اإليه من نتائج وتبعات، واأن من �سبه املوؤكد اأن تت�سبب نار احلرب 
اجليو�ش  حروب  كانت  واإذا  غريه.  قبل  النار  م�سعل  اأ�سابع  حرق  يف 
واملقاومة  التحرير  حروب  فاإن  ب�رضعة،  حُت�سم  اأن  املمكن  من  النظامية 
ال�سجل  ي�سري  حروب  وهي  ال�سنني،  ع�رضات  يف  حت�سم  ال  قد  ال�سعبية 
ل�سالح  واحلاالت  االأحيان  غالبية  يف  كانت  نتائجها  اأن  اإىل  التاأريخي 
اليوم  يغامر  الذي  القائد  اإن  القول  ميكن  وعليه  واملُ�ستعمر.  ال�سعيف 
باإ�سعال نار حرب تكون بالده طرفا فيها كالرئي�ش بو�ش هو قائد يفتقد 
احل�ش التاأريخي والوعي بحقائق الع�رض، وال يعري ما يكفي من االهتمام 
الوطن من جنود  اأبناء  لت�سحيات  البعيد، وال  املدى  مل�سالح وطنه على 

ودافعي �رضائب يف املدى القريب. 
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م�صتقبل القيادة التاأريخية

القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  اأوروبا  يف  ال�سناعية  الثورة  بداية  منذ 
الثامن ع�رض اأخذت مقومات القائد ال�سيا�سي وموؤهالت القيادة املجتمعية 
تتغري ب�سكل مت�سارع. اإذ بعد اأن كان الهم الوطني االأول وال�سغل ال�ساغل 
حتول  به،  ال�رضر  من  قدر  اأكرب  واإحلاق  العدو  هزمية  هو  ال�سيا�سي  للقائد 
الرتكيز يف العهد اجلديد اإىل العمل على حتقيق اأكرب قدر ممكن من االإجنازات 
املادية وغري املادية داخل الوطن. وب�سبب جناح الثورة ال�سناعية يف حتقيق 
تقدم اقت�سادي وعلمي وتكنولوجي كبري ومتوا�سل من ناحية، وانت�سار 
فاإن  ثانية،  ناحية  – ثقافية من  الدميقراطية كنظام حكم وقيمة اجتماعية 
اأوروبا �سهدت تبلور جمتمع جديد اختلف عما �سبقه من جمتمعات اختالفا 
املوؤ�س�سية  التوجه نحو  املجتمع  نوعيا كبريا. ولقد كان من ميزات ذلك 
يف االقت�ساد وال�سيا�سة والتعليم واالإدارة، ويف البحث العلمي والتطوير 
متزايد ون�سط يف احلياة  التكنولوجي، وظهور طبقة متو�سطة ذات دور 
ال�سيا�سة واالقت�سادية واالجتماعية. ولقد ترتب على ذلك التحول تقلي�ش 
دور القائد – الفرد يف املجتمع بوجه عام، واإعادة النظر يف معنى واأهمية 

القائد التاأريخي ودوره املجتمعي بوجه خا�ش. 

   كان القائد – الفرد يف العهود ال�سابقة هو امل�سوؤول االأول واالأخري 
على  واالإ�رضاف  الهامة  ال�سيا�سية  وغري  ال�سيا�سية  القرارات  اتخاذ  عن 
معاهدات  وعقد  احلروب  اأثناء  اجليو�ش  قيادة  يتوىل  بينها  ومن  تنفيذها، 
ال�سالم مع االأعداء. ومما �ساعد قائد عهود ما قبل الثورة ال�سناعية والتنوير 
على القيام بتلك املهام من دون عناء يذكر، غياب الرقابة ال�سعبية وب�ساطة 
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اإذ جعلت  اأيديولوجية غري معقدة،  ات�سفت بطبيعة  التي  الوطنية  الق�سايا 
القرارات من دون �سعوبة  اتخاذ  اأو احلاكم  القائد  باإمكان  الطبيعة  تلك 
كبرية ومن دون خوف من قيام اأحد من مواطنيه ب�سوؤاله اأو م�ساءلته. اأما 
يف ظل املجتمع ال�سناعي وتعدد م�سالح طبقاته وفئاته املتناق�سة وموؤ�س�ساته 
الديناميكية املركبة، فاإن الق�سايا ال�سيا�سية وغري ال�سيا�سية اأ�سبحت كثرية 
اختيار  وعملية  متعددة  القائد  خيارات  جعل  مما  ومعقدة،  ومت�سابكة 
و�سيادة  والدميقراطية  احلرية  نطاق  ات�ساع  ومع  م�سنية.  منها  االأن�سب 
موؤ�س�ساتها، واإر�ساء مبداأ م�ساركة ال�سعب يف احلكم ويف اتخاذ القرارات 
القرارات  اتخاذ  عملية  اأ�سبحت  احلاكم،  م�ساءلة  يف  وحقه  امل�سريية، 
امل�سريية جماعية وموؤ�س�سية وعلمية يف اآن واحد. وهذا فر�ش على رئي�ش 
ب�سكل  والرجوع  اأوال،  البالد  ود�ستور  املرعية  القوانني  احرتام  الدولة 
قبل  معهم  والت�ساور  راأيهم  الأخذ  ال�سعب  ملمثلي  ومنتظم  منظم  دوري 

اتخاذ قرارات م�سريية تتعلق مب�ستقبل ال�سعب والوطن. 

   نتيجة لذلك التطور اأخذ القائد ال�سيا�سي يتحول تدريجيا من حاكم 
مطلق مي�سك يف يده زمام كافة االأمور يف البالد، اإيل رئي�ش منتخب من 
قبل ال�سعب اأو ممثليه، يجل�ش على راأ�ش موؤ�س�سة كبرية مت�سعبة االأن�سطة 
واجلمعيات  ال�سعبية  التجمعات  قادة  اأما  الدولة.  ا�سمها  واالهتمامات 
املهنية واالأحزاب ال�سيا�سية واالحتادات العاملية واملوؤ�س�سات االقت�سادية 
مبا�رض  ب�سكل  التاأثري  باإمكانهم  اأ�سبح  فقد  العمالقة  واالإعالمية  واملالية 
منها  يتعلق  كان  ما  خا�سة  القرارات،  اتخاذ  عملية  يف  مبا�رض  وغري 
اأجل  ومن  بعد.  احلكم عن  دفة  اإدارة  امل�ساركة يف  وبالتايل  مب�ساحلهم، 



157

تلك  اأغلبية  فاإن  لهم،  التابعة  التاأثري  قنوات  واإقامة  ن�ساطاتهم  ماأ�س�سة 
التجمعات واالحتادات وال�رضكات قامت بتاأ�سي�ش ما ي�سمى "جمموعات 
ال�سغط اخلا�سة" اأو التعاقد مع دور الدعاية والعالقات العامة وتكليفها 
مهمة متثيلهم لدى موؤ�س�سات الدولة واالإعالم، والعمل على الدفاع عن 
م�ساحلها والرتويج الآراء وقيم قادتها، وال�سغط على �سانع القرار بهدف 
حمله على اتخاذ ما من �ساأنه حماية تلك امل�سالح والقيم، والقيام اأحيانا 
امل�ساركة  خالل  من  املحتملني  ال�سيا�سيني  القادة  والء  ب�رضاء  مبحاوالت 

يف متويل حمالتهم االنتخابية. 

   اإن ت�سابك خمتلف الن�ساطات يف املجتمع، ووجود عالقة تاأثري متبادل 
اأو  الع�سكرية  اأو  ال�سيا�سية  طبيعتها  عن  النظر  بغ�ش  الن�ساطات  كافة  بني 
االأمنية اأو االجتماعية اأو الثقافية اأو االقت�سادية اأو العلمية اأو التكنولوجية 
اأي�سا،  املنطقي  غري  ومن  املمكن،  غري  من  جعل  الدولية  اأو  الرتبوية  اأو 
و�سمات  وعبقرية  وفطنة  علم  من  اأعطي  مهما  واحد  ل�سخ�ش  ال�سماح 
اتخاذ قرارات وطنية م�سريية. ويف �سوء اجتاه غالبية  قيادية االنفراد يف 
اأمام  وامل�ساواة  والدميقراطية  احلرية  من  باملزيد  املطالبة  اإىل  العامل  �سعوب 
العوملة  عملية  ت�سارع  وب�سبب  ال�سيا�سية،  العملية  يف  وامل�ساركة  القانون 
وتاأثريات  لفعل  برمتها  التاأريخية  امل�سرية  وخ�سوع  والثقافية  االقت�سادية 
جمرد  اأ�سبح  التاأريخي  القائد  فاإن  ومت�سابكة،  معقدة  جمتمعية  عمليات 
تعد �ساحلة  الزمن ومل  تاأريخية قدمية، وجتربة يف احلكم جتاوزها  ظاهرة 

للتعامل مع ا�ستحقاقات الع�رض. 

لقد كان على خمتلف املجتمعات االإن�سانية معاناة الظلم والقهر والفقر 
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واال�ستعباد اأحيانا، ومعاي�سة القتل والدمار الآلف ال�سنني اأحيانا اأخرى قبل 
اإدراك اأن متجيد "القائد التاأريخي"، واأحيانا تقدي�سه وال�سماح له باالنفراد 
يف ال�سلطة، كانت لها تبعات �سلبية كثرية واأحيانا كارثية بالن�سبة للعديد 
من ال�سعوب والدول. اإال اأن عملية البحث عن قيادة موؤ�س�سية بديلة تعي 
اأهمية العمليات املجتمعية يف حياة الفرد واملجتمع ال تزال بعيدة عن وعي 
حقائق الع�رض وا�ستحقاقات املرحلة، كما واأن التوجه نحو االعرتاف بدور 
تلك العمليات املحوري يف اإدارة وتوجيه عملية التطور املجتمعي و�سنع 
القائد  اإن  الثالث.  العامل  يف  خا�سة  قا�رضا،  يزال  ال  معا  والتاأريخ  القائد 
خالل  جاءت  ا�ستثنائية  ظاهرة  �سوى  يكن  مل  االأمر  واقع  يف  التاأريخي 
ا�ستثنائية، وعا�ست يف عهود �سادها  ظروف �سيا�سية واجتماعية وثقافية 
ال�سمولية  االأيديولوجيات  وهيمنة  والعبودية  واال�ستبداد  والظلم  الظالم 
اأح�سان  ويف  الفكرية  احلرية  اأقدام  حتت  وماتت  املجتمع،  على  العمياء 
التكنولوجي  والتطور  العلمي  التقدم  ركام  حتت  ودفنت  الدميقراطية، 
الوعي  تراكمات  االأخري  مثواها  اإىل  وحملتها  االقت�سادية،  والرفاهية 
االإن�ساين املتطلع دوما نحو املزيد من احلرية ال�سيا�سية والعدالة االجتماعية 

وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات والت�سامح مع الغري.

فكرة  مبوت  اأي�سا  م�سحوبا  كان  التاأريخي  القائد  ظاهرة  اختفاء  اإن 
"الثورة" كاأداة فعالة الإحداث تغيري جوهري يف املجتمع ينقله من حالة 
تت�سف بالتخلف اإىل حالة تتميز بالتقدم، ومن حالة التبعية للغري اإىل حالة 
التي  الكثرية  الثورية  املحاوالت  واأ�رضار  ف�سل  اإن  واحلرية.  اال�ستقالل 
وقعت يف خمتلف بقاع العامل، خا�سة يف دول العامل الثالث يف ال�ستينات 
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ف�سل  عن  االأحوال  من  بحال  تقل  ال  الع�رضين،  القرن  من  وال�سبعينات 
الع�سور  يف  �سادت  التي  التاأريخية  القيادات  معظم  وحماقات  وجرائم 
فكرة  حمل  حتل  التطور  فكرة  جعل  وهذا  ال�سواء.  على  واحلديثة  القدمية 
الثورة كاأداة اجتماعية الإحداث التغري املجتمعي املن�سود وحتقيق االأهداف 
واالأمنيات الوطنية، وكما حلت القيادة املوؤ�س�سية الدميقراطية حمل القيادة 
التاأريخية  القيادة  اختفاء ظاهرة  بفاعلية يف  �ساهم  امل�ستبدة. ومما  الفردية 
وفقدان الثقة بالثورة والثوريني على حد �سواء، تراجع اأهمية العقائدية يف 
احلياة ال�سيا�سية واملجتمعية اإىل حد كبري، خا�سة االأيديولوجيات ال�سيا�سية 
ال�سمولية.  االقت�سادية   – االجتماعية  واالأيديولوجيات  االجتماعية   –
اأن  اإىل  ال�سواء  على  واحلديث  القدمي  التاأريخ  واأحداث  �سجالت  وت�سري 
ال�سيا�سي واالجتماعي والديني كانت م�سدر �رضعية  العقائدية مبفهومها 
ال يجادل يف �سحته ل�سفك دماء مئات املاليني من االأبرياء وارتكاب ما 
النا�ش على مدى  ال يح�سى عدده من اجلرائم بحق املواطنني والغري من 
الع�سور، واملطية التي ركبها كل قائد "تاأريخي" لتحقيق العظمة ودخول 

�سجالت التاأريخ. 

اإن حدوث تطورات كبرية وعميقة يف االأو�ساع ال�سيا�سية واالقت�سادية 
�سببا  كان  عامة،  االإن�سانية  املجتمعات  حياة  يف  والثقافية  واالجتماعية 
واملثقفني  املفكرين  لغالبية  الفل�سفية  النظرة  يف  نوعي  تغري  اإحداث  يف 
واجنازات  التاأريخ  �سجالت  النظر يف  اإعادة  عليهم  مما حتم  واملوؤرخني، 
التاأريخية ومن  امل�سرية  �ستالني وهتلر من  اأمثال  العظام من  القادة  وموقع 
حياة �سعوبهم. نتيجة لذلك مل يعد ُينظر اإىل اأولئك احلكام باعتبارهم قادة 
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احلماقات  من  واخلطري  الكثري  ارتكبوا  موتورين  كرجال  بل  تاأريخيني، 
الإ�سباع  وذلك  اأي�سا،  الغري  وبحق  �سعوبهم  بحق  واجلرائم  واالأخطاء 
رغبات ذاتية وبناء على نزوات �سخ�سية وانطالقا من فل�سفات عقائدية 
�سمولية خاطئة وغري اإن�سانية. ويف الواقع، اأ�سبحت احلرب كاأداة الإدارة 
ال�سعوب  الدولية وف�ش اخلالفات بني  النزاعات  الغري وحل  ال�رضاع مع 
خيارا ممقوتا وفا�سال ال يحبذه وال يدعو له من القادة واملفكرين ال�سيا�سيني 
�سوى املتطرفني من اأتباع االأيديولوجيات املتحجرة، وال يتحم�ش له �سوى 
املتع�سبني العن�رضيني من مثقفني تقليديني فاتهم قطار الزمن وكاد اأن ين�سى 
التاأريخ اأ�سماءهم واأماكن وجودهم، وال ُيقِبل على ممار�سته �سوى االأقزام 

من قادة ال�سدفة التاأريخية.

لقد اأثبت الغزو االأمريكي للعراق واأفغان�ستان يف عامي 2001 و2003 
اأن حتل م�سكلة معقدة مثل  اأنه لي�ش مبقدور احلرب وحدها  على التوايل 
القوة  حمل  حتل  واأن  بد  ال  الدبلوما�سية  واأن  الدويل،  االإرهاب  م�سكلة 
الع�سكرية اأو اأن ترافقها وتكملها لف�ش النزاعات الدولية وحتقيق االأمن 
واال�ستقرار وال�سالم. اإ�سافة اإىل ذلك، ت�سبب الغزو االأمريكي الأفغان�ستان 
وتعميق  الدولية،  ال�ساحة  على  مل�سداقيتها  اأمريكا  خ�سارة  يف  والعراق 
كراهية العامل لقادتها و�سيا�ستها اخلارجية الهوجاء، وات�ساع نطاق االإرهاب 
القتل  اآلة  وقيام  االإ�رضائيلية  الغطر�سة  اأثبتت  اأخرى،  ناحية  من  الدويل. 
والدمار العربية بغزو لبنان واحتالل اأرا�سيه يف عام 1982 اأن هناك حدودا 
للقوة الع�سكرية ال ت�ستطيع املعدات احلربية احلديثة والتكنولوجيا املتطورة 
جتاوزها مهما بلغت من دقة الت�سنيع والقدرة الفائقة على التحكم، وان 
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القيام مبغامرات ع�سكرية وا�ستعرا�سات غري حم�سوبة للقوة من املوؤكد اأن 
تعود على مرتكبيها بالف�سل وتلحق بهم اأ�رضارا مادية ونف�سية بليغة. فبدال 
من الق�ساء على عدو قدمي هو منظمة التحرير الفل�سطينية، ت�سبب الغزو 
االإ�رضائيلي للبنان يف عام 1982 يف ميالد عدو جديد اأكرث �سالبة وعنادا 
االإ�رضائيلية  القتل والدمار  باآلة  الهزمية  اأحلق  الذي  هو حزب اهلل، احلزب 
وق�سى على قوة الردع لديها خالل املواجهة التي وقعت بني اجلانبني يف 

منت�سف عام 2006.

اأوروبا  قادة  اآخر  ديجول  �سارل  االأ�سبق  الفرن�سي  الرئي�ش  كان  رمبا 
والعامل التاأريخيني. لقد اأدرك ذلك الرجل اأن عظمة القائد ال تاأتي نتيجة 
املاليني  وت�رضيد  قتل  يف  تت�سبب  معارك  وك�سب  حروب  ب�سن  لقيامه 
فح�سب، بل واأي�سا نتيجة التخاذ القرارات التي ميليها ال�سمري االإن�ساين 
وتتطلبها روح الع�رض. ولهذا قام ديجول باتخاذ قرار �سجاع ت�سبب يف 
و�سع حد نهائي لظاهرة القائد التاأريخي، وذلك بعد اأن ا�ستخدم ح�سيلة 
حرب  الإنهاء  عادية  غري  و�سلطات  م�سداقية  من  لديه  تراكم  قد  كان  ما 
ا�ستعمارية �رض�سة، واال�ست�سالم الإرادة �سعب مقهور واالإقرار بحقه يف نيل 
احلرية. اإذ رغم اجنازات ديجول الع�سكرية خا�سة اأثناء املقاومة الفرن�سية 
لالحتالل االأملاين لبالده خالل �سنوات احلرب العاملية الثانية، اإال اأن اأهميته 
احلقيقية تنبع من قراره ال�سجاع بانتهاء اال�ستعمار الفرن�سي للجزائر، وهو 
قرار جعل القبول بالهزمية باملفهوم الع�سكري التقليدي اجنازا تاأريخيا بحد 
ذاته، و�سفة هامة من �سفات القائد التاأريخي يف هذا الع�رض. وحني اأراد 
ديجول احل�سول على �سلطات ا�ستثنائية الإدارة �سوؤون احلكم بعد ذلك، 
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وجد نف�سه م�سطرا للعودة اإىل ال�سعب الفرن�سي الأخذ موافقته يف ا�ستفتاء 
�سعبي عام كانت نتيجته الرف�ش، مما ا�سطر ديجول اإىل اال�ستقالة، معلنا 

بذلك اأفول جنم القيادة التاأريخية وانتهاء منطقها ودورها اإىل االأبد.

اإن القيادة املوؤ�س�سية التي تعترب اليوم البديل الوحيد واملنطقي للقيادة 
بالن�سبة  املنال  بعيد  اأمال  تزال  ال  ال�سواء  على  التاأريخية  والقيادة  الفردية 
للدول النامية عامة وال�سعوب التي تعاين من الفقر واحلاجة والظلم وغياب 
احلرية خا�سة. واإذا كان من املمكن ظهور القيادات الفردية ب�سهولة يف 
اأيديولوجيات  عليها  وتهيمن  احلكم،  يف  الوراثة  ت�سودها  ظروف  ظل 
�سمولية، وتغيب عن �سمائها امل�ساركة ال�سعبية الفاعلة يف العملية ال�سيا�سية، 
فاإن ظهور القيادات املوؤ�س�سية التي تعي معنى الدميقراطية وحترتم مبادئها 
االأ�سا�سية هي ق�سية معقدة لي�ش من ال�سهل تاأمينها يف ظل الظروف احلالية 
التي متر بها �سعوب العامل الثالث، ومن بينها بالطبع ال�سعوب العربية. اإن 
تاأتي كالربق  كالغيث، وال  ال�سماء  تنزل عادة من  املوؤ�س�سية ال  القيادات 
والرعود فجاأة، وال حتدث �سدفة كالزالزل والعوا�سف، بل تولد وتنمو 
وترتعرع وتتعلم وتتدرب وتن�سج ببطء يف ظل بيوت ومدار�ش وجامعات 
وموؤ�س�سات �سيا�سية وحزبية واقت�سادية ومالية واحتادات طالبية ونقابات 
عاملية ومهنية على مدى �سنني طويلة تعي�ش جتارب كثرية. اإذ من خالل 
اأو  االجتماعي  العمل  اإىل  النقابي  العمل  اإىل  الطالبي  العمل  من  التدرج 
باالإمكان  ي�سبح  اأو غريه  الرتبوي  اأو  االقت�سادي  اأو  ال�سيا�سي  اأو  احلزبي 
ا�ستيعاب اأ�سول اللعبة الدميقراطية واحرتام مبادئها االأ�سا�سية، ومن بينها 
بروح  االنتخابات  يف  والهزمية  بالن�رض  والقبول  ال�سلطة،  تداول  مبداأ 
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ريا�سية، من دون فقدان االأمل يف حدوث فر�سة اأف�سل يف امل�ستقبل.

اإن عدم ال�سماح بالتنظيم على امل�ستويات الطالبية وال�سعبية واحلزبية 
والنقابية، اأو التدخل املبا�رض اأو غري املبا�رض من قبل الدولة واأجهزة خمابراتها 
يف العملية االنتخابية على م�ستوى االحتادات الطالبية واالأحزاب ال�سيا�سية 
واملحامني  واالأطباء  وال�سحفيني  والكتاب  العمال  ونقابات  واحتادات 
العملية  ومبادئ  االإن�سان  وحقوق  مع  كليا  يتعار�ش  عمل  هو  وغريهم 
قبيحة  خمابراتية  لعبة  اإىل  ويحولها  الدميقراطية،  اللعبة  وقواعد  االنتخابية 
ت�سعى لو�سع واجهة "دميقراطية" مزيفة على حالة فردية ا�ستبدادية. وهذا 
يجعل النقيب اأو الرئي�ش الذي يتم "انتخابه" من خالل مثل تلك العمليات 
الذي  ال�سعب  اأو  اجلماعة  اأو  احلزب  اأو  النقابة  اأو  االحتاد  اأع�ساء  ميثل  ال 
تزييف  ي�ساهم يف  اأو عميل خمابرات  اإليه، بل يجعله موظف دولة  ينتمي 
وعي اجلماهري وال يخدم م�سلحة عامة. وحتى اإذا �سنحت الظروف ملثل 
ذلك القائد الطالبي اأو احلزبي اأو النقابي اأن يتوىل فيما بعد م�سوؤولية �سيا�سية 
كبرية، فاإن من املوؤكد اأن يقوم مبمار�سة الفردية واال�ستبداد يف الراأي وتزييف 
كل انتخابات ي�رضف عليها وبالتايل خيانة العملية الدميقراطية، واأن يتجه 
نحو حتقري من يقودهم من موظفني واأن يعمل على اإذاللهم والت�سكيك يف 
عقالنيتهم وانتقا�ش حقوقهم، وحرمانهم بطريقة اأو اأخرى من امل�ساركة 

الفاعلة يف العملية ال�سيا�سية واتخاذ القرارات امل�سريية.

اإن العقلية املهيمنة على غالبية املوؤ�س�سات العربية، مبا يف ذلك موؤ�س�سة 
احلكم، هي ما اأطلقت عليه �سابقا "عقلية الدكان"، وهذه عقلية تفرز نظاما 
اأي �ساحب الدكان، احلق الكامل يف الت�رضف  "الدكنجي"  اإداريا يعطي 
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مبحتويات دكانه وبكيفية التعامل مع الزبائن، ومينحه حق حتديد �ساعات 
ع�سوائية ال  عادة  تكون  طريقة  منا�سبة، وهي  يراها  التي  بالطريقة  العمل 
تراعي م�سالح اأو حاجات النا�ش بقدر ما تراعي م�ساحله اخلا�سة ونزواته 
مع  املتعاملني  كافة  ي�سع  وهذا  االجتماعية.  والتزاماته  العائلية  وارتباطاته 
"الدكنجي" واملحتاجني له وخلدمات دكانه حتت رحمته وعر�سة لتقلبات 
مزاجه وما يتخذه من قرارات فردية. وحني يغيب "الدكنجي" ل�سبب ما، 
كاأن يذهب اإىل احلج مثال اأو يدخل م�ست�سفى للعالج، فاإن الدكان تبقى 
مغلقة حتى يعود، مما ي�سطر الزبائن املغلوبني على اأمرهم الدعاء له ب�سالمة 
اآمن حلفظ  ي�ستخدمون دكانه كمكان  اإذا كانوا  العودة و�رضعتها، خا�سة 
ودائعهم املتوا�سعة اأو كعنوان لتلقي الر�سائل الربيدية والتحويالت املالية التي 
قد ت�سلهم من ذويهم من اخلارج. اإن االإدارة الفردية توؤدي بال�رضورة اإىل 
غياب احلرية وامل�ساركة يف اتخاذ القرار، وهذا يحول بدوره من دون فتح 
املجال لتاأ�سي�ش العملية الدميقراطية يف املجتمع، وبالتايل ال ي�سمح بظهور 
قيادات موؤ�س�سية واعية تتوخى امل�سلحة العامة وت�ستمد �رضعيتها من التزامها 

باأ�سول العملية الدميقراطية واللعبة االنتخابية وامل�سوؤولية االجتماعية.

تاأ�سي�ش  باالإمكان  كان  اإذا  فيما  يتعلق  هاما  ت�ساوؤال  يطرح  وهذا 
على  وذلك  باأمانة،  وممار�ستها  العربي  املجتمع  يف  الدميقراطية  الفكرة 
افرتا�ش وقوف الدولة يف مناأى عن االنتخابات وال�سماح بحرية الرت�سيح 
على  االإجابة  �سعوبة  من  وبالرغم  االنتخابية.  العملية  ونزاهة  واالقرتاع 
العملية  جتاه  الدولة  حيادية  باأن  متاما  مقتنع  اأنني  اإال  الت�ساوؤل،  هذا  مثل 
االنتخابية، واإن كانت �رضورة ملحة وق�سية اأخالقية يف منتهى االأهمية، 
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ال ت�سكل مدخال اآمنا وال ت�سلح مفتاحا عمليا لبدء عملية انتخابية �سليمة 
يف اأي من البالد العربية. اإن تاأ�سي�ش الدميقراطية يف الوطن العربي بحاجة 
واملدر�سة  البيت  الرتبية يف  نظم  ذلك  مبا يف  العربية  الثقافة  لتطوير  ما�سة 
كقيمة  تاأ�سي�سها  اأجل  من  وذلك  العربي،  وال�سارع  واجلامع  واجلامعة 
اجتماعية ثقافية اأوال وقبل اأن نعمل على تاأ�سي�سها كنظام حكم �سيا�سي. 
اإن تاأ�سي�ش الفكرة الدميقراطية كقيمة اجتماعية ثقافية من �ساأنه اأن يوؤدي 
اإىل احرتام حق الغري يف االختالف يف الراأي وامل�ساواة اأمام القانون، وحل 
اخلالفات بني النا�ش باحلوار والتفاهم ومن خالل احللول الو�سط وغريها 
حكم  كنظام  الدميقراطية  جناح  بدوره  �سي�سمن  وهذا  �سلمية،  طرق  من 
اأن  �ساأنه  فمن  ثقافية  اجتماعية  كقيمة  تاأ�سي�سها  يف  الف�سل  اأما  �سيا�سي. 
ال�سائدة، وُيحِول العملية  التقليدية  الثقافية  ي�ساعد على تكري�ش املفاهيم 
االنتخابية اإىل اأداة م�سخرة الإلهاء اجلماهري العربية وتعميق اأ�سباب الفرقة 
والتفرقة بني النا�ش، وهذا �سي�سمن بدوره ف�سل العملية الدميقراطية كنظام 
حكم �سيا�سي وفقدان اجلماهري الثقة بها ومبن يقف خلفها ويروج لها.  

وعلى �سبيل املثال، اأجريت عدة انتخابات برملانية يف دول عربية من 
اأو بتدخل  دون تدخل مبا�رض من ال�سلطة ال�سيا�سية املهيمنة على احلكم، 
طفيف مل ينزع عن تلك االنتخابات �سفة ال�رضعية اأو النزاهة كليا، لكن 
نتائج تلك االنتخابات مل توؤد الإحداث تغريات تذكر يف موقف اأو انتماء 
واملجتمعية.  االجتماعية  م�سوؤوليته  م�ستوى  يف  اأو  الناخب  اأو  النائب 
بذور  غر�ش  يف  احلرة  و�سبه  احلرة  االنتخابات  كل  ف�سلت  الواقع،  ويف 
الراأي  واحرتام  الت�سامح  على  النا�ش  ت�سجيع  ويف  املجتمع،  يف  امل�ساواة 
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االآخر وحرية غري الفكرية والدينية، وقامت يف الوقت ذاته بتغذية جذور 
الع�سبية القبلية وتعميق الطائفية وتعزيز املواقف والقيم التقليدية ال�سلبية. 
ففي املغرب والكويت ولبنان واالأردن والعراق اأجريت انتخابات ميكن 
و�سفها بالدميقراطية واحليادية اإىل حد بعيد، لكن النتيجة اأ�سفرت عن تعزيز 
الع�سائرية يف الكويت واالأردن، والع�سائرية امل�سبوغة ب�سبغة طائفية دينية 
يف العراق، والطائفية واملذهبية يف لبنان، والقيادات التقليدية ذات اجلذور 
االإقطاعية يف املغرب. ويف �سوء ذلك، ومن دون العمل اأوال على تطوير 
الثقافة العربية قيما ومواقف وتقاليد وطرق تفكري، فاإن ال�سعوب العربية 
عامة �ستبقى حتت رحمة القيادات ال�سيا�سية ال�سدفة وال�سدف التاأريخية، 
االإ�سالح  يجعل  وهذا  تخيب،  ما  وكثريا  ت�سيب  ما  قليال  وهي �سدف 
ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�سادي جمرد األغاز حمرية واأحالم يقظة تراود 

البع�ش من دون اأمل حقيقي يف روؤية النور يف امل�ستقبل القريب.
 د. حممد عبد العزيز ربيع

www.yazour.com"
اأغ�سط�س 2008
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